
opraviti z Bogom?
Corona  

Kaj ima 

zavračanju križa. V Koranu so »neverni« – z muslimanskega 
vidika so mišljeni s tem kristjani, Judje in ateisti – označeni 
kot najslabša bitja, ki so uvrščena še pod ravnijo živali (sura 
8, 57; 98, 6).

Kdor prispeva k temu, da islam spada k Nemčiji, ta prispeva 
k temu, da Nemčija pripada islamu. Seznam takih napačnih 
dejanj bi lahko še nadaljevali. Delamo preprosto, kakor da 
Boga ne bi bilo. Ali pa smo si sami izrezljali pravljičnega lju-
bega bogca – kakor ga je označil povojni pesnik Wolfgang 
Borchert – ki ni več pristojen za nič? Postali smo brezbožna 
dežela. Če bi na poljubnem kraju kakega velemesta začeli 
z raziskavo javnega mnenja in bi mimoidoče vprašali: »Ali 
verujete v Jezusa Kristusa kot križanega in vstalega Gospoda, 
in ali ste se obrnili k njemu z osebno odločitvijo?« – koliko bi 
jih odgovorilo z nedvomnim JA? Zelo zanesljivo bi se znašli 
pod »klavzulo 5 odstotkov«.

Naj bi Bog ob vsem tem molčal? V Bibliji, Galačanom 6, 7 
piše: »Ne slepite se: Bog se ne pusti zasmehovati. Kar bo 
človek sejal, bo tudi žel.«

4. Corona ima veliko opraviti z Bogom!
Zdaj pretresamo z ozirom na povedano pod točko 3 to, 
kar je Bog razodel kralju Salomonu: »Če bom zaprl nebo in 
ne bo dežja, ali če bom velel kobilici, naj obžre deželo, ali 
poslal kugo med svoje ljudstvo, pa se bo moje ljudstvo, ki 
kliče nase moje ime, ponižalo, molilo in iskalo moje obličje 
ter se odvrnilo od svojih hudobnih poti, bom prisluhnil 
iz nebes, jim odpustil greh in ozdravil njihovo deželo« 
(Biblija, 2 Krn 7, 13-14).

Tu nam Bog daje vedeti, da je On v vsem tisti, ki deluje in to 
ostaja. On je, ki zadržuje dež, ki pošlje nad deželo roje kobi-
lic, ki dopusti široko segajoče požare v deželi in cunamije, 
in ki pošlje kužne bolezni. Corona ima tako vendarle kaj 
opraviti z Bogom!

Vsa ta opažanja naj bi torej skušali razlagati znanstveno ali 
jih pripisati človeškim napakam ali kar slepemu naključju? S 
tem bi se znašli prav tako daleč od resničnosti, kakor če bi 
kdo hotel odsotnost dežja v trajanju treh let in pol v času 

• »Spreobrnite se torej in pokesajte, da se vam izbrišejo grehi« 
(Apostolska dela 3, 19).

V svojem spisu »Strah pred virusom« primerja Manfred Röseler 
virus Covid-19 z nekim veliko bolj zavratnim virusom – in to 
je greh. Ta virus nam ne prinaša le telesne smrti, ampak tudi 
večno smrt (pekel). Tudi pred to katastrofo smo v Bibliji vnap-
rej opozorjeni (Razodetje 21, 8), in tako nikogar ne bo zadela 
kot presenečenje.

Ker je Bog poosebljena ljubezen (1 Janez 4, 16), nas hoče 
ozdraviti – kdor koli že kdo od nas je. Po Jezusovi smrti in vsta-
jenju je medicina proti virusu greha dana. Zdaj se na kratko 
povedano odrešilno sporočilo glasi: »Kdor 
veruje v Sina, ima večno življenje« (Janez 
3, 36). Priznajte Božjemu Sinu zgrešitve v 
svojem življenju – vključno z življenjskim 
načinom brez njega, in prosite ga, da vstopi 
v vaše življenje. Tedaj ste ozdravljeni in ste 
pridobili nebo.

Kako je to mogoče čisto praktično ure-
diti, razlagam v zapisu »Kako pri dem v 
nebesa?«: https://wernergitt.de/nebesa
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to bi bila absolutno napačna rešitev. Tu smo konfrontirani 
z njegovim ravnanjem, vendar tega ne moremo enoumno 
razložiti. Trije odgovori se mi zdijo možni:

• Pandemija je sodba nad svetom, ki vse bolj postaja 
brezbožen.

• To je klic Boga k spreobrnitvi, da bi tako našli rešitev v 
Jezusu.

• Je znamenje skorajšnjega drugega Jezusovega prihoda. 
Sam nam je napovedal, da bo pred njegovim prihodom 
prišlo do »porodnih krčev« (Biblija, Matej 24, 8).

6. Kakšno sporočilo nam Bog pošilja?
Česa se lahko naučimo iz krize Corona? Najprej tu spozna-
vamo svojo nepomogljivost. Moramo si priznati in kljub 
vsem tehničnim zmogljivostim spoznati svoje meje. Naše 
opažanje je, da to dogajanje zadeva ves svet. Nobena dežela 
in nobena skupina oseb ni izvzeta – to zadeva kristjane in 
ateiste, muslimane in hindujce, mlade in stare, revne in 
bogate, zdrave in že od prej bolne, skratka: vsakogar!

Če pa Bog tako univerzalno govori vsakemu izmed nas, 
tedaj se postavlja vprašanje: Ali obstaja kakšno sporočilo, 
ki prav tako velja za vsakega zemljana? Na to pa nam Biblija 
daje zelo jasen in nedvoumen odgovor, kakor npr.:

• »Bog hoče, da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja 
resnice« (1 Timotej 2, 4).

preroka Elije meteorološko utemeljiti (Biblija, Jakobovo 
pismo 5, 17-18).

Po preroku Amosu 3, 6 je zares drastično povedano: »Če se 
v mestu dogodi kaj hudega, mar tega ne stori GOSPOD?« 
Podobno beremo pri preroku Izaiju 45, 5a+7: »Jaz sem 
GOSPOD  in drugega ni, razen mene ni nobenega Boga … 
Delam svetlobo in ustvarjam temo, narejam mir in ustvar-
jam gorje, jaz, GOSPOD, delam vse to«. Zelo nas čudi, da 
se Bog predstavlja kot povzročitelj nesreč, nezgod, kužnih 
bolezni itd. Ta vrstica zbuja v nas najprej odpor. Bog pa takih 
nesreč ne le dopušča – je suveren nad vsemi rečmi. To ne 
ustreza čisto naši razblaženi predstavi o »ljubem bogu«.

5. Kako nam Bog govori danes?
Bog ničesar ne naredi brez osnove. Vse ima pri njem svojo 
utemeljitev, in često napoveduje svoje sodbe dolgo prej, 
da nam tako daje možnost za spreobrnitev: »Da, Gospod 
BOG ne stori ničesar, ne da bi svoj sklep razodel svojim slu-
žabnikom prerokom« (Biblija, Amos 3, 7). Tako stori Bog 
recimo pred vesoljnim potopom (1 Mz 6, 7) ali tudi pred uni-
čenjem Sodome in Gomore (1 Mz 18).

V Pismu Hebrejcem 1, 1-2 piše: »Velikokrat in na veliko nači-
nov je Bog nekoč govoril očetom po prerokih,  v teh dneh 
poslednjega časa pa nam je spregovoril po Sinu. Njega 
(Jezusa Kristusa) je postavil za dediča vsega in po njem je 
tudi ustvaril svetove«. Tudi danes nam Bog govori osebno 
po svojem Sinu Jezusu Kristusu.

Če hočemo krizo Corone razumeti, 
se moramo obrniti k Jezusu.

O njem piše v Bibliji, Luka 24, 45: »Tedaj jim je odprl um, da 
so doumeli Pisma«. Tako smo usmerjeni na Pismo, ki nam 
ga Jezus po Svetem Duhu osvetli. Ta biblična usmeritev nas 
lahko obvaruje, da ne bi nasedli mnogim samooklicanim, a 
vendar lažnim prerokom.

Tako lahko po vsem tem premišljanju postavimo upravi-
čeno vprašanje, ali je ta pandemija Corone prišla nad svet 
po naključju ali pa je bila poslana od Boga? Boga izločiti, W e r n e r  G i t t
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Še nikoli prej ni kakšna bolezen spravila na kolena vsega 
sveta, kakor v februarju 2020, ko je virus Corona ustavil 
javno življenje. Ugasitev je bila predpisana, prireditve odpo-
vedane; univerze šole in otroški vrtci zaprti. Nogometne 
tekme so se odvijale brez publike. Bogoslužja so bila prepo-
vedana – kaj takega se ni zgodilo niti v vojnih časih.

Visoko frekventna družba, kjer so kontinenti vsak dan pove-
zani s 130.000 letalskimi poleti in 12 milijoni potnikov, se je v 
trenutku znašla v modusu »stand-by«. To je bila tako odločilna 
zareza, da je bil v to vključen vsakdo na planetu. Silovitost, 
od katere je bilo človeštvo nenadoma od vsega mogočega 
zadeto, je celo debato o klimatskih spremembah postavila 
v senco.

Bili smo presenečeni v kontekstu naše normalnosti – tja v sredo 
svojega brezskrbnega vsakdanjega življenja. Vknjižili smo 
potovanja in načrtovali družinska slavja, a vse to je moralo biti 
pri priči odpovedano. Sem sodijo tudi velike prireditve, kakor 
olimpijada v Tokiu, pasionske igre v Oberammergauu, leipciški 
knjižni sejem ali münchensko oktobrsko slavje.

Kar se nam je dotlej zdelo samoumevno, 
je bilo nenadoma odpravljeno.

Življenja, kakor je potekalo po svojih utrjenih tirnicah, nena-
doma ni bilo več: nič nogometa, nobenih koncertov, nobene 
gledališke predstave, nobenih predavanj, nič bogoslužij. 
Skratka, bili sta samo še besedi »odpovedano« ali »zaprto«. 
Odrejeni ukrepi za zaščito ljudi pred virusom Corona, so 
izpraznili ceste in turistov polna javna mesta. Cvetoče gospo-
darsko in družabno življenje je ohromelo in preloženo za 
zaprta vrata ali pa na elektronski splet. Nikoli prej v naši zgo-
dovini niso bile osnovne svoboščine, ki smo jih imeli za tako 
prvinske – četudi z zdravstvenimi ukrepi – postopoma tako 
omejene.

Mikrobiolog in predsednik instituta Robert-Koch v Berlinu 
Lothar H. Wieler se je 14. aprila 2020 na oddajniku TDF o 
virusu Corona izrazil takole: »Takšne pandemije doslej ni bilo. 
Nobenega zgleda nimamo, po katerem bi lahko ravnali. Ta 
bolezen je nova.« To kaže na vso nepomogljivost.

Kriza zaradi virusa Corona je v vseh deželah 
povzročila nesluteno gospodarsko in finančno 
krizo, katere obsega še niti ni mogoče oceniti.

Za največji zavoj pomoči v zgodovini Zvezne republike 
Nemčije za boj proti Coroni, je javni proračun trenutno (stanje: 
23. aprila 2020) obremenjen s 453 milijardami evrov. Dodatno 
dajejo zvezna država in posamezne dežele jamstva za več ko 
820 milijard evrov. To je skupaj 1,2 bilijona evrov. To je trikrat 
toliko denarja, kakor ga sicer na leto izda zvezna republika v 
celoti. Od leta 2023 je zvezna republika zadolžena, da letno 
izda za boj s Corono 5 milijard evrov. Šele do leta 2043 bi bre-
mena zaradi Corone lahko bila poravnana.

In zdaj iščemo pojasnilo za to pandemijo. Kdo nam ga da?

Cerkve nam niso dale nobenega odgovora
Zgodovinar prof. Michael Wolffsohn se v Frankfurter 
Allgemeine Zeitung dne 20. 4. 2020 pritožuje nad molča-
njem cerkve: »Jaz vsekakor nisem registriral kakšne teološko 
poglobljene razlage te pandemije pri vodilnih klerikih.«

Časnik Welt am Sonntag postavlja naslov: »Ali bo kriza 
Corone postala razodetje o cerkvah?« V članku potem piše: 
»Samoomejitev cerkva daje čudno slutnjo v času, ko je ori-
entacija bolj iskana ko kadar koli prej. Ko gre za mirovno 
gibanje, debato o oboroževanju, nasprotovanju atomski 
energiji, ko gre za solidarnost s tretjim svetom in za projekt 
Hartz IV v Nemčiji, so bile krščanske cerkve … vedno čisto 
spredaj. Od nekdanje škofinje in predsednice sveta evange-
ličanske cerkve Nemčije Margot Käßmann smo lahko skozi 
leta skoraj k vsaki temi pričakovati njeno stališče ali celo kak 
nauk. Često tudi, ko je nihče ni vprašal. Zdaj pa se zagrinja v 
molk.« (Navedek v idea-spektrum 16. 4. 2020, s. 11).

Tako se torej obrnimo na Biblijo – ali če vprašamo dru-
gače: Kaj nam Bog pravi o vsem tem s svojo besedo?

1. Živimo v padlem svetu
Živimo v svetu, v katerem naše življenje izkazuje 100-odsto-
tno smrtnost. Vse je tu podvrženo minljivosti. V tem stvarstvu 
poznamo okoli 20 milijonov raznih strupov. Kačji strupi 
imajo kemijo tako visoke kompleksnosti, da tudi najboljši 
kemiki niso v stanju, da bi te kemične povezave sintetizirali. 
Kdor hoče interpretirati ta svet z vsemi hudimi stvarmi in pri 
tem ignorira padec v greh na začetku človeške zgodovine, 
nujno zapade v napačna sklepanja. Vsi človeški poskusi, da 

bi tu ustvarili človeški raj, so se vedno izjalovili. Vzrok za to 
je greh s svojim zakonom: »Plačilo za greh je smrt« (Biblija, 
Pismo Rimljanom 6, 23). Zato je na tem svetu toliko vojn, 
toliko sovraštva, toliko bolezni in smrti. V teh časih Corone 
nam bo to nanovo prišlo v zavest.

2. V skladu z večinskim mnenjem nima 
Bog nič opraviti s Corono

V našem času je postalo nekaj običajnega, da le enostransko 
pridigajo o Božji ljubezni; pri tem izpuščajo resnice o Božjih 
sodbah. Biblija pa nam, nasprotno, pokaže, da je na primer 
vesoljni potop z več milijoni mrtvimi povzročil Bog, prav 
tako uničenje Sodome in Gomore ali pa izgon izraelskega 
ljudstva po vsem svetu.

Ali moremo Boga v krizi Corona preprosto 
potisniti ob stran, kakor to v vseh deželah 

počno politiki in cerkveni voditelji?

Za tak način premišljanja imamo tu primer magdeburškega 
katoliškega škofa Gerharda Feigeja z njegovim prispevkom 
v publikaciji Christ und Welt, št. 17 s 16. aprilom 2020. Tam 
navaja: »najnovejšo skupno besedo katoliške, evangeličan-
ske in pravoslavne cerkve v Nemčiji«, kjer je rečeno: »Bolezen 
ni nikakršna Božja kazen – ne za posameznike ne za celotne 
družbe, narode in kontinente ali kar vse človeštvo. Bolezni 
pripadajo naši človeški naravi ranljivih in krhkih bitij.«

Boga, ki ima celo lase na naših glavah preštete (Biblija, Matej 
10, 30) in pozna vsako od 10 na 25-to zvezd z lastnim ime-
nom (Biblija, psalm 147, 4), ignoriramo pri tako velikem 

dogajanju kakor je ta pandemija virusa Corona. Ali pa smo 
Boga razglasili za mrtvega (Nietzsche)?

Nič ni bolj nujno, kakor upoštevati biblične trditve, saj samo 
od tam lahko pridemo do ustrezne presoje položaja. Ali smo 
v povezavi s sušnimi obdobji in poplavami že kdaj mislili na 
to, kar piše v Bibliji, Jobovi knjigi 12, 15: »Glej, on zadrži vode 
in se posuše, jih spusti in razrijejo zemljo.«?

3. Pozabljeni Bog
Pretresimo v povezavi z našo temo trenutno stanje stvari 
ob dogajanju na Nemškem. V letu 2019 smo imeli v Nemčiji 
100.000 splavljenih otrok – po Bibliji je to morjenje. Biblično 
resnico poročila o stvarjenju smo enostransko in vsepovsod 
nadomestili z znanstveno neutemeljenim evolucijskim nau-
kom. Se mar zavedamo, kaj smo s tem naredili?

S tem, ko njegovo besedo – Biblijo – odklanjamo ali 
razglašamo za neveljavno, obtožujemo Boga laži.

Diskusija o klimatskih spremembah poprijema poteze 
nadomestne religije. Z državno sankcionirano »zakonsko 
zvezo za vse« smo zanemarili Božjo zapoved. Prejšnji pred-
sednik države Christian Wulff je ob dvajsetletnici ponovne 
združitve v Bremnu dejal: »Islam spada v Nemčijo!« S takimi 
žalostnimi izjavami zavestno odpiramo vrata in okna islamu. 
Kako protikrščanska je ta religija, se jasno vidi na striktnem 
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