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Balogh Barnabás

Remény a 
reménytelenségben
Az emberi aspektusok és Isten lehetőségei

formájával, egy halálos vírussal. Erről csak az afrikai 
hírekből (ebola) vagy az Isten törvényét felrúgó élet-
módot folytatókkal kapcsolatban (AIdS) voltak eddig 
információink. (Persze az AIdS-t sokan kaphatják el 
önhibájukon kívül is (pl. újszülöttek, fertőzött eszkö-
zökkel vagy vérkészítménnyel kezeltek, egészségügyi 
dolgozók stb). Most pedig megérkeztünk egy közös ta-
pasztalathoz, ráadásul világméretű tapasztalathoz.

Folynak a védintézkedések, és eddig – hála az Úrnak – 

A COVId–19, vagyis a koronavírus-világjárvány nem-
zedékünk – eddig – egyedülálló tapasztalata. Szü-
leinktől hallottunk az 56-os forradalomról, amikor 
életveszélyes volt az utcákra menni Budapesten, nagy-
szüleinktől a II. világháború borzalmairól, amikor a 
fronton erős, egészséges életek váltak egy pillanat alatt 
élettelenné vagy életre szóló nyomorúság áldozatává, 
de nekünk nem kellett eddig ilyen módon szembe-
néznünk a halállal. ráadásul annak megfoghatatlan 
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„Isten mindent megadott az embernek a 
teremtéskor. Szinte az az érzésünk, mindent 
értük teremtett, így dicsőítve meg magát.”

Az özönvíz
Az első világvége. „Amikor látta az Úr, hogy az emberi 
gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy 
az ember szívének minden szándéka és gondolata szün-
telenül csak gonosz,  megbánta az Úr, hogy embert al-
kotott a földön, és megszomorodott szívében.” de „Noé 
kegyelmet talált az Úr előtt”. Mintha az is benne len-
ne ebben, hogy keresett is kegyelmet. Ezt nem tudjuk, 
de azt igen, hogy miután Isten közölte vele tervét és a 
megmenekülés lehetőségét, ez az ember szót fogadott 
neki. Pedig nem volt ő sem tökéletes, mint ahogy a ké-
sőbbiekben kiderül... (1Móz 9,21kk). Megépült a bárka, 
és nemcsak az ítélet vette kezdetét a vizek áradásával, 
hanem egy hosszú karantén is. ráadásul egy óriási 

„génbankot” is fenn kellett tartani közben. Biztos vol-
tak reménytelennek látszó pillanatok azokban a hóna-
pokban, amíg végül a galamb elhozta az olajfalevelet... 
hogyan élhette túl Noé és a családja ép ésszel ezeket a 
válságos időket? Úgy, hogy készültek a folytatásra: ezt 
abból látjuk, hogy miután kiszabadultak a víz és a bár-
ka fogságából, először „oltárt épített Noé az Úrnak, és 
vett mindffen tiszta állatból és minden tiszta madárból, 
és égőáldozatokat mutatott be az oltáron” (1Móz 8,20). 

hatékonynak bizonyultak országunkban. De sok ember-
nek van egy mély félelme, amit a világi média gerjeszt 
is, hogy mi lesz ezután. (érdekes, hogy a „világvégéről” 

– globális felmelegedés, klímakatasztrófa, fegyverkezés 
stb. – az utóbbi évtizedekben többet beszél a világ, mint 
az egyház.) Apokaliptikus jóslatokat kreálnak a „szak-
emberek”, régi jövendöléseket hamisítanak (pl. Nostra-
damus), és ezzel növelik a félelmet a világban. Talán 
nem sokan gondolják, hogy igei próféciát teljesítenek be 
ezzel: „Az emberek megdermednek a félelemtől és annak 
sejtésétől, ami az egész földre vár.” (Lk 21,26)

Isten azonban „nem a félelem lelkét adta nekünk... 
hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét” (2Tim 1,7). 
Erő, szeretet, józanság. Ezeknek a forrása a hívő ember 
számára Isten, illetve az, amit tudunk róla a Bibliából.

A Szentírás történetei között minden élethelyzetre 
találunk analógiát. Az akkor lokális események üze-
netei áttörik az idő és a tér korlátait, és a mindenkori 
jelen nemzedékeit intik, bátorítják, vigasztalják.

MILYEN ÜZENETEKET VEHETÜNK MI ITT A 
COVID–19-JÁRVÁNY IDEJÉN ISTEN IGÉJÉBŐL?

Néhány reménytelennek látszó – és emberileg tényleg 
reménytelen – helyzetet vizsgáljunk most meg, és lás-
suk Isten közbelépését és annak eredményeit.

A bűneset
Isten mindent megadott az embernek a teremtéskor. 
Szinte az az érzésünk, mindent értük teremtett, így di-
csőítve meg magát. Elmondja a feladataikat, felhívja a 
figyelmüket a veszélyforrásra, ami a szemük előtt van, 
és napi közösséget ápol velük. de egyszer megtörténik 
a baj: beleesnek a kígyó csapdájába, és ezzel magukra 
vonják a halálos ítéletet. Ebből nincs kiút, nem lehet 
visszacsinálni. ráadásul le is lepleződnek azonnal. Is-
ten azonban úgy tartja meg a szavát, hogy kegyelmet 
is hirdet a tettük következményeként megjelenő ítélet 
mellett: „megnövelem terhességed fájdalmát, fájda-
lommal szülöd gyermeked.” (1Móz 3,16) „Ellenségeske-
dést támasztok közted [kígyó] és az asszony között, a 
te utódod és az ő utódja között: ő a fejedet tapossa, te 
pedig a sarkát mardosod” (1Móz 3,15), „a föld átkozott 
miattad, fáradsággal élj belőle egész életedben!”. Vagyis 
a szaporodást mint áldást nem vonja vissza, az Ellen-
ségen elégtételt vehet egyszer, és az élet feltételei nem 
szűnnek meg.
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„Istenbe vetett hite és tőle kapott ígéretei 
nemcsak a túlélésre adtak neki elég muníciót, 
hanem az Isten melletti hűséges kitartásra is.”

gítségre, nem terhelte az engedetlenség bűne Istennel 
szemben (1Móz 16,7kk). Elvette jutalmát, Isten áldását 
magára és a családjára.

József és Jákob
Talán kissé furcsa apát és fiát egymás mellé tenni, rá-
adásul fordított sorrendben. de mindkettőt összeköti 
a reménytelenség és az ebből való szabadulás megta-
pasztalása. 

József, az elkényeztetett fiú egyszer megfizet gonosz-
ságáért: provokált testvérei gyűlölete egy kútba juttatja, 
ahonnan mások szabadítják ki, és elkezdődik a kálvá-
riája. Mi, olvasva a történetet és látva a szabadulásait 
(Potifár házába kerülés, happy enddel végződő börtö-
névek), nem biztos, hogy gondolunk azokra a napja-
ira, amikor minden kilátástalan volt: a kéjsóvár úrnő 
bosszúja, a börtön mocska és bűze, a ciszterna sötétsé-
ge, vagy a kegyetlen embervásáron portékának lenni. 
de ő ezeket is átélte. Istenbe vetett hite és tőle kapott 
ígéretei nemcsak a túlélésre adtak neki elég muníciót, 
hanem az Isten melletti hűséges kitartásra is. és ebben 
megmaradva tapasztalta meg, hogy Istennek minden 
lehetséges. és ő tartja a szavát: egyszer meghajolt előtte 
minden – akkor még élő – családtagja.

Jákobnak talán nehezebb volt a helyzete. Ő is viselte 
bűnei következményét. Sok embert becsapott, és most 
a saját fiai csapták be őt úgy, hogy majdnem egész hát-
ralévő élete ennek árnyékában telt el. ráadásul egy 
kegyetlen hazugsággal: kedvenc fiának halálhírét hoz-

Eszünkbe juthat az Úr Jézus szava: 
„keressétek először Isten országát és az 
ő igazságát...” (Mt 6,33) és volt foly-
tatás: Isten áldása (1Móz 9,1–3) ismét 
lehetővé tette az életet az emberek 
számára.

Hágár 
Talán nem egy ilyen ellentmondásos 
bibliai „mellékszereplő” jut eszünkbe 
először, amikor Isten kegyelmének a 
manifesztálódásáról (megnyilvánu-
lásáról) elmélkedünk, de számomra 
megdöbbentő az, ahogy az ószövet-
ségben is világossá válik, hogy „nem 
személyválogató az Isten”. Nagyon 
nehéz megtanulni ezt az isteni leckét 
nekünk is, de a bibliai „nagyok” sem 
voltak könnyebb helyzetben, ahogy Péter apostolnál is 
látjuk, akinek ez a mondat elhagyta a száját Kornéli-
usz házában. Szóval hágár, Sára szolgálója belement 
egy „játékba” – mit is tehetett volna –, amit Sára talált 
ki, hogy „segítsen” Istennek „tartani a szavát”. (Persze 
nem Isten ígérete miatt aggódott ő, hanem a saját szé-
gyenétől akart megszabadulni – 1Móz 16). Ábrahámtól 
terhes lett hágár, és megszületett Izmael. hágárnak jól 
ment a dolga, biztonságban volt, hiszen a főnök fiának 
az anyjaként tisztelték. Bár új státusát az elején kissé 

„túltolta”, ahogy olvassuk: „Amikor látta, hogy terhes, 
úrnőjének nem volt többé becsülete előtte.” (1Móz 16,4b) 
Úgy gondolta, ezt is megteheti. Egyszer azonban eljött 
egy szörnyű nap az életében, amikor mindent elvesz-
tett – a fián kívül –, ami eddig az életet és a biztonsá-
got jelentette számára: a fiával együtt elküldték/elűzték 
otthonról. A pusztában elfogyott az élelem és a víz is 
egy idő után. „De Isten meghallotta a fiú hangját, Is-
ten angyala pedig kiáltott a mennyből Hágárnak, és így 
szólt hozzá: Mi van veled, Hágár? Ne félj, mert meghal-
lotta Isten a fiú hangját onnan, ahol fekszik!  Kelj föl, 
vedd fel a fiút, és fogd kézen, mert nagy népet támasztok 
belőle! És megnyitotta Isten az asszony szemét, úgyhogy 
meglátott egy forrást. Odament, megtöltötte a tömlőt 
vízzel, és megitatta a fiút. Isten pedig vele volt a fiúval, 
és az felnövekedett.” (1Móz 21,17kk) hágár már egy-
szer találkozott Istennel. Akkor szökött/menekült ott-
honról Sára miatt, de az Úr hazaküldte. Szót fogadott, 
megalázta magát, és amikor ismét szüksége volt a se-
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„Bátorító ezt is olvasni: Isten számára nincs 
akadály, amit ne tudna félretenni az útból, hogy 
véghez vigye akaratát bennünk és általunk, a 
földi történelemben és az univerzumban.”

addig folytatódik a történet, amíg dávid be nem tölti 
küldetését a földi életében. Bátorító ezt is olvasni: Isten 
számára nincs akadály, amit ne tudna félretenni az út-
ból, hogy véghez vigye akaratát bennünk és általunk, a 
földi történelemben és az univerzumban.

Egy történet a fogságból
Isten ítélete, az édenben történtekhez hasonlóan, be-
teljesedett választott népe életében is: megszegték a 
törvényt, minden parancsolatot tételesen és számta-
lanszor, hiába hangzott a prófétai figyelmeztetés. és 
egyszer betelt a pohár, eljött Nabukodonozor, és le-
rombolta Jeruzsálemet és a templomot. Az ostrom 
után életben maradt népet pedig elhurcolta Babilonba. 
Innen egy új hatalom, a Babilont legyőző perzsák ki-
rálya lehetőséget ad a hazatérésre. A zsidó nép viszont 
nagy többségében nem él a lehetőséggel. Megszokták 
az új helyzetet, ügyesen alkalmazkodtak a rendszer-
hez, belekapcsolódtak a társadalmi-gazdasági életbe, 
és stabil egzisztenciát építettek ki a pogány közegben. 
Kiválasztottságukat a zsinagógai közösségben ápolták, 
erősítették. Vagyis testileg-lelkileg jól elvoltak.

és ekkor történik valami: egy ősi ellenség leszárma-
zottja, az agágita hámán olyan nagy hatalomra tesz 
szert a király bizalmasaként, hogy az egész zsidóságot 
ki akarja irtatni. Az ehhez szükséges törvényt a király-
lyal meghozatja, az intézkedéseket szisztematikusan 

va. Annyira leterhelte ez, hogy amikor szembesült az 
igazsággal, hogy fia, József él és nagy hatalommal bíró 
ember lett, először nem is fogta fel: „Megmondták neki 
[Jákobnak]: József még életben van, sőt egész Egyiptom 
fölött ő uralkodik! De Jákob szíve hideg maradt, mivel 
nem hitt nekik.” (1Móz 45,26) de aztán lassan felfog-
ta a csodát, és elindult, amikor Istennel ismét – és a 
Bibliában utoljára – találkozott: „Én vagyok az Isten, 
atyádnak Istene! Ne félj lemenni Egyiptomba, mert 
nagy néppé teszlek ott! Én megyek veled Egyiptomba, és 
én is foglak visszahozni, és József keze fogja majd le a 
szemedet.” (1Móz 46,3–4) Ez teljesen helyreállította az 
életét, és immár nem félt a halállal sem szembenézni. 
Pedig ezek után még 17 évig élt (1Móz 47,28), megál-
dotta(!) – nomád pásztor létére – az akkori világ urát, 
és gyermekeit/unokáit, végrendelkezett és csak utána 
halt meg. Jákob és József története is arra bátorít min-
ket, hogy ha nem is vagyunk tökéletesek, ragaszkodha-
tunk Istenünkhöz, aki mindent helyre tud állítani, aki 
jóra tudja fordítani a legkilátástalanabb helyzeteket is.

Egy epizód Dávid életéből
„Saul a hegy egyik oldalán vonult, Dávid és emberei pe-
dig a hegy másik oldalán. Dávid sietve próbált elmene-
külni Saul elől, mert Saul és emberei már kezdték beke-
ríteni Dávidot és embereit, hogy elfogják őket.” (1Sám 
23,26) dávid az ószövetségi nagy példakép. Nem a mi 
számunkra csupán, hanem utódai számára is. Ő volt 
az, akihez minél jobban hasonlítottak, annál inkább 
elnyerték az Úr tetszését és áldását önmaguk, család-
juk és az egész nép számára. Neki is sok reménytelen, 
kilátástalan szakasz volt az életében. Talán az egyik 
legnehezebb időszak az itt feljegyzett volt, amikor a 
király az ellenségének tekintette és hadseregével vet-
te üldözőbe. Egy bujdosó szabad csapat a hadsereggel 
szemben: kilátástalan helyzet. Itt nem győzhettek vol-
na. Ezt persze Isten is tudta, ezért nem is került sor 
a harcra. Az utolsó pillanatban, mielőtt bekerítették 
volna őket Saul emberei, nem várt módon jött a sza-
badulás: a király hírnöke volt az „angyal”: „Siess, gyere, 
mert betörtek a filiszteusok az országba!  Ekkor visz-
szatért Saul Dávid üldözéséből, és a filiszteusok ellen 
vonult. Ezért hívják azt a helyet Mahlekót-sziklának.” 
(1Sám 23,27–28) Menekülés sziklája, vagy Elválasztó 
szikla. Ezt jelenti a „hammaklekót” elnevezés. Ami-
kor elválik a reménytelenség a reményteljestől. A ki-
látástalanság határvonalává lett ez a szikla. Ezután 
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„Ma is Isten van az események mögött, és 
kontrollálja az emberi/sátáni gonosz terveket is.”

Várjuk az elragadtatást, és – esetleg – nem fog megtör-
ténni velünk sem, ahogy az eddigi történelemben és a 
napjainkban mártírokká válók sem szabadultak meg a 
haláltól. Ebben a kilátástalan helyzetben érte a tanítvá-
nyokat a legnagyobb örömhír: Jézus feltámadt! A halál 
hatalma is kevés volt ellene! Ezt pedig nemcsak hírből 
hallották, hanem találkoztak a feltámadottal! Negyven 
napig még bátorította őket, majd visszajövetelének ígé-
retével szemük láttára a mennybe emelkedett! Mert az 
Istennek semmi nem lehetetlen!

ÖSSZEFOGLALÓ GONDOLATOK

Néhány történeten, bibliai példán keresztül próbáltam 
értelmezni a reménység-reménytelenség témáját. Ez 
most különösen aktuális, mert lassan fogynak a lelki 
(és anyagi) tartalékaink, miközben földi életünkre vi-
gyázva és a hatalomnak engedve sokkal elszigetelteb-
ben élünk, mint általában. Személyesen nagyon hálás 
vagyok, hogy van lehetőségünk erre a fajta védekezés-
re, van lehetőségünk a higiéniai szabályok betartására, 
van víz, hogy kezet moshassunk stb. de ez nem véd 
meg minket attól, hogy néha kilátástalannak lássuk a 
helyzetet. Ettől csak az Úr Lelke és igéje képes megvé-
deni. Ő tudja a jelenünket és a jövőnket, megbocsátja 
a bűneinket, és nem fordít hátat a hozzá kiáltóknak. 
Tartja a szavát: „De megmenekül mindenki, aki segít-
ségül hívja az Úr nevét” (Jóel 3,5; lásd még ApCsel 2,21; 
róm 10,13). Bátorítsanak a felsorolt és a meg nem emlí-
tett bibliai példák arra, hogy nem vagyunk egyedül, „és 
aki eljövendő, eljön, és nem késik” (Zsid 10,37). A mos-
tani helyzet pedig a közeledtét jelzi. Vegyük komolyan 
a figyelmeztetést, és a „haszontalan szolgák”-hoz (Lk 
17,10) hasonlóan tegyük azt, ami kötelességünk: ma-
radjunk hűségesek Urunkhoz és a ránk bízottakhoz.

előkészíti, a leszámolás napját kitűzi. Ekkorra viszont 
egy másik karriernek a célja is világossá válik: Isten, 
akinek neve a kanonikus Eszter könyvben említésre 
sem kerül, sikeresen „befuttat” egy zsidó lányt a palo-
tába, nem kisebb pozícióba, mint a király – első számú 

– feleségének státusába. Eszter fontos szerepet kap a 
veszély elhárításában, de nem ő az igazi „kulcsszerep-
lő” a történetben, hanem az eseményeket a háttérből 
irányító Úr. Egy elfelejtett jutalmazás, egy álmatlan 
éjszaka, az előkeresett olvasnivaló („hozzák elő a ne-
vezetes történetek krónikáját, és olvassanak föl belőle a 
királynak.  És rátaláltak arra a följegyzésre, amely sze-
rint Mordokaj följelentette Bigtánt és Terest, a király 
küszöbét őrző két udvarnokot, akik merényletet tervez-
tek Ahasvérós király ellen.” (Eszt 6,2) Ezután is szükség 
van a kiválasztottak halált megvető bátorságára, de 
az Isten által nyitott kapu a győzelem útjára vezet. A 
halálos veszélyből nagy győzelem lesz, és egy hálaadó 
ünnep is emlékeztet a történtekre.

Ennek a tudósításnak az a különlegessége, hogy a 
napjainkban munkálkodó isteni módszertanra világít 
rá. Ma is Isten van az események mögött, és kontrol-
lálja az emberi/sátáni gonosz terveket is. Arra is van 
hatalma, hogy meghiúsítsa, sőt a visszájára fordítsa 
azokat. Egyik lelkipásztor barátom arról a meggyőző-
déséről tett például bizonyságot a minap, hogy az Úr 
népe „zsákmánnyal fog kijönni” ebből a helyzetből. 
Igen, erre van lehetőség, de az odaszánásunkat és a bá-
torságunkat nem spórolhatjuk meg.

Amikor a lehetetlen lesz valóságos tapasztalattá
Jézus tanítványainak legnagyobb próbája nem a ha-
lállal való szembenézés lehetett szolgálatuk során. A 
hagyományok szerint János apostol kivételével mind-
egyik a vérével pecsételte meg küldetését, vértanúként 
halt meg. A legnehezebb az lehetett, amikor látták 
meghalni a Mestert a kereszten. Nemcsak fizikai meg-
semmisülésének voltak szemtanúi, de szellemi meg-
semmisítésének is: „átkozott, aki fán függ”, mondja az 
Írás. Tehát nem lehet Isten Messiása az, aki magát sem 
tudta megszabadítani. Legalábbis ezt gondolhatták a 
történtek kapcsán. Innen nincs kiút – gondolhatták, és 
el sem tudták képzelni, mi fog történni. Nem látszik 
rajtuk, hogy a Jézustól hallottak erőforrást jelentettek 
volna ebben a helyzetben: „de harmadnapra feltámad”. 
Félek, hogy az utolsó idők nagy nyomorúsága, amikor-
ra minket is elér, hasonló hatással lesz ránk, hívőkre is. 


