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A minap egy meghökkentő Igébe ütköztem, miközben reggeli csendességemben a Jelenések könyvét
tanulmányoztam.
Jel 2:10 Semmit ne félj a rád váró szenvedésektől! Íme, az ördög börtönbe fog vetni néhányat
közületek, hogy próbára tegyen, és tíz napig tartó nyomorúságotok lesz. Légy hű mindhalálig, és
neked adom az élet koronáját.
Nehéz volt nem a mostani vírushelyzetre gondolnom. De vonatkoztassunk el egy kicsit a
koronavírustól és nézzük meg először, hogy miről szól ez a bibliai vers. Ez egy prófécia, amit Jézus
annak idején a szmirnai gyülekezetnek adott. Ebben a próféciában az áll, hogy sokakra a
gyülekezetből, tehát a hívők közül, 10 napig tartó nyomorúság, szenvedés és börtön vár. Nem kizárt,
hogy ez a jövendölés még akkor, annak a gyülekezetnek az életében be is teljesedett. A megelőző
versben ugyanis arról olvasunk, hogy a gyülekezethez tartozó keresztyéneknek nagyon komoly
hátratételt, veszteséget és gyalázkodást kellett elszenvedniük a hitükért:
Jel 2:9 Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromkodásáról, akik
zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a Sátán zsinagógája.
Idővel annyira bedurvulhattak a dolgok, hogy némelyeket bizonyára börtönbe is vetettek, sőt meg is
öltek. Erre utal Jézus kitartásra intő bíztatása a 10. vers végén: „Légy hű mindhalálig és neked adom
az élet koronáját!”. Jézus azt is előre megmondja, hogy mindez nem Tőle lesz, hanem a sátántól,
azzal a céllal, hogy próbára tegye a Jézusban hívő keresztyéneket, t.i. hogy készek-e nyomorúságot,
szenvedést, börtönt és akár még halált is vállalni a hitükért.
Vagyis, 2000 évvel ezelőtt Jézus megjövendölte a benne hívők egy csoportjának, hogy lesz majd egy
olyan nyomorúságos helyzet, amikor némelyeket a sátán 10 napig börtönbe fog vetni és nem
mindenki fog élve kiszabadulni a börtönből. Lesznek, akik bele is fognak halni ebbe a sátán által adott
hitpróbába. Tehát valakinek a hite abban fog megnyilvánulni, hogy kibírja-e a 10 nap börtönt, míg
másoknak egészen a halálig kell majd kitartaniuk a Jézusba vetett hitük jeleként.
Ez az ige most, a koronavírus legerőteljesebb harmadik hulláma idején, jött szembe velem, amikor én
és a feleségem is elkaptuk ezt a vírust (valószínűleg a brit mutánst) és 10 napig (a kormány által
megszabott ideig) mi is „börtönbe” kerültünk, azaz házi karanténba. Hála az Úrnak, a feleségem
enyhe, én középsúlyos tünetekkel vészeltem át ezt a 10 napig tartó nyomorúságot.
Nem kevés hívő barátom, ismerősöm és lelkésztársam is elkapta a vírust és bizony voltak, akiknek
kórházban, az intenzív osztályon feküdve, szabályosan az életükért kellett küzdeniük, hogy leküzdjék
a vírust. És voltak és sajnos bizonyára lesznek is, akik bele is haltak ebbe a járványba (nem egy ilyen
hívő emberről tudok). A karantén első 5 napjában meglehetősen erős tüdő és torokfájás illetve
szokatlan gyengeség, szédülés, kábultság gyötört. Szokásomhoz híven, megkérdeztem az Urat: Uram,
mi ez az egész? Hogy lehet, hogy nem volt elég erős a hitem ahhoz, hogy megvédjen a
koronavírustól? Hogy lehet, hogy nálam is erősebb hitű, egészséges, fizikailag is jobb kondícióban
levő gyermekeid is elkapják ezt a vírust és rendkívüli szenvedéseket, sőt haláltusát kell kiállniuk?
Erre jött ez az Ige, amit nem tudtam, nem Jézustól kapott egyértelmű válasznak venni. És itt nem az a
fő kérdés, hogy vajon János a Jelenések könyvében a kronavírusról prófétált-e, hanem az, hogy
kaphatunk-e a Bibliából útmutatást akár még a koronavírusra vonatkozóan is, azaz számíthatunk-e
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arra, hogy Jézus egy első századi próféciája most is aktuálissá váljék, azaz hogy a mi időnkben is
beteljesedhet. Nos, azt gondolom, hogy igen. Sőt, a Jelenések könyve éppen ebbe az irányba mutat,
amikor János azt írja, hogy Jézus azokat jelentette ki és mutatta meg nekünk ebben a könyvben,
amiknek az ő visszajövetele előtt meg kell történnie:
Jel 22:6-7 E beszédek megbízhatóak és igazak, és az Úr, a próféták Lelkének Istene küldte el angyalát,
hogy megmutassa szolgáinak azokat, amiknek hamarosan meg kell történnie. Íme, hamar eljövök.
Boldog, aki megtartja e könyv prófétai beszédeit.
Vagyis nem szükséges, hogy Jézus konkrétan megmondja, hogy jön majd egy konornavírus nevű
járvány, ami ilyen és ilyen megpróbáltatást fog eredményezni. Elég csak annyit mondania, hogy lesz
egy 10 nap börtönnel járó nyomorúság és azt várja tőlünk, a Benne bízóktól és az ő Szavát komolyan
vevőktől, hogy amikor jön egy ilyen „paraméterekkel” bíró nyomorúság, mint pl. a koronavírus, akkor
vegyük komolyan az ehhez kapcsolódó jézusi intéseket, biztatásokat, útmutatásokat és ígéreteket,
melyek a következők:
-

Nem Jézus adja ránk ezt a nyomorúságot, hanem a sátán. Ő akar nyomorgatni, elpusztítani
minket. Soha nem Isten akarja bántani, megbetegíteni, megnyomorítani az ő gyermekeit.

-

Ez a járvány egy nagyon komoly hitpróba. Most bizony kiderül, hogy mennyire élünk valójában
hitből és mennyire tudunk bízni Jézusban. De ez a helyzet egyben nagyon komoly lehetőség is
arra, hogy előrébb jussunk a hitben, azaz hogy még inkább megtanulhassunk az Istentől való
függőségben, azaz hitből élni (minderről bővebben ld. „Mit jelent hinni?”).

-

A hitünk ez esetben, első sorban nem abban nyilvánul meg, hogy minket elkerül a járvány és az
abból fakadó nyomorúság (mint ahogy annak idején, Egyiptomban elkerülte a pusztító angyal
azokat a családokat, amelyek komolyan vették Isten Szavát és bekenték az ajtófélfát a bárány
vérével), hanem abban, hogy kitartunk-e a szenvedés, börtön (vannak, akiknek már a 8. hónapja
tart a házi karantén és kijárási tilalom, pl. Szlovákiában!) vagy a haláltusa közepette is a hitben!
Erre a megpróbáltatásra is igaz az a bátorítás, amit Jézus Péternek mondott:
Lk 22:31-32 Íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam
érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited.

-

Ne féljünk a szenvedéstől: „Semmit ne félj a rád váró szenvedésektől!” (Jel 2:10). Egy a váci
covidos betegekkel teli fertőző osztályon dolgozó, nem hívő orvos is ugyanezt kötötte az egyik
odakerült közeli ismerősöm lelkére: „Egyet kérek magától és ezt adja tovább minden
ismerősének: ne éljenek félelemben! A félelem az, ami leginkább kiszolgáltatottá tesz bennünket
ennek a vírusnak.”

Jézus tehát tud a mi nyomorúságunkról, ismeri a szenvedésünket. Valamiért megengedi sátánnak,
hogy most éppen ezzel tegye próbára a hitünket, ahogy egykor Jóbnál is láttuk, azzal az „apró”
különbséggel, hogy akkor nem engedte meg sátánnak, hogy megölje Jóbot. Tehát úgy tűnik, hogy
most még durvább a helyzet.
Nem tudjuk, hogy pontosan mi miért történik, hogy kinek milyen szintű hitpróbát kell kiállnia, hogy ki
éli túl és ki nem ezt a járványt, de egyet biztosan tudhatunk, Jézus velünk van, sőt imádkozik is
értünk, hogy el ne fogyatkozzék a hitünk! És ő azt is megígérte, hogy meg fog tartani bennünket
ebben a próbában:
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Jel 3:10 Mivel megtartottad kitartásra intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás
idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja a föld lakosait.
Megint nem az a kérdés, hogy ez a bíztatás konkrétan a mostani járványhelyzetre vonatkozik-e,
hanem az, hogy komolyan vesszük-e Jézus ígéretét egy olyan helyzetben, amiben most vagyunk és
amire tökéletesen ráillik, hogy az egész világra kiterjedő, a föld lakosait érintő megpróbáltatásról,
nyomorúságról van szó.
Tekintsük úgy a jelen járványhelyzetet, mint egy főpróbát, azaz felkészülést arra a nyomorúságra,
amit majd (lehet, hogy nemsokára, ld. "Equality Act") kifejezetten a hitünk miatt kell majd
elszenvednünk, ld. „Koronavírus – Főpróba!”.
Peresze a megpróbáltatások, halálesetek, szenvedések közepette azért történnek nem kis csodák is,
melyek ugyancsak az élő hit megnyilvánulásai. Én három olyan mélyen hívő embert is ismerek, akit
sok száz hívő kitartó imája hozott vissza a halál torkából (az intenzív osztályról és a
lélegeztetőgépről)! Sokan élnek át csodálatos gyógyulásokat a covidból hit, ima és dicsőítés által.
Ezekért a hit-megtapasztalásokért is egyedül Jézusé a dicsőség!
Zsid 12:1-3 Azért mi is, akiket a bizonyságtételeknek ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden
akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőteret. Nézzünk a hit
elkezdőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve –
elszenvedte a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok arra, aki ilyen ellene való
támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek.
Jézus egészen a halálig kitartott értünk a szenvedésben! Gondoljunk Rá! tartsuk Őt szem előtt (ahogy
a vizen járó Péter is tette)! Merítsünk erőt az ő mindhalálig tartó szenvedéséből! Higgyük el, hogy Ő
nem érzéketlen és nem is tehetetlen a mi szenvedésünk láttán. Nem vagyunk magunkra utalva a
szenvedésben. Ő tud és akar segíteni nekünk.
Zsid 4:15-16 Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyengeségeinken, hanem aki
hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem
trónjához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk idejében jövő segítségül.
Tartsunk hát ki együtt, összefogva, egymásért könyörögve és legyünk hűek, ha kell mindhalálig, hogy
elnyerhessük az élet koronáját!
A Sarokkő gyülekezetből indult egy kezdeményezés, amit nagyon jónak és időszerűnek tartok.
Mindenkit csak bátorítani tudok, hogy csatlakozzon hozzá! Egy a járvánnyal kapcsolatos imalánc
kezdődik május 29-én, melynek részleteiről az alábbi linken olvashattok:
http://istenalma.hu/sites/default/files/Koronavirus/Imalanc Magyarorszagert.pdf.
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