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KRISZTUS ÉS AZ ISTENTISZTELET 
 

„Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem 

emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be 

egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett.”  

Zsidókhoz írt levél 9,11-12    Olvasmány: Zsid 9,1-14 
 

Ahogy visszapillantunk, az év utolsó vasárnapján, látjuk, mi minden van mögöttünk. Emlékünkben 

még halványan megvan az az ige, mellyel erre az esztendőre irányt szabtunk gondolatainknak. Az Ige 

Jézusról, mint útról szólt, akin keresztül az Atyához kerülhetünk közelebb. Az év nagy részében róla 

szóltak a vasárnapi igék, az evangéliumokból. A másik szál pedig, amit év közben felvettünk, az 

istentiszteleti hagyományaink kérdése volt. Ebben a mai igében pedig ez a két szál különös módon 

találkozik. 

A Szentíró az Ószövetség istentiszteletét és Krisztust állítja egymás mellé, s közös pontban az 

áldozat bemutatását vizsgálja. Hogy mi hogyan kapcsolódhatunk ehhez? Mi a célja az áldozat 

bemutatásának? A bűnből való megtisztulás, ahogy itt is olvasunk róla. Bár megjegyzi az Írás, az 

Ószövetség idején ez nem volt tökéletes, ismételni kellett, újra és újra. De szerepe a megtisztítás volt. 

Éppúgy, mint Krisztus áldozatáé, ő pedig tökéletes győzelmet aratott a bűn fölött, ezzel a mi 

megtisztításunkat végezte el tökéletesen. 

Ezen a ponton pedig megtaláljuk a közös nevezőt mai istentiszteleteinkkel, hiszen ma is talán a 

legfontosabb része Isten elé járulásunknak, hogy szent és tiszta életet szeretnénk kérni tőle. Az ember 

ott, ahol az Istennel találkozik, meg kell tisztulnia, csak így lehet vele közösségben. A bűnt le kell 

vetkőznie, így lehet Istennel egységben. Nem maradhatunk úgy előtte, amilyenek vagyunk. Ezért a 

vele való találkozásunknak állandó része a megtisztulás. 

Krisztus örök érvényű, Isten színe előtt bemutatott áldozata ezt az egy célt szolgálta. Református 

istentiszteletünk központjában bár a tanítás áll, de épp az evangélium hirdetésében találkozunk az 

igazsággal, ebben látjuk meg bűneinket, ami végül azok letételéhez, a megtisztuláshoz vezet.  

Ebből fakad istentiszteletünkben végső soron a hálaadás, hogy ebben az évben is ő tisztogatott, 

igazgatott minket istentiszteleteink során is. Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 
 

 

1. Alkalmaink. 

 Kedden 16 órakor a missziói bizottság, 18 órakor pedig a presbitérium tartja évzáró gyűlését. 

Csütörtökön, az év utolsó estéjén 18 órakor, valamint az újév első napján 10 órakor tartunk 

istentiszteletet, melyet szeretetvendégség követ. Jövő vasárnap, január 3-án 10 órakor reménység 

szerint megtartjuk istentiszteletünket. 

Jöjjünk és hívogassunk másokat is alkalmainkra! 

2. Könyvvásárunkban a jövő évre megvásárolható még a Naptár, Kalendárium, valamint a 

Bibliaolvasó Kalauz. Megtalálható még a Csendes Percek jövő évi első száma, továbbá a Biblia és 

Gyülekezet karácsonyi száma. 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 

 


