A messzeségben is megjelent az ÚR
Lekció
31
Eljön az az idő - így szól az ÚR -, amikor új szövetséget kötök Izráel és Júda házával. 32Nem olyan
szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a
szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk - így szól az ÚR. 33Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet
Izráel házával fogok kötni, ha eljön az ideje - így szól az ÚR -: Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe
írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. 34Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember
az embertársát arra, hogy ismerje meg az URat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok - így
szól az ÚR -, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre.
Textus
Abban az időben - így szól az ÚR - Izráel minden nemzetségének Istene leszek, ők pedig népemmé
lesznek. 2Ezt mondja az ÚR: Kegyelmet kapott a pusztában a fegyvertől megmenekült a nép, a nyugalma felé
tartó Izráel. 3A messzeségben is megjelent az ÚR: Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz
hűségesen. 4Fölépítelek még, és fölépülsz, Izráel szüze. Fölékesíted még magad, és kézi dobokkal lejtesz táncot
a vigadozók közt. 5Szőlőket ültetsz még Samária hegyein, és akik elültetik, azok fogják szüretelni is. 6Mert
eljön az a nap, amikor az őrök így kiáltanak Efraim hegyén: Jöjjetek, menjünk a Sionra, Istenünkhöz, az
ÚRhoz!
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A Jer 31,31 az Ószövetség egyik legfontosabb igéje. Majdnem olyan hangsúlyos, mint az ÚSZ-ben a Ján 3,16.
Egy prófécia az ÓSZ idejében (Kr e 600 évvel) arról, hogy lesz egy nagy változás egyszer, amikor Isten
megváltoztatja a szövetséget.
Egyoldalúan.
Kedvezően az emberre nézve.
Próbáljuk megérteni ezt a helyzetet egy kicsit a Biblia leírásai alapján, majd megpróbálom érzékeltetni egy
egyszerű, hétköznapi, nagyon is aktuális képpel, hogy minél jobban megértsük.
Izrael – kiválasztás – ígéret – hűtlenség – fogság – ígéret – szabadulás – öröm.
Egy képzeletbeli családon szeretném példaként bemutatni.
Hitel felvállalása. Önerőben való bizalom. A hitel fogsággá válik. Nincs szabadulás. Nincs kiút! A családnak el
kell hagyni az otthonát. Tengődés egyik rokontól a másik rokonig. Egyszer csak jelentkezik a bank, hogy
szerződést kíván módosítani. Mégpedig a hitelező javára. Visszakapja az otthonát. Szabad emberré válik. Nincs
adóssága. Átérzi az igazi örömet.
Sajnos sok ilyen család van ma Magyarországon, de a történet mégis képzeletbeli, mert ilyen bank nincs
Magyarországon, aki lemondana a saját igazságáról, lemondana a saját pénzéről, lemondana a saját jogáról és
az adós javára döntene, azaz csak szeretetből visszaajándékozná neki az otthonát. (Olyan bank van, amely
egyoldalúan, erőfölényből a maga javára változtat, de olyan, amely az ügyfél javára változtatna a saját kárára,
olyan nincs!)
Ilyen bank nincs – DE! Ilyen Isten van. Aki új szerződést kíván kötni! Újra akarja szabni a kapcsolat lényegét.
Innentől fogva nem az adósság megfizetése a lényeg, hanem az, hogy szeret minket és szabaddá akar tenni
minket.
„Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. 4Fölépítelek még, és fölépülsz”
Isten szereti az embert!
Nem ideig-óráig! – Örök szeretettel!!!
Még mielőtt megteremtett volna! Nem csak akkor, ha jók vagyunk! Örök szeretettel! Mint egy szülő a saját
gyermekét! Lehet néha büntetni kell, de szeretni mindig is szeretni fogja.

Isten hűséges az emberhez!
Ő von bennünket magához. Ahogy a mágnes vonzza a fémet, úgy reagál a lelkünk Isten tisztaságára és
igazságára. Szükségünk van rá, közelében vagyunk a helyünkön, ha kapcsolatba kerülünk vele, akkor érzünk
boldogságot, megmaradó boldogságot.
Az ember lehet hűtlen! A hűtlenség szinte begyógyíthatatlan sebeket okozhat. Az ígéret az, hogy Isten örökre
szeret, és örökké hűséges marad hozzánk. Nem vet el magától.
Ő épít bennünket.
Mint bölcs építészmérnök, meghatározza életünk épületét, szilárd alapokkal, falakkal, tetővel… stb
Ő épít, nem mi magunkat, hanem ő minket. Vannak házak néha, amiket emberek saját maguk építenek, de nem
nagyon értenek hozzá. Első ránézésre látszik, hogy nem igazán sikerült. Vannak házak, amelyek már ránézésre
is esztétikai élményt nyújtanak.
Ez az új szövetség lényege: Isten cselekszik!
Ő szeret.
Ő vonz. Ő von magához!
Ő épít.
Az eredmény: ÚJ SZÍV.
Nem nekünk kell nyögni az adósság alatt. Félni-rettegni, hogyan tudjuk ezt egyszer leküzdeni. Hogyan tudjuk
egyszer maguntat szabaddá tenni.
A törvény belső lesz! A szívből indul kifelé. Nem kényszer, hanem öröm. Hála. Köszönet.
Isten új alapot ad, új szerződést ígér. Kr. e. 600 környékén. Sok idő az még Krisztusig. Református egyházunk
még 500 éves sincs. De elég távolinak tűnik azért a reformáció és a humanizmus kora.
Az ígéret pedig így szól:
Ezt mondja az ÚR: Kegyelmet kapott a pusztában a fegyvertől megmenekült a nép, a nyugalma felé tartó
Izráel. 3A messzeségben is megjelent az ÚR.
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Az Új Szövetség alapja: KEGYELEM
A messzeségben is megjelent az Úr.
Az ember nagyon messzire került Istentől. AZ Úr viszont még oda is elment.
(Nőgyógyász barátom egy nagyon rossz körülmények között lévő viskóban Budapest határában. Megjelent az
orvos (doktor úr), életet mentett.)
Jézus eljött, hogy életeket mentsen. Jézus feláldozta magát, hogy életet mentsen.
Az Új szövetség lényege, hogy az Isten szereti az embert, ezért még a legmesszebbre is képes érte elmenni,
hogy elmondja neki: szeretlek téged!
Nem tudom, te milyen messze vagy Istentől. Mennyire érzed messze az Urat. De Isten szeret téged annyira,
hogy érted menjen. Még a legmesszebb lévő helyeken is. A legsötétebb pillanatokban is. A leginkább átélt
fogságban is. Megjelenik az Úr és megszabadít téged.
Fogadd el a szeretetét!

