
 

KÉSZÜLÜNK A HÚSVÉTRA 

AZ UTOLSÓ VACSORA 

 
     Az elmúlt vasárnapon elkezdtük megismerni a nagyhét eseményeinek történeteit. 

A legelső történet a lábmosás volt. Láttuk, hogy miképpen kezdődött el az a 

vacsora, amelyet Jézus halála előtt fogyasztott el a tanítványaival 

     Arról is hallottatok, hogy ez egy különleges vacsora volt, hiszen húsvét ünnepét 

ünnepelték. Jézus tanítványaival együtt emlékezett meg az Isten népének 

Egyiptomból való csodálatos szabadulására.  

      

     Ma két fontos dologgal is megismerkedünk. Először arról tanulunk, hogy a 

vacsoraasztal mellett mi történt és hangzott el. Az egyik ilyen esemény a 

„úrvacsora” szereztetése, Jézus Krisztus elrendelő szavai. A másik Péter felé 

fordítja figyelmünket. 

 

     Érdekességképpen azzal is foglalkozunk, hogy mi volt a megterített asztalon.    

Már csak azért is, mert bár eltelt azóta 2000 év, de zsidó barátaink most is így 

terítik meg az asztalt húsvétkor. Lássuk meg miért és azt is, hogy mit jelentenek, 

mire utalnak az asztalon lévő dolgok.   

 

 

Lukács evangéliuma  22. fejezet 7-34. – Az utolsó vacsora 

 

Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kellett áldozni a húsvéti 

bárányt. Jézus ekkor elküldte Pétert és Jánost ezt mondva: "Menjetek el, és 

készítsétek el nekünk a húsvéti vacsorát, hogy megehessük." Ők pedig ezt 

kérdezték tőle: "Mi a kívánságod, hol készítsük el?" Ő így válaszolt: "Amikor 

beértek a városba, szembejön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz; 

kövessétek őt abba a házba, amelybe bemegy, és mondjátok meg a ház 

gazdájának: a Mester ezt üzeni neked: hol van az a szállás, ahol tanítványaimmal 

együtt megehetem a húsvéti vacsorát? Ő mutat nektek majd egy nagy berendezett 

emeleti termet: ott készítsétek el." Akkor elmentek, és mindent úgy találtak, amint 

előre megmondta nekik; és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor eljött az óra, 

asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik: "Vágyva 

vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. 

Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a húsvéti vacsorából, amíg 

csak be nem teljesedik ez az Isten országában." Azután vette a poharat, hálát adott, 

és ezt mondta: "Vegyétek, és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, 

hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten 

országa." És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és e szavakkal adta nekik: "Ez 

az én testem, amely tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre." 



Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta: "E 

pohár az új szövetség az én vérem által, amely tiérettetek ontatik ki.  

De íme, annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt van az asztalon. Mert 

az Emberfia elmegy ugyan, amint elrendeltetett, de jaj annak az embernek, aki 

elárulja őt." Erre kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki ezt 

meg fogja tenni. 

 

Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én 

könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, 

erősítsd atyádfiait." Ő erre így válaszolt: "Uram, kész vagyok veled menni akár a 

börtönbe, vagy a halálba is!" Jézus azonban ezt felelte: "Mondom neked Péter: 

nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor le nem tagadod, hogy ismersz 

engem." 

 

       Ki mondta kinek? 

 

1.) "Erre kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki ezt meg fogja 

tenni." ___________ - ___________ 

 

2.) "Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, vagy a halálba is!" 

  ___________ - ___________ 

 

3.) "Ez az én testem, amely tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek az én 

emlékezetemre." ___________ - ___________ 

 

 

Egészítsd ki! 

 

 Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az .................................. együtt. 

 

 

"E pohár az új ............................... az én vérem által, amely tiérettetek ontatik ki. 

 

 

Simon, Simon, íme, a .................... kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. 

 

 

"Mondom neked Péter: nem szólal meg a .................... ma, amíg háromszor le nem 

tagadod, hogy ismersz engem." 

 

  

 

  



Igaz vagy hamis? 

 

1.) Jézus egyedül fogyasztotta el a húsvéti vacsorát. ___ 

 

2.) Jézus előre megmondta Péternek, hogy meg fogja őt tagadni. ___ 

 

3.) Jézus az utolsó vacsorán kenyeret és bort vett a kezébe. ___ 

 

4.)   Jézus előre megmondta, hogy egy tanítványa el fogja őt árulni. ___ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Most pedig lássuk, mi volt az asztalon az utolsó vacsora alkalmán.                         

Mint már utaltam rá, ma is így ünneplenek zsidó barátaink a zsidó húsvétkor.  

 

1. Haggadá – Szó annyit jelent „elbeszélés”. Ez egy könyvecske, amely 

magában foglalja az Egyiptomból való szabadulás történetét és azokat az 

imákat, amelyeket a húsvéti vacsora során felolvasnak. 

2. Bor – Amelynek legalább 3,5 deciliternek kell lennie személyenként. 

Négyszer isznak belőle. A vétele előtt imádságok hangzanak el.                         

A kelyhet „Illés poharának” is hívják. Illés az Ószövetség egyik prófétája volt. 

3. Kovásztalan kenyér – Legalább három darab, kendővel egymástól 

elválasztva. Emlékeztetett a kivonulásra Egyiptomból.                                

Gyorsan kellett elkészíteni, nem lehetett kovászt tenni bele.  

4. Főtt tojás - A főtt tojás egy hagyományos áldozati étel volt a jeruzsálemi 

Templomban, később a gyász jelképévé vált a Templom elpusztulás után. 

5. és 9. Torma. Az egyiptomi keserű és kemény munkát szimbolizálja. 

6. Sós vízben áztatott zeller vagy petrezselyem.                                                       

Az Egyiptomban hullatott könnyekre emlékeztet, hiszen a könny is nem más, 

mint sós víz. 

7. A bárány lábszárcsontja sütve.                                                                             

Ez tulajdonképpen a húsvéti bárányt jelképezi. A kivonulás éjjelén a bárány 

vérével kenték meg a házak ajtajának szemöldökfáját, így a tízedik csapás a 

zsidó házakat elkerülte.                                                                                         

(A húsvéti bárány számunkra természetesen Krisztus halálát és áldozatát jelenti.) 



8. Alma valamilyen olajos maggal, fahéjjal összekeverve.                              

Az egyiptomi rabszolgaságra utal, ahol az építkezéseken kellett dolgoznia a 

zsidó népnek. A téglák közti malterre, habarcsra emlékeztet. 

 

Mint látjátok ott volt a (kovásztalan) kenyér és a bor az asztalon. Jézus szavai 

utalnak arra, hogy nagypénteki halálával a kenyér és bor új értelmet nyer. A 

kenyér és a bor az úrvacsorában összekapcsolnak bennünket Jézus halálával és 

feltámadásával.  

 

 

 



Az úrvacsorát a keresztséggel együtt „szentségnek” nevezzük.                    

Régies, szép nevén „sákramentumnak”. 

Jézus parancsának engedelmeskedve a gyülekezetben újra és újra megterítjük az 

úrasztalát az úrvacsorához, vagyis kenyeret és bort helyezünk rá. 

A lelkész ilyenkor Pál apostol szavainak olvasása által, felidézi, hogy mi történt 

az utolsó vacsorán, nagycsütörtök estéjén. 

A gyülekezet bűnbánattal és a hit megvallásával készül az úrvacsora vételére.  

A Biblia azt tanítja, hogy aki hittel veszi magához a kenyeret és bort, az abban 

részesül, amire kenyér és bor utal, vagyis Jézus áldozatán (vérén) keresztül a 

megbocsátásban és az örök élet bizonyosságában. 

Mi reformátusok már nem kovásztalan kenyeret veszünk magunkhoz, hanem 

olyan kenyeret, ami a mindennapjaink kenyere. 

A legtöbb református gyülekezetbe havonta egyszer van úrvacsora, de nagy 

ünnepekkor is (karácsony, húsvét, pünkösd). 

Amikor valaki nagyon beteg lesz és már nincs lehetősége eljönni a templomba, 

akkor a lelkész viszi el neki. Ezt nevezzük „házi úrvacsora” osztásnak. 

Úrvacsorát az a gyülekezeti tag veheti magához, aki konfirmált (megvallást tett 

a hitéről). 

 

 

Kisfilm: https://www.youtube.com/watch?v=JxLduJfhgtc&t=290s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JxLduJfhgtc&t=290s

