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ELLENÁLLHATATLAN 
 

Alapige: Jer 31,31-34    Olvasmány: Lukács 22,14-20 
 

„Az új szövetség az én vérem által” – hangzik Jézus szava az úrvacsora szereztetésénél. Ma, amikor 

úrvacsoravételre készülünk, jó végiggondolnunk ezeket a szavakat. Mi ez a szövetségkötés? Miért van ez az új? 

Miben áll ennek a lényege? S így, az igében egy mindig meglepő történet áll előttünk, ami Isten szeretetét és az 

ő ellenállhatatlan szövetségét mutatja fel. 

Ellenállhatatlan szövetség? Isten a maga teljes jelenlétét, annak minden áldását ajánlja az övéinek. Hívjuk ezt 

Édennek, üdvösségnek. Olyan isteni állapot, melyet csak mellette lehet megtapasztalni. Az embernek vágya is 

van erre – még a kísértő is ezt használja ki: olyanok lesztek, mint Isten. Ezzel csalogatja az embert. Isten pedig 

szövetségében ajánlja fel ezt. Ráadásul – a szövetségkötés során azt is látjuk – ez egy viszonylag egyoldalú 

szövetség abban az értelemben, hogy Isten az embertől nem kér érdemi hozzájárulást. Ez már-már egy 

visszautasíthatatlan ajánlat. Az ember mégis megszegi. 

Ennek fájdalma hatja át a jeremiási üzenetet, amikor Isten megállapítja, hogy ezt az atyai szövetséget Isten 

népe felrúgta. Meglepő, hogy egy ennyire visszautasíthatatlan helyzetből az ember mégis oly könnyen kihátrál. 

Amint Isten elmondja a szövetség kereteit, a nép máris megszegi azokat. Ám Isten ekkor mégsem adja fel a 

szövetség ügyét. Ekkor hirdeti meg az újat, azt, ami teljesen más. Új alapokra helyezi: még eltökéltebben 

munkálkodik azért, hogy az ember ne essen ki a vele való kapcsolatból. 

Olyan szövetséget készít, amely az embert igazán átöleli, amelyben már nem lehet kérdés az Istentől való 

eltávolodás. Ez az újabb szövetség – ahogy itt leírja – már nem a külsőségekben mutatkozik meg. Nem 

kőtáblán, nem papságban, nem bemutatott áldozatok sorozatában. Hanem a szívből fakadóan, belső módon. 

Oda helyezi Isten kitörölhetetlenül az ő kapcsolatát velünk. Átformálja a szívet, oda helyezi törvényét: ilyen 

formán teszi belsővé, sajátunkká. S a legnagyobb, hogy ami elválaszt minket Istentől, azt teljesen semmissé 

teszi. Így szól a vétkekről, melyekre – azt mondja – többé nem gondol. Elveti, megsemmisíti: ezeket az ártatlan 

Fiú áldozata törölte el: az új szövetség az ő vére által; hogy már semmi se válasszon el minket tőle. Ámen. 

 

HIRDETÉSEK 
 

1. Emlékezzünk meg arról, hogy az elmúlt héten, szerdán kísértük ki utolsó földi útjára Cseh 

Lajosné sz. Balázs Ida asszonytestvérünket, aki 84 éves korában hunyt el. Ravatala mellett a 

vigasztalás igéje a Zsoltárok könyve 56,9-10 alapján szólt. Isten vigasztalását kérjük az ő szeretettei 

életére és minden gyászolójára! 
 

2. Isten iránti hálaadással élhettünk ma az Úr asztalának áldásaival. Köszönjük a szent jegyek 

felajánlását testvéreinknek: a jó kedvű adakozót szereti az Isten. 
 

3. Szomorú szívvel hirdetem, hogy 93 éves korában elhunyt Dr. Szabó Andor, nyugalmazott 

hencidai lelkipásztor, aki nyugdíjas éveiben Martonvásáron élt. Búcsúztatójára február 4-én, 

szombaton 11 órakor kerül sor a Budapest-Budahegyvidéki református gyülekezet templomában. Isten 

adjon vigasztalást szeretteinek! 
 

4. Gyülekezeti alkalmaink 

Délután 15 órai kezdettel Dunaújvárosban folytatódik az egyházmegyei képzéssorozat. Téma: az 

egyházi javak kezelése, sáfárság. 

Február 1-jén új kezdetet vesz a Bibliaköri sorozat. A II. Helvét hitvallás 30 fejezetét vesszük hétről 

hétre a kiadott tematika szerint. Szeretettel várjuk a gyülekezet minden tagját 18 órára 

Folytatódik az énekkar munkája is. Szerdán a Bibliakör után várjuk a tagokat, hogy közösen 

készülhessünk a nagyhét és pünkösd napjaira. 

Vasárnap 10 órakor közösségi istentiszteletet tartunk, melynek része az istentisztelet utáni 

szeretetvendégség. Jöjjünk, hívogassunk! 

5. A presbitérium többek között elfogadta a Missziói munkatervet, melynek ma egy aktuális 

pontjáról, az úrvacsoráról essen néhány szó. A tavalyi konfirmációs felajánlás révén tavaly elkezdtünk 



 

a gyülekezet vezetésében a kiskelyhes úrvacsoravételről gondolkozni, s amikor a gyülekezetben 

nyitottság mutatkozott erre, megkezdődött a beszerzés is. A héten megérkeztek az új kiskelyhek (a 

jövő vasárnap közelebbről is megtekinthetőek lesznek) valamint az elmúlt hetekben felvázoltuk az 

úrvacsora idei rendjének tervezetét, melyet a presbitérium a missziói munkatervben jóváhagyott. Így 

ebben az esztendőben lesznek olyan úrvacsorai alkalmak, amikor csak a nagykelyheket használjuk, és 

olyanok, amikor csak a kiskelyheket (első alkalommal március 12-én). Természetesen az idén szerzett 

tapasztalatok formálhatják majd ennek rendjét a későbbiekben. 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


