Noéval kötött szövetség
Köszöntés: „Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett! Szabadulást
szerzett jobbja, az ő szent karja. Megmutatta szabadító erejét az Úr, a népek szeme
előtt nyilvánvalóvá tette igazságát. Hűséggel és szeretettel gondolt Izráel házára,
és látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását. Ujjongjatok az Úr előtt az
egész földön!“ (Zsolt 98,1-4a). Ámen.
Kezdő ének: 167. dicséret: „Jöjj, mondjunk hálaszót…”
Előfohász: „Tedd meg, amire módot találsz, mert veled lesz az Isten. Gondolkozz
azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts.”
(ISám 10,7; IITim 2,7). Ámen.
Előima
Uram, adj nekem mennyei bölcsességet ebben az új világban, amely megvilágosít,
megelevenít és megmutatja, hogyan keresselek és találjalak meg Téged. Tudom,
hogy csak bölcsességeddel leszek képes továbbhaladni a megkezdett úton,
Istenem. Távolsággal küszködök még a Te templomodban is, drága mennyei édes
Atyám, de megköszönöm Neked az effajta csalódásaim, és zsákutcáim is.
Köszönöm, hogy megtanítottál felnőni a szerepeimhez, dicsőítelek, hogy nem
játszom őket, hanem helyt állok bennünk gyengeségeim ellenére Veled és Általad.
Köszönöm, hogy lelki fogságom véget érhet, és nem tart örökké a testvérek
nélkülözése, hanem újból a pozsonyi lelki bárkában ülhetek lábaidnál.
Könyörgök, taníts meg ma is az alapvető igazságra, mennybéli felséges Isten,
hogy Te a bűnös ember Megváltója vagy. Köszönöm, hogy ezt mindeddig
bizonyítottad. Fiad által megszerezted üdvösségem, és szent békességem ma is
érzem. Taníts megérteni rövid voltát életemnek, mert csak Te maradsz
mindörökké Istenem. Én a Te kezedben vagyok, és Te pedig a szívemben élsz.
Legyen ez így mindörökké. Maradj velem és Te taníts engem. Jézus Krisztusért.
Ámen.
Textus: Mózes I. könyve 9,1-19
„Isten megáldotta Nóét és fiait, és ezt mondta nekik: Szaporodjatok,
sokasodjatok, és töltsétek be a földet! 2Féljen és rettegjen tőletek minden földi
állat és minden égi madár, kezetekbe adom őket minden földi csúszómászóval és
a tenger minden halával együtt. 3Minden, ami mozog, ami csak él, legyen a ti
eledeletek. Nektek adom mindezt éppúgy, mint a zöld növényt. 4De húst az éltető
vérrel együtt ne egyetek! 5A benneteket éltető vért pedig számon kérem. Minden
élőlénytől számon kérem azt, az embertől is. Számon kérem az ember életét:
egyik embertől a másikét. 6Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Mert
Isten a maga képmására alkotta az embert. 7Ti azért szaporodjatok,

sokasodjatok, népesítsétek be a földet, sokasodjatok rajta! 8Isten azt mondta
Nóénak és fiainak: 9Íme, szövetségre lépek veletek és utódaitokkal, 10meg minden
élőlénnyel, amely veletek van: madárral, állattal és minden földi élőlénnyel;
mindennel, ami a bárkából kijött, minden földi élőlénnyel. 11Szövetségre lépek
veletek, és semmi sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé
özönvíz a föld elpusztítására. 12Majd azt mondta Isten: Ez a jele a szövetségnek,
amit én szerzek veletek és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden
nemzedékkel, örökre: 13szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a
szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 14Amikor felhőt borítok a földre, és
feltűnik az ív a felhőn, 15akkor visszaemlékezem a szövetségre, amelyet kötöttem
veletek és minden élőlénnyel, amely testben él, és nem lesz többé a víz özönvízzé
minden test pusztulására. 16Ha ott lesz az ív a felhőn, látni fogom és
visszaemlékezem az örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden élőlénnyel,
amely testben él a földön. 17Akkor ezt mondta Isten Nóénak: Ez annak a
szövetségnek a jele, amelyet minden földi élővel kötöttem. 18Ezek voltak Nóé fiai,
akik kijöttek a bárkából: Sém, Hám és Jáfet. Hám Kánaán ősatyja. 19Ezek hárman
Nóé fiai, és ezek népesítették be az egész földet.“
Ünneplő Keresztyén Gyülekezet, Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
A mindent újjáteremtő Építő, szabadító Isten hét alkalommal mondja el
a bárkából kijövő Noénak és családjának az Ő drága szolgálatának kulcsfogalmát
az új világban: „szövetségre lépek veletek“ (IMóz 9, 11). Az ember legbensőbb
szövetségese Isten, Aki garantálja mindazt, amit megmondott és megcselekedett.
Törvényeivel lép fel a megújult föld számára. A szövetség nem feltétel nélkül
való, hanem kihívás. Egy újabb futam, egy újabb viadal és egy újabb harc
kezdődik el a földön, ahol az ember hallja az első állomáson a feltételeket, de
vajon képes-e a versenypályán futni, mint aki előtt nem bizonytalan a cél?! (vö.
IKor 9,25-26) A szövetség az emberrel és a világgal Isten részéről kegyelem,
engedelmesség és ígéret. Először is, a szövetség, mint kegyelem. A mindent
megújító kegyelem tartalma az élet. Amit Isten cselekszik, az a teremtés
megújítása. Isten kegyelme mindent megújít. Amit az Úr cselekszik, az maga az
élet. Annak mindenkori védelme. Ő az élet adója. Aki az Ő szövetségét elfogadja,
életet nyer. Aki az Ő szövetségének a feltételeit elfogadja, életet munkál. A régi
keleti közgondolkodásban elevenen élt, hogy a vízben születik az élet. A testben

és a vérben van az életerő, de az újjáteremtő Isten megvétózza mindezt, hiszen
„test és vér nem örökölheti Isten országát.“ (IKor 15,29) Az Úr szövetségében az
ember az életet ünnepelheti. Azért jöttünk ma ide, az éltető Isten elé, hogy
ünnepeljünk,

méghozzá

az

életet.

Az

Ünneplő

Keresztyén

Gyülekezet

középpontjában ma is az élő Úr áll, Aki a megmentett életekkel együtt akar élni és
szolgálni a világban. A víz, mint pusztító erő csődöt mondott, de Isten győzött.
Isten véget vetett a pusztításnak, és megmutatta, hogy Benne élet van. (ld. Jn 1,4)
Isten véget vetett a víz hatalmának. Telve van kegyelemmel és igazsággal (Jn
1,14), hogy Fiában az Úr Jézus Krisztusban új lehetőséget biztosítson, hogy
mindenki higgyen Általa. (Jn 1,7) Drága testvérem! Elfogadod Isten új
szövetségét? Noéval és családjával együtt te is újat kezdhetsz. A kegyelem Istene
Téged is elér ma, aki ugyan nem az özönvíz után vagy, hanem a koronavírus
időszakában éled a mindennapjaidat. A jó hír, az evangélium a koronaidőszakban
is örökérvényű. Nem időszakos tartalommal rendelkezik az Úr szövetsége,
hanem

örökkévaló

szeretetről

tanúskodik

Krisztusban.

Elfogadod

vagy

elutasítod? Isten véget vett mindennek, ami bennünket aggaszt kegyelme
gazdagságával.

Másodszor

a szövetségkötés,
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engedelmesség a feltételek elfogadását tükrözi. Isten nyíltan kijelenti, nem szabad
az életet kioltani, hanem védeni kell. Krisztus keresztje alatt megszűnik a halálos
ítéletnek az érvényessége. Jól tudjuk, hogy Jézus minden Barabbást megment.
Emellett az Úr számon kéri az életet. Az Ő számonkérése ugye ismerős: „jobb lett
volna annak az embernek, ha meg sem születik.” (Mt 26,24) Az ember nagy
feladata.

Engedelmesség: Krisztust tisztelni és védeni az életet. Az élő Isten

megtiltja az élet kioltását, sőt számon kéri azt. Nem hiába Isten nem egyénnel,
hanem egy családdal köt szövetséget: „Veled és fiaiddal.“ Életek Isten
szövetségében. Családom Isten szövetségében. Törődés a környezettel, mert Isten
számon kéri, hogy hol, mit, mikor és hogyan műveltem. Az életet védeni kell,
mert aki az embert öli meg, Istent bántja. Drága testvérem! A Te Isten előtti
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engedelmeskedik, törvényeit betartja, törődik a másikkal. Isten tőlünk a másik
embert fogja számon kérni. Hol és hogy van a te testvéred? Hol és hogy van a te
feleséged, gyermeked, unokád? Hol van a te szeretted és ellenséged? Teljes életet,
teljes lelket, teljes szívet, teljes elmét kér számon az Úr tőlünk. A teljes embert.
Noé épp ezért ad hálát az új világban a szabadító Istennek. Áldozat bemutatása
Őrá mutat. Noé Őrá való figyeléssel ad hálát. Akit megmentett az Úr, úgy ad
hálát, hogy látja igazi szabadítóját. Az áldozat bemutatása is törődés. Isten
törődött Noéval és családjával a bárkában, Noé is törődik a dicséretmondással, a
megtartó Isten magasztalásával. Isten pedig elfogadja áldozatát. Az Isten előtti
engedelmesség törődés a számonkérő Istennel. Az Isten előtti engedelmesség
odafigyelés a megmentő Istenre. Az Úrral való kapcsolat ápolása a Neki való
engedelmesség. A hálát adó ember, az Úr Isten engedelmes szolgája. Isten
kedvesen fogadja. Végül a szövetségkötés, mint ígéret. Isten ugyanis jövendőt
ígér. Lesz élet a jövendőben. Ennek sokszínű jele is van: a szivárvány. Akik
kijöttek a bárkából, azokra az élet vár. A sokszínű és sokoldalú élet. Isten nem
a pusztulásra, hanem az életre rendelte a megmentett embert. Van jövő. Van
holnap. Létezik: tovább, tovább. Az Isten, aki Noéban átmentette a világot, az új
jövőt ígér az embernek. Ma még mi is félünk a holnaptól. Lesz élet a jövendőben?
Milyen lesz? Hogyan fog történik? Lesz föld, amit művelni kellesz? Lesznek régi
problémák az új életben, amiket meg kellesz oldani? Lesznek életek, akiket óvni
és szeretni kell? Mindezek mellett azonban Isten lesz minden mindenekben. Akit
Isten átmentett a halálból az életre, azt megtartja, sőt ígérete szerint orvosol
mindent. A keresztyén ember élete Isten szövetsége által a létige jövőidejében
bontakozik ki: „Lesz.“ Az igazi élesztő Isten ígérete. Amíg tart a ma Krisztusban,
érdemes élni, de a „lesz“ a hiteles keresztyén reménység. Krisztus a jövő, Őt
követjük, és ezért mi nem félünk, lesz, ami lesz, jön, aminek jönnie kell, de jól
tudjuk, hogy Isten mindent elintézett, és ez nekünk elég a holnapra is.

A szabadító, a megtartó és az ígéretekben gazdag Úr eleget adott ahhoz, hogy
belekapaszkodjunk mindenkor. Drága testvérem! Isten szava azt mondja ma is:
„Tarts velem, és meglátod, hogy a szivárvány minden színét nemcsak látni fogod,
hanem megtapasztalod annak sokszínű változatát, hiszen Jézus Krisztus tegnap,
ma és mindörökké ugyanaz. Igazi küldetésed vagy értetlenkedésed a holnapod?
Hogy látod életed elrejtve Krisztusban? Az ígéretekben gazdag valóság harc a
holnapért. Harc a jövendőért. A szenvedések után érkeznek a csodák a
szivárvány színeiben. Ámen.
Utóima
„Isten, saját fülünkkel hallottuk, elbeszélték nekünk apáink, mit vittél véghez
napjaikban, a régi időkben.“ (Zsolt 44,2)
„te hallgasd meg lakóhelyedről, a mennyből, bocsáss meg, cselekedj és bánj
mindenkivel tettei szerint, ahogyan megismerted a szívét, hiszen egyedül te
ismered minden embernek a szívét...“ (IKir 8,39)
„Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett
minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg,
vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és
beszédben.“ (IIThessz 2,16-17)
„Jó lesz-e, ha megvizsgál benneteket? Becsaphatjátok-e, ahogyan becsapjátok az
embereket?“ (Jób 13,9)
„Akkor az Úrhoz, atyáink Istenéhez kiáltottunk segítségért, az Úr pedig
meghallotta szavunkat, és meglátta nyomorúságunkat, gyötrelmünket és sanyarú
sorsunkat.“ (VMóz 26,7)
Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk…
Adakozás: „Viszonzásul pedig, mint gyermekeimhez szólok: tárjátok ki ti is
szíveteket.“ (IIKor 6, 13)
Áldás: Istennek népe! „Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert
ők megelégíttetnek.“ (Mt 5,6)
Záró ének: 434. dicséret: „Vezess Jézusunk, s véled indulunk…”

