Válasz a
koronavírus-járványra
az örökkévalóság fényében

Valódi vigasztalás a világméretű krízishelyzetben
Baktériumok, kórokozók, vírusok – a bennünket
körülvevő
világ
tele
van
egészségügyi
kockázattal. Azonban bizonyos időszakokban
jobban felfigyelünk a betegségekre, különösen
olyankor, amikor a megbetegedés és a halál
kockázata fokozódik. Ilyenkor sűrűbben mosunk
kezet, fertőtlenítünk minden felületet és kerüljük a
személyes
érintkezést.
Ezekkel
az
intézkedésekkel
a
fizikai
egészségünket
megóvhatjuk, de mit tehetünk a lelki egészségünk
érdekében? Bizonytalanságunk nyugtalansággá,
félelemmé,
esetleg
pánikká
fajulhat.
A
jelenlegihez hasonló körülmények rávilágítanak,
hogy minden embernek hatalmas szüksége van
biztonságra, azaz egy teljesen megbízható
valakire vagy valamire. Valódi biztonságot és
békességet egyedül Jézus Krisztus képes
biztosítani.
Adódik a kérdés: hogyan tudna egy 2000 évvel
ezelőtt élt személy a jelenlegi világméretű
krízishelyzetben békességet nyújtani? Jogos a
felvetés, viszont ne felejtsük el, hogy Jézus
Krisztus Isten. Történelmi tény, hogy feltámadt a
halálból eltemetésének harmadnapján. Jézus
jelenleg is él! Mielőtt visszatért volna a mennybe,
ezt mondta: „Békességet hagyok néktek; az én
békességemet adom néktek: nem úgy adom én
néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a
ti szívetek, se ne féljen!” (János evangéliuma
14:27) Ez a bátorítás közvetlenül Istentől
származik. Jézus két fő módon kínál számunkra
biztonságot.
A
legfontosabb,
hogy
bűnbocsánatot és örök biztonságot kínál
mindazoknak,
akik
elfogadják
Őt
Megváltójuknak. Ha ezt már megtettük, akkor
imádkozva
fordulhatunk
Hozzá
a
krízishelyzetben is békességért és megoldásért.

A koronavírustól való félelem
A koronavírus okozta járvány (COVID-19)
megrázta a világot. Nagy sebességgel
elterjedt világszerte, hatást gyakorolva
emberéletek százezreire. Naponta növekszik a
fertőzésben elhunytak száma. Ez a tény
személyes kérdést vet fel: Mi történne velem,
ha én is megfertőződnék? Belehalnék?
Nagyobb a valószínűsége, hogy nem,
azonban tény, hogy egy nap mind meghalunk.
Hova kerülsz, ha ez a földi élet véget ér? A
mennybe vagy a pokolba? Erre a komoly
kérdésre szükséges megnyugtató választ
találni.

A bűn okozta lelki világjárvány
A bűn, azaz Isten törvényének megszegése
miatt a betegség és a halál hozzátartoznak
világunkhoz. Amikor Ádám vétkezett az
Édenkertben,
az
egész
emberiség
megfertőződött az Isten ellen lázadó
természettel.
Minden
ember
bűnös
természettel születik és mindenki követ el
bűnt. A Rómabeliekhez írt levél 3:23 szerint
„mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az
Isten dicsősége nélkül.” Isten tökéletes, mi
viszont bűnös mivoltunk miatt messze
elmaradunk a tökéletesség mércéjétől.
Képzeljük el, hogy egyetlen ugrással kellene
átjutnunk a Duna budai partjáról a pesti
oldalra! Akárhogy is próbálkoznánk, minden
esetben kudarcot vallanánk. Hasonlóan,
akármekkora erőfeszítést teszünk is, nem
tudjuk megütni Isten mércéjét, a bűntelen
tökéletességet.

A bűn igazságos büntetése
Lázadásunk és Istennel szembeni
engedetlenségünk büntetése világossá
válik a Rómabeliekhez írt levél 6:23
alapján: „Mert a bűn zsoldja halál.” Ez
nem pusztán a fizikai halálra vonatkozik,
hanem
az
Istentől
való
örök
elszakadásra,
a
kárhozatra.
Isten
tökéletesen igazságos, ezért meg kell
ítélnie a bűnt.
A Bibliában felteszik a kérdést: „Avagy az
egész föld bírája nem szolgáltatna-é
igazságot?” (1. Mózes 18:25) A bűneink
büntetése az örök kárhozat. A Jelenés
könyve
21:8
szerint:
„…minden
hazugoknak, azoknak része a tűzzel és
kénkővel égő tóban lesz, ami a második
halál.” Jézus, aki képtelen hazudni, a
kárhozatot „örök tűznek” nevezte (Máté
evangéliuma 18:8).
Bármilyen betegséget tapasztalunk is a
világban, nem fogható ahhoz a
szenvedéshez, mely a pokolban vár az
elkárhozottakra.
Azért
félünk
a
koronavírustól, mert félünk a haláltól. Az
őszinte igazság az, hogy aki még nem
részesült Isten bűnbocsánatában, az
jogosan fél a haláltól! A kérdés a
következő tehát: ha most kellene
meghalnod, Isten Igéjének igazsága
alapján mit érdemelsz, hova kellene
kerülnöd?

A bűn teljes fizetsége
Habár minden ember megérdemli a
kárhozatot, következzék a jó hír: Nem kell
félned a haláltól! Isten gondoskodott
megoldásról, gyógyírt nyújt a legégetőbb
szükségünkre. János evangéliuma 3:16
szerint „úgy szerette Isten e világot, hogy
az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki
hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen.” Jézus Krisztus, Isten
Fia, aki bűntelen és tökéletes, magára
vállalta a teljes büntetést minden
bűnünkért!
Péter 1. levele 2:24 szerint Jézus az, „aki a
mi bűneinket maga vitte fel testében a
fára, hogy a bűnöknek meghalván, az
igazságnak éljünk: akinek sebeivel
gyógyultatok meg.”
Halála pillanatában Jézus így kiáltott a
kereszten: „Elvégeztetett!” Ezzel minden
bűnünk teljes büntetését átvállalta és
kifizette. A halála utáni harmadik napon
Jézus feltámadt a sírból és ezzel legyőzte
a bűnt, a halált és a poklot. Feltámadása
bizonyítja győzelmét: ezért képes most
bűnbocsánatot nyújtani, saját igaz
mivoltát nekünk tulajdonítani és örök
életet adni! Ez valóban lenyűgöző hír!

A bűn egyszerű gyógymódja
Hogyan lehet a tiéd ez a gyógyír, a
bűnbocsánat? Nagyon egyszerűen. A Biblia
azt tanítja, hogy hit által kell elfogadni.
Tehát nem lehet jó tettekkel kiérdemelni
vagy
megdolgozni
érte.
Ha
jó
cselekedeteink alapján üdvözülnénk, saját
érdemünknek tekinthetnénk, de mivel Isten
ajándéka, csupán el kell fogadnunk.
Egy
egyszerű
döntést
kell
tehát
meghoznod: el kell fogadnod az üdvösség
ajándékát. A Rómabeliekhez írt levél 10:13
alapján mindenki, „aki segítségül hívja az Úr
nevét”, megmenekül a kárhozattól. Arra
bátorítalak, hogy hívd segítségül az Urat!
Bízz egyedül Őbenne a megváltást illetően!
Ő azt ígéri, hogy megbocsát mindazoknak,
akik hittel fordulnak Hozzá. Szeretnéd most
elfogadni az üdvösség ingyenes ajándékát?
Higgy Jézus Krisztusban, ismerd el, hogy
bűnös vagy és szükséged van a
bűnbocsánatra! Így biztos lehetsz benne,
hogy minden bűnödet megbocsátja, a
mennybe kerülsz és Vele leszel örökké.
Hozd meg ezt a döntést még ma és soha
többé nem kell félned a haláltól!

