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Mi köze van a
koronavírusnak Istenhez?
Soha nem történt meg korábban, hogy egy betegség úgy térdre
kényszerítette volna az egész világot, ahogyan ezt a koronavírus
tette 2020 tavaszán. A kormányok általános korlátozásokat vezettek be, rendezvényeket mondtak le, az egyetemek, iskolák és
óvodák bezártak. A futballmérkőzéseket üres nézőtér előtt játszották le. Az istentiszteleteket sem lehetett megtartani. Ilyen még
a világháború alatt sem fordult elő.
Folyton mozgásban lévő világban éltünk, a kontinenseket napi
130 000 repülőjárat kapcsolta össze, amelyek 12 millió utast szállítottak. Azonban egyszerre csak „készenléti üzemmódra” kellett váltaniuk. A változás olyan mértékű volt, hogy az összes embert érintette
a földön. Az új helyzet olyan váratlanul és akkora súllyal szakadt az
emberiségre, hogy még a klímaváltozással kapcsolatos vitát is háttérbe szorította.
A berlini Robert Koch Intézet elnöke, a mikrobiológus Lothar H.
Wieler 2020 áprilisában a ZDF egyik adásában így nyilatkozott: „Ilyen
járvány eddig nem volt. Nincs minta, amelyet követhetnénk. Ez egy
új betegség.” Ebben a helyzetben nyilvánvalóvá vált magunk számára
is saját tehetetlenségünk. A koronavírus-válság soha nem sejtett gazdasági és pénzügyi krízist idézett elő a föld valamennyi országában,
amelynek mértéke most még fel sem mérhető teljes egészében.
A koronavírus elleni küzdelemben létrejött Németország történetének legnagyobb segélycsomagja, amely az állami költségvetést több
mint 453 milliárd euróval fogja megterhelni (2020. 04. 23-i adatok

alapján). Ehhez járulnak még a szövetségi állam és az egyes államok által nyújtott garanciák több mint 820 milliárd euró értékben.
Ez összesen megközelítőleg 1,2 billió euró. Háromszor annyi, mint
amennyit a szövetségi állam máskülönben egy év alatt elkölt. 2023tól pedig évi ötmilliárd euró koronavírus-tartozást kell majd törlesztenie. Várhatóan 2043-ra tudják csak a felhalmozódott adósságot
visszafizetni.
Választ keresünk erre a világméretű járványra. Vajon kitől remélhetjük a feleletet kérdéseinkre?

Az egyházak nem adtak választ
Michael Wolffsohn történészprofesszor a Frankfurter Allgemeine
Zeitung 2020. 04. 20-i számában felrója, hogy az egyházak hallgatnak: „Én legalábbis nem vettem észre, hogy bármelyik vezető egyházi személyiség mélyreható teológiai magyarázatát adta volna
ennek a világjárványnak.”
A Welt am Sonntag címlapon hozta: „Vajon a koronavírus-válság nyilatkozatra bírja az egyházakat?” A cikkben ezt olvashatjuk: „Az egyházak visszafogottsága különös benyomást kelt egy
olyan korban, amelyben minden eddiginél nagyobb szükség van
az eligazításra. A békemozgalom, az energiahatékonysági vita, az
atomenergia ellenes mozgalom, a harmadik világgal való szolidaritás és a munkanélküli járadék reformjával kapcsolatos vita idején
Németországban a keresztyén egyházak (…) mindig élen jártak
a véleményalkotásban. A német evangélikus egyház egykori püspökétől, Margot Käßmanntól éveken át szinte minden témával kapcsolatban számíthattunk állásfoglalásra vagy legalább tanításra.
Gyakran úgy is, hogy meg sem kérdezték. Most pedig ő is hallgat.”
[idézet az ideaSpektrumból, 2020/16, 11. oldal]
Így hát a Bibliához fordulunk. Mit mond minderről Isten Igéje?

1. Bukott világban élünk
Olyan világban élünk, ahol százszázalékos a halálozási arány.
Minden a mulandóság uralma alatt áll. A teremtett világban kb.
20 millió különféle méreg ismeretes. A kígyómérgek olyan rendkívül összetettek, hogy még a legjobb vegyészek sem képesek ezeket a vegyületeket mesterséges úton előállítani. Aki megpróbálja
ezt a világot a benne levő rosszal együtt értelmezni, de egyúttal
figyelmen kívül hagyja a bibliai bűnesetet, amely az emberiség
története kezdetén következett be, az újra és újra téves következtetésekre jut. Mindig kudarcba fulladnak azok az emberi erőfeszítések, amelyek földi paradicsomot akarnak létrehozni. Ennek oka a
bűn és a bűn törvénye: „A bűn zsoldja a halál” (Róma 6,23). Ezért
van ezen a világon annyi háború, oly sok gyűlölet, oly sok betegség, és ezért van halál. Ebben a koronavírus által uralt időszakban
újból tudatára kell ébrednünk ennek.

2. A többség véleménye szerint
Istennek nincs köze a koronavírushoz
Korunkban szokássá vált, hogy az igehirdetésekben csak Isten
szeretetéről van szó, ítéleteit pedig figyelmen kívül hagyják. Ezzel
szemben az Ószövetségből kiderül, hogy pl. az özönvíz által Isten
emberek milliói felett mondott ítéletet, hasonlóan mint Szodoma
és Gomora megsemmisítésekor, vagy amikor szétszórta Izráel
népét a világban. Az Újszövetség szintén beszámol rettenetes
ítéletekről, amelyeket a világtörténelem korábban nem ismert, és
amelyeket a Jelenések könyve szerint trombitaszó, ill. a harag hét
poharának kiöntése jelez majd (8-11. és 16. rész). A Biblia szerint
ezeket Isten idézi elő (Jelenések 8,1; 16,1).
Félre lehet tenni Istent a koronavírus-válság idején, ahogy a
politikusok és az egyházi vezetők lépten-nyomon teszik? Erre

a gondolkodásmódra példaként megemlítjük a magdeburgi katolikus püspök, Gerhard Feige cikkét, amely 2020. 04. 16-án a Christ
und Welt 17. számában jelent meg. Idézi a németországi katolikus, evangélikus és ortodox egyház legutóbbi közös nyilatkozatát,
amely kimondja: „A betegség nem Isten büntetése – sem az egyes
ember, sem a társadalom, sem a népek és kontinensek, sem az
emberiség egésze számára. A betegség emberi természetünkhöz
tartozik, sebezhető és törékeny lények vagyunk.”
Egy ilyen, az egész világra kiterjedő esemény idején, mint amilyen
a jelenlegi koronavírus-világjárvány, figyelmen kívül hagyjuk azt az
Istent, aki még a fejünkön lévő hajszálakat is számontartja (Máté
10,30), és valamennyi, 1025 számú csillagot nevén nevezi (Zsoltár
147,4)? Vagy oktalanságunkban talán már halottnak is nyilvánítottuk, ahogy Nietzsche tette?
Nincs életbevágóbb annál, mint hogy odafigyeljünk a Biblia kijelentéseire, mert csak azokból kiindulva tudjuk helyesen megítélni
jelenlegi helyzetünket. Belegondoltunk már, mit mond az aszályokról és az árvizekről a Jób 12,15? „Ha elzárja a vizeket, kiszárad
minden; ha nekiereszti, elpusztul a föld.”

3. Az elfelejtett Isten
Témánkkal összefüggésben vizsgáljuk meg a németországi történéseket! 2019-ben Németországban 100 000 magzatelhajtást
végeztek, ami a Biblia értékrendje szerint gyilkosság. A teremtéstörténet bibliai igazságát teljes egészében lecseréltük a tudományosan tarthatatlan evolúciós elméletre. Vajon tudatában
vagyunk annak, hogy mit művelünk? Ha elutasítjuk Isten Igéjét,
a Bibliát, Istent vádoljuk hazugsággal. A klímaváltozással kapcsolatos vita lassan valláspótlékká válik. Azzal, hogy államilag elismertté lett az azonos neműek házassága, Isten parancsát vetettük
meg. A korábbi köztársasági elnök, Christian Wulff Németország

újraegyesítésének 20. évfordulóján Brémában kijelentette: „Az
iszlám része Németországnak”. Az ilyen sajnálatos megállapításokkal teljesen tudatosan kitárjuk az ajtót az iszlám előtt, amelynek
keresztyénellenessége nyilvánvaló abból, hogy mereven elutasítja
Krisztus keresztjét. A Korán szerint a hitetlenek – iszlám nézőpontból ezen a keresztyéneket, a zsidókat és az ateistákat kell érteni – a
legrosszabb teremtmények (8. szúra 55. vers; 98. szúra, 6. vers). Aki
hozzájárul, hogy az iszlám része legyen Németországnak, az ahhoz
is hozzájárul, hogy Németország része legyen az iszlámnak.
Hosszan lehetne még sorolni a helytelen magatartás példáit. Úgy
teszünk, mintha Isten egyáltalán nem létezne. Vagy képeskönyvbe
illő mesefigurát csináltunk Istenből, aki semmiért sem felelős, ahogyan Wolfgang Borchert, a második világháború utáni évek költője
beszélt Istenről? Istentelen ország lettünk. Ha egy nagyváros valamelyik forgalmas pontján közvélemény-kutatást végeznénk, és
megkérdeznénk a járókelőket, hogy hisznek-e Jézus Krisztusban,
a megfeszített és feltámadt Úrban, és személyes döntés útján
tudatosan odafordultak-e hozzá, akkor vajon hányan válaszolnának egyértelmű igennel? Az igenlő válaszok nagy valószínűséggel
öt százalék alatt maradnának.
Isten pedig tűrje el mindezt szó nélkül? A Galata 6,7-ben ezt olvassuk: „Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit
vet az ember, azt fogja aratni is”.

4. A koronavírusnak nagyon is köze van Istenhez!
A 3. pont összefüggésében most nézzük meg, mit jelentett ki
Isten Salamon királynak: „Ha majd bezárom az eget, és nem lesz

eső, vagy parancsolok a sáskáknak, hogy tarolják le a földet,
vagy ha dögvészt [járványt] bocsátok népemre, de megalázza
magát népem, amelyet rólam neveztek el, ha imádkoznak, keresnek engem és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom
a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat” (2Krónika 7,13-14).
Isten tudtunkra adja, hogy Ő az, aki cselekszik, bármiről is van szó,
és ez mindig is így lesz. Ő az, aki visszatartja az esőt, sáskahaddal sújt le a földre, megengedi a nagy kiterjedésű erdőtüzeket és
cunamikat, és Ő az, aki járványokat küld (pl. pestist, koronavírust).
Tehát a koronavírusnak mégis csak köze van Istenhez!
Megpróbálhatunk mindezekre tudományos magyarázatot találni,
vagy tekinthetjük az emberiség kudarcának vagy véletlennek is.
Azonban, ha így teszünk, ugyanúgy tévútra kerülünk, mintha meteorológiai okokkal próbálnánk megmagyarázni azt a három és fél
évet, amikor Illés próféta idejében nem esett eső (Jakab 5,17-18).
Ámós próféta könyve nagyon világosan fogalmaz: „Ha valami baj
éri a várost, nem az ÚR hozza-e azt?” (3,6). Hasonlót olvasunk az
Ézsaiás 45,5a és 7-ben: „Én vagyok az ÚR… Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, én
teremtek bajt, én, az ÚR cselekszem mindezt”.
Mélyen megdöbbent bennünket, hogy Isten itt úgy mutatkozik
meg, mint aki a szerencsétlenségek, bajok, járványok előidézője.
Ez a kijelentés az első pillanatban megrémít minket. Mindkét bibliai állítás igaz: Isten idézi elő vagy engedi meg a bajt (l. 5. pont),
minden esetben Ő okozza akár aktívan, akár passzívan. Isten szuverén Úr mindenek felett, és az is marad.

5. Van még egy másik hatalom is ezen a világon
Amióta jelen van a bűn a világban, az ördög akkora befolyásra
tett szert, hogy Jézus „e világ fejedelmének” nevezi (János
12,31; 14,30), Pál pedig egyenesen „e világ istenének” mondja
(2Korinthus 4,4). Ő a „gonosz” (Efézus 6,16), a „hazugság atyja”
(János 8,44), aki azonban nem mindentudó és nem mindenható.
Ennek ellenére van bizonyos hatalma, amelyet arra használ, hogy
elcsábítsa, tévútra vezesse az embereket, gyűlöletet és ellenségességet szítson közöttük, vagy akár háborút indítson.
Jób könyvéből megtudjuk (1,12), hogy csak az Isten által megszabott határokon belül működhet. Jézus kereszthalála által
legyőzte az ördögöt. Jézusnak hatalma van felette és valamennyi

démon felett (János 14,30b; Lukács 7,21). Jó, ha tudjuk, nem létezik olyan hatalom, amely elválaszthat bennünket a mi Urunktól
és Istenünktől, ezért Ő a mi biztos menedékünk: „Oltalmam és
váram, Istenem, akiben bízom!” (Zsoltár 91,2).

6. Az ember is idézhet elő dolgokat
Isten az embert szabad akarattal ruházta fel, és képessé tett bennünket arra, hogy különböző dolgokat megtegyünk. Ezek lehetnek
jók, de sajnos rosszak is. Nem egy diktátor és király elképzelhetetlen szenvedést zúdított már a világra – főként az általuk kirobbantott háborúk révén.

7. Hogyan szól ma hozzánk Isten?
Isten nem cselekszik önkényesen. Nála mindennek megvan az oka.
Gyakran jóval korábban tudtul adja ítéleteit, hogy lehetőséget
adjon a megtérésre: „Az én Uram, az ÚR semmit sem tesz addig,
míg titkát ki nem jelenti szolgáinak, a prófétáknak” (Ámós 3,7). Így
cselekedett Isten a vízözön (1Mózes 6,7) vagy Szodoma és Gomora
pusztulása előtt is (1Mózes 19).
A Zsidók 1,1-2 ezt mondja: „Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk” (Jézus Krisztus). Isten ma is beszél
hozzánk személyesen Fia, Jézus Krisztus által.

Ha meg akarjuk érteni a koronavírus-válságot,
akkor a Biblia Jézus Krisztushoz irányít bennünket.
Őróla mondja a Lukács 24,45: „Akkor megnyitotta értelmüket,
hogy értsék az Írásokat”. Ez pedig az Írásokra tereli a figyelmünket,
amelyeket Jézus a Szent Szellem által feltár előttünk. Ez megóv
bennünket attól a sok önjelölt prófétától, akik szavukkal könnyen
lépre csalhatnak minket.
Miután mindezeket végiggondoltuk, feltehetjük a jogos kérdést:
vajon véletlenül jelent meg a világon a koronavírus-járvány, vagy
Isten küldte? Válaszunk teljesen elhibázott volna, ha kihagynánk
belőle Istent. Bár ebben a világban tanúi vagyunk az Ő cselekedeteinek, mégsem tudjuk azokat világosan megérteni.
Számomra úgy tűnik, hogy a fentiekből az alábbi négy válasz
következik:

• Nyilvánvalóvá válik, milyen mulandó a teremtett világ, és
hogyan sóhajtozik ebben az állapotában (Róma 8,21-22). Isten
alázatra akar vezetni minket (Mikeás 6,8).
• Isten ítélete az istentelenné vált világ felett. Isten megtérésre
akar hívni bennünket (Jelenések 3,19b).
• Isten kiáltó szava, hogy megtaláljuk az üdvösséget Jézusban, és
ne jussunk örök ítéletre (Zsidók 9,27).
• Jézus hamarosan bekövetkező visszajövetelének a jele, amelyet
„vajúdás” előz meg (Máté 24,8).
Ezt a négy pontot érdemes figyelembe vennünk, amikor magyarázatot keresünk a világjárványra.

8. Mi Isten üzenete számunkra?
Mit tanulhatunk ebből a koronavírus okozta válsághelyzetből?
Először is felismerhetjük tehetetlenségünket. Be kell ismernünk,
hogy minden rendelkezésünkre álló eszköz ellenére is elérkeztünk a határainkhoz. Megfigyelhetjük, hogy ez érvényes az egész
világra. Nincs olyan ország vagy embercsoport, amely kivételt
képezne ez alól. Érinti a keresztyéneket és az ateistákat, a muszlimokat és a hindukat, a fiatalokat és az időseket, a szegényeket
és a gazdagokat, az egészségeseket és azokat, akiknek már van
valamilyen betegségük, egyszóval: mindenkit!
Ha ezáltal Isten minden embert megszólít, felmerül a kérdés, létezik
vajon olyan üzenet, amely egyformán érvényes a föld valamennyi
lakójára? A Biblia egyértelmű és félreérthetetlen választ ad erre:
• „Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát – így szól az
én Uram, az ÚR –, hanem azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen”
(Ezékiel 18,23).
• Isten „azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson
az igazság megismerésére” (1Timóteus 2,4).

• „Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek” (Cselekedetek 3,19).
Talán már találkoztunk a hasonlattal: a Covid–19 vírus mellett létezik
egy másik, még sokkal alattomosabb vírus, ami a bűn. Nemcsak testi
halált okoz, hanem örök halált is (pokol). A Biblia időben figyelmeztet bennünket ennek veszélyére (Jelenések 21,8), így el tudjuk azt
kerülni, ha megfogadjuk Isten intelmét.
Isten személye maga a szeretet (1János 4,16), ezért segíteni akar rajtunk, bárkik és bármilyenek is vagyunk. Jézus halála és feltámadása
által rendelkezésünkre áll a bűn vírusa elleni gyógyszer. Röviden
megfogalmazva a menekülés útja ez: „Aki hisz a Fiúban, annak örök
élete van” (János 3,36). Valld meg Isten Fiának,
Jézusnak életed bűneit, különös tekintettel arra,
hogy nélküle éltél, és kérd, hogy lépjen be az
életedbe! Akkor megmenekülsz, és elnyered a
mennyet.
Ha többet szeretnél arról tudni, hogyan teheted
ezt meg, olvasd el a Hogyan térhetek meg Jézus
Krisztushoz c. oldalt:
https://wernergitt.de/hogyan
Dr. Werner Gitt
informatikus, nyugalmazott
intézetigazgató és professzor
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