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HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA 

 

* Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél!  

A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 

 

MEGHÍVÁS  

A lelkész az Úr asztala mögött áll. 

Krisztus, a mi Urunk mindazokat asztalához hívja, akik szere-

tik Őt, akik komolyan bánják bűneiket, és arra törekszenek, 

hogy békességben éljenek egymással. 

Ezért, jöjjetek, valljuk meg bűneinket Isten és egymás előtt.  

 

MEGVALLÁS ÉS BŰNBOCSÁNAT 

Kegyelmes Isten, 

megvalljuk, hogy nem szerettünk téged teljes szívünkből, 

egyházadként kudarcot vallottunk az engedelmességben. 

Nem cselekedtük a te akaratodat, megszegtük törvényedet, 

lázadtunk szereteted ellen, nem szerettük felebarátainkat, és 

nem hallottuk meg a szükségben lévők kiáltását. 

Kérünk, bocsáss meg nekünk. 

Szabadíts fel örömteli engedelmességre, 

Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

A gyülekezet csendben imádkozik. 
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Lelkész a gyülekezethez: 

Íme, az örömhír, testvéreim: Krisztus már akkor meghalt ér-

tünk, amikor még bűnösök voltunk; hogy megmutassa Isten 

felénk való szeretetét. 

Jézus Krisztus nevében: bűneid megbocsátattak! 

Gyülekezet a lelkészhez: 

Jézus Krisztus nevében: bűneid megbocsátattak! 

Lelkész és gyülekezet együtt: 

Dicsőség Istennek. Ámen. 

 

*BÉKE JELE 

Ajánljuk fel egymásnak a megbékélés és a szeretet jelét! 

Lelkész és gyülekezet felajánlják Isten békességének jelét egymásnak. 

 

ÉNEK 

Mint bűnbocsánatot és megbékélt nyert emberek ajánljuk fel 

önmagunkat és adományainkat Istennek! 

Az ének alatt hálaadományok gyűjtése. 

 

KENYÉR FELVÉTELE  

A lelkész, amennyiben lehetséges az Úr asztala mögött áll a gyüleke-

zettel szemben, veszi (ill. kitakarja) a kenyeret és a kelyhet, és ezzel a 

kenyeret és bort előkészíti az úrvacsorára. 
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*NAGY HÁLAADÓ IMÁDSÁG 

[Az Úr legyen veletek! 

És a te lelkeddel!] 

Emeljük fel szívünket! A lelkész itt felemeli a kezét, és úgy tartja. 

Fölemeljük az Úrhoz! 

Adjunk hálát az Úrnak, a mi Istenünknek! 

Méltó ez és igaz! 

Valóban méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenkor és 

mindenhol hálát adjunk neked, mindenható Istenünk és 

Atyánk. 

Az egyházi évnek/ünnepnek megfelelő változó rész az üdvtörténetből: 

A te képmásodra teremtettél minket, és élet leheletét lehelted belénk. 

Amikor elfordultunk, és szeretetünk csődöt mondott, 

a te szereteted megingathatatlan maradt. 

Megszabadítottál a rabságból, 

szövetséget kötöttél velünk, hogy Istenünk legyél, 

és szóltál hozzánk a próféták által. 

Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a 

földön küzdő egész egyházaddal együtt áldunk és magaszta-

lunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük szent neved dicsősé-

gét: 

A lelkész lejjebb teszi kezeit. 

Szent, szent, szent a Seregek Ura, Istene! 

Dicsősége betölti a mennyet és a földet. 

Hozsánna a magasságban! 

Áldott, aki jön az Úr nevében! 

Hozsánna a magasságban! 
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A lelkész felemelt kézzel így folytatja: 

Szent vagy te, és áldott a te Fiad Jézus Krisztus. 

Az egyházi évnek/ünnepnek megfelelő változó rész az üdvtörténetből: 

Lelked felkente őt, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek, 

szabadulást hirdessen a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílá-

sát, 

hogy szabadon bocsássa a megkínzottakat, 

és hirdesse az Úr kegyelmének esztendejét. 

Gyógyította a betegeket, enni adott az éhezőknek, és együtt evett a 

bűnösökkel. 

Az ő szenvedéssel való megkeresztelkedése, halála és feltáma-

dása által életet adtál egyházadnak, 

megszabadítottál minket a bűntől és haláltól, 

és új szövetséget kötöttél velünk víz és a Lélek által. 

Amikor az Úr Jézus felment a mennybe, megígérte, hogy velünk lesz 

a világ végezetéig a te igéd és Szentlelked erejében. 

A lelkész kezeit tenyérrel lefelé fordítva a kenyér fölött tartja, illetve 

megérinti, vagy felemeli a kenyeret. 

Azon az éjszakán, melyen értünk adta önmagát, kezébe vette a 

kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt 

mondta: „Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely tiértetek 

adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” 

A lelkész kezeit tenyérrel lefelé fordítva a kehely fölött tartja, illetve 

megérinti, vagy felemeli a kelyhet. 
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Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a kelyhet is, 

hálát adott, tanítványainak adta, és ezt mondta: „Igyatok ebből 

mindnyájan, ez a kehely az új szövetség az én véremben, 

amely tiértetek és sokakért kiontatik, a bűnök bocsánatára. Ezt 

cselekedjétek, valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre!” 

A lelkész felemelt kézzel így folytatja: 

És így, Jézus Krisztusban véghezvitt hatalmas tetteidről meg-

emlékezve, dicsérettel és hálaadással ajánljuk fel magunkat, 

mint szent és élő áldozatot, egyesülve Krisztus értünk felaján-

lott áldozatával, miközben a hit titkát hirdetjük. 

Krisztus meghalt, Krisztus feltámadt, Krisztus újra eljön. 

A lelkész kezeit tenyérrel lefelé fordítva a kenyér és a kehely fölé tart-

ja. 

Küldd el Szentlelkedet, add, hogy Krisztus teste és vére legyen 

számunkra ez a kenyér és bor, hogy mi a világ számára Krisz-

tus teste lehessünk, melyet tulajdon vérén váltott meg. 

A lelkész felemelt kézzel így folytatja: 

Lelked által tégy minket eggyé Krisztussal, eggyé egymással és 

eggyé az egész világ felé való szolgálatban. Addig, amíg Krisz-

tus végső győztesként visszatér, és mi mennyei vacsoráján ün-

nepelhetünk. 

Fiad, Jézus Krisztus által, a Szentlélekkel együtt a Te szent 

egyházadban, minden tisztesség és dicsőség a Tiéd, mindenha-

tó Atyánk, most és mindörökké. Ámen. 
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A lelkész meghívásra nyitott karokkal így folytatja: 

És most, azzal a bizalommal, hogy Isten gyermekei vagyunk, 

imádkozzunk:  

A lelkész felemelt kézzel imádkozva: 

 

*MIATYÁNK 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te 

neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, 

amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerün-

ket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mikép-

pen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne 

vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert 

tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

 

A KENYÉR MEGTÖRÉSE 

A lelkész még mindig az Úr asztala mögött állva a gyülekezettel 

szemben megtöri a kenyeret csendben, vagy ezekkel a szavakkal: 

Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindannyian, akik az egy 

kenyérből részesedünk. A kenyér, amelyet megtörünk, a Krisz-

tus testével való közösségünk.  

A lelkész fölemeli a kelyhet csendben, vagy ezekkel a szavakkal: 

A hálaadás kelyhe, amelyet megáldunk, a Krisztus vérével va-

ló közösségünk. 
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A KENYÉR ÉS A KEHELY KIOSZTÁSA 

A lelkész a kenyeret és a kelyhet ezekkel vagy más szavakkal adja át: 

Krisztus teste, mely megtöretett teérted. Ámen. 

Krisztus vére, mely kiontatott teérted. Ámen. 

A gyülekezet az úrvacsoravétel alatt énekelhet. Az ének fejezze ki, 

hogy az úrvacsora szeretetteljes közösség Istennel és egymással. Fon-

tos szempont még az ének kiválasztásánál, hogy illeszkedjen az egy-

házi évhez, ill. olyan ének legyen, amit a gyülekezet ismer és szeret. 

Előnyös, ha a gyülekezet énekeskönyv nélkül énekelhet. 

Amikor mindenki részesült a szent jegyekben, a lelkész az úrvacsorai 

eszközöket méltó módon elrendezi az Úr asztalán. 

A következő imádságot mondhatja a lelkész egyedül vagy a gyüleke-

zettel együtt közösen: 

Örökkévaló Istenünk, 

hálát adunk neked ezért a szent titokért, 

Amelyben önmagadat adtad nekünk. 

Add, hogy Szentlelked erejével indulhassunk a világba, hogy 

önmagunkat adjuk másokért, 

a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Ámen. 
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Fordította: Kovács Zoltán 

A fordítást szakmailag ellenőrizte: Vigh Bence 
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