
Úrvacsorai liturgia imaéjjelre 

Az úrvacsorát mindenképpen azzal a lehetőséggel kezdeném, hogy legyen személyes vagy közös 

bűnvallás.  

 Ki lehet jelenteni, hogy egy fél órában mindenki kereshet magának egy személyt, lehet ez lelkész is, 

akinek bűnvallást tehet. 

 De, ha erre nem képes valaki, vagy nincs felkészülve, személyesen félrehúzódva tegye ezt meg. 

A bűnvallást lehet úgy is segíteni, hogy felírják a bűneiket egy papírra s egy szeggel, egy előre 

elkészített fakeresztre felszegezik, vagy egy bizonyos helyen a papírokat elégetik. 

Az úrvacsora minden elemét más és már személy végezheti. Ezzel is több embert lehet bevonni a 

szolgálatba. 

Közös énekkel kezdődne az úrvacsora: 

Jézus jöjj közénk… 

Jöjj el az élet vízéhez… 

1. Fohász: Kérünk, Jézus légy köztünk, szenteld meg közösségünket, tápláld lelkünket az 

örök életre. Ámen. 

 

2. Szereztetési ige: 1Kor 11, 23: 

 Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, 

amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: 

„Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én 

emlékezetemre.” Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: „E 

pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az 

én emlékezetemre.” Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az 

Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza 

az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és 

úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, 

hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. 

3. Rövid úrvacsorai beszéd. (Nagyon fontosnak tartom, hogy rövid tanítás hangozzék el az 

úrvacsoráról) 

 

4. Közös bűnvallás: 

Ha sokan vesznek részt az alkalmon, akkor kisebb köröket alkotva, állva vagy térdelve 

megfogják egymás kezét és így történik. 

Mivel volt lehetőség a bűnvallásra, ezért rövid közös énekléssel és hangos közös imával 

történhet. 



 

5. Ének: Ím, nagy Isten… 

1. Ím, nagy Isten, most előtted szívem kitárom, 

 Menedékem nincs sehol e földi határon;  

Ha te nem jössz bánatomra biztató szóval, 

 Italom könny, a kenyerem keserű sóhaj. 

2. Ha a világ nem tudná is számos bűnömet,  

Teelőled elrejtenem semmit sem lehet; 

 Látja Lelked minden bűnöm, melynek átka sújt: 

 Vedd le rólam, ó, Úr Isten, vedd le ezt a súlyt! 

3. Jézusomra föltekintek a kereszt alatt, 

 Nincs szívemnek nyugodalma vétkeim miatt; 

 Ó, ne büntesd, Uram, azt, kit megtört a bánat:  

Szálljon reám irgalmadból béke, bocsánat! 

4. Szent Fiadért, ki engemet vérén megváltott, 

 Hallgass meg, ha bűnbánattal hozzád kiáltok!  

Vigaszoddal térj kegyesen beteg szívemhez, 

 Hozzád térő gyermekednek,  

Atyám, kegyelmezz! 

(Egyik legszebb református bűnvallásunk) 

 

6. Bűnvalló ima (A liturgus elmond egy sort a többiek hangosan ismétlik):  

Zsolt 51: 

Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem,  

töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! 

Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! 

Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. 

Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. 

Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted.  

Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem.  

Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. 

Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, 

moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. 

Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, 

 és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. 

Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet! 

Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, 

és az erős lelket újítsd meg bennem!  

Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem! 

Vidámíts meg újra szabadításoddal, 

támogass, hogy lelkem készséges legyen, 



hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, 

 és a vétkesek megtérjenek hozzád. Ámen. 

 

7. Ének:  

Jézus véred megtisztít, 

Véred ad új életet,  

Véred tesz ma szabaddá, 

értem folyt e drága vér. 

Így a lelkem fehér, mint a hó, mint a hó,  

Úr Jézus Te megölt Bárány.2x 

 

 

8.  Hitvallástétel: Heidelbergi Káté első kérdésének válasza. Előre mondja a liturgus, utána 

a gyülekezet. 

 Mi a te egyetlenegy vigasztalásod életedben és halálodban? 

Felelet: Az, hogy mind testemmel, mind lelkemmel, életemben is, meg halálomban is nem a 

magamé vagyok, hanem az én hűséges Idvezítőmnek, a Jézus Krisztusnak a tulajdona. Aki az 

Ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen megfizetett. És engem az ördögnek minden 

hatalmából megszabadított. És úgy megőriz, hogy egyetlen hajszál sem eshetik le fejemről 

mennyei Atyám akarata nélkül. Sőt minden dolognak is idvességemet kell szolgálni. Ezért 

biztosít engem Szent Lelkével az örökélet felől. És szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra, 

hogy ezután Őneki éljek. 

9.  Feloldozás Jn3,16: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy 

aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. 

 

10. Úrvacsora kiosztása.  

Olyan körökben, ahogy a bűnvallás folyt, egymásnak adják a kenyeret és a bort. 

Ezalatt zene szól, vagy közösen éneklünk, vagy a dicsőítő csapat énekel. 

Kenyered és borod táplál engem…, Tégy eggyé Urunk… 

 

11. Hálaadó ima (szabad imádság) 

 

12. Áldás 

 

13.  Ének: 

1. Boldog ember az, ki bűnt nem ismer, 

Kinek vétke már elfedeztetett, 



Néki az Úr bűnt már nem tulajdonít, 

Lelkében csalárdság nincsen. 

2.  Míg elhallgattam, megavultak csontjaim,  

Napestig jajgattam, könnyeztem 

Éjjel, nappal éreztem kezeidet,  

Szívemre, lelkemre nehezedett. 

refr: 

 //: Vétkemet bevallottam, 

bűnöm nem takargattam, 

S Te elvetted rólam a bűneim terhét,  

Szabad, tiszta szívet adtál nekem. :// 

Végén: 

Boldog ember az, kinek szíve bűntelen, 

Lelkében csalárdság nincsen. 

14. Közös hálaadó ének, dicsőítés. 


