
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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MÉG NEGYVEN NAP 
Igeolvasás: Jón 3,1-10 

Alapige: Mt 12,39-41: Ő pedig így válaszolt nekik: "Ez a gonosz és 

parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a Jónás 

próféta jele. Mert ahogyan Jónás három nap és három éjjel volt a hal 

gyomrában, úgy lesz az Emberfia is a föld belsejében három nap és három 

éjjel. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, 

és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására; ámde 

itt nagyobb van Jónásnál! 
Kedves Testvérek! Jónás próféta könyvének 3. részét olvastam fel, 

amelyből megtudjuk, hogy Isten engedetlen prófétája jobb belátásra tér. 

Ahelyett hogy teljesen más irányba venné útját, ahogy elsőként tette, Isten 

parancsa szerint a nagy városba, Ninivébe, Asszíria fővárosában megy, s 

egy napon keresztül hirdeti Isten közelgő ítéletét a gonoszságról, 

fennhéjázásáról, gőgjéről és hatalmáról ismert városban fennhangon: Még 

40 nap és elpusztul Ninive. És egy olyan páratlan dolog történik, amire 

talán azelőtt és azóta sem volt példa: Egyetlen próféta egy napi 

igehirdetésére egy nagyváros lakossága, több 10 ezer, s lehet, hogy több 

mint 100 ezer ember az uralkodóval együtt meghajol a Mindenható Isten előtt, böjtölni kezd és zsák ruhát ölt. A 

gazdagságáról és kicsapongásairól, dőzsöléséről híres nagyváros lakói nem esznek semmit. A városlakók jó része 

rablott gazdagságból élt, s most megtagadják az anyagi javak bűnös túlértékelését. Lemondanak arról, ami kedves 

számukra. A mi böjtünknek is olyannak kellene lennie, hogy valamiről lemondjunk és Isten asztalára tegyük. Lehet, 

hogy egy rossz szokásról. Lehet, hogy egy nehéz bűnünkről. Lehet, hogy valamely anyagi vágyunkról.  

De nemcsak böjtölni kezdtek, hanem zsákruhát is öltöttek. Ninivében gazdagságukból kifolyólag a szép 

ruhákra nagyon sokat adtak. Most azonban koldusruhába öltöztek. Addig egyik szebb akart lenni,  mint a másik. 

De a böjt idejére ruhát cseréltek. Még a király is kicserélte ruháját, és trónjáról leszállva a porba ült. A niniveiek 

másik nagy bűne a hivalkodás, a szépség fitogtatása mellett az volt, hogy hatalomra törekedtek, ami vérrontó 

háborúkba vezette őket. Most azonban a király a koldusok közé ül, felöltve az alázat ruháját.  

S böjt idején ez arra hívja fel a figyelmünket, hogy valahogy nekünk is így kell helyet cserélnünk. 

Mindenkinek megvan a maga láthatatlan királyi trónja, amelyen ülve mások felé akarunk kerekedni. Lehet, azt 

akarjuk a családban és a munkahelyen is, hogy a miénk legyen az utolsó szó. Vagy lehet, hogy hívő emberként is 

sokszor megtartunk olyan területeket az életünkben, amit nem engedünk át még Istennek sem, ahol mi magunk 

akarunk uralkodni. Ninive királya azonban a porba ül, és példát mutat számunkra. És az örömhír az, hogy ha mi le 

tudunk szállni a magunk királyi trónjáról, akkor találkozunk igazán az Úr Jézussal is. Mert Jézus a porban levőkhöz 

jött. Ő, Aki a legmagasabb királyi trónon ült a mennyben, megszánva minket, megalázta és megüresítette magát, s 

leszállt közénk a porba. Eljött a betlehemi istállóba  és meghalt nagypénteken a keresztfán. S Vele mindig csak 

akkor tudunk találkozni, ha vélt királyi trónusunkról leszállunk, s megalázzuk magunkat Előtte. S ezt láthatjuk 

Ninivében is, hiszen bűnbánatukat látva, Isten megkönyörül a városon, és nem következik be a pusztulás. 

A niniveiek életében tapasztalható életváltozás mértéke és hirtelensége olyan egyedülálló volt, hogy az Úr 

Jézus is példaként említi őket, utalva kortársai Vele szemben tanúsított hitetlenségére: A ninivei férfiak feltámadnak 

az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására; ámde 

itt nagyobb van Jónásnál! (Mt 12,41) Azért, mert a niniveiek Isten előtt borulnak le, amikor hallják az Ő 

figyelmeztetését: Ha továbbra is a gonoszság útján járnak, ez a pusztulásba visz, hiszen erről szól Jónás nem túl 

cizellált prédikációja: Még 40 nap és elpusztul Ninive.  

Nem véletlenül a ninivei gigamegtérés eseményeit olvastam fel ma a Bibliából. Hiszen egy negyven napos 

böjtről olvashatunk benne, amikor az emberek elfordultak az ételtől, a szép ruháktól, a számukra kedves dolgoktól, 

és Istenhez fordulnak. Ugyanakkor hangzik az ígéret, hogy a 40 napos időszak után pusztulás következik. És a böjti 

időszak végén álló Nagypéntek is a pusztulásról és halálról beszél. Jézus maga beszél erről halála előtt, utalva 

Jónásra: Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a Jónás próféta jele. Mert 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  

ahogyan Jónás három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az Emberfia is a föld belsejében három 

nap és három éjjel. (Mt 12,39-40) 

A 40 napig tartó böjti időszakot hasonlíthatjuk ahhoz, hogy mi magunk is rossz hírt kapunk: valaki, akit 

nagyon szeretünk, és közel áll hozzánk, halálosan beteg, 40 napja van még hátra. S ekkor realizálódik számunkra 

az, hogy nekünk összesen még 40 nap adatott arra, hogy időnket felszabadítva, figyelmünket rá irányítsuk, s mellette 

legyünk, kihasználva a még megmaradt időt. És ahogy telnek a napok és egyre inkább közeledünk a halál 

pillanatához, ez az idő egyre értékesebbé válik. Lehet, hogy ott van a gondolataimban a kérdés: Vajon mit nem 

mondtam még el neki? Miről kell még feltétlenül tudnia, mielőtt földi vándorútja véget ér? Ehhez a szomorú 

példához lehet hasonlítani a böjti időszakot is. Mivel a 40 napig tartó nagyböjt az Úr Jézus halálára készít fel minket, 

Akit mi szeretünk, Aki fontos számunkra, és Aki nagyon közel áll hozzánk. És a fenti példához hasonlóan a Jézusra 

való figyelés kell, hogy meghatározza ezt az időszakot. Vajon az Úr Jézus hogyan érez, amikor a mi böjti 

időszakunkra tekint? Látja-e, hogy az Ő halálának napjához közeledve, mi egyre többet időzünk vele? S egyre több 

időt fordítunk Rá? Ebben a rohanó világban, ahol az idő pénz, és egy-egy kiszakított plusz óra is lemondásokkal 

jár, tudunk e más dolgok rovására többet Jézussal együtt lenni? Meghallani az Ő szelíd és halk hangját az életünkre 

nézve?  

 Egy búcsúzó szerettünk beteg ágyánál nagyon mély beszélgetések hangzanak el. Hiszen tudjuk, hogy 

később már nem lesz más lehetőség arra, hogy halogatott dolgokat megbeszéljünk, s elmondjunk egymásnak. S 

ilyenkor általában régi sebek gyógyulnak be, megbocsátások következnek, s elmondjuk a másiknak azt, mennyire 

szeretjük őt. Jézus is erre vár, hogy gondolatainkat, kéréseinket feltárjuk Előtte. Mélyreható beszélgetéseket akar 

velünk. Ő a mi szívünk szeretetére szomjazik. Arra, hogy személyesen Őt szeressük. Hogy Ő legyen igazán fontos 

a mi számunkra. Mert Ő is nagyon szeret minket, olyannyira, hogy Nagypénteken az életét is odaadta érted és értem, 

hogy megmentsen a pusztulástól és haláltól. Ő azt mondta, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha 

valaki életét adja barátaiért. (Jn 15,13)Így tekintsünk a böjti időszak még fennmaradó napjaiban a keresztre. Valaki 

meg fog halni értem, Aki közel áll hozzám, Aki szeret, Aki azért halt meg, hogy én örökké élhessek. Ámen. 

            (Dr. Pótor Áron – ref. lelkész) 

 
Március 30-án este zenés istentisztelet Pintér Bélával és az Őrálló Dicsőítő Zenekarral   . (Fotó: AÁ) 
 

2019. április: 

08. kedd 14.30 Éneklő kör 

10. szerda  14.30 Bibliaóra 

10. szerda  16.30-18 Cserkészet 

11. csütörtök 10.00 Baba mama klub 

11. csütörtök 16.30-18 Cserkészet 

11. csütörtök 17.00 Ifjúsági óra 

13. szombat 10-13.30 Titus Hitéleti Alapítvány konferenciája templomunkban. 

14. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

14. vasárnap 10.00 Istentisztelet. Párhuzamosan gyermek-istentisztelet. 

14. vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

19.  péntek 10.00 Nagypénteki istentisztelet 

21. vasárnap 10.00 Húsvéti úrvacsorás istentisztelet 

22. hétfő 10.00 Húsvét másodnapján istentisztelet 

Április 15-ig lehet jelentkezni a berekfürdői többgenerációs egyházmegyei táborra. A tábor ideje: 2019. júl 

15-21. Díja: teljes ellátással: 35.000 Ft (felnőtt), 23.000 Ft (3-17 év), 0 ft (3 év alatt). 

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk kekszet, süteményt, teát. 

- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7) 
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