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november 24–30.

Az egyház: szertartások és 
szertartási rend

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 26:26-28; 28:19-20; János 13:1-17; 
Róma 6:3-8; 1Korinthus 11:24-26

„Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyá-
jan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a 
Szentlélek ajándékát” (ApCsel 2:38).

KULCSGONDOLAT: Isten elrendelt olyan szertartásokat, amelyek he-
lyes megértése hozzájárul hitünk erősödéséhez.

Vannak olyan társaságok, közösségek, amelyek beavatási szertartásokat vé-
geznek. Bizonyos kultúrákban az ilyen szertartásokkal akarják megkönnyí-
teni az átlépést az egyik életszakaszból a másikba. Például a felnőtté válás 
szertartásait a serdülőkor elejére időzítik. E szokások helytől függően válto-
zóak, de mindnek az a célja, hogy a fiatalokból hasznos, felelősségteljes, a 
közösségbe beépülő tag váljon. Közben a fiúkat és a lányokat megtanítják a 
felnőtt élet dolgaira, azaz bemutatják nekik, mit várnak tőlük, ha a társada-
lom érett tagjai lesznek. 

A keresztények közösségében is léteznek bizonyos szertartások, amelyek 
megadják a hitbeli elköteleződés formáját. E szent cselekmények azt erősítik 
meg, hogy az adott személy része lesz a közösségnek; várhatóan még arra 
is felkészítik, hogy hűséges, hasznos tag váljon belőle. Azt is kifejezik, hogy 
mi minden tartozik a Krisztus iránti kötelezettségvállalás körébe. A héten 
három olyan szertartással foglalkozunk, amelyek megmutatják hitünket: a 
keresztséggel, a lábmosással és az úrvacsorával.

9. tanulmány
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november 25. vasárnap

A SZENT SZERTARTÁSOK ELNEVEZÉSE

Az egyház kezdeti szakaszában a görögül beszélő keleti keresztények a 
müsztérion, „titok” szóval illették szent szertartásaikat. A nyugati keresztény-
ség körében, ahol a latin volt az uralkodó nyelv, a sacramentum, azaz a „szent-
ség” szót használták. Eredetileg a sacramentum latin szó a római katonák 
esküjét jelölte, amellyel megfogadták, hogy hűségesen végrehajtják parancs-
nokuk utasításait. Akik ezt a szót használták, úgy érezték, hogy pontosan 
bemutatja a szent rítusok természetét. Idővel azonban e fogalom alatt egy 
belső, láthatatlan erővel bíró cselekményt kezdtek érteni. A középkori egy-
ház hét ilyen aktust tartott számon, „szentségnek” nevezve azokat. Felfogá-
suk szerint ezek által tölti be a hívő életét a kegyelem. 

A reformáció idején a szentségek erős vizsgálat, sőt bírálat alá estek. Sokak 
szemében maga a szentség meghatározás negatív jelentést hordozott. A szer-
tartás vagy rendelés kifejezést érezték helyénvalóbbnak. Abból indultak ki, 
hogy maga Krisztus alapította, ill. rendelte el a nevezett szertartásokat. Aki 
a szentség helyett inkább a szertartás szót választja, azt érzékelteti, hogy azért 
vesz részt valamilyen cselekményben, mert azt Isten rendelte el az Úr Jézus 
iránti hűségünk és engedelmességünk kifejezésére. A hetednapi adventisták 
a keresztséget, a lábmosást és az úrvacsorát ilyen szertartásnak tartják, ami 
bemutatja hűségünket Krisztus iránt. Ez hitünk megvallásának szimbolikus 
módja. 

Mennyire támasztja alá Mt 28:19-20, Jn 13:14 és 1Kor 11:23-26 azt a né-
zetet, miszerint a fent nevezett szent cselekményeket szertartásnak ne-
vezzük? 

Igen fontosak e szertartások, azonban mindig tisztán kell látnunk, hogy 
nem tekinthetők a kegyelem csatornáinak, amelyek végzése révén üdvös-
séget vagy érdemeket szereznénk magunknak Isten előtt. A bűn és a ránk 
gyakorolt hatása túlságosan komoly ahhoz, hogy bizonyos rítusok végzésé-
vel megválthatnánk magunkat, még ha azokat maga Krisztus rendelte is el. 
Csak Jézus kereszthalála biztosíthat megváltást a bűnbe mélyen belesüllyedt 
emberiségnek. Felfogásunk szerint e cselekmények annak külső szimbólu-
mai, hogy elfogadjuk, amit Krisztus értünk tett, hozzá csatlakozunk, és ezt 
a célt jól is szolgálják. A nevezett szertartások eszközök; nem tekinthetők 
célnak önmagukban. 
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november 26.hétfő

A KERESZTSÉG

Az Újszövetség több képpel érzékelteti a keresztség jelentését. Először is 
a Krisztussal való lelki közösséget szimbolizálja (Róm 6:3-8). Kifejezi, hogy 
részesedünk Urunk szenvedésében, halálában és feltámadásában, ill. elfor-
dulunk régi életmódunktól. Így a keresztség kapcsolatos a bűnbánattal és a 
bűnbocsánattal (ApCsel 2:38), az újjászületéssel és a Szentlélek befogadásával 
(1Kor 12:13), valamint a gyülekezethez való csatlakozással (ApCsel 2:41, 47). 
 A keresztség Istennel való szövetséges, lelki kapcsolatot jelképez Krisztus ál-
tal (Kol 2:11-12). Azt fejezi ki, mint az ószövetségi időkben a körülmetélés. 
Emellett a keresztség azt is szimbolizálja, hogy attól kezdve Istennek tarto-
zunk hűséggel, ill. a Krisztus szolgálatára szentelt közösség részévé válunk. 
A keresztségkor a Szentlélekkel való betöltekezés képessé teszi a hívőt az egy-
ház szolgálatára és azoknak az üdvösségéért való munkálkodásra, akik még 
nem hisznek (ApCsel 1:5, 8). Az Anglikán Egyház Egyesített Bizottsága már 
jó ideje tett egy figyelemreméltó beismerést. Nyilatkozatukban ez áll: „rendes 
körülmények között nem kisgyermekeket, hanem felnőtteket szoktak megke-
resztelni. El kell ismerni, hogy az Újszövetségben nincs perdöntő bizonyíték a 
gyermekkeresztségre” (Baptism and Confirmation Today. London, 1955, SCM. 
Idézi: Millard J. Erickson: Christian Theology. Michigan, 1988, Baker Book 
House, 1102. o.). A keresztség jelentése eleve kizárja a kisgyermekek kereszt-
ségét, mivel a bibliai szertartáshoz szükséges a hit és a bűnbánat. A hit kiala-
kulásában szerepe van Isten Igéjének (Róm 10:17), ami szintén arra utal, hogy 
a bűnbánat mellett fontos még a bibliai és lelki tanítás is. Ezek mind kellenek 
ahhoz, hogy a keresztelendők „megtéréshez méltó gyümölcsöket” teremjenek 
(Lk 3:8) Krisztussal való kapcsolatuk bizonyságaiként. A keresztséggel kap-
csolatos felfogás is érzékelteti, hogy mi a különbség a szentség és a szertartás 
között. Aki a keresztséget szentségnek tartja, úgy véli, hogy általa megy át az 
ember a lelki halálból az életre, így nem számít az ember kora, hiszen itt egy 
természetfeletti eseménnyel van dolgunk. Ám ha a keresztség szertartás, ak-
kor egy belső változást jelöl vagy jelképez (ami természetfeletti esemény), és 
már megtörtént a hívő életében, Jézussal szerzett tapasztalata révén. E nézet 
szerint a keresztelendőnek már el kellett jutnia a Krisztusba vetett hitre, ebből 
következően rendkívül fontos, hogy ki keresztelkedik meg és mikor. 

Ha már megkeresztelkedtünk, gondoljunk vissza akkori élményeink-
re! Miért szükséges egy bizonyos értelemben naponta átélni a 
„keresztség” élményét? Hogyan lehetséges ez? 
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november 27. kedd

AZ ALÁZAT SZERTARTÁSA

Nehezen tudjuk elképzelni, milyen fájdalom gyötörhette Jézus szívét – köz-
vetlenül a keresztre feszítés, a legszörnyűbb megaláztatás előtt –, amikor 
látta tanítványai irigységét, akik versengtek egymással, hogy ki lesz majd 
nagyobb Isten országában. 

Lk 22:24-27 (lásd még Mt 18:1; 20:21) szerint milyen fontos igazságot 
nem sajátítottak még el a tanítványok? 

Világunkat egészen elferdítette a bűn, minden visszájára fordult, ennek el-
lenére ez az állapot most sokszor „racionálisnak” és „értelmesnek” tűnik. 
Ugyan ki az, aki józanul gondolkozva szívesebben szolgál, mint hogy őt szol-
gálják ki? Nem az az élet lényege, hogy előre jussunk, meggazdagodjunk, ne 
nekünk kelljen szolgálni, hanem minket szolgáljanak ki? Nem is csoda, hogy 
az utolsó vacsora alkalmával Jézus megmosta a tanítványok lábát. Szavakkal 
nem fejezhette volna úgy ki, hogy mi az igazi nagyság Isten szemében, mint 
azoknak a lábát megmosva, akiknek az övét kellett volna csókolgatni.

Mit tudhatunk meg Jn 13:1-17 szakaszából az úrvacsora részét képező 
lábmosás szertartásáról? 

Bámulatos igazságokat találunk e versekben. A 3. versben az áll, hogy Jé-
zus tudta, „az Atya mindent hatalmába adott”. Mi történt ezután? Jézus, aki 
tisztában volt vele, hogy „ő az Istentől jött és az Istenhez megy”, felállt az étel 
mellől és elkezdte mosni a tanítványok lábát (lásd 5. vers). Ők nem értették 
igazán, ki volt Jézus, mégis bizonyára egészen megdöbbentek. A tanulságot 
így semmiképpen nem hagyhatták figyelmen kívül.

Gondoljuk végig azt is, mi a jelentősége annak, hogy az úrvacsora előtt került 
sor a lábmosás szolgálatára! Mennyire fontos tehát alázattal, saját gyengesé-
günk, kicsinységünk tudatában készülni az úrvacsorára, látva, hogy szük-
ségünk van Isten kegyelmére, mielőtt igényelnénk mindazt, amit Krisztus 
értünk tett!

Kinek a lábát kellene megmosnunk, ami különösen jót tenne lelkileg? 
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november 28.szerda

AZ ÚRVACSORA

Mi a jelentése Mt 26:26-28 verseiben annak, amit Jézus meghagyott köve-
tőinek? Miért olyan fontos a szimbólumokban meglátni ezt? 

Az úrvacsora az ószövetségi kor páskaünnepének a szerepét tölti be. A páska 
akkor teljesedett be, amikor Krisztus, Isten Báránya az életét adta. Az úrva-
csorát még halála előtt személyesen Ő rendelte el, az új szövetség alá tartozó 
újtestamentumi egyház nagy ünnepeként. A páskaünnep Izráelben az egyip-
tomi szolgaságból való szabadulás emlékét őrizte, az úrvacsora pedig a lelki 
Egyiptomból, a bűn fogságából való szabadulásra emlékeztet. 

A páskabáránynak a szemöldökfára és az ajtófélfákra kent vére megvédte 
a ház lakóit a haláltól; a bárány húsát elfogyasztva pedig erőt merítettek az 
Egyiptomból való meneküléshez (2Móz 12:3-8). Krisztus áldozata megsza-
badít a haláltól. A hívők úgy nyernek üdvösséget, hogy részesednek Krisztus 
testében és vérében (Jn 6:54). Az úrvacsora azt hirdeti, hogy Krisztus ke-
reszthalála biztosítja üdvösségünket, a bűnbocsánatot és a bűn feletti győ-
zelem ígéreteit. 

Milyen fontos tanítást találunk 1Kor 11:24-26 verseiben a kereszttel kap-
csolatban? 

Itt világosan látszik Krisztus halálának helyettesítő volta. Értünk töretett 
meg a teste és ontatott ki a vére. A kereszten azt vette magára, ami jog szerint 
minket illetne. Arra kell gondolnunk minden alkalommal, amikor részt ve-
szünk az úrvacsorában, amit Krisztus vitt értünk végbe. 

Hozzátéve a lábmosás szertartását, ami felkészíti szívünket az úrvacsorára, 
jobban átérezzük e gyakorlat közösséget teremtő jellegét. A kenyér és a bor 
a keresztre mutat, arra emlékeztetve, hogy ha bármilyen földi dolog el is 
választ bennünket egymástól, mind bűnösök vagyunk és állandóan szüksé-
günk van a kegyelemre. Az úrvacsora szertartása megláttatja velünk köteles-
ségeinket nemcsak az Úr, hanem egymás iránt is.
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november 29. csütörtök

A MÁSODIK ADVENTRE VÁRVA

„Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak ha-
lálát hirdessétek, amíg eljövend” (1Kor 11:26). Minek a reményét találjuk 
ebben a részben, ami valóban nagyszerű? 

E szavak is tanúsítják, hogy a második advent és az úrvacsora milyen szo-
rosan összefonódik. Érthető is, hiszen a második adventnél teljesedik be a 
kereszt minden történése. Éppen a második advent a fő oka annak, hogy 
Krisztus először eljött – amikor teste megtöretett és vére kiomlott értünk. Az 
első advent készítette elő visszajövetelét. 

Mi értelme lett volna az első adventnek, ha Jézus nem térne vissza?

Bizonyos értelemben az úrvacsora átível a Golgota és a második advent kö-
zötti időszakon. Amikor részt veszünk az úrvacsorán, arra gondolunk, ami 
a kereszten történt, amit Krisztus ott elvégzett értünk. Ám elválaszthatatlan 
a második adventtől, amit Krisztus így felkínál a hívőknek, hiszen mindez 
csak visszajövetelekor tetőzik be. 

Mit mond el Jézus Mt 26:29 versében?

Gondoljunk bele, hogy milyen ígéretet, bizonyosságot és reménységet ka-
punk itt az Úrtól! A Megváltó és a megváltottak között az örökkévalóságon 
át megmaradó szoros, meghitt kapcsolatot érzékeltetik e szavak. Jézus meg-
ígéri, hogy addig nem iszik a szőlő terméséből, amíg Isten örök országában velünk 
együtt nem issza majd. Ez a fogadalom attól lesz még különlegesebb, hogy 
maga a világegyetem Teremtője tette (Kol 1:16). Tehát az úrvacsora rámutat 
Jézus második eljövetelének nagyszerű reménységére is.

Talán elcsüggedtünk? Összetörtnek érezzük magunkat? Ez gyakran 
megesik a bűnös világban. Miért különösen fontos mindig a keresztre 
nézni, bármilyen nehézségen is megyünk át? Mit jelent a kereszt 
most, ill. örök sorsunk szempontjából?
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november 30.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
A hetedik napot ünneplő adventisták hitelvei. Budapest, 1997, Advent Kiadó. 
14-17. fejezetek.

„A keresztség az egyik legszentebb és legfontosabb szertartás, jelentőségét 
alaposan meg kell érteni. Jelentése magában foglalja a bűnbánatot és a Krisz-
tus Jézussal való új élet kezdetét. Nem kell szükségtelenül sürgetni a szertar-
tásában való részesedést. A szülők és gyermekek is vegyék számításba mind-
azt, amivel jár” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 6. köt. 93. o.).

„A páska Izráel népének szabadulására mutatott vissza, ugyanakkor előre is 
mutatott, Krisztusra, Isten Bárányára, aki a bűnös emberért öletett meg. Az 
ajtófélfára hintett vér szimbolizálta Krisztus engesztelő vérét, valamint azt, 
hogy a bűnös embernek folyamatosan Krisztus vére érdemeire kell hagyat-
koznia, csak így lehet biztonságban Sátán hatalmától és a végső megváltás 
tekintetében” (Ellen G. White: The Spirit of Prophecy. 1. köt. 201. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Mikor gyakoroltuk utoljára a lábmosás szertartását? Miért olyan 

fontos részt venni benne? 
2) Milyen hasonlattal érzékelteti Péter apostol a keresztség jelentését 

1Pt 3:20-21 verseiben?
3) Sokféle képtelenséggel vádolták az őskeresztényeket, többek között 

azzal, hogy emberevők, amit Jézus szavaival próbáltak igazolni: 
„Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem 
eszitek az ember Fiának testét és nem isszátok az ő vérét, nincs élet 
bennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van 
annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem 
bizony étel és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet és issza 
az én véremet, az énbennem lakozik és én is abban” (Jn 6:53-56). 
Milyen tanítást adott Jézus e szavakkal? Miért kell helyesen megér-
teni az ehhez hasonló szakaszok lelki jelentését?

4) Beszéljünk az úrvacsorai istentisztelet közösségi vonatkozásairól a 
csoportban! Hogyan mutat rá a tagok egymás iránti, ill. a kívülál-
lók iránti kötelezettségeire ez a szertartás?
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TÚRMEZEI ERZSÉBET:
HÚSVÉTI HÍRADÁS

Látsz halott arcot és hulló virágot:
mindenütt a halál hatalmát látod,
és gyászod terhét roskadva viszed,
ha nincsen húsvéti hited.

 Ha sír a gyász, a bánat,
 mi vigasztalna más:
 a Krisztus él, feltámadt,
 és van feltámadás!
 A sötét felhő széled,
 áttör a napsugár,
 mert győzött Ő, az Élet!
 Új élet útja vár.

Miért nem emeled fel könnyes arcod? 
Miért vívod mindig egyedül a harcot?
Soha nem talál békét a szíved,
ha nincsen húsvéti hited.

 Szólj, diadalmas ének,
 mint boldog híradás
 a bánkódók szívének,
 hogy van feltámadás!
 Az élő Megváltóra
 ki egyszer rátalált,
 a nagy Vigasztalóra,
 nem retteg sírt, halált!

Nem hallod a feltámadott hívását?
Nem hallod igéjét, vigasztalását? 
Ő minden benne hívőn segített!
Mért nincsen húsvéti hited?!

 Szólj, diadalmas ének,
 és szárnyalj, mint a szél!
 Szállj északnak és délnek,
 és hirdesd: Jézus él!
 Az élő Krisztus Jézus
 jár velünk szüntelen.
 Ha szent nyomába lépünk,
 miénk a győzelem!




