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(1:17). Jónás egyszerűen nem menekülhetett el missziós 
küldetése elől. Isten, aki viharzó szelet támasztott és irá
nyította a hajósokat, hogy szándékát véghez vigyék, most 
a halat vezeti oda, hogy felhasználja Ninive megmentési 
tervének eszközéül. Jahve folyamatosan munkálkodik 
azon, hogy átformálja és felkészítse misszionáriusát, és al
kalmas eszközzé tegye tervének véghezvitelére.

A negyedik jelenetben Jónás esedezik Istenhez, hogy 
mentse meg őt a hal gyomrából (2:1-10). Ő, akiben nem 
volt irgalom a pogányok iránt, és nem akarta tudomásul 
venni, hogy Isten ígérete rájuk is kiterjed, most Isten irgal
máért esedezik, és különböző zsoltárokat idézgetve fejezi 
ki óhaját, hogy vajha az ígéretek beteljesednének és 
imádhatná Istent az Ő templomában.

Jahve válaszol. Parancsol a hatalmas állatnak, és Jó
nás épségben jut ki a partra. Ezáltal Jónás akaratlanul is 
Isten megmentő irgalmának tanúbizonysága lett. Noha 
testét még hínár borította, de így is bizonysága lett Jónás 
annak, hogy Isten nem gyönyörködik a bűnös, lázadó 
ember halálában, hanem inkább annak örül, ha megtér
nek az emberek.

Az ötödik jelenetben Isten elismétli parancsát annak 
az embernek, akinek puszta léte megerősíti azt az igazsá
got. amit ő maga is bevallott a hal gyomrában: „Az Úrtól 
jön  a szabadítás "(3:1-4). Itt a Szeptuaginta a kerygma ki
fejezést használja (3:1-2). Ez az egy szó magában foglalja 
Jónás küldetését; amit neki hirdetni kell, hogy bármilyen 
istentelen lett is Ninive, Isten törődik velük, de ha nem 
térnek meg, elpusztulnak. Az üzenetben volt megfélemlí
tés és ígéret, ítélet és evangélium.

A hatodik jelenetben van Ninive válasza Jónás meg
térésre felhívó szavára (3:5-10). A büszke zsarnok király 
leszáll trónjáról, ruhát cserél, porba és hamuba ül, és va
lamennyi ember és állat követi példáját. Amit Izráel foly
ton csak visszautasított, azt a pogányok megtették; Ninive 
kegyetlen királya ellenpéldaként áll szemben Júda enge
detlen, megtérni nem akaró királyaival.

A nép csatlakozott bűnbánatban a királyhoz. Abba
hagyták az ördögi mesterséget és a politikai gépezet bor
zalmas megtorló intézkedéseit. Szívükben mély bűnbá
nattal elfordultak a bálványoktól, és Istent szolgálták, aki 
ÚR minden nép felett és minden teremtményen. Mindez 
csak azért lehetséges, mert Jahve az Isten. A pogány világ 
termékeny és eredményes missziómező, s ennek egyetlen 
oka, hogy „Ő az egyedüli Isten'.

Mielőtt lemegy a függöny, ez a jelenet ezekkel a 
csodálatos szavakkal zárul: „Amikor Isten látta, amit tet
tek, és hogy megtértek a rossz útról, megbánta Isten, 
hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette 
meg”. Jahve hű marad ígéretéhez. Ma is ugyanaz az aka
rata Moszkvával és Pekinggel, Londonnal és Amszterdam
mal, Ő telve van irgalommal és kegyelemmel, mint egy
kor Ninive felé volt. Luthert idézem, aki szeretett Jónás 
könyvéből prédikálni, és többek közön azt mondta: „Is
ten lesújtani kész bal karját irgalmas jobbjának áldást és 
szabadulást nyújtó jobb karjával váltja fel”.

A hetedik jelenetben újra elismétli, hogy a legna
gyobb akadály a missziós-küldetésben nem a hajósze
mélyzet, nem is a hal vagy Ninive királya és polgárai vol
tak, hanem maga Jónás (4:1—4) -  vagy a visszahúzó és rö
vidlátó egyház. Leírja a 4. fejezetben, hogy Jónás, aki már 
rég elhagyta a várost védelmet keresett a keleti határszé

len. Eltelt a megtérésre kiszabott negyven nap, de mivel 
Isten megváltoztatta tervét, és a város nem pusztult el, to
vább folyt az élet Jahve irgalmából és kegyelméből. Jónás 
felháborodott azon, hogy Isten kiterjesztette irgalmát 
Izráel határain túlra a pogányok felé is. Olyan Istent sze
retett volna, aki az ő elképzelése szerint cselekszik; rideg, 
kemény, gonosz természetű istent, aki hajlíthatatlan a po- 
gányokkal szemben. Képtelen volt elfogadni, hogy a po
gányok is részesei legyenek a szabadításnak.

Ez volt Jónás bűne, és ez a bűne minden misszioná
riusnak, aki szívtelenül végzi munkáját. Az, aki már egy
szer a hal gyomrából maga is irgalomért esedezett, most 
azért haragszik, mert Isten más népekhez is irgalmas. Ezt 
a nemtetszését még imában is kifejezi (4:2), és ez a kulcsa 
az egész textusnak: „így imádkozott az Úrhoz: 0 , Uram, 
ez az, amitől féltem, mikor még hazámban voltam, és ezt 
akartam elkerülni, azért menekültem Társisba; tudtam, 
hogy Te kegyelmes Isten vagy, és megszánod őket, mert 
türelmed hosszú, örökké tartó, és kész vagy megbánni a 
rosszat”.

Ennek a textusnak egy része az ősi zsidó liturgiából 
való, amit minden izraelita betéve tudott, s még félálom
ban is elhadarta a zsinagógái istentiszteleten (Ex 34:6, 
Zsolt 86:15, 103:8, 145:8, Neh 9:17). Jónás azonban képte
len volt felfogni, hogy ez a liturgia nem csak Jeruzsálemre 
igaz, ahol Isten temploma áll, de más helyekre is -  
Ninive, Sao Paulo, Nairobi, New York, Párizs stb. Hogy 
miért gerjedt Jónás éppen a haragja miatt kívül került a 
szövetségen, mert makacsságában nem vette tudomásul a 
szövetség célját -  hogy a pogányokhoz is el kell juttatnia 
szabadítást. Még nem tanulta meg, hogy Izrael nem biza
kodhat el amiatt, hogy Isten különlegesen kedvez neki. 
Izrael, csakúgy mint a pogányok, Isten kegyelméből él, 
abból, amit a Teremtő minden teremtményének biztosít. 
Ezért most már Isten nem úgy közelíti meg a prófétát, 
mint egy szövetségi partnert, hanem mint Teremtő a te
remtményét, és azt kérdezi tőle: Jogos-é a haragod?”

A nyolcadik, vagyis az utolsó jelenetben láthatjuk, 
hogy Isten még mindig azon munkálkodik, hogy meglec
kéztesse Jónást, ezt a keményfejű misszionáriust. Jónás 
azért nem értette meg a vihar, a hajószemélyzet, a hal és 
Ninive megtéréséből feladott leckét, mert nem akarta. 
Most Jahve megpróbálja egy másfajta megközelítésben ki
oktatni -  egy csoda folytán létrejött bokor példájával. Egy 
hirtelen felfelé kúszó növény oltalmat kínál Jónásnak a 
perzselő nap ellen, de amilyen gyorsan felkúszott a nö
vény, olyan hirtelen el is lankadt, sőt elszáradt, mert meg
támadta egy féreg. Erre Jónás ingerült lett. Ennél a pont
nál Isten újból odafordult missziós diákjához, és a történ
teket felhasználja szemléltető oktatásra. Az az Isten, aki az 
egész történelmet igazgatja, aki Ura szélnek, viharnak, és 
aki Ninive népének szívét megtérésre indította, most 
gyöngéden megkérdezni. „Nagyon haragszol a bokor mi
att? Te búsulsz érte, pedig nem te ültetted, nem tettél 
semmit azért sem, hogy nőjön, egyik éjjel kinőtt, másik éj
jel elpusztult. És én ne szánjam meg a nagy várost, 
Ninivét, amelyben több mint tizenkétszer tízezer ember 
van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és bal ke
zük között, és állat is sok van?”

Isten megment és megszabadít. Ő Jeruzsálemnek és 
Ninivének is Istene. Nem olyan, mint Jónás. Neki nincs 
„pogány-komplexusa”. És bár Ő soha nem alkalmaz erő-
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(1:17). Jónás egyszerűen nem menekülhetett el missziós 
küldetése elől. Isten, aki viharzó szelet támasztott és irá
nyította a hajósokat, hogy szándékát véghez vigyék, most 
a halat vezeti oda, hogy felhasználja Ninive megmentési 
tervének eszközéül. Jahve folyamatosan munkálkodik 
azon, hogy átformálja és felkészítse misszionáriusát, és al
kalmas eszközzé tegye tervének véghezvitelére.

A negyedik jelenetben Jónás esedezik Istenhez, hogy 
mentse meg őt a hal gyomrából (2:1-10). Ő, akiben nem 
volt irgalom a pogányok iránt, és nem akarta áldomásul 
venni, hogy Isten ígérete rájuk is kiterjed, most Isten irgal
máért esedezik, és különböző zsoltárokat idézgetve fejezi 
ki óhaját, hogy vajha az ígéretek beteljesednének és 
imádhatná Istent az Ő templomában.

Jahve válaszol. Parancsol a hatalmas állatnak, és Jó
nás épségben jut ki a partra. Ezáltal Jónás akaratlanul is 
Isten megmentő irgalmának tanúbizonysága lett. Noha 
testét még hínár borította, de így is bizonysága lett Jónás 
annak, hogy Isten nem gyönyörködik a bűnös, lázadó 
ember halálában, hanem inkább annak örül, ha megtér
nek az emberek.

Az ötödik jelenetben Isten elismétli parancsát annak 
az embernek, akinek puszta léte megerősíti azt az igazsá
got, amit ő maga is bevallott a hal gyomrában: „Az Úrtól 
jön  a szabadítás "(3:1-4). Itt a Szeptuaginta a kerygma ki
fejezést használja (3:1-2). Ez az egy szó magában foglalja 
Jónás küldetését; amit neki hirdetni kell, hogy bármilyen 
istentelen lett is Ninive, Isten törődik velük, de ha nem 
térnek meg, elpusztulnak. Az üzenetben volt megfélemlí
tés és ígéret, ítélet és evangélium.

A hatodik, jelenetben van Ninive válasza Jónás meg
térésre felhívó szavára (3:5-10). A büszke zsarnok király 
leszáll trónjáról, ruhát cserél, porba és hamuba ül, és va
lamennyi ember és állat követi példáját. Amit Izráel foly
ton csak visszautasított, azt a pogányok megtették; Ninive 
kegyetlen királya ellenpéldaként áll szemben Júda enge
detlen, megtérni nem akaró királyaival.

A nép csatlakozott bűnbánatban a királyhoz. Abba
hagyták az ördögi mesterséget és a politikai gépezet bor
zalmas megtorló intézkedéseit. Szívükben mély bűnbá
nattal elfordultak a bálványoktól, és Istent szolgálták, aki 
ŰR minden nép felett és minden teremtményen. Mindez 
csak azért lehetséges, mert Jahve az Isten. A pogány világ 
termékeny és eredményes missziómező, s ennek egyetlen 
oka, hogy „Ő az egyedüli Isten”.

Mielőtt lemegy a függöny, ez a jelenet ezekkel a 
csodálatos szavakkal zárul: rAmikor Isten látta, amit tet
tek, és hogy megtértek a rossz útról, megbánta Isten, 
hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette 
meg”. Jahve hű marad ígéretéhez. Ma is ugyanaz az aka
rata Moszkvával és Pekinggel, Londonnal és Amszterdam
mal, Ő telve van irgalommal és kegyelemmel, mint egy
kor Ninive felé volt. Luthert idézem, aki szeretett Jónás 
könyvéből prédikálni, és többek között azt mondta: „Is
ten lesújtani kész bal karját irgalmas jobbjának áldást és 
szabadulást nyújtó jobb karjával váltja fel”.

A hetedik jelenetben újra elismétli, hogy a legna
gyobb akadály a missziós-küldetésben nem a hajósze
mélyzet, nem is a hal vagy Ninive királya és polgárai vol
tak, hanem maga Jónás (4:1-4) -  vagy a visszahúzó és rö
vidlátó egyház. Leírja a 4. fejezetben, hogy Jónás, aki már 
rég elhagyta a várost védelmet keresett a keleti határszé

len. Eltelt a megtérésre kiszabott negyven nap, de mivel 
Isten megváltoztatta tervét, és a város nem pusztult el, to
vább folyt az élet Jahve irgalmából és kegyelméből. Jónás 
felháborodott azon, hogy Isten kiterjesztette irgalmát 
Izráel határain tóira a pogányok felé is. Olyan Istent sze
retett volna, aki az ő elképzelése szerint cselekszik; rideg, 
kemény, gonosz természetű istent, aki hajlíthatatlan a po- 
gányokkal szemben. Képtelen volt elfogadni, hogy a po
gányok is részesei legyenek a szabadításnak.

Ez volt Jónás bűne, és ez a bűne minden misszioná
riusnak, aki szívtelenül végzi munkáját. Az, aki már egy
szer a hal gyomrából maga is irgalomért esedezett, most 
azért haragszik, mert Isten más népekhez is irgalmas. Ezt 
a nemtetszését még imában is kifejezi (4:2), és ez a kulcsa 
az egész textusnak: „így imádkozott az Úrhoz: Ó, Uram, 
ez az, amitől féltem, mikor még hazámban voltam, és ezt 
akartam elkerülni, azért menekültem Társisba; tudtam, 
hogy Te kegyelmes Isten vagy, és megszánod őket, mert 
türelmed hosszú, örökké tartó, és kész vagy megbánni a 
rosszat”.

Ennek a textusnak egy része az ősi zsidó liturgiából 
való, amit minden izraelita betéve tudott, s még félálom
ban is elhadarta a zsinagógái istentiszteleten (Ex 34:6, 
Zsolt 86:15, 103:8, 145:8, Neh 9:17). Jónás azonban képte
len volt felfogni, hogy ez a liturgia nem csak Jeaizsálemre 
igaz, ahol Isten temploma áll, de más helyekre is -  
Ninive, Sao Paulo, Nairobi, New York, Párizs stb. Hogy 
miért gerjedt Jónás éppen a haragja miatt kívül került a 
szövetségen, mert makacsságában nem vette tudomásul a 
szövetség célját -  hogy a pogányokhoz is el kell juttatnia 
szabadítást. Még nem tanulta meg, hogy Izrael nem biza
kodhat el amiatt, hogy Isten különlegesen kedvez neki. 
Izráel, csakúgy mint a pogányok, Isten kegyelméből él, 
abból, amit a Teremtő minden teremtményének biztosít. 
Ezért most már Isten nem úgy közelíti meg a prófétát, 
mint egy szövetségi partnert, hanem mint Teremtő a te
remtményét, és azt kérdezi tőle: Jogos-é a haragod?”

A nyolcadik, vagyis az utolsó jelenetben láthatjuk, 
hogy Isten még mindig azon munkálkodik, hogy meglec
kéztesse Jónást, ezt a keményfejű misszionáriust. Jónás 
azért nem értette meg a vihar, a hajószemélyzet, a hal és 
Ninive megtéréséből feladott leckét, mert nem akarta. 
Most Jahve megpróbálja egy másfajta megközelítésben ki
oktatni -  egy csoda folytán létrejött bokor példájával. Egy 
hirtelen felfelé kúszó növény oltalmat kínál Jónásnak a 
perzselő nap ellen, de amilyen gyorsan felkúszott a nö
vény, olyan hirtelen el is lankadt, sőt elszáradt, mert meg
támadta egy féreg. Erre Jónás ingerült lett. Ennél a pont
nál Isten újból odafordult missziós diákjához, és a történ
teket felhasználja szemléltető oktatásra. Az az Isten, aki az 
egész történelmet igazgatja, aki Ura szélnek, viharnak, és 
aki Ninive népének szívét megtérésre indította, most 
gyöngéden megkérdezni. „Nagyon haragszol a bokor mi
att? Te búsulsz érte, pedig nem te ültetted, nem tettél 
semmit azért sem, hogy nőjön, egyik éjjel kinőtt, másik éj
jel elpusztult. És én ne szánjam meg a nagy várost, 
Ninivét, amelyben több mint tizenkétszer tízezer ember 
van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és bal ke
zük között, és állat is sok van?”

Isten megment és megszabadít. Ő Jeruzsálemnek és 
Ninivének is Istene. Nem olyan, mint Jónás. Neki nincs 
„pogány-komplexusa”. És bár Ő soha nem alkalmaz erő
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szakot egyikünkkel szemben sem, gyöngéden arra kér, 
hogy egész szívünket és lelkünket adjuk oda a misszió 
szolgálatára. Isten ma is érdekelt abban, hogy a makacs, 
ingerült, depressziós, mogorva Jónásokat átformálja a sza
badulást hozó evangélium hírnökeivé.

Ez a könyv egy megválaszolatlan kérdéssel zárni: 
„Azt tudjuk, hogy Isten elérte célját Ninivével, de mi tör
ténhetett Jónással?" Ezt senki nem tudja. Viszont ez a kér
dés Izráelre és az Egyházra vonatkozóan még nyitott.

Ez egy olyan kérdés, amire minden generáció ke- 
resztyénsége maga válaszol. facques E lhil Jónás ítélete” 
című könyvét ezekkel a szavakkal fejezi be: Jónás köny
vének nincs konklúziója, és a könyvben feltett utolsó kér
désre sincs felelet, kivéve annak, aki felismeri Isten irgal
mának teljességét, aki nemcsak mitikusan, de ténylegesen 
is véghezviszi a világ megváltását”.

Az újszövetségi gyülekezet kell hogy figyelmet szen
teljen Jónás könyvének üzenetére. Jézus Krisztus na
gyobb, mint Jónás (Mt 12:39-41, Lk 11:29-32). Az Ő ke
reszthalála, borzalmas kiáltása, amiért Isten elhagyta Őt, 
valamint győzelmes feltámadásának öröme jelként íratott 
meg számunkra Jónásnál, aminek mély értelme van, még
pedig az, hogy Isten valóban olyannyira szerette az egész 
világot, hogy Fiának életét sem kímélte feláldozni értünk. 
Ha valaki életet nyert attól, aki sokkal nagyobb Jónásnál, 
és mégis vonakodik továbbadni a jó hírt másoknak, az 
magának Istennek a célját szabotálja. Jónás az elődje, az 
atyja minden olyan keresztyénnek, aki a kiválasztottság 
áldásait élvezi, de az azzal járó kötelezettséget elutasítja.

Ihomas Carlisle „Te Jónás” című verse ezekkel a sorokkal 
zárni:
ÉsJónás lesben ült a hús árnyékban
várva, hogy jön  Isten és mint elgondolta, cselekszik...
És Isten még mindig váraJónásokra, 
akik kényelmes házaikban ülnek, 
vátja, hogy felkeljenek 
és a szeretet lítjá t járják.

Isten népe missziós nép
Izraelnek kötelessége volt úgy élni, mint missziós nép.
A „missziós megbízatás”, amire a szerző utal, azt je

lenti, hogy azok, akiket Isten elhívott, akik hozzá tartoz
nak, oltalma alatt áldásokban bővölködnek, és átformá
lódtak az ő képmására, azoknak vállalni kell, hogy rajaik 
keresztül az áldás minden népre kiterjedjen.

Hogy valósulhatott meg ez az Ószövetségben? Izráel 
még nem volt birtokában a feltámadott Messiásról szóló 
üzenetnek, mint ahogyan az újszövetségi gyülekezet. Mi
lyen módon voltak tehát felelősek? Miben kellett volna 
engedelmeskedni Izráel népének? Mi volt az az üzenet, 
amit tovább kellett volna adniuk más népeknek és nem
zeteknek?

Szent élettel hirdetni a szent Istent
Először is Isten népének másként kellett volna élnie. 

Az egész zsidó népet szentségre hívta el Isten: „Szentek 
legyetek, mert én, az ÚR, a t i Istenetek szent vagyok ” 
(3Móz 19:2 és sok más helyen is).

Megszentelt életformával kellett volna demonstrálni 
Isten szent jellemét. Nemzeti jellegük arra szolgált, hogy 
Isten legnagyobb áldását, a megváltást ünnepeljék. Mint

népet, bevonta őket áldásának és szentségének körébe, 
és ezért Izráelnek hirdetni kellett volna az „Űr nevét” 
(2Móz 34:6-7, és Gén 12:1-3, amire újból és újból utal a 
Szentírás).

Elég sok zsoltár is tele van utasítással arra vonatko
zóan, hogy Izráel Istenét hirdetni kell a többi népek kö
zött:

„Hirdessétek dicsőségét a nemzeteknek, csodáit a né
peknek ’’(Zsolt 96:3).

„Megmutatta szabadító erejét az Úr, tiyilvánvalóvá 
tette igazságát a nép>ek szeme láttára ’’(Zsolt 93:2).

,, Vígan énekelj az Úrnak, te egész fö ld "(Zsolt 93:2).
„Dicsérjétek az Urat m ind tipogányokf Zengjetek 

néki mind, t i néptek "(Zsolt 117:1).

Az egyszerű üzenet
Mit is kellett Izraelnek hirdetnie? A megbízatás az 

volt, hogy mondják el Isten jellemét, beszéljék el jóságát 
és az eljövendő Messiásról tett ígéretét. Fel kellett szólíta
ni mindenkit Isten tiszteletére azáltal, hogy elbeszélik ha
talmas tetteit és az emberek iránti szeretetét. Isten szent
ségének igaz voltát kellett volna közölni a világ összes 
népével.

Más szóval az evangéliumi üzenet így hangzott vol
na: „Ez a mi Istenünk útja. Ilyen áldásokat ad nekünk. 
Ezeket a cselekedeteket viszi véghez. Ti is részesülhettek 
áldásaiból, ha engedelmeskedtek Neki.”

Dr. fonatban len  is magyarázata:
Az újszövetségi hívőknek gyakran nehézséget okoz 

megérteni, hogyan üdvözülhettek az emberek az ótesta- 
mentumi időkben. A válasz valójában nagyon egyszerű és 
egyenes. A Bibliában több fejezet is világossá teszi, hogy 
az üdvösség menete vagy folyamata lényegében nem kü
lönbözött az Ótestamentumban sem a mostanitól. Eredeti
leg az üdvösség minden korban ott kezdődik el, hogy va
laki hisz az egy igaz Istenben, bizalmát az Ő irgalmába 
veti, és elhiszi, hogy képes őt megmenteni, de ugyanak
kor önmagát alárendeli Isten uralmának. Az Újszövetség 
kibővíti ismeretünket azokkal a részletekkel, amelyek le
írják, hogyan vitte véghez Isten az Ő megváltó tervét Jé
zus Krisztusban. Azonban az ószövetségi hívőknek sem
mivel sem volt kisebb a bizodalmuk, mint nekünk, hogy 
Isten az, aki gondoskodik megváltásunkról. Még Jób, a 
Biblia legrégebbi könyvének főhőse is erős volt ebben a 
bizodalmában, mikor kijelentette: „Tudom, hogy az én 
Megváltóm él, és utoljára porom felett megáll. Mégha a 
bőröm lefoszlik is, testem nélkül meglátom Istent; én ma
gamnak látom meg Őt a magam szemével, és nem más" 
(Jób 19.25-27). (Jonathan Lewis; World Mission 218. old.)

Vajon megértette-e Izrael azt a felelősséget, ami rá
hárult az üzenet továbbításával? Pál apostol határozottan 
úgy gondolja, hogy igen, mert írja a Galata 3:8-ban: „Mi
vel pedig előre látta az írás, hogy Isten a pogányokat hit 
által igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Áb
rahámnak: „Általad nyer áldást a fö ld  minden népe”. 
Nemcsak a felelősségük volt meg, de nagyon sok alkal
muk is az üzenet továbbítására.

Az elhelyezés jelentősége
Amilyen kicsiny volt Izráel, olyan nagy volt a jelen

tősége annak, hogy fontos földrajzi folyosón helyezkedett
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el. A keletre levő pusztaság miatt minden kereskedelmi út 
átszelte Izráel területét. Ez jelentősen megnövelte kapcso
latait a szomszéd népekkel. Az ősi világ hírvivői valójá
ban a kereskedők voltak, és ezért Izráel sorsának alakulá
sa, jó vagy rossz híre gyorsan terjedt mindenfelé. A nagy 
politikai hatalmak szerették volna birtokba venni Izráelt 
stratégiai helyzete miatt is. Akik azon a földrészen biro
dalmat akartak építeni, több mint ezer éven át igyekeztek 
meghódítani és leigázni az országot. Helyrajzi adottságá
nál fogva a „népek közepette” -  alkalma volt Isten népé
nek folyamatos kapcsolatban lenni sok más, különböző 
népekkel.

Izrael bizonyságtételéhez adva volt a dinamikus „von
zóerő” -  amivel ha szentségben és boldogságban élnek, 
más népeket is az Úrhoz vonliattak volna. És meg volt adva 
a „széles körben ható erő" is, mert beszédes cselekedetei
nek híre a más népekkel való érintkezés által eljuthatott vol
na üzenetként azokhoz is, akik addig még nem hallották.

„Ez itt Jeruzsálem;
A pogány népek között helyeztem el, országokkal 

vettem körii/”QLz 5:5).

Helyzetüknél fogva számtalan lehetőségük volt. Az 
üzenet is egyszerű és vonzó. Könnyen lehetett volna tel
jesíteni a szövetségben vállalt kötelezettségüket, és szám
talan egyént, valamint nemzetet nyerhettek volna meg. 
Reagálhattak volna hálával Isten nagy áldására úgy, hogy

szabadon továbbítják azt más népek felé.
Azonban legtöbb esetben elbuktak, mert mint Isten 

népe nem adták tovább az áldást és üzenetet a pogányok 
felé úgy, ahogy azt Isten megparancsolta.

Következmény
Izráel nem élt szent módon. A nép bálványimádásba 

keveredett, és elfogadta az ezzel járó pogány gyakorlatot 
is. Nem tartották meg az ŰR törvényét. Nem maradtak hű
ek a bizonyságtételben sem, mert nem mondták el má
soknak az Ő szeretetteljes parancsát.

A próféták újból és újból helyreigazították őket. Eré
lyesen figyelmeztették őket azokra a következményekre, 
amik a folyamatos engedetlenség eredményei. Isten nem 
akart ítélettel lesújtani népére, de végül is nem maradt 
más megoldás. Jeruzsálem és a templom elpusztítása, a 
Babilonba való száműzetés, valamint az ország pusztulása 
nyilvánvalóvá tette az odafigyelő népeknek, hogy Isten 
nem oltalmazza tovább ezt a gonosz magaviseletű népet.

Ilyenformán még Izráel megítélése is bizonyságtétel
ként szolgált. Isten szentségében tettekkel is megbüntette 
a gonoszt. A környező népek pedig látták az Ő cseleke
detének komoly célját. A „népek szeme láttára” büntette 
meg Isten Izráelt.

A száműzetés előre viszi az üzenetet
Száműzetésben a fájdalom és szenvedés nyomán 

újraéledt a szentség utáni vágy. Ezekben az idegen or
szágokban Izráel fiai látták a bálványimádás gonosz 
gyümölcsét és megutálták azt. Ebben az időben fejlő
dött ki a zsinagóga-rendszer.

Bukásuk ellenére Isten missziós szándéka nem hiú
sult meg és nem lett félretéve. Isten népe valójában a 
száműzetésben került közel sok olyan néphez, akiknek 
korábban nem voltak hajlandók bizonyságot tenni. Befo
lyásos pozícióba kerültek istenfélő zsidók, akik áldásul 
szolgáltak azoknak az embereknek, akik között éltek.

Dániel élete és bizonyságtétele nagy hatással volt 
négy különböző pogány királyra és népükre:

Eszter és Márdokeus a Perzsa birodalomhoz tartozó 
127 nemzetre volt nagy hatással,

Nehémiás nagyban befolyásolta Babilon és Izráel 
népének vezetőit.

Isten missziós szándéka tehát előrehaladt, függetle
nül attól, hogy a nép önként vagy akarata ellenére műkö
dött közre. Ha Izráel nem volt hajlandó önként elmenni a 
népekhez, Isten azt is megengedte, hogy azok a népek 
deportálják őket oda, ahová eredetileg menniük kellett 
volna engedelmesen, önként. Akkor alkalmuk lett volna a 
pogányoknak felismerni, mennyi kincs van Izráel birtoká
ban, amit összegyűjtött. Az lett volna a megfelelő, igazi 
következmény.

Új szemmel nézve
Ahogy újravizsgáljuk az Ószövetséget, most már új 

„missziós” lencsén keresztül, ez a minden népeket érintő 
téma egyre világosabb lesz. A próféták gyakran használ
ják városok neveit szimbólumként egy egész nemzetre 
vonatkoztatva (ahogy mi is beszélünk Tokióról vagy Wa
shingtonról, és ezalatt az ország vezetőit értjük). Isten tör

Izráel — a stratégiai összekötő ország
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vénye az idegen és pogány védelmére is kiterjed. Prófétái 
által gyakran megdorgálja a pogány népeket, mert ezek
től a népektől is elvárja, hogy igazságosak legyenek, mert 
ha nem, lesújt rájuk és megbünteti őket.

Ez az Isten nem olyan, akit csak Izráel népe érdekel. 
A programja sem olyan, hogy figyelmen kívül hagyná a 
pogányokat addig, míg majd eljön a Messiás. Inkább 
olyan, aki elvárta volna Izraeltől, hogy Őt szolgálja egész 
történelmén keresztül mintegy eszközként Isten érdekei
nek, más népekkel szemben.

Két utolsó kérdés
Maradt még két kérdés: vajon tudták-e a zsidók, 

hogy mi lett volna a kötelességük; és milyen értelemben 
vagyunk mi is hasonlóan felelősek?

A zsidók tudatában voltak kötelezettségüknek. Ez 
világosan kitűnik abból, ahogyan az Ótestamentum utol
só könyve, Malakiás és az újtestamentumi evangéliumok 
közötti időszakban viselkedtek. Ekkor végre elkezdték 
tenni azt, amit régen is tenni kellett volna. Részben erről 
beszél Johannes Verkuyl a „Zsidók történetében”, ami le
het, hogy sokunk előtt ismeretlen.

Végül az utolsó kérdés, amit érdemes megfontolni; 
valóban fontos ez a misszió? Sokan kérdezik csodálkozva: 
Tényleg a mi modem konink felelőssége is? Hiszen ha Is
ten végtelen jóság, hogyan ítélhet bárkit kárhozatra?” 
Robertson M cQiiilkin egyik cikkében megvizsgálta ezeket 
az egyetemességről szóló kérdéseket, és megjegyzi, hogy 
ez a széles körben elterjedt felfogás bármilyen népszerű 
legyen is, az egyik legjelentősebb probléma, ami hozzájá
rul ahhoz, hogy sokan elutasítják az aktív részvételt a 
missziómunkában, még a Krisztus testén, az Egyházon 
belül is.

Keretszöveg:

Jónásnak hirdetnie kellett, hogy bármily istentelen is 
Ninive, Isten érdeklődésének tárgya még így is.

Kép alatti szöveg: Jónás haragudott, mert Isten kész 
volt megbocsátani a ninivebelieknek. Nem örült a külde
tésnek, hogy éppen ő vigye a megtérésre szóló felhívást 
annak a népnek, amely terrorizálta és gyötörte saját né
pét. Isten irgalma Jónásra is kiterjedt, akit pedig jobban 
érdekelt saját személyes kényelme és biztonsága, mint 
azoknak a sorsa, akik szintén rá voltak utalva Isten irgal
mára.

3 Ha valaki életet és erőt nyer Attól, aki sokkal na
gyobb, mint Jónás, és mégis vonakodik elmondani má
soknak a jó hírt, az magának Istennek a szándékát és ter
vét szabotálja.

Ford. Gerő Sándorné

Jónás imája

Hozzám már hűtlen lettek a szavak, 
vagy én lettem mint túláradt patak 
oly tétova céltalan parttalan 
s úgy hordom régi sok hiú szavam 
m int a tévelygő ár az elszakadt 
sövényt jelzőkarókat gátakat.
Óh bár adna a Gazda patakom 
sodrának medret, biztos útakon 
vinni tenger felé, bár verseim 
csücskére tőle volna szabva rím  
előre kész, s mely itt állpolcomon, 
szent Bibliája lenne verstanom, 
hogy k i m int fonás, rest szolgája, hajdan 
bujkálva, később m int Jónás a Halban 
leszálltam a kínoknak eleven 
süket és forró sötétjébe, nem 
háro?n napra, de három hóra, három 
évre vagy évszázadra, megtaláljam, 
mielőtt egy még vakabb és örök 
Cet hal szájában végkép eltűnők, 
a régi hangot s szavaim hibátlan 
hadsorba á l Iván, m int Ő súgja, bátran 
szólhassak s mint rossz gégémből telik 
és ne fáradjak bele esteiig 
vagy míg az égi és ninivei hatalmak 
engedik hogy beszéljek s meg ne haljak.

Babits Mihály

Babits Jónás könyvéhez

Akként vagyunk, m int Jónás Ninivével- 
prójétálunk a ránk bízott igével, 
és várjuk, hogy szavunkra a jálak 
negyven ?iap m últán majd leo mlanak.

így ordibálunk, mig torkunk reped, 
de semmi, semmi nem változik meg, 
s ki menekülne, hogy minden hiába, 
jő  a Nagy Hal, majd undorral k i hányja, 
a habos tenger kiköpi a partra, 
s amit keresne, nincs többé nyugalma: 
jnert magát veszti, aki bölcsnek vélve, 
visszafordul, hogy nem megy N in i vébe, 
megtagadván, am it parancsul adtak 
szivü nkbe az égi nagy hatalmak.

Vihar Béla


