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ÚRVACSORA 

 

Lelkész: 

A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mind-

nyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én 

megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt az ígére-

tet, és most asztalához hív bennünket. Előbb azonban valljuk 

meg bűneinket a szent Isten előtt. 

Gyülekezet: 

Mi Urunk és Istenünk, mindenek teremtője! Életünk és gyüle-

kezetünk élete nincs elrejtve előtted. Megvalljuk, hogy vétkez-

tünk ellened gondolatban, szóval és cselekedettel. 

Megvalljuk, hogy sokszor nem figyeltünk szeretetedre és pa-

rancsolataidra, és teret engedtünk a szeretetlenségnek. Te erő-

vel akartál felruházni bennünket mindennapi szolgálatunk-

ban, mi azonban elzárkóztunk előled. Sok mindent fontosnak 

tartottunk, de küldetésed számára nem volt elég időnk. Sok-

szor azt tettük, ami tetszésünkre volt, és közben elfeledkez-

tünk rólad és felebarátainkról. Te elküldtél bennünket, hogy 

üdvösségednek bizonyságai legyünk, mi azonban sokszor 

adósok maradtunk a bizonyságtétellel. Fájlaljuk kudarcainkat, 

és kérünk Urunk, könyörülj rajtunk és bocsáss meg nekünk! 

Újíts meg bennünket Szentlelked által! Segíts, hogy Jézus 

Krisztus követeiként szolgáljunk felebarátainknak, és dicsősé-

gedre élhessünk! Ámen. 
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Lelkész: 

Bűnvallásunkat és kéréseinket vigyük csendes imádságban Is-

ten elé! 

Csendes imádság 

Lelkész: 

Urunk! Hallgass meg bennünket, amikor együtt imádkozunk! 

Gyülekezet: 

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 kenyerünket add 

meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is 

megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kí-

sértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tiéd az ország, a 

hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

Lelkész: 

Halljátok Isten ígéretét: tetszés szerint választható 

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűnein-

ket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. (1Jn 1,9) 

Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jé-

zus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse. (1Tim 

1,15) 

Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz 

Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de 

nem csak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is. (1Jn 2,1-

2) 
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Gyülekezeti ének 

47. Ó, hála az Úrnak… 

Lelkész:  

Adjunk hálát Istennek a zsoltár szavaival: 

Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét! 

Gyülekezet: 

Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! 

Lelkész: 

Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden beteg-

ségedet. 

Gyülekezet: 

Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz 

meg. 

Lelkész: 

Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. 

Gyülekezet: 

Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet 

nekünk. 

Lelkész: 

Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a 

szeretete az istenfélők iránt. 

Gyülekezet: 

Áldjad, lelkem, az Urat! (Zsolt 103,1-4. 8. 10-12. 22) 
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Lelkész: 

A szereztetési igéket olvassa (1Kor 11,23-32), majd a meghívás sza-

vait közvetíti. Tetszés szerint választható: 

Jöjjetek, mert már minden készen van! (Lk 14,17) 

Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki 

hozzá menekül. (Zsolt 34,9) 

Jézus Krisztus mondja: Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm 

el! (Jn 6,37) 

Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, a Jézus Krisztussal, 

a mi Urunkkal való közösségre! (1Kor 1,9) 

 

A lelkész kiszolgáltatja az úrvacsorát. 

 

Lelkész: Imádkozzunk! 

Úr Jézus Krisztus, e szent jegyek által bizonyossá tettél ben-

nünket a veled és az egymással való közösségben. Hálát 

adunk neked, és magasztalunk téged. Megerősítettél bennün-

ket a további szolgálatra. Segíts szolgálnunk mindazokkal az 

ajándékkal, amiket tőled kaptunk. Te vagy múltunknak, jele-

nünknek és jövőnknek is Ura. Bízunk benned, bárhová vezess 

is bennünket. Erősíts meg minket a te országod eljövetelének 

reményében. Ámen. 
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Áldás 

Tetszés szerint választható: 

Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád 

orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, 

és adjon neked békességet! Ámen. (4Móz 6,24-26) 

Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és 

őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, 

feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki 

elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Ámen. (1Thessz 5,23-

24) 

Záróének 

52. Szent vagy, szent vagy, szent vagy… 

84. Rád tekint már hitem… 

329. Tiéd örökre…  

410. Ó, fogd kezem… 
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