
MI AZ ÚRVACSORA? 

Az úrvacsora nemcsak egy emlékvacsora, hanem annak jele, hogy Jézus 
Krisztus, mint Megváltó Isten, feláldozta magát a kereszten a bűneinkért. 
A kenyér értünk megtört testét, a bor értünk kifolyt vérét szimbolizálja. 
„Krisztus nekem és minden hívőnek meghagyta, hogy egyek a megtört kenyérből 
s igyak a nekem nyújtott pohárból az ő emlékezetére. Ezzel együtt megígérte, 
hogy az ő testének feláldozása és megtöretése, vérének kiontása a kereszten értem 
is éppúgy megtörtént, mint ahogy két szememmel látom, amikor az Úr kenyerét 
nekem megtörik és a kelyhet nekem odanyújtják. És azt is megígérte, hogy az ő 
megfeszített teste és kiontott vére olyan bizonyosan táplálja lelkemet az örök 
életre, mint amilyen valóságosan eszem a kenyérből és iszom a kehelyből, 
amelyet Krisztus testének és vérének jegyeként az Úr szolgája nekem átad.” 

(Heidelbergi Káté 75.kf.) 
 

Az úrvacsora sákramentum (szentség), szövetségi jel. Mi, reformátusok, 
a Szentírás alapján és hitünk szerint két sákramentumot ismerünk, ebből 
az egyik az úrvacsora. Úrvacsorát csak azok vehetnek a gyülekezetben, 
akik református egyházunknak konfirmált, teljes jogú tagjai. 
Amennyiben egy másik református gyülekezethez tartozók akarnak 
úrvacsorai közösségünknek részesei lenni, ezt a szándékukat 
istentisztelet előtt jelezzék a templom főbejáratánál álló presbiterek 
valamelyikének. Gyülekezetünkben évenként legalább tíz úrvacsorai 
alkalom van, melyeket minden esetben felkészítő, bűnbánó 
istentiszteletek előznek meg. Az úrvacsorai szertartás mindig 
istentisztelethez kapcsolódik. Azok, akik betegségük miatt nem tudnak a 
gyülekezet közösségébe jönni, de szeretnének élni a lehetőséggel, 
kérhetik, hogy otthonukban részesülhessenek az úrvacsora 
szentségében. 

 

Az úrvacsora liturgiája (menete): 

 Az úrvacsora meghirdetése 
 Ének 
 Fohász 
 Szereztetési ige (1.Kor. 11,23-26.) 



 Bűnvalló imádság 
 Hitvallás (az Apostoli Hitvallás közös, hangos elmondása) 
 Úrvacsorai kérdések (amelyekre a gyülekezet hangosan válaszol) 
 Bűnbocsánathirdetés 
 Meghívás az Úr asztalához 
 A szent jegyek kiosztása 
 Buzdítás, bezáró beszéd 
 Imádság 
 Ének 
 Áldás 

 

Gyakorlati tanácsok 

 Az úrvacsora ünnepélyes és örömteli alkalom, ünnepibe öltözik a 
test is, a lélek is. Az öltözetünkkel is Istent tiszteljük meg. Ez 
szakadt pólóban és farmerban nehezen képzelhető el, de 
ugyanakkor kerüljük a divatbemutató látszatát is. 

 Óvakodjunk a túlzott pátoszosságtól, de a magunkra erőltetett 
szomorúságtól is. Végig a szolid, örömteli ünnepélyesség 
jellemezze magatartásunkat. 

 Mind a kenyér, mind a kehely elvételekor a lelkész előtt 
megállunk, felé fordulunk (teljesen), és addig úgy is maradunk, 
amíg a szent jegyeket magunkhoz nem vettük. 

 Ügyeljünk a higiéniára, a személyes ápoltságra. Fertőző 
betegséggel, vagy annak gyanújával inkább ne úrvacsorázzunk. 
Kerüljük a rúzs, ajakápolók, szájfények használatát is (leoldódik a 
borban). A lelkipásztor forgatja, segítője rendszeresen – általában 
három-négy úrvacsorázó után – megtörli a kelyheket. 

 A kenyérből egy falatot, a borból egy kortyot veszünk magunkhoz. 
 Úrvacsoravétel után visszatérünk a helyünkre. Az alkalom majd az 

áldással végződik. 
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