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Szabó J. Róbert lelkipásztor

Ninive, Jónás és mi
Jónás 3.

Bevezetés
Világunk, ismereteim szerint, az 1918-19-es spanyolnátha járvány idején élt meg hasonló
napokat, mint most a mi nemzedékünk. Az a járvány akkor a Föld teljes lakosságának
mintegy 3-5 százalékát megbetegítette, és csak 1918-ban több áldozatot követelt, mint az
egész első világháború. A koronavírussal ma reggelig (2020.03.14.) 155.250 ember fertőződött meg vagy annak gyanújával kezelik, közülük 5.817-an hunytak el, eddig 74.262-an
gyógyultak meg, és a járványban 149 ország – köztük hazánk is – érintett. Most még csak
remélni tudjuk azt, hogy ez a járvány nem lesz olyan pusztító, mint amilyen annak idején a
spanyolnátha volt.
Ugyan nem látjuk a jövőt, de az is bizonyos, hogy ez a járvány „átrajzolja” megszokott világunk képét és az élet minden területén kifejti hatását. Megrendítette a világgazdaságot, a
sportvilágot, a kulturális életet, óriási nyomást helyezve a kormányokra, az egészségügyben
dolgozókra, a rendfenntartó erőkre, a kutatókra, mindannyiunkra bárhol is éljünk ezen a
világon.
Az eddig elmondottak késztettek arra, hogy a mai igehirdetésemben Isten igéje felől közelítve, foglalkozzam ezzel a koronavírus járvány teremtette helyzettel! Hogy hívő emberként
keressem és megértsem azt, hogy nekem, nekünk, mint Isten népének, mi a feladatunk, a
szerepünk egy világjárvány által gyorsan átíródó világban. És miközben kerestem és kutattam valamiféle segítséget, eljutottam egy bibliai történethez, Jónás könyvének 3. fejezetéhez!
1. Az embert kereső Isten
Sokféleképpen hallhattuk már feldolgozni Jónás történetét. Én most máshogy szeretnék
közelíteni hozzá. Nem Jónás felől, hanem Isten és a Niniveiek kapcsolatát vizsgálva, mert
úgy látom, hogy Ninive jelképesen az a világ, amelyet ma a koronavírus térdre kényszerit.
Hiszen Isten Jónást értük indítja el. A prófétára egy csak nekik szóló üzenetet bíz: Még
negyven nap, és elpusztul Ninive! És igaz, hogy ez ítéletes üzenet, de Jónás történetéből
tudjuk, hogy az ítéletes szó valódi célja a Niniveiek megmentése és megmenekülése. A város
lakóinak jövője pedig azon múlik, hogy meghallják-e és változtatnak-e a hallott üzenet hatására egész életükön, gondokozásukon és szokásaikon vagy sem. – Ez a fejezet, mint a
Biblia sok története, abban erősíthet meg bennünket, hogy Isten elsősorban keresi az embert, és azért keresi, hogy megmenthesse őt és nem azért, hogy elpusztítsa. Isten változatlanul ezt mondja ma is: nem abban telik örömöm, ha a bűnös meghal, hanem abban, ha
megváltoztatja életét, és megmenekül a haláltól! (Ez 33,11)
Tartsuk ezt mi is szem előtt, amikor bármilyen formában megnyilatkozunk a koronavírussal kapcsolatban! Isten célja ma sem más, mint Jónás idejében! Ma is utat keres felénk,
minden egyes ember felé, azért, hogy a Krisztusban drága áron megszerzett váltság mindenkié lehessen, aki csak elfogadja Isten megmentő kezét!
2. Ki is a felelős?
Nem kérdés az, hogy a Ninivében kialakult helyzetért, azért, hogy a város a teljes pusztulás
szélére sodródott, maguk a Niniveiek voltak a felelősek. Ők követtek el sok-sok gonoszsáLitér, 2020. március 15.
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got, ami miatt Isten nem tehetett mást, mint ítéletet hirdetett felettük. És ha valósággá lett
volna az, amit Jónásnak hirdetnie kellett, és a 40 nap letelte után elpusztult volna a város,
azért senki sem okolhatta volna Istent. Ninive pusztulásáért egyedül a Ninivében lakók lettek volna a felelősek. Mert az igazság törvénye azt követeli, hogy minden bűn elnyerje méltó
büntetését!
Vegyük elő és olvassuk el Pál Rómaikhoz írott levél 1. fejezetét! Pál saját koráról ír, de közben tökéletes leírást ad a mi korunkról is! Arról a mérhetetlen mélységről, amibe az emberiség önmagát kormányozta azzal, hogy tudatosan, a társadalmi élet minden területén nemet mond Istenre, hátat fordítva neki, és Őhelyette inkább önmagát istenítve. Mondjuk ki
őszintén: abban, ahogyan élünk, ahogyan gondolkozunk tökéletesen benne van/volt egy
ilyen méretű járvány kockázata és lehetősége.
3. Csendesedjetek el…
Amikor Jónás megjelent Ninivében, abban a hatalmas és nyüzsgő nagyvárosban, és hirdetni kezdte Isten ítéletét, el tudom képzelni azt a döbbent csöndet, ami hirtelen rászakadt
a városra. 40 nap és elpusztul a város, a világuk, ők maguk, minden, amit addig olyan természetesnek vettek. És az ítélet alól nem bújhatott ki senki: sem a király, sem a város vezetői, sem a gazdagok, sem a szegények, sem a férfiak, sem a nők, még a gyerekek sem.
Egy keresztény ember arról írt, ennek az egész pandémia helyzetnek van egy nagyon erőteljesen szimbolikus üzenete, mégpedig a pánik és a kényszer miatti elcsendesedés. Régiókat, tartományokat, sőt egész országokat zárnak le. Rendezvényeket tiltanak be, elhallgatnak a stadionok, a hangversenytermek, bezárnak a mozik, a színházak. Különböző vállalatok kénytelenek felfüggeszteni termelésüket, mert akadozik vagy teljesen leáll a szállítmányozás. Karanténok, vesztegzárak sorát vezetik be. Az emberek nem utazhatnak, nem mernek utazni. Sok helyen leáll a tömegközlekedés, valahol már utcára sem mehetnek ki az
emberek. Lassan megáll az élet. Olyan események sora ez, amely a világot csendre kényszeríti.
Olyan ez, mintha itt és most valósággá válnának Isten szava: Csendesedjetek el, és tudjátok
meg, hogy én vagyok az Isten! (Zsolt. 46,11) Vajon ebben a csendben lesznek olyanok, aki
meghallják az Isten hangját?
4. A krízis, mint lehetőség
Jónás megjelenése és az általa hirdetett isteni üzenet krízishelyzetet teremt Ninivében.
Döntésre és cselekvésre kényszeríti az ott élőket. A mi helyzetünk annyiban más, mint az
övék, hogy Ninivében akkor Isten szava az, ami válsághelyzetet teremt, itt és most egy járvány kényszerít bennünket döntéshelyzetbe. De a lényeg mégis ugyanaz: akkor is, most is
a kialakult válsághelyzet cselekvésre kényszerít: változtatni kell, mert ha minden úgy marad, mint eddig, annak csúnya vége lesz!
A kérdés, hogy felismerjük-e, felismeri-e az emberiség azt az a lehetőséget, amit ebben a
veszélyhelyzetben kapott. Lehetőséget a változásra, a változtatásra, az életünk, a szokásaink
újragondolására.
Vagy minden marad a régiben? Tartok attól, hogy ha valahol, valaki megtalálja a koronavírus ellenszerét, senki sem a kegyelmet és a haladékot fogja látni ebben, hanem csak az
emberi nagyság újabb bizonyítékát. Az ember legyőzhetetlenségét, a tudásunk
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határtalanságát, a zsenialitásunkat, ami által egy újabb betegséget győztünk le. És 40 nap
múlva elpusztul Ninive…
5. Niniveiek akkor és ma
Az akkori Niniveiek meghallották és komolyan vették Isten figyelmeztetését. Megértették
azt, hogy az Isten szava által teremtett krízis a változtatás lehetőségét készítette el a számunkra. Bűnbánatot tartottak és a király parancsát követve minden ember megváltoztatta
az életét, fölhagyott minden gonoszsággal, és nem követett el többé semmilyen erőszakosságot! Isten látta, hogy Ninive lakosai mit tettek, és hogyan fordultak el gonosz dolgaiktól.
Ezért valóban meggondolta magát, és az ítéletet, amelyet pedig már elhatározott, mégsem
hajtotta végre. Mert Isten nem elpusztítani, hanem megmenteni akarta Ninive népét.
Vajon a mai Niniveiek meghallják-e a járvány miatt világunkban beálló csendben Isten
bűnbánatra és megtérésre hívó szavát? És ha meghallják, változtatnak-e az életükön?
Befejezés
Testvéreim! Hívő emberként mi szabadságot kaptunk arra, hogy félelem nélkül éljünk ebben a világban, mert tudjuk és emlékeztethetjük magunkat arra, hogy akár élünk, akár halunk, az életünk Jézus Krisztus tulajdona, aki az Ő drága vérén megváltott bennünket.
Ezért arra is felszabadított bennünket Isten, hogy félelem nélkül hirdessük az Ő üzenetét a
körülöttünk élő embereknek. Szabadok vagyunk arra, hogy vigasztaljunk és bátorítsunk,
hogy figyelmeztessünk és szelíd szeretettel megtérésre hívjunk. Szabadok vagyunk arra,
hogy ne csak magunkért éljünk, hanem észre vegyük mások szükségeit. Szabadok vagyunk
arra, hogy ne csak önmagunkért, hanem másokért is imádkozzunk! Imádkozzunk a betegek gyógyulásért, azért, hogy a világ felismerje a lehetőséget és az időt a változásra, és azért,
hogy Isten kegyelmesen szabjon gátat a vírus terjedésének.
397. dicséretünk szavaival biztatlak benneteket arra, amire Isten hív mindannyiunkat, akik
gyermekei lehetünk: Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed! Mondd a világnak: hajnalod
közel! Mert nem hagy az, ki népeket teremtett, Senkit sem éjben, bűnben veszni el. Légy
örömmondó, békekövet, Hirdesd: a Szabadító elközelgetett! / Lásd: millióknak lelke megkötözve Rabláncként hordoz sötét bűnöket; Nincs kitől hallja: Megváltónk keresztje Mily
gazdag élet kútja lett neked. Légy örömmondó, békekövet, Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!
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