
havas kun Dio?
Corona  

Kian rilaton 

ni konscie malfermas la pordon kaj la fenestrojn al la islamo. 
Kiel kontraŭkristana tiu ĉi religio estas, oni povas klare vidi en 
strikta malakcepto de la kruco. En Korano la »nekredantaj« – en 
la islama vidpunkto tio estas la kristanoj, la judoj kaj la ateistoj 
– estas markitaj kiel la plej malbonaj estaĵoj, eĉ sub la nivelo de 
la animaloj (suro 8, 57; 98, 6).

Kiu kontribuas al tio, ke la islamo apartenu al Germanio, tiu 
kontribuas al tio, ke Germanio apartenas al la islamo. La listo 
de tiaj falsaj agadoj povus esti kontinuita. Ni kondutas sim-
ple, kvazaŭ Dio ne ekzistus. Aŭ ni mem modlis por ni fabelan 
ĉarmdiaĵon – kiel tion esprimis la postmilita poeto Wolfgang 
Borchert – kaj tiu diaĵo respondecas pri nenio? Ni fariĝis sen-
dia lando. Se oni sur iu ajn loko de iu grandurbo komencus 
esplori publikan opinion kaj demandus al preterpasantoj: »Ĉu 
vi kredas en Jesuon Kriston kiel la krucumitan kaj releviĝintan 
Sinjoron, kaj ĉu vi vin turnis al li kun via persona decido?« – 
kiom da ili respondus per senduba JES? Tre verŝajne oni tro-
viĝus sub la »limo de 5 %«.

Ĉu Dio fone de ĉio-ĉi silentu? En la Biblio, Galatoj 6, 7 staras 
skribite: »Ne trompiĝu; Dio ne estas mokata; ĉar ĉion kion oni 
semas, tion ankaŭ li rikoltos.«

4. Corona havas rilaton kun Dio!
Nun ni pripensas koncerne la diritan sub la punkto 3 tion, 
kion Dio revelaciis al la reĝo Salomono: »Se Mi ŝlosos la ĉie-
lon tiel, ke ne estos pluvo, aŭ se Mi ordonos al la lokustoj pri-
manĝi la teron, aŭ se Mi sendos peston sur Mian popolon, sed 
Mia popolo, kiu portas Mian nomon, humiliĝos kaj preĝos kaj 
serĉos Mian vizaĝon kaj returnos sin de siaj malbonaj vojoj: 
tiam Mi aŭskultos el la ĉielo, kaj pardonos ilian pekon kaj resa-
nigos ilian landon« (Biblio, 2 Kro 7, 13-14).

Ĉi tie Dio nin sciigas, ke Li estas koncerne ĉion tiu, kiu agas, kaj 
tio restas. Li estas, kiu retenas la pluvon, kiu sendas super la 
landon la rojon da lokustoj, kiu lasas larĝajn incendiojn en la 
lando kaj la cunamojn, kiu sendas la kontaĝmalsanojn. Corona 
tiel tamen rilatas al Dio!

Ĉu ĉiujn similajn observojn do oni devus provi klarigi science 
aŭ ilin atribui al la homaj eraragoj aŭ eĉ al blinda hazardo? 

• »Pentu do, kaj konvertiĝu, por ke viaj pekoj estu forviŝitaj« 
(Agoj de apostoloj 3, 19).

En sia artikolo »Timo antaŭ la viruso« Manfred Röseler komparas 
viruson Covid-19 kun iu multe pli insida viruso – kaj tio estas la 
peko. Tiu viruso ne alportas al ni nur la korpan morton, sed ankaŭ 
la eternan morton (inferon). Ankaŭ antaŭ tiu ĉi katastrofo ni estis 
en la Biblio antaŭavertitaj (Apokalipso 21, 8), kaj tiel neniu estos 
trafita kiel surprizo.

Ĉar Dio estas la personigita amo (1 Johano 4, 16), Li volas nin 
sanigi – kiu ajn iu el ni estas. Post la morto de Jesuo kaj lia rele-
viĝo la medicino kontraŭ la viruso de la peko estas je dispono. 
Nun la sava mesaĝo tekstas: »Kiu fidas al la 
Filo, tiu havas eternan vivon« (Johano 3, 36). 
Konfesu al la Filo de Dio pekojn en via vivo – 
inkluzive kun la vivmaniero sen li, kaj petu lin 
eniri en vian vivon. Tiel vi estos sanigitaj kaj vi 
akiros la ĉielon.

Kiamaniere estas eble tion ĉi praktike aranĝi, 
mi klarigas en video »Wie ich mein Leben 
Jesus übergebe«: https://wernergitt.de/leben

Direktoro kaj profesoro en emeriteco
D-ro inĝ. Werner Gitt

Tiel ni post la tuta meditado starigas pravigan demandon, ĉu 
la pandemio Corona venis super la mondon hazarde aŭ ĝi estis 
sendita de Dio? Dion ekskludi, tio estus absolute falsa solvo. Ĉi 
tie ni estas konfrontitaj per Lia agado, tamen tion ni ne povas 
simplaracie klarigi. Tri respondoj ŝajnas al mi eblaj:

• Pandemio estas la juĝo super la mondo, kiu pli kaj pli iĝas 
sendia.

• Tio estas la alvoko de Dio por konvertiĝi por tiel trovi la 
savon en Jesuo.

• Tio estas la signo de la baldaŭa dua alveno de Jesuo. Li 
mem al ni diris, ke antaŭ lia alveno okazos »naskosuferoj« 
(Biblio, Mateo 24, 8).

6. Kian mesaĝon Dio sendas?
Kion oni povas lerni el la krizo Corona? Unue ni ĉi tie rekonas 
nian senhelpecon. Ni devas al ni agnoski kaj spite ĉiujn tekni-
kajn kapacitojn rekoni niajn limojn. Nia observo estas, ke tiu ĉi 
okazado koncernas la tutan mondon. Neniu lando kaj neniu 
grupo da personoj estas ekskludita – tio ĉi koncernas krista-
nojn kaj ateistojn, islamanojn kaj hinduojn, junajn kaj malju-
najn, malriĉajn kaj riĉajn, sanajn kaj jam antaŭe malsanajn, 
unuvorte: ĉiun!

Sed se Dio tiel universale parolas al ĉiu inter ni, tiam stariĝas 
la demando: Ĉu troviĝas ia ajn mesaĝo, kiu samtiel validas por 
ĉiu terloĝanto? Al tiu demando la Biblio donas tre klaran kaj 
unusencan respondon, kiel ekz.:

• »Dio volas, ke ĉiuj homoj estu savitaj kaj venu al la scio de la 
vero« (1 Timoteo 2, 4).

Per tio oni ektrovus sin same tiel malproksime de la vero, kiel 
se iu volus la mankon de pluvo dum tri jaroj kaj duono en la 
tempo de la profeto Elio klarigi meteorologie (Biblio, Epistolo 
de Jakobo 5, 17-18).

Pere de la profeto Amoso 3, 6 estas vere draste dirite: »Ĉu oka-
zas malfeliĉo en urbo, se tion ne faris la Eternulo«. Simile oni 
legas ĉe la profeto Jesaja 45, 5a+7: »Mi estas la Eternulo, kaj 
ne ekzistas alia, ne ekzistas Dio krom Mi … kiu faras lumon 
kaj kreas mallumon, faras pacon kaj estigas malbonon. Mi, la 
Eternulo, faras ĉion ĉi tion«. Ni estas tre mirigitaj, ke Dio sin 
prezentas kiel la kaŭzanto de la katastrofoj, pestoj ktp. Tiu ĉi 
versiklo vekas en ni unue reziston. Sed Dio tiajn katastrofojn ne 
nur toleras – Li estas suverena super ĉiuj-ĉi aferoj. Tio ne plaĉas 
al nia akvumita imago pri »amata dio«.

5. Kiamaniere Dio al ni parolas nun?
Dio nenion faras senbaze. Ĉio ĉe Li havas sian fundamenton, 
kaj Li ofte antaŭdiras siajn juĝojn longtempe antaŭ ili okazus, 
por tiel doni al ni eblecon konvertiĝi: »La Sinjoro, la Eternulo, 
faras nenion, ne malkaŝinte Sian sekreton al Siaj servantoj, la 
profetoj« (Amos 3, 7). Tiel faras Dio ekzemple antaŭ la univer-
sala inundo (1 Mos 6, 7) aŭ ankaŭ antaŭ la detruo de Sodomo 
kaj Gomoro (1 Mos 18).

En la epistolo al Hebreoj 1, 1-2 staras skribite: »Dio, kiu mult-
foje kaj multamaniere parolis en la tempo antikva al niaj pat-
roj en la profetoj, en tiuj lastaj tagoj parolis al ni en Filo, kiun Li 
nomis heredanto de ĉio, per kio ankaŭ Li faris la mondaĝojn.« 
Ankaŭ nuntempe Dio al ni parolas persone per sia Filo Jesuo 
Kristo.

Se ni volas la krizon de Corona kompreni, 
ni devas nin turni al Jesuo.

Pri li estas skribite en la Biblio, Luko 24, 45: »Tiam li malfer-
mis ilian menson, por ke ili komprenu la Skribojn.« Tiel ni estas 
orientitaj al la Skribo, kiun Jesuo per la Sankta Spirito por ni 
lumigas. Tiu ĉi biblia orientiĝo povas nin protekti, ke ni ne falu 
sur la glata planko de multaj memproklamitaj, tamen falsaj 
profetoj. W e r n e r  G i t t
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Neniam antaŭe iu ajn malsano faligis surgenuen la tutan 
mondon, kiel en Februaro 2020, kiam la viruso Corona hal-
tigis la tutan publikan vivon. La estingo estis dekretita, la 
eventoj nuligitaj, la universitatoj, lernejoj, infanvartejoj fer-
mitaj. Futbalmatĉoj okazis sen publiko. La diservoj estis mal-
permesitaj – io simila okazis nek en la milittempoj.

La altfrekventa socio, kie la kontinentoj estas ĉiutage interligitaj 
kun 130.000 avionflugoj kaj 12 milionoj da pasaĝeroj, en mom-
ento sin ektrovis en la moduso »stand-by«. Tio estis tiel decida 
entranĉo, ke ĉiu sur la planedo estis inkluzivita. La forto, per kiu 
la homaro subite estis trafita de ĉio ebla, eĉ la debaton pri la kli-
mataj ŝanĝoj puŝis subombren.

Ni estis surprizitaj en la konteksto de nia normalo – tien en la 
mezon de nia senzorga ĉiutaga vivo. Ni rezervis niajn vojaĝojn 
kaj planis niajn familiajn festojn, sed ĉio-ĉi devis esti en momento 
nuligita. Al tio apartenas ankaŭ grandaj aranĝoj, kiel la olimpi-
koj en Tokio, la pasionludo en Oberammergau, la librofoirego de 
Leipzig aŭ la Oktobrofesto en Munkeno.

Kio ŝajnis al ni ĝis tiam memkomprenebla, 
subite estis forigita.

Vivo, kiel ĝi okazis laŭ siaj fiksitaj reloj, subite ne plu okazis: nenia 
futbalo, neniaj koncertoj, neniaj teatraĵoj, neniaj prelegoj, neniaj 

diservoj. Kelkvorte: troviĝis nur plu du vortoj, »malpermesita« 
aŭ »fermita«. La dekretitaj mezuroj por protekti la homojn antaŭ 
la viruso Corona malplenigis stratojn kaj la de turistoj antaŭe 
plenajn publikajn lokojn. La florinta ekonomia kaj societa vivo 
lamiĝis kaj estis puŝitaj malantaŭ la fermitajn pordojn aŭ en la 
interreton. Neniam antaŭe en nia historio la bazaj liberecoj, kiujn 
ni prenis por tiel elementaj – eĉ se pro la sanprotektaj mezuroj – 
estis laŭŝtupe pli kaj pli limigitaj.

La mikrobiologo kaj prezidanto de la instituto de Robert-Koch en 
Berlino Lothar H. Wieler 14-an de Aprilo 2020 pere de la sendejo 
TDF pri la viruso Corona esprimiĝis tiel: »Tian pandemion oni ĝis 
nun ne spertis. Nenian modelon ni havas, laŭ kiu ni povus pro-
cedi. Tiu ĉi malsano estas io nova.« Tio montras la tutan senhel-
pecon.

La krizo pro la viruso Corona en ĉiuj landoj  
kaŭzis neimagitan ekonomian kaj financan krizon, 

kies amplekson oni ne jam povas prijuĝi.

Por la plej granda kompleto de la helpo en la historio de Federacia 
Respubliko Germanio en lukto kontraŭ Corona la publika buĝeto 
momente (la stato de 23-a Aprilo 2020) estas 453 miliardoj da 
eŭroj. Aldone donas la Federacio kaj la unuopaj landoj garantion 
por pli ol 820 miliardoj da eŭroj. Tio donas kune 1,2 bilionojn da 
eŭroj. Tio signifas trioble la sumon, kiun cetere por jaro eldonas 
la Federacio entute. Ek de la jaro 2023 la Respubliko havas devon 
eldoni por la lukto kontraŭ Corona 5 miliardojn da eŭroj jare. Nur 
en la jaro 2043 la ŝarĝoj pro Corona povus esti kovritaj.

Kaj nun ni serĉas la klarigon por tiu ĉi pandemio. Kiu povus ĝin 
al ni doni?

La eklezioj donis al ni nenian respondon 
La historiisto prof-o Michael Wolffsohn en la taggazeto 
Allgemeine Zeitung per 20-a de Aprilo 2020 riproĉas la silen-
ton de la eklezio: »Mi ĉiuokaze ne rimarkis ian ajn teologian 
profundan klarigon de tiu ĉi pandemio ĉe la gvidaj klerikuloj.«

La gazeto Welt am Sonntag antaŭmetas la titolon: »Ĉu la krizo 
pro Corona fariĝos la revelacio pri la eklezioj?« En la arti-
kolo oni povas legi: »La memlimiĝo de la eklezioj proponas 
strangan antaŭsenton en la tempo, kiam la orientiĝo estas 
pli serĉata afero ol iam ajn antaŭe. Kiam temas pri la pacmo-
vado, pri la debato super armiĝado, pri la kontraŭstaro al la 
atomenergio, se temas pri solidareco kun la tria mondo kaj pri 
la projekto Hartz IV en Germanio, tiam la kristanaj eklezioj … 
ĉiam troviĝis en la unuaj vicoj. De la iama episkopino kaj pre-
zidantino de la komitato de la evangelia eklezio en Germanio 
Margot Käßmann ni povis dum jaroj preskaŭ okaze de ĉiu temo 
renkonti ŝian starpunkton aŭ eĉ tutan instruon. Ofte ankaŭ, se 
ne demandita. Sed nun ŝi vualiĝas per silento.“ (Citaĵo en idea-
-spektrum 16-an de Aprilo 2020, p. 11).

Tiel ni turnu nin al la Biblio – aŭ se ni demandas alimaniere: 
Kion Dio diras pri ĉio-ĉi per sia vorto?

1. Ni vivas en la falinta mondo 
Ni vivas en la mondo, en kiu nia vivo elmontras 100-percen-
tan mortecon. Ĉio ĉi tie estas subigita al paseco. En tiu ĉi kre-
itaĵo ni konas proksimume 20 milionojn da diversaj venenoj. 
La serpentvenenoj havas kemion de tiel alta komplekseco, ke 
eĉ la plej bonaj kemiistoj ne scipovas tiujn kemiajn interligojn 
sintezi. Tiu, kiu volas interpreti la mondon kun ĉiuj malbonaj 

aferoj kaj ignoras la falon en la pekon komence de la homa his-
torio, nepre falas en falsajn konkludojn. Ĉiuj homaj provoj ĉi tie 
aranĝi la homan paradizon, ĉiam malsukcesis. La kaŭzo por tio 
estas la peko kun sia leĝeco: »La salajro de peko estas morto« 
(Biblio, Epistolo al Romanoj 6, 23). Tial en tiu ĉi mondo troviĝas 
tiom da militoj, da malamo, da malsanoj kaj morto. En tiu ĉi 
tempo de Corona tiu ĉi fakto denove venos en nian konscion.

2. Kongrue kun la majoritata opinio Dio 
havas nenian rilaton kun Corona 

En nia tempo iĝis io kutima, ke oni nur unuflanke predikas 
pri la Dia amo; ĉe tio oni ellasas la verojn pri la Diaj juĝoj. La 
Biblio, kontraŭe, al ni montras, ke ekzemple la universala diluvo 
kun pliaj milionoj da mortintoj, estis kaŭzita de Dio, samtiel 
la detruo de Sodomo kaj Gomoro aŭ la elpelo de la izraela 
popolo en tutan mondon.

Ĉu oni povus Dion dum la krizo de Corona 
simple forpuŝi al la rando, kiel tion en ĉiuj 

landoj faras la politikistoj kaj ekleziaj estroj?

Por vidi tian pensmanieron ni havas ĉi tie ekzemplon de mag-
deburga katolika episkopo Gerhard Feige kun lia kontribuo en 
la publicaĵo Christ und Welt n-ro 17, 16-an de Aprilo 2020. Tie 
li resumas: »la plej novan komunan tekston de la romkatolika, 
evangelia kaj ortodoksa eklezioj en Germanio«, kie estas skri-
bite: »La malsano estas nenia Dia puno – nek por individuo nek 
por la tuta socio, por la nacioj kaj kontinentoj aŭ por la tuta 
homaro. La malsanoj apartenas al nia homa naturo de vundeb-
laj kaj malfirmaj estaĵoj.«

Dion, kiu eĉ la harojn sur niaj kapoj konas nombre (Biblio, 
Mateo 10, 30) kaj kiu konas ĉiun el la 10 je 25-a da steloj kun 
propraj nomoj (Biblio, psalmo 147, 4), oni ignoras okaze de tiel 
giganta okazaĵo, kiel la pandemio de la viruso Corona. Aŭ ĉu 
oni Dion proklamis morta (Nietzsche)?

Nenio estas pli nepra afero ol konsideri la bibliajn asertojn ja 
nur de tie oni povas atingi la adekvatan prijuĝon de la situacio. 
Ĉu ni lige kun la senpluvaj tempoj kaj inundoj jam iam pensis 
pri tio, kio estas skribita en la Biblio, libro de Hiob 12, 15: »Kiam 
Li fluigas ĝin, ĝi renversas la teron«?

3. Forgesita Dio
Traserĉu ni lige kun nia temo la momentan staton de la okaza-
doj en Germanio. En la jaro 2019 ni havis en Germanio 100.000 
abortitajn infanojn – laŭ la Biblio tio estas mortigado. La biblian 
veron el la raporto pri la kreado ni unuflanke kaj ĉie anstataŭis 
per la science senfunda evolucia instruo. Ĉu ni konscias, kion 
ni per tio faris?

Per tio, ke ni Lian vorton – la Biblion – malakceptas 
aŭ proklamas senvalida, ni akuzas Dion mensogi.

La diskuto pri la klimataj ŝanĝoj ricevas trajtojn de religia 
substituaĵo. Per la pere de la ŝtato leĝigita »geedzeco por ĉiuj« 
ni ignoris la Dian leĝon. La antaŭa ŝtatestro Christian Wulff 
okaze de la dudekjara jubileo de la rea ŝtatkuniĝo en Bremen 
diris: »Islamo apartenas al Germanio!« Per tiel malĝojaj eldiroj 
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