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SZÖVETSÉGBEN 

„Ezen a napon kötött az Úr szövetséget Abrámmal.” 1 Mózes 15,(7-)18a Olvasmány: 1 Jn 4,15-19 
 

A mai vasárnapon két ügy találkozik istentiszteletünkön. Ma kezdődik meg a házasság hete, mely segíthet 

megerősödnünk ez életre szóló szövetség ápolásában, megújításában. Ma mutatkoznak be a gyülekezet előtt ifjú 

konfirmandusaink, akik Istennel való szövetségük megerősítésére készülnek. E két ügy találkozásánál az ige 

egyetlen fogalmat helyez elénk: a szövetséget. 

Ábrahám történetéből egy különös részt emeltem ki, a felolvasás veresiben: azt a pontot, amikor az Isten és 

Ábrahám között megtörténik a szövetségkötés. Ezen a helyen egy régi, ókori szövetségkötési formát látunk 

magunk előtt, amikor a szövetséget kötő felek félbevágott állatok között haladtak át. Ezt az akkori ember jól 

értette, mi már nehezebben. Üzenete a következő: aki megszegi a szövetséget, az így jár, mint ezek a 

kettéhasított állatok. Kicsit másként: „szakadjak ketté, ha nem teljesítem szövetségi eskümet”.  

Ugye, kicsit erős? Mi már elszoktunk az ilyen komoly esküktől, ígéretektől. Mindig van kiskapu, mindig van 

magyarázat, ha nem úgy tettem, ahogy ígértem. Nem igazán érezzük már az adott szó komolyságát. Egy kicsit 

nem baj, ha elgondolkozunk a házassági eskünkön, amit annak idején megtettünk. Sikerül-e komolyan venni? S 

ma is igaz e régi szövetségnek üzenete, ha nem veszed komolyan, az szakadáshoz vezet. Nem is csak a 

házasságéhoz – bár ezt is látjuk –, sokkal inkább mélyebb, lelki szakadáshoz. Isten segítsen, hogy amit 

megígértünk, megfogadtunk, azt be is tarthassuk. 

De Ábrahám történetében látunk egy nagyon meglepő üzenetet: csak Isten vonul át a kettéhasított állatok 

között. Isten szövetségének különössége ez, hogy az embertől nem kért mást, csak őszinte hitet, és Ő maga 

felvállalja a mi részünket is, a mi szerződésszegésünket. Ő viselte a következményeket, állta a szavát, s a bűn 

miatt nem az ember pusztult el, hanem az Atya Isten szíve hasadt meg, amikor Fiát a keresztre adta! 

Isten egy komoly szövetségre hív bennünket. Arra indít, hogy legyenek komolyak a mi ígéretként kimondott 

szavaink, hogy vállaljuk azokat felelősen, ahogy ő is vállalta a Jézusban velünk kötött szövetséget. Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 

 

1. Mai közösségi istentiszteletünkön konfirmandus ifjaink mutatkoznak be a gyülekezet előtt. 

Anna Sára: Pap László és Pap Judit leánya; Antal: Nikodémus Antal és Szekeres Rozália fia. Ármin: Zsótér 

Zsolt és Zsótér Gina gyermeke. Barnabás: Tóth Béla és Fehér Edit Mária fia. Boglárka: Turda Sándor és 

Horváth Krisztina leánya. Csongor: Varga Szabolcs és Kis Gabriella gyermeke. Ferenc: Erdélyi Gábor és 

Erdélyi Rita gyermeke. Johanna: Flikinger Jenő és Kovács Zsuzsanna Tamás: Szabados Péter és Szabados 

Lenke fia. Zsombor: Varga Szabolcs és Kis Gabriella fia. 

Az istentiszteletet szeretetvendégség követi, melyre szeretettel marasztaljuk a gyülekezet minden tagját. 

Köszönjük mindazoknak, akik készültek erre a mai napra! 

2. Alkalmak 

Február 9. kedd 18.00 Szolgálók órája 

Február 10. szerda 18.00 Bibliakör (1 Tim 1,12-20) 

Február 12. péntek 18.30 Konfirmációs óra 

Február 13. szombat 17.00 Házi istentisztelet (Tordas) 

Február 14. vasárnap – a szokott rendben 

3. Gyülekezeti körlevél 

A mai nap adjuk ki az idei első gyülekezeti körlevelet, melyet több mint 120 családhoz szeretnénk eljuttatni. 

A körlevélben a közelgő eseményekről adunk számot, valamint tájékoztatást adunk a gyülekezeti élet, a 

hittanoktatás, valamint az egyháztagság és a fenntartói járulék kérdésében. A presbiterek mellett kérjük a 

gyülekezet minden tagjának segítségét a körlevelek célba juttatásában. Köszönjük. 

4. Az elmúlt vasárnap 13.450 Ft perselyadományunkkal a Lepramisszió ügyét támogattuk. Istené legyen a 

dicsőség! 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


