pliagu kobyliek na krajinu, ktorý dopustí rozsiahle požiare
a cunami a ktorý spôsobí epidémiu (napr. mor, korona). Korona
má teda predsa s Bohom niečo spoločné!

a králi spôsobili v tomto svete nepredstaviteľné utrpenie, predovšetkým vojnami, ktoré rozpútali.

Všetky tieto veci sa môžeme pokúsiť vysvetliť vedecky, alebo
ako ľudské zlyhanie, alebo ich môžeme dokonca pripísať
náhode. Ale budeme sa mýliť presne tak, ako keby niekto chcel
meteorologicky odôvodniť triapolročnú absenciu dažďa v čase
Eliáša (Jakub 5,17-18, Biblia).

7. Ako k nám dnes Boh hovorí?

Prorok Amos 3,6 hovorí naozaj drasticky: „Či sa stane v meste
niečo zlé, že by to nespôsobil Hospodin?“ Podobne je napísané
v Izaiášovi 45,5a+7: „Ja som Hospodin, … Ja formujem svetlo a
tvorím tmu, pôsobím blaho a tvorím biedu; ja som Hospodin,
ktorý to všetko robí.“ Sme veľmi udivení, že Boh sa predstavuje
ako pôvodca nešťastí, pohrôm, epidémií a.i . Tieto výpovede
v nás v prvom momente vyvolávajú zdesenie. Platí oboje: Boh
pôsobí nešťastie alebo ho dopúšťa (viď bod 5). Vo všetkých prípadoch, či už sú spôsobené aktívne alebo pasívne, Boh je a
zostane suverénnym nad všetkými vecami.

5. V tomto svete existuje ešte jedna moc
Odkedy je hriech vo svete, získal diabol taký veľký vplyv, že ho
Pán Ježiš označil ako „Knieža tohto sveta“ (Ján 12,31; 14,30).
Pavol ho dokonca nazýva „bohom tohto sveta“ (2.Korintským
4,4). On je tým zlým (Efezským 6,16), otcom lži (Ján 8,44), ktorý
nie je ani vševediaci ani všemocný. Predsa má istú moc, ktorú
používa, aby zvádzal a klamal ľudí, zasieval nenávisť a nepriateľstvo, alebo zosnoval vojny. Z knihy Jóbovej (1,12) sa dozvedáme, že smie konať len v Bohom mu určených hraniciach.
Smrťou Pána Ježiša na kríži bol diabol porazený. Pán Ježiš má
moc nad ním aj nad všetkými démonmi (Ján 14,30b; Lukáš
7,21). Je dobré vedieť, že neexistuje žiadna moc, ktorá by nás
mohla oddeliť od nášho Pána a Boha a preto máme v Ňom
útočište „Moje útočisko, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam!“
(Žalm 91,2).

6. Človek ako pôvodca
Pretože Boh nám dal slobodnú vôľu, sme schopní rôzneho
konania, ktoré môže byť dobré, ale, žiaľ, aj zlé. Mnohí diktátori

Boh nekoná nič svojvoľne. Všetko má u Neho svoje odôvodnenie a často svoje súdy oznamuje vo veľkom predstihu, aby
nám dal možnosť k obráteniu: „Pretože Hospodin, Pán, neučiní nič bez toho, že by nevyjavil svoj zámer svojim služobníkom, prorokom.“ (Amos 3,7). Tak to Boh urobil pred potopou
(1. Mojžišova 6,7) alebo tiež pred zánikom Sodomy a Gomory
(1. Mojžišova 18).
V liste Židom 1,1-2 je napísané: „Mnoho razy a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov, na sklonku
týchto dní prehovoril k nám v Synovi (Ježiš Kristus).“ Aj dnes
k nám hovorí Boh osobne cez svojho Syna Ježiša Krista.

Ak chceme porozumieť koronakríze,
potom sme odkázaní na Pána Ježiša.
V Lukášovi 24,45 je o Ňom napísané: „Vtedy im otvoril rozum,
aby pochopili Písma.“ Týmto sme odkázaní na Písmo, ktoré
nám otvorí Pán Ježiš cez Ducha Svätého. Toto biblické nastavenie nás ochráni pred tým, aby sme neboli zvedení tými mnohými samozvanými, ale falošnými prorokmi.
Po všetkých predošlých úvahách môžeme položiť oprávnenú
otázku: Prešla táto korona pandémia svetom náhodne, alebo
bola poslaná Bohom? Absolútne zlým riešením by bolo vylúčiť
Boha. My sme v tomto svete konfrontovaní Jeho konaním, ale
nedokážeme to jednoznačne rozlúštiť.

• „Preto kajajte sa a obráťte, aby vám boli zahladené hriechy“
(Skutky apoštolov 3,19).
Manfred Röseler porovnáva vo svojom spise „Strach pred vírusom?“ koronavírus s jedným oveľa zákernejším vírusom – a tým je
hriech. Tento vírus nám nespôsobí len telesnú, ale aj večnú smrť
(peklo). Aj pred touto katastrofou sme v Biblii dopredu varovaní
(Zjavenie 21,8), takže nikoho prekvapivo nezasiahne.

• Je Božím volaním, aby sme našli spasenie v Ježišovi a neprepadli večnému súdu (Židom 9,27).
• Je znamením skorého opätovného príchodu Pána Ježiša.
On nám predpovedal, že Jeho príchodu budú predchádzať
„pôrodné bolesti“ (Matúš 24,8).
Z toho všetkého môžeme prísť k záveru, že pre vysvetlenie
súčasnej pandémie musíme zobrať do úvahy všetky štyri zmienené body.

8. Aké posolstvo nám dáva Boh?

Pretože Boh je stelesnenou láskou (1. list Jánov 4,16), chce nás
zachrániť, nech sme kýmkoľvek. Vďaka Ježišovej smrti a vzkrieseniu je nám k dispozícii liek na tento vírus hriechu. To zachraňujúce posolstvo v skrátenej forme znie: „Kto verí
v Syna [Božieho], má večný život“ (Ján 3,36).
Vyznajte Synovi Božiemu všetky vaše viny –
predovšetkým váš spôsob života bez neho
– a poproste Ho, aby vstúpil do vášho života.
Potom budete spasení a získali ste nebo.
Ako to môžete celkom prakticky urobiť,
vysvetľujem v texte „Aká je cesta k zachraňujúcej viere“ na stránke:
https://wernergitt.com/cesta
Riaditeľ a Profesor v.v.
Dr.-Ing. Werner Gitt

Čomu sa učíme touto koronakrízou? V prvom rade poznávame našu bezmocnosť. Musíme si priznať, že napriek všetkej
technickej vyspelosti, sme spoznali svoje hranice. Zistili sme,
že toto dianie postihuje celý svet. Žiadna krajina ani skupina
ľudí nie je vyňatá – zasahuje to kresťanov aj ateistov, moslimov
aj hinduistov, mladých i starých, chudobných a bohatých, zdravých a chorých, skrátka každého!

Z horeuvedených úvah o tejto pandémii sa mi zdajú byť možné
štyri odpovede, ktoré z toho môžeme odvodiť:

Ak Boh takto univerzálne hovorí ku každému jednému z nás,
tak sa naskytá otázka: Existuje nejaké posolstvo, ktoré taktiež
platí pre každého obyvateľa Zeme? Biblia nám k tomu dáva
veľmi jednoznačnú a zrozumiteľnú odpoveď, ako napr.:

• Stavia nám pred oči pominuteľnosť a vzdychanie celého
stvorenstva (Rímskym 8,21-22). Boh nás chce viesť ku
pokore (Micheáš 6,8).

• „Či azda mám záľubu v smrti bezbožného - znie výrok
Hospodina, Pána - a nie v tom, aby sa odvrátil od svojej
cesty a ostal nažive?“ (Ezechiel 18,23).

• Je Božím súdom nad svetom, ktorý sa stal bezbožným. Boh
nás chce priviesť k obráteniu (Zjavenie 3,19b).

• „[Boh] chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu.“
(1. Timoteovi 2,4).

Čo m á

korona
do činenia s Bohom?
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Islamu sú tým mienení kresťania, židia a ateisti) označení ako
tie najhoršie bytosti, horšie než dobytok (Súra 8,57; Súra 98,6).

Čo má korona do činenia s Bohom?
Žiadna choroba doteraz neprinútila celý svet ísť do kolien
tak, ako začiatkom roka 2020, kedy koronavírus zastavil
verejný život. Nariadil sa „shutdown“, podujatia boli zrušené,
univerzity, školy, škôlky a i. boli zatvorené. Futbalové zápasy
sa konali pred prázdnymi tribúnami. Bohoslužby boli zakázané – také niečo nebolo ani v časoch vojny.
Vysokomobilizovaná spoločnosť, v ktorej celosvetovo spájalo
kontinenty denne 130 000 lietadiel s 12 miliónmi pasažierov, sa
zrazu ocitla v stand-by režime. Bol to taký tvrdý zásah, že sa to
dotklo každého na planéte. Sila, akou bolo ľudstvo tým všetkým
zrazu zasiahnuté, zatienila dokonca diskusie o klíme.
Mikrobiológ a prezident Inštitútu Róberta Kocha v Berlíne Lothar
H. Wieler sa 14.04.2020 vyjadril v jedenej televíznej (ZDF) relácii
ku koronakríze naásledovne: „Táto pandémia tu doteraz nebola.
Nemáme žiadny plán, podľa ktorého by sme mohli konať. Tá choroba je nová“. To vyjadruje úplnú bezmocnosť.

Koronakríza spôsobila vo všetkých krajinách
nepredpokladanú hospodársku a finančnú krízu,
ktorej rozsah sa ešte vôbec nedá odhadnúť.
Na boj proti korone dáva spolková republika spolu približne 1,2
biliónov eur. To je trikrát viac ako normálne vydá Nemecko za
jeden celý rok. Tieto dlžoby môžu byť splatené až v roku 2043.
My hľadáme vysvetlenie tejto pandémie. Kto nám ho dá?

Cirkvi nám odpoveď nedajú
Historik, Prof. Michael Wolffsohn, sa sťažuje vo „Frankfurter
Allgemeinen Zeitung“ z 20.04.2020 na mlčanie cirkvi: „Ja
osobne som každopádne nezaregistroval žiadnu teologicky
hlboko siahajúcu interpretáciu tejto pandémie zo strany vedúcich duchovných.“
Titulok vo „Welt am Sonntag“ (Svet na nedeľu): „Bude koronakríza pre cirkvi prehlásením o úpadku?“ V článku je napísané:
„Samoobmedzovanie cirkvi pôsobí zvláštne v čase, v ktorom je
orientácia potrebná viac než inokedy. V mierovom hnutí, v diskusiách o zbrojení, v odpore proti jadrovej energii, v boji za
solidaritu s rozvojovými krajinami a proti Hartz IV (dávka zabezpečujúca životné minimum) v Nemecku boli kresťanské cirkvi
... pri tom stále celkom vpredu. Od bývalej biskupky a predsedníčky rady evanjelickej cirkvi v Nemecku, Margot Käßmann, sa
dalo celé roky očakávať stanovisko alebo dokonca poučenie
skoro ku každej téme. Často aj bez opýtania. Teraz je skúpa na
slovo.“ [citované v ideaSpektrum 16.2020, Str. 11]
Obrátime sa teda na Bibliu – alebo opýtajme sa inak: Čo
hovorí Boh k tomuto všetkému vo svojom slove?

1.Žijeme v padlom svete
Žijeme vo svete, v ktorom náš život vykazuje stopercentnú
úmrtnosť. Všetko je tu podrobené pominuteľnosti. V tomto
stvorenstve je známych približne 20 miliónov jedov. Chemické
zloženie hadích jedov je tak vysoko komplexné, že ani tí najlepší
chemici nie sú schopní umelo tieto chemické zlúčeniny vytvoriť. Kto chce tento svet so všetkými tými zlými vecami vykladať
a pritom ignoruje pád do hriechu na začiatku ľudských dejín,

dospeje stále k nesprávnym výkladom. Všetky ľudské pokusy
vytvoriť raj tu na zemi zlyhali. Dôvodom je hriech s jeho zákonom: „Lebo odmena za hriech je smrť“ (Rimanom 6,23, Biblia).
Preto je v tomto svete tak veľa vojen, tak veľa nenávisti, tak
veľa chorôb a smrť. V tomto čase korony sme si toho nanovo
vedomí.

2. Podľa názoru väčšiny
nemá Boh s koronou nič spoločné

Boh, ktorý spočítal dokonca vlasy na našej hlave (Matúš 10,30,
Biblia), a ktorý každú z tých 1025 hviezd volá menom (Žalm
147,4), toho pri takomto celosvetovom probléme, akým je pandémia koronavírusu, ignorujeme. Alebo sme už vyhlásili Boha
za mŕtveho (Nietzsche)?
Nie je nič dôležitejšie, ako pozorovať výpovede Biblie, pretože
len odtiaľ môžeme dospieť k primeranému posúdeniu situácie. Uvažovali sme už niekedy vo vzťahu s obdobiami sucha
a záplav nad tým, čo je napísané v Jóbovi 12,15? „Hľa, zahatí
vody, a vyschnú, a keď ich pošle, podvrátia zem.“

V našom čase sa stalo bežným kázať už len jednostranne
o Božej láske. Božie súdy sa všeobecne neberú na zreteľ. Biblia
nám naproti tomu ukazuje, že napríklad potopa s miliónmi mŕtvych bola spôsobená Bohom, taktiež zánik Sodomy a Gomory
alebo rozptýlenie izraelského národa do celého sveta. Nový
zákon hovorí o hrozných trúbach a čašiach hnevu predstavujúcich božie súdy (Zjavenie 8-11; 16), aké svetová história doteraz nepoznala. Aj tu je pôvodca menovaný (Zjavenie 8,1; 16,1).

V súvislosti s našou témou si všimnime skutočný stav a dianie
v Nemecku. V roku 2019 tu bolo vykonaných 100 000 potratov – podľa Biblie je to vražda. Biblickú pravdu o stvorení sme
celoplošne nahradili vedecky neobhájiteľnou teóriou o evolúcii. Sme si vedomí toho, čo sme tým spôsobili?

Môžeme Boha pri tejto koronakríze
jednoducho odsunúť nabok, ako to všade
robia politici a cirkevní vodcovia.

Tým, že zavrhujeme Jeho slovo – Bibliu,
alebo ho považujeme za neplatné,
obviňujeme Boha z klamstva.

Pre takýto spôsob zmýšľania nech je zástupne uvedený magdeburgsky katolícky biskup Gerhard Feige s jeho príspevkom v
„Christ und Welt“ (Kresťan a svet), č.17 zo 16. apríla 2020. Cituje
posledné „spoločné slovo katolíckej, evanjelickej a ortodoxnej cirkvi v Nemecku“, kde sa hovorí: „Choroba nie je Božím
trestom – ani pre jednotlivcov, ani pre celé spoločnosti, národy
a kontinenty alebo vôbec pre celé ľudstvo. Choroby patria
k našej zraniteľnej a krehkej ľudskej prirodzenosti.“

Diskusie o klíme nadobúdajú črty náhradného náboženstva.
Štátom schválenými manželstvami osôb rovnakého pohlavia
sme opovrhli Božím prikázaním. Bývalý spolkový prezident
Christian Wulff pri 20. výročí znovuzjednotenia Nemecka
v Brémach povedal: „Islam patrí k Nemecku.“ S takými poľutovaniahodnými vyhláseniami otvárame celkom vedome brány
Islamu. Aké antikristovské je to náboženstvo, je zrejmé zo
striktného odmietnutia kríža. V koráne sú neveriaci (z pohľadu

3. Zabudnutý Boh

Zoznam nesprávneho počínania by mohol pokračovať oveľa
ďalej. Správame sa, ako keby Boh vôbec neexistoval. Alebo
sme si vytvorili „rozprávkového pánbožka“ ako ho podobne
označil povojnový básnik Wolfgang Borchert, ktorý nie je za
nič zodpovedný? Stali sme sa bezbožnou krajinou. Keby sme
išli na námestie plné ľudí v nejakom veľkomeste, začali by sme
robiť anketu a pýtali by sme sa ľudí: „Veríte v Ježiša Krista ako
ukrižovaného a vzkrieseného Pána a obrátili ste sa k nemu vo
vedomom osobnom rozhodnutí? Koľkí by odpovedali ÁNO?
Zostali by sme značne pod piatimi percentami.
Má Boh k tomu všetkému mlčať? V liste Galatským 6,7 je napísané: „Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať! Čo človek rozsieva,
to bude aj žať!“

4. Korona ma s Bohom veľa spoločného!
Pri pohľade na to, čo bolo povedané v bode 3 pozorujme teraz
to, čo zjavil Boh kráľovi Šalamúnovi: „Keď uzavriem nebesá,
takže nebude dažďa, alebo prikážem kobylkám vyžrať zem,
alebo dopustím na svoj ľud mor, ľud môj, ktorý je pomenovaný
po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti
sa od svojich zlých ciest: vyslyším ho z neba, odpustím mu
hriech a jeho krajinu vyliečim.“ (2. Kronická 7,13-14, Biblia)
Tu nám Boh dáva vedieť, že On je a ostane vo všetkom ten
konajúci. On je Ten, ktorý zadržiava dážď, Ten ktorý privedie

