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Az istentisztelet eszkatológiai tartalma 
 

 liturgika feladatai közé tartozik, hogy vizsgálja a keresztyén istentiszteletnek a 
múlthoz, a jelenhez és a jövőhöz fűződő kapcsolatát.  

A szoteriológiai vonatkozások egyértelművé teszik, hogy az istentisztelet 
szervesen kötődik a múlthoz, hiszen hitünk a megváltás történelmi eseményé-
re épül1. Ha az istentisztelet elveszítené historikus vagy konkrétabban, üdvtör-
téneti tartalmát, akkor eredetét, létének alapjait veszítené el.  

Az ekkléziológiai és missziológiai vonatkozások arról győznek meg, hogy 
az istentiszteletnek a jelennel is szoros kapcsolatban kell állnia, mert Isten 
örökkévaló akarata mindig a mában, és mindig univerzális teljességben való-
sul meg. Ha az istentisztelet nem kötődne a jelen valóságához, ha önmagában 
zárt, kultikus cselekménnyé válna, akkor nem tölthetné be Istentől való ren-
deltetését, hogy itt és most, belül és kívül hirdesse Isten szeretetének és igaz-
ságának sürgető üzenetét2.  

Hogy ugyanez érvényes-e a jövővel kapcsolatban, azt az istentisztelet 
eszkatológiai összefüggéseinek feltárása révén tudhatjuk meg. Az eszkhata a 
végső dolgokat, a végidő eseményeit jelenti. De nemcsak eljövendő dolgokat és 
eseményeket, hanem a várt Eljövendőt, Krisztust magát – ahogyan Török 
István fogalmaz, majd ugyanő így folytatja: „Egész istentiszteleti életünk erre a 
végidőre néz. A megszentelt hetedik nap az örök szombatra való készülődés. 
Jel-voltát csakugyan emlékezetben tartja-é a gyülekezet?”3  

A kérdés aktuális és eszméltető. Mind a teológiában, mind a gyülekezeti 
gyakorlatban újra kell gondolnunk a liturgia és eszkatológia kapcsolatát. 
Czeglédy Sándor több évtizede azzal a céllal írt egy tanulmányt, „hogy a végső 
és odafelvaló dolgokról szóló bibliai tanítást liturgikai szempontból is újra 
átgondoljuk”4. E mostani írás fordítva közelít a kérdéshez: liturgiánkat vizsgál-
ja meg az eszkatológiai tartalom szempontjából. 

                                                 
1  A bibliai istentisztelet-felfogás szerint: „A múltba tekintés elengedhetetlen” – ld.: Dr. 

Pásztor János: Liturgika, Komárno, 2002. 29.; „A historikum nélküli koinónia elvisz 
valahova a misztika tájaira” – ld.: Dr. Herczeg Pál: Az ünnepek tendenciája és célja a 
Bibliában, in: Református Egyház (RE) 1994/9. 206. 

2  „Isten Igéje a gyülekezetet újra és újra kihívja a világból, majd újra és újra visszakül-
di a világba” – ld.: Czeglédy Sándor: Liturgika, Debrecen, 1996. 13.; „A református 
istentisztelet … mindig küldetés” – ld.: Boross Géza: A liturgika vázlata, Budapest, 
2000. 51.  

3  Dr. Török István: Dogmatika, Amsterdam, 1985. 483k. 
4  Dr. Czeglédy Sándor: A mennyei istentisztelet és a mi istentiszteletünk, in: RE 

1974/8. 176. 
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Úgy tűnik, teológiai látásunkban és gyülekezeti gyakorlatunkban az isten-
tisztelet eszkatológiai összefüggései olykor mint háttérbe szorítható, járulékos 
elemek jelennek meg, pedig az Biblia normái szerint a végső dolgokról szóló 
tanítás az istentisztelet lényegéhez tartozik. 

A keresztyén istentiszteletnek szervesen kötődnie kell a jövőhöz, az eljö-
vendőhöz, mert Isten akarata az, hogy benne és általa „a jövendő világ erői” 
(Zsid 6,4) megtapasztalhatóak legyenek. Ha az istentisztelet elveszítené 
eszkatológiai tartalmát, akkor csupán üres emberi szertartássá válna. De ez 
nem következhet be, ha felismerjük, hogy istentiszteletünk lényegi vonásai 
mennyire magukban hordozzák ezt a tartalmat. Az alábbiakban néhány ilyen 
lényegi vonást vizsgáljunk meg.  

Az istentiszteletnek eszkatológiai tartalma van,  
• mert az istentisztelet Isten dicsőségének szolgálata, 
• mert az istentisztelet a feltámadott Krisztussal való találkozás, 
• mert az istentiszteleti közösség sákramentális közösség, 
• mert az istentisztelet a mennyei liturgia anticipálása. 
 
1./ Az istentisztelet Isten dicsőségének szolgálata. A Szentírás mind az Ó-, 

mind az Újszövetségben úgy beszél az istentiszteletről, mint Isten dicsőségé-
nek (kábód, doxa) szolgálatáról.  

Az ószövetségi kultuszt Isten arra használta fel eszközként, hogy általa 
közvetlenül felismerhetővé tegye dicsőségét. „Izráel Isten dicsőségét nem csu-
pán történelmének eseményeiben és nem csupán a próféták igehirdetésében 
tapasztalta meg. Az eljövendő dicsőség mint történés, a kultuszban válik je-
lenné”5. Számos zsoltárban fedezzük fel ennek nyomait (138,5; 145,5; király-
zsoltárok, stb.).  Az imádság, az ének Isten templomában, dicsőségének lakó-
helyén (26,8) zeng, és az Úr dicsőségét hirdeti, aki uralmát kiterjeszti az egész 
földre (96,1kk). Így a liturgia is kozmikussá válik: az egész teremtettség hódol 
Királya előtt, és szolgálja dicsőségét (148,1kk). A gyülekezet, Isten népe külö-
nös helyet foglal el ebben a kórusban, mert ők állnak Királyukhoz a legköze-
lebb (148,14), és az Úr gyönyörködik istentiszteletükben, őt magasztaló szolgá-
latukban (149,4).  

Az újszövetségi gyülekezet számára is Krisztus dicsősége adja meg az is-
tentisztelet, az ünnep, vagy ahogy Moltmann fogalmaz: „a mindennap szomo-
rúságával szembeni ünnepi lázadás”6 lehetőségét.  

A tanítványok, az első keresztyének a megdicsőült Úr nevében és jelenlé-
tében gyülekeztek újra és újra egybe. Az első keresztyén gyülekezetek istentisz-
telete sok részletben különbözhetett egymástól, a lényeget tekintve viszont 
egységesen a krisztusi tanítást követték. Ezért kimondható, hogy az ősegyház 
gyakorlata szerint „Isten dicsőítése az istentisztelet alapeleme. Az ő dicsőítése 
történik a gyülekezeti istentiszteleten és az életben. A gyülekezeti összejövete-
lek alkalmával a doxológiák, eulogiák az istentisztelet elemei, amelyeket rend-

                                                 
5  Ifj. dr. Bartha Tibor: A dicsőség Isten kijelentésében, in: Theologiai Szemle (ThSz), 

1978/11-12. 325. 
6  Jürgen Moltmann: Isten dicsősége és az egyház küldetése, in: ThSz 1978/11-12. 334. 
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szerint az ámén formula követ. Istent dicsőítő himnuszok nyomait szemlélteti 
a Róm 11,33-36, Ef 1,3-14, 1Pt 1,3-5, Kol 1,12-14, 2Kor 1,3k.”7 

De miért mondhatjuk azt, hogy Isten dicsőségének szolgálata 
eszkatológiai kategória? Azért, mert Isten dicsősége örökkévaló. Benne van a 
múlt, jelen és a jövendő. Méltó őt dicsérni a szabadítás múltbeli eseményeiért, 
a most adott kegyelemért, és a jövőre vonatkozó ígéreteiért. De Isten dicsősége 
nem pusztán a történelem idősíkjaiban érvényes, hanem azokon túl is terjed, 
ezért válik az istentisztelet kozmikus eseménnyé, amelybe az egész teremtett-
ség, sőt az eljövendő világ is bekapcsolódik8. 

Amikor a gyülekezet az istendicsőítés szolgálatát végzi, akkor Isten dicső-
ségének egyetemes és eszkatologikus valóságával találkozik. Az Urat énekben, 
imádságban magasztaló gyülekezet kilép a jelen, az aktualitások szorosságá-
ból, és részese lesz egy egyetemes történésnek. Az istendicsőítés fontosságát 
mélyebben megértve egyértelművé válik a gyülekezet számára az, hogy az 
egész liturgiának mennyire lényegi összetevője az eszkatológiai tartalom.  

Azért is fontos ez, mert más hangsúlyok a divatosabbak ma. Az emberi el-
várás az aprópénzre váltható immanencia-értéket keresi az istentiszteletben. 
Az igehirdetés és az egész liturgia legyen aktuális és modern, szóljon a mának, 
legyen emberi, könnyen feldolgozható és egyszerű. Az istentisztelet menetét 
alakítsuk úgy, hogy az „idegen fül és szem” számára ne legyen feldolgozhatat-
lan vagy megbotránkoztató.  

Nem tagadva ezen elvárás részigazságát hangsúlyoznunk kell e ponton, 
hogy a liturgia ilyen „instant-tartalmakkal” való feltöltése nem szolgálja, sőt 
akadályozza az istentisztelet igazi célja elérését. A reformátori koncepció sze-
rint az istentisztelet elsődleges célja az Isten dicsőítése, és ennek függvénye, 
illetve következménye a másodlagos cél, a gyülekezet épülése9. A gyülekezet 
tagjait, de az istentiszteleten részt vevő idegent is építi, ha porszem voltában 
szembesül az örökkévalóval, ha megérinti jelenét az eljövendő világ ereje.  

 
2./ Az istentisztelet a feltámadott Krisztussal való találkozás. A keresz-

tyén istentisztelet húsvéti alapokon nyugszik. Sőt, az is egyértelmű, hogy a 
keresztyén egyház egész léte is a feltámadáshoz, illetve a megváltás eseményé-
hez kötődik. A Mester a mindennapokban együtt volt tanítványaival, „de a 
feltámadás napján, és az azután következő időben a hét első napján találkozott 
velük. Az Úr napja a feltámadás napja, az egyház ünnepe. Egyház viszont nincs 
feltámadás nélkül. Az egyház ugyanis nem egyszerűen Krisztusban hívő és 
Krisztust körülvevő emberek. A tanítványok Jézussal való kapcsolata a feltá-
madás előtt még nem egyház”10. A keresztyén egyház léte a húsvétban gyöke-
rezik, és a húsvét lényegét megértve, pünkösdkor veszi kezdetét. 

                                                 
7  Dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára: Istentisztelet Jézus intenciója szerint az ősegyház-

ban, in: ThSz 2002/2. 70. 
8  Uo.; vö.: Pásztor: i.m. (2002) 29. 
9  Ld.: Nagy Sándor Béla: A református istentisztelet Kálvin felfogása szerint, Debre-

cen, 1937. 21k. 
10  dr. Pásztor János: Krisztus feltámadása az úrnapi istentisztelet középpontja, in: RE 

1985/2. 25. 
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Milyen eszkatológiai jelentése van annak, hogy az istentisztelet húsvéti 
alapokon nyugszik? Húsvét egy új kezdet. Az Úr, aki test szerint is ismerhető 
volt (2Kor 5,16), itt már másként jelenik meg: a feltámadott Krisztus az eljö-
vendő aión képviselőjeként, eszkatologikus létmódban találkozik övéivel. A 
húsvéti történetben azt látjuk, hogy Krisztus a tanítványokat bevonja ebbe az 
új aiónba. Pásztor János így fogalmaz: „Mikor a hét első napján a tanítványok 
találkoznak a feltámadott Krisztussal, akkor élik át az új időknek ezt a valósá-
gát, és formálódnak Isten eschatologikus népévé. Ez az Úr napja értelme és 
jelentősége… ez a nap a feltámadás valóságával, a megfeszített és feltámadott 
Krisztussal való találkozásban az új aión valóságos megtapasztalásával aján-
dékozza meg a gyülekezetet.”11 

Jézus Krisztus egész tanítása erre az újfajta találkozásra készített fel. 
Amikor megtisztította a templomot (Jn 2,13kk), ezzel is eszkatologikus jelet 
adott, amelyben nem pusztán a kultusszal, a kultusz helyével való visszaélés 
ítéletét mondja ki, hanem az egész kultusz átértékelését is. „A templom meg-
tisztításának története, ez a prófétai jel arról szól, hogy a jövőben minden is-
tentiszteletnek Krisztus megváltó munkája az alapja… A Krisztusban jelenlévő 
Isten… a gyülekezeti istentisztelet középpontja, centruma, aki a megfeszített és 
feltámadt Krisztusban adta önmagát a világ életéért.”12  

Az újszövetségi gyülekezetek megértették e tanítást, hiszen istentisztele-
tük gazdag volt azokban az énekekben, himnuszokban, amelyek a megváltó, a 
halálon diadalmaskodó, eszkatologikus hatalmú Krisztust dicsérik (Ef 5,14; Fil 
2,6-11; Kol 1,15-20). 

Minden istentisztelet – vasárnap és hétköznap – húsvéti találkozás. A fel-
támadott Úr szembejön (Mt 28,9) a gyülekezettel. A húsvéti találkozások, 
különösképpen a Jn 20,19-23 leírásából látjuk, hogy ő, az Eljövendő, miként 
hozza és kínálja az új aión ajándékait. A bátortalanoknak hatalmát bizonyítja: 
előtte nincs akadály, mert ő Úr az anyagi világ törvényei felett. A félelmet ki-
űzi, helyette békességet ajándékoz, s a szomorúság helyett örömmel tölti meg 
a szíveket. Az erőtleneknek küldetést ad, s ennek végzéséhez erejét közli, 
Szentlelkét bocsátja rájuk. 

Akik e húsvéti találkozásban elfogadják a Feltámadott ajándékait, vala-
miképpen maguk is az új aión képviselőjévé válnak. Az istentiszteletnek ez az 
eszkatológiai összefüggése felnyitja szemünket arra, hogy engedelmesebb 
hirdetői legyünk mindannak, amit a feltámadás ténye jelent az ember számá-
ra. Liturgiánk húsvét-központúsága ne csak a húsvéti ünnepkörben, hanem 
mindig érvényesüljön. Mi, reformátusok  könnyen magunkra vállaljuk a nagy-
pénteki keresztyénség szerepét. A halált legyőző Krisztus népe vagyunk, job-
ban tükröződhetne ez liturgiánkon és egész életünkön.  

James McCord egy igehirdetésében szép szavakkal mutat rá a húsvét lé-
nyegére, és a belőle következő szolgálatunkra: a húsvét „a világosság győzelme 
a sötétség felett, a szabadság győzelme a megkötözöttségek felett, a remény 
győzelme a csüggedés felett, az élet győzelme a halál felett. A kegyelem csodája 

                                                 
11  Pásztor: i.m. (1985) 26. 
12  Lenkeyné: i.m. (2002) 71. 
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ez, amely képessé tesz bennünket arra, hogy felülemelkedjünk a ma veszedel-
mein, és Isten mindent újjáteremtő munkájának tanúi és partnerei legyünk.”13  

E gondolatot továbbfűzve utal a 1Kor 15-re, ahol Pál a feltámadásról szóló 
nagy tanítás végén hálát ad a Krisztusban adott diadalért, majd – nem véletle-
nül – így folytatja az 58. versben: „Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilár-
dak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen 
tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban” (58.v.). Krisztus feltá-
madása nem tesz tétlenné, sőt ellenkezőleg, „minden embert felszabadít az élő 
Isten szolgálatára”14. Istentiszteletünknek ez a húsvéti, egyben eszkatológiai 
tartalma nem fordít el e világ valóságától, hanem éppen a világért való felelős-
ségvállalásra buzdít. Ennek teljesebb megértése és megélése a Szentlélek 
munkája által történik meg, ahogyan azt az első pünkösd eseményeiben is 
látjuk (ApCsel 2).  

 
3./ Az istentiszteleti közösség sákramentális közösség. Az, hogy az isten-

tisztelet nem pusztán a múltban szabadítást adó, a jelenben kegyelmet gyakor-
ló Úrral, hanem az Eljövendővel való közösségünk is, leginkább a sákramen-
tumokban érhető tetten. „A sákramentumok eschatologikus jelek: a végső 
szabadítást anticipálják.”15 Az istentiszteleti közösség pedig sákramentális 
közösség16, mert létét és egész tevékenységét a sákramentumok veszik körül. 
Minden, ami az istentiszteletben történik a keresztség felől jön, és folyamato-
san az úrvacsora felé halad17. Tehát az istentisztelet természetes terét, kontex-
tusát a sákramentumok adják, sőt tartalmát is alapvetően ezek határozzák 
meg. 

A keresztség lényege éppen az eszkatologikus jellegéből ered. A szerezte-
tési ige (Mt 28,18-20) a megdicsőült létmódba lépett Úr győzelmi híradása 
arról, hogy neki adatott minden hatalom mennyen és földön. A sákramentum 
kiszolgáltatása az eljövendő világ Urának parancsa, aki a keresztelést végző 
egyháznak eszkatologikus jelenlétét ígéri: „Ime, én veletek vagyok minden 
napon a világ végezetéig.” (20. v.) 

Azt nyilván elvetjük, hogy ez a sákramentum névadási szertartás lenne, 
vagy az egyházba fogadás aktusa. De az is túl szűk értelmezés volna, ha pusz-
tán Jézus kereszthaláláról, vérének bűntörlő jellegéről szólnánk. A teljesebb 
értelmet akkor fedjük fel, ha felismerjük: „A keresztség szereztetése nem a 
’történeti’, hanem a feltámadott Krisztusra megy vissza, aki teljhatalommal 

                                                 
13  James I. McCord: Easter as Hope, in: The Princeton Seminary Bulletin, 1990/2. 132.  
14  Uo. 
15  Czeglédy: i.m. (1974). 178. 
16  A sákramentális közösség kifejezést nem Henri de Lubac: „Az egyház mint sákra-

mentum” (Krisztus sákramentuma, a kegyelem látható jegye) egyházmodellje értel-
mében vesszük, hanem abban az értelemben, hogy az egyház életét, istentiszteletét a 
sákramentumok határozzák meg. A de Lubac-féle modellről részletes összefoglalást 
ad Avery Dulles: Models of the Church c. könyve, New York, 1974, 58kk. 

17  Karl Barth ezen gondolatát, mely a Christliche Dogmatik c. művében többször is 
megjelenik, idézi Czeglédy: i.m. (1996) 57. Ld. még Barth Breviárium, Budapest, 
1993, 102k. 
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ruháztatott fel, és Úrrá tétetett mennyen és földön.”18 A keresztség engedel-
meskedés e hatalmas Úr parancsának. 

Pál tanítása is egyértelművé teszi, hogy ennek a sákramentumnak a meg-
váltás teljes eseménye az alapja. A Róm 6,1kk. nagy igéje egyszerre beszél ke-
resztről és feltámadásról, halálról és új életről. A keresztség által úgy részese-
dik tehát az ember Krisztus megváltó erejében, hogy részese lesz az ő 
eszkatologikus valóságának: „Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának hason-
lóságában, még inkább eggyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában 
is.” (5. v.) Ugyanezt fejezi ki más analógiával a Gal 3-ban, ahol a Krisztusba 
keresztelkedésről, a Krisztus magunkra öltéséről beszél (27. v.). A megkeresz-
telt ember „ígéret szerint örökös” (29. v.), az új aión megvalósulásának ese-
ményében, új életben élhet.  

A keresztelő egyháznak nem pusztán földi értelemben véve „van jövője”, 
hanem a jövő Urának jelenlétét és hatalmát ünnepli minden keresztelés al-
kalmával. 

A másik sákramentum, az úrvacsora a lehető legintenzívebben jeleníti 
meg az istentisztelet eszkatologikus tartalmát. Már az ószövetségi asztalközös-
ségekben, közös étkezésekben (szövetségkötéskor, áldozatbemutatás után, 
stb.) is felismerhető az eszkatologikus gondolat. Különösen a messiási kor 
üdvlakomáiról szóló ígéretek19 leírásaiban tárul ez elénk20. Az is kimutatható, 
hogy a páska, az ószövetségi húsvét megünneplésében a honfoglalás, illetve a 
bírák kora után változás, gazdagodás történik. Megjelenik ugyanis az 
eszkatológiai tartalom. 

A neves katolikus teológus, Várnagy Antal így ír erről: „Amikor a válasz-
tott nép már az Ígéret földjén élt, és egyre jobban tudatára ébredt, hogy a mes-
siási ígéreteket hordozza, akkor az első húsvétra való emlékezés még egy vo-
nással bővült: nem csak megjelenítette az első húsvétot, hanem előre is 
mutatott a jövendő teljesebb üdvösség felé: eszkatologikus jelleggel utalt a 
messiási idők felé”21. 

Jézus és tanítványai közös étkezésein, különösen az utolsó vacsorán ez az 
ószövetségi gondolat jelenik meg és nyer új értelmet. Ez az „eszkatologikus 
horizont”22 az egész együttlétet jellemzi, de különösen az Isten országára tör-
ténő utalásban válik egyértelművé (Mk 14,25). Varga Zsigmond az úrvacsorá-
ról írt jelentős tanulmányában23 kifejti, hogy az úrvacsora szereztetési igéje öt 
újszövetségi előfordulása közül24 a négy evangéliumi hely tükrözi leginkább a 
jézusi intenciót, mely szerint a közös étkezés, s benne az úrvacsora szerzése 
eszkatologikus tartalommal bír.  

                                                 
18  Török: i.m. (1985) 455. 
19  Pl. Ézs 25,6-8; Jóel 2,24kk 
20  Ld.: Bolyki János: Jézus asztalközösségei; Budapest, 1993, 180k. 
21  Ld.: Várnagy Antal: Liturgika, Lámpás Kiadó, Abaliget, 1999, 23. 
22  K-H. Bieritz szóhasználata, ld.: Karl-Heinrich Bieritz: Liturgik, Walter de Gruyter, 

Berlin-New York, 2004. 288k. 
23  Dr. Varga Zsigmond: Az úrvacsora újszövetségi értelmezésének kérdései ma, in: Hit 

élet, tudomány,  Debrecen, 1988. 55kk. 
24  1Kor 11,23kk; Mk 14,22-24; Mt 26,26-28; Lk 22,19k; Jn 6,51 
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A páli szereztetési ige, mely a legkorábban rögzített szöveg, alapvetően 
más koncepciót követ. Az apostolnak a konkrét gyülekezeti helyzetre vonat-
koztatva kellett megfogalmaznia az úrvacsora igéjét. Korintusban pedig a gyü-
lekezet közös étkezési gyakorlata bizonyos szociális és diakóniai kérdéseket, 
feszültségeket hozott a felszínre (1Kor 11). Pál ezek kontextusában, ezekre 
válaszolva fogalmazza meg nagyon pontosan a szereztetési igét és a hozzáfű-
zött apostoli tanítást. Ennek ellenére a páli szereztetési igének is van 
eszkatologikus jellege: az úrvacsora cselekménye és érvénye addig tart, „amíg 
eljön” az Úr (26 v.). Tehát: „az úrvacsora az eszkatologikus messiás ekklézsia 
sákramentuma. Rendeltetése és funkciója arra az időre szól, amíg Urunk Jé-
zus Krisztus ’meg nem érkezik’, vissza nem jön – látható és ítéletes felségé-
ben…”25 Ígéretünk van viszont az átmeneti idő eltelte után az úrvacsora meny-
nyei teljességéről, mert meg van írva: „Boldogok, akik hivatalosak a Bárány 
menyegzőjének vacsorájára!” (Jel 19,9) 

Az úrvacsorázó gyülekezet a Bárány jegyese, Krisztus menyasszonya, 
amely a beteljesülés és a várakozás kettősségében, Ura titokzatos jelenlétének 
boldogságában és eljövetele bizonyosságában él.  

 
4. Az istentisztelet a mennyei liturgia anticipálása. Boross Géza az isten-

tisztelet normái között az első helyen említi a mennyei istentiszteletet26. 
Czeglédy Sándor pedig ezt mondja:  „A földi istentiszteleteket, a világ bárme-
lyik részében, bármelyik nemzet körében, bármilyen nyelven menjenek is 
végbe, az ugyanazon egy mennyei istentisztelettel való kapcsolatuk teszi isten-
tiszteletté…”27  

Tehát nem történelmi hagyományok és helyi szokások, nem emberi elvá-
rások és kegyességi irányzatok határozzák meg az istentisztelet lényegét, ha-
nem az az örökkévaló mennyei liturgia, amelyet néhány helyen megsejteni 
enged Isten igéje. Hálaadásra és egyben felelősségre indító tény, hogy annak, 
amit mi a földi „szent összejöveteleken” teszünk, köze lehet a mennyei való-
sághoz. Hogyan valósulhat ez meg? Hogyan lehet az, hogy a földi lét és a 
mennyei valóság közötti áthidalhatatlan „közbevettetés” ellenére az istentisz-
teletben szent összefüggés valósulhat meg az ideigvaló és az örökkévaló kö-
zött? A választ az igéből kapjuk meg. 

A mennyei istentiszteletről főként két újszövetségi könyvben olvasunk, a 
Zsidókhoz írt levélben és a Jelenések könyvében. Mindkettő középpontjában a 
dicsőség Krisztusa áll. Őbenne valósul hát meg az összeköttetés a menny és a 
föld között. A két könyvben kétféle szempont érvényesül. A Zsidókhoz írt levél 
Krisztust, mint az örökkévaló Főpapot, a mennyei istentisztelet cselekményé-
nek alanyát mutatja be (5-9. rész). Ő az Úr által épített „szentélynek, és igazi 
sátornak” a szolgája (liturgusa! 8,2), és „a jövendő javak főpapja” (9,11), aki 
tökéletes áldozatát egyszer s mindenkorra bemutatta (7,27; 9,25k). A Jelené-
sek könyvének csodálatos istentiszteletében pedig mint az istentisztelet kö-
zéppontja, az imádat tárgya jelenik meg a megdicsőült Krisztus, aki az Atya 

                                                 
25  Varga Zs.: i.m. 68k. 
26  Dr. Boross Géza: A liturgika vázlata, Budapest, 2000. 27kk. 
27  Czeglédy S.: i.m. 176. 
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trónján ül (3,21), akiről szól a dicsőítő ének, s aki előtt leborulnak a mennyei 
lények  (5,8kk; 5,11kk; 7,9kk).  

Krisztus személye és munkája köti tehát össze a mi istentiszteletünket a 
mennyei liturgiával. Hogyan tudna jól élni az egyház ezzel a kegyelmi eséllyel? 
Úgy, ha istentiszteletét „az örökkévaló örökség ígérete” (Zsid 9,15) fényében 
értelmezi, ha úgy tekint rá, mit a mennyei liturgia anticipálására, előízére.  

Mit jelent az egyházra, illetve az egyház istentiszteletére nézve ez az anti-
cipálás, ez a titokzatos kapcsolat?  

a./ Ez a kapcsolat először is a földi istentisztelet dicsősége és kiváltsága. 
A mennyei dicsőség elővételezése semmilyen más emberi közösségben vagy 
tevékenységben nem történhet meg, csak az istentiszteletben, tehát a gyüleke-
zet liturgiájában és az élet istentiszteletében. „Terólad ömlik rám a fény…” – 
énekelheti a Krisztus dicsőségét szemlélő és szolgáló ember28. A földi istentisz-
telet – ha az valóban istentisztelet – a mennyei liturgia ragyogását, légkörét 
sejteti.  

A Zsidókhoz írt levél apostola e titokról szól, amikor összehasonlítja az 
ószövetségi nép és az újszövetségi gyülekezet Istennel való találkozását. A 
Sinai-hegynél történt találkozás félelmetes volt.29 A Krisztusban elhívott új-
szövetségi gyülekezet számára viszont a mennyet idézi ez a találkozás:  „Ti a 
Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez 
és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, 
akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez, és a 
tökéletességre jutott igazak lelkeihez; az új szövetség közbenjárójához, Jézus-
hoz…” (12,22kk).  

Amikor Istent dicsőítő módon énekel a gyülekezet, amikor az imádság 
szava szól, vagy a mennyből jövő ige hangzik (Zsid 12,25), akkor mintegy be-
kapcsolódik a földi gyülekezet abba az istentiszteletbe, amelyről kijelentést 
nyert János apostol a Jelenések könyvében. Nagy kiváltság ez! A harang és a 
Lélek szava ilyen dicsőséges közösségbe hív! 

b./ Másodszor: a mennyei és földi istentisztelet titokzatos kapcsolata a mi 
istentiszteletünknek a fegyelmező ereje. A keresztyén istentiszteletben nem az 
történik, amit mi vagy bárki más akar. Ott Krisztus akaratának kell megvaló-
sulnia! Mivel ő a mennyei istentisztelet liturgusa és középpontja, a földi isten-
tiszteletben is ő szolgál, és ő uralkodik. Minden liturgikai elv kezdete ez: „Va-
lamit mond néktek, megtegyétek”30. Jézus Krisztus istentisztelete pedig Isten 
lélekben és igazságban imádása (Jn 4,23k). Ezen a rostán kihullik minden 
emberi erőlködés, vallásos buzgalom, „magunk csinálta kegyeskedés” (Kol 
2,23). Krisztus istentiszteletének másik fontos elve és gyakorlata az Ószövet-
ségből idézett ige: „Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot” (Mt 9,13). En-
nek rostáján pedig kihull minden tartalmatlan liturgizmus és hiteltelen szó, 
minden szeretetlen kegyesség. Krisztus istentiszteletét tanulva az egyház ha-
ladhat a sallangmentes, „logiké latreia” felé (Róm 12,1).  

                                                 
28  329. dicséret 3. verse 
29  Zsid 12,18kk. vö.: 2Móz 19,10kk. 
30  Jn 2,5, Károli fordítás szerint 
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c./ Harmadszor: a mennyei és földi istentisztelet különös összeköttetése a 
földi istentisztelet kritikája. Az egyháznak tudnia kell, hogy istentisztelete az 
igazinak, a mintának csak képmása, árnyéka. A Zsidókhoz írt levél az ószövet-
ségi szenthely dolgaira használja ezeket a kifejezéseket (8,5kk; 9,23). De hát a 
földiek az Újszövetségben is ideigvalók! A Jelenések könyve a templom nélküli 
város képével (21,22) a földi liturgia és szenthely kritikáját adja. A templom 
mindazt jelképezi, amire itt a földön a jó rend érdekében a gyülekezetnek az 
istentisztelet megtartásához szüksége van. A mennyben János nem lát temp-
lomot, „mert az Úr, a mindenható Isten és a Bárány annak temploma”.  

Ma is fellelhető a kövekkel, a földi dolgokkal való dicsekedés tanítványi 
lelkülete. De Jézus ma is helyére teszi az értékrendet.31  

d./ S végül negyedszer: a mennyei és földi istentisztelet titokzatos kapcso-
lata a mi istentiszteletünk küldetését jelenti. A mennyeiek előízét kóstolgató 
egyháznak feladata van, hogy ezekből az „ízekből” juttasson a világnak. A 
menny felé nyitott istentisztelet nyitott az emberek világa felé is. Megszívle-
lendő Ernst Lange német teológus gondolata: „Csak az az istentisztelet a kor-
szerű, amely a maga formájában és nyelvében emlékeztetés Isten eljövendő 
országára, s mint ilyen, ennek az eljövendőnek az ünneplése.”32 

A mennyei istentiszteletet elővételező egyház a reménység népe. Nem a 
múltba tekint és nem a mának él. Reménysége átüt az istentiszteletén és éle-
tén, döntésein és a jövő iránti felelősségén. Az egyház ezzel tud a legtöbbet 
segíteni a világon, a társadalmon, amely a reménytelenség és távlat nélküliség 
fogságába került. Az első keresztyén gyülekezet egy, a romlás jeleit mutató 
világban, a Római Birodalom világában éppen a reménységével tudott távlato-
kat nyitni az emberek előtt. Erről beszélt az első keresztyének istentisztelete, 
melynek része volt a Marana tha kiáltás, „Jövel, Urunk!” vagy más fordítás-
ban: „Eljön az Úr!” (1Kor 16,22)33. Istentiszteletünk küldetése, hogy az Úr 
ígéretét komolyan vegye és hirdesse, illetve annak beteljesedéséért, az Úr visz-
szajöveteléért  könyörögjön (epiklézis). A „Bizony hamar eljövök” és a „Jöjj, 
Uram Jézus”  (Jel 22,20) párbeszéd nem a szektás rajongás világába visz el, 
hanem a keresztyén reménység bizonyosságát hirdeti.  

Az egyház „akkor teljesíti jól küldetését, ha hűséges Urához, aki tegnap, 
ma és mindörökké ugyanaz (Zsid 13,8). Minél hűségesebb, annál inkább ál-
dásának közvetítője, és megtapasztalhatóvá válik általa az eljövendő világ ere-
je…”34 Isten Szentlelke teheti késszé az egyházat, illetve az egyház istentiszte-
letét arra, hogy ezt a „közszolgálati” küldetését teljesíteni tudja. 

Látjuk tehát, hogy az a bizonyosság, mely szerint istentiszteletünk a 
mennyei istentisztelet csodálatos valóságának anticipálása lehet, sokrétű és 
intenzív módon járul hozzá az istentisztelet eszkatológiai tartalmának erősíté-
séhez. 

                                                 
31 Ld.: Mk 13,1-2. Tanítvány: „Mester, nézd, mekkora kövek és mekkora épületek!” 

Jézus: „Nem marad itt kő kövön…”   
32 Idézi Boross Géza: Mire jó az istentisztelet? In: Kocsev Miklós, szerk.: Találkozások 

Istennel és emberrel: E. Lange gyakorlati teológiája, Pápa, 2004. 59. 
33 Ld.: Pásztor J.: i.m. (1985) 26. 
34 Dr. Lenkeyné Semsey Klára: Az újszövetségi közösség titka és hatása, in: RE, 

2007/10. 226. 
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Miután áttekintettük az istentisztelet lényegi vonásait az eszkatológiai 

tartalom szempontjából, már csak az a kérdés marad hátra, hogy milyen mó-
don érvényesíthető a gyakorlatban ez a tartalom. Milyen feladatokat jelent 
számunkra az istentisztelet eszkatológiai összefüggéseinek megjelenítése? 
Vegyük számba tennivalóinkat a teljesség igénye nélkül… 

• Tegyük hangsúlyosabbá az egyház sákramentális – tehát a sákramen-
tumok által meghatározott – jellegéről szóló tanítást, s ezzel együtt erősítsük 
az istentiszteleti közösség húsvéti identitását! 

• Fedezzük fel a Szentírás tanítását a végső dolgokról! Jelenjenek meg 
ezek az igék rendszeresebben a lekciókban és az igehirdetésben. Tanítsuk a 
gyülekezetet a paruzia igei kérdéseiről. Az adventi idő lehetőséget nyújt erre, 
de az év más ünnepei és alkalmai is. Kár lenne, ha csak a szekták és kisegyhá-
zak képviselőitől hallanának ezekről híveink. 

• Újuljon meg a gyülekezeti imádságunk a „jöjjön el a te országod” ké-
rés jegyében! 

• Éljünk bátrabban énekeskönyvünk eszkatologikus kincseivel! Gon-
dolhatunk a Krisztus ítéletre eljöveteléről c.(362-367.) gyűjteményre, de sok 
más énekre is, mint például: 265. 7., 266. 4., 340. 8., 426. 4., 480. 4., és lehet-
ne hosszan folytatni a sort.  

• Használjuk ki a hitvallástétel alkalmait! A királyok Királyának népe 
nem lehet néma a kívül valók előtt. A dicsőség Uráról tehetünk hitvallást, akié 
minden hatalom, aki mindenek bírájaként visszajön. Tegyünk bizonyságot az 
üdvösség bizonyosságáról! 

 
 
 

Summary 
 

The eschatological tenor of the church service 
 
The starting point of this study is the belief that we are to rethink the relation 
of liturgy and eschatology both in theology and in the field of the congrega-
tion’s church services. 
It seems that in our theological view and congregational practice, the eschato-
logical connections of worship services sometimes appear as secondary ele-
ments which can be pushed into the background. However, according to the 
biblical norms, the teaching on eschatology belongs to the essence of the 
church service. The Christian worship services are closely connected to the 
future, the years to come, since God’s will is that ’the powers of the coming 
age’ (Hebrews 6, 5) are to be experienced in Him and through Him. The es-
chatological tenor and meaning are not just scenery or a foreign body in the 
church service but should be included in the essential characters of the ser-
vices. 
The church service has an eschatological content:  

because a church worship service is for God’ glory 
because a church service is a meeting with the resurrected Christ 
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because the community of the worship service is a sacramental com-
munity 

because the church service is the anticipation of the heavenly liturgy. 
 

By the presentation of these ideas this study urges us to regard the wor-
ship service as an eschatological event, and to express this indispensable tenor 
better in our theological ways of thinking and practice of the church’s worship 
events. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 




