cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara,
când voi trimite ciuma în poporul Meu, dacă poporul Meu, peste care
este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga și va căuta Fața Mea,
și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta
păcatul și-i voi tămădui țara” (2 Cronici 7:13-14, Biblia).
Aici Dumnezeu ne aduce la cunoștință, că El este cel care acționează
in toate atât in prezent cât si in viitor. El este cel care împiedică să
cadă ploaia, care aduce o plagă de lăcuste peste țară, care permite
incendii forestiere extinse și tsunami și care trimite o epidemie
(de exemplu, ciumă, COVID-19). Deci COVID-19 are totuși ceva de-a
face cu Dumnezeu la urma urmei!
Putem încerca să explicăm toate aceste observații fie din punct de
vedere științific sau prin eroare umană sau chiar să le atribuim întâmplării. Ne înșelăm la fel ca și când cineva ar vrea să justifice din punct
de vedere meteorologic absența de trei ani și jumătate a ploii în timpul lui Ilie (Iacov 5:17-18, Biblia).
Prin profetul Amos 3:6 Biblia spune destul de drastic: „Sau se întâmplă o nenorocire într-o cetate fără s-o fi făcut Domnul?” La fel este
scris si în Isaia 45:5a + 7: „Eu sunt Domnul ... Eu întocmesc lumina și
fac întunericul, Eu dau propășirea și aduc restriștea, Eu, Domnul, fac
toate aceste lucruri.”
Ne uimește foarte mult faptul, că Dumnezeu însuși se prezintă, ca
persoană cel care a provocat toate aceste nenorociri, calamități, epidemii și alte probleme asemănătoare. La prima vedere, această afirmație ne provoacă groaza. Ambele se aplică: Dumnezeu provoacă
nenorocirea sau o permite (vezi punctul 5) – în toate cazurile, indiferent dacă este cauzată activ sau pasiv – Dumnezeu este și rămâne
suveranul asupra tuturor lucrurilor.

5. Mai există si o altă putere in această lume
De când păcatul a intrat în lume, diavolul a câștigat atât de multă
influență încât Isus îl numește „stăpânitorul acestei lumi” (Ioan 12:31;
14:30). Pavel îl numește chiar „Dumnezeul acestei lumi” (2 Corinteni
4:4). El este cel rău (Efeseni 6:16), tatăl minciunilor (Ioan 8:44), care nu
este nici atotștiutor, nici atotputernic. Cu toate acestea, i sa acordat o
anumită putere pe care o folosește pentru a seduce oamenii, pentru
a-i induce în eroare, pentru a semăna ură și dușmănie intre ei sau
chiar pentru a-i instiga la războaie.
Din cartea lui Iov (1:12) aflăm că lui i se permite să acționeze numai în
limitele stabilite de Dumnezeu. El este învins prin moartea Domnului
Isus pe cruce. Isus are putere asupra lui și asupra tuturor demonilor
(Ioan 14:30 b; Luca 7:21). Este bine de știut, că nicio putere nu ne
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• „Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se
șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare”
(Fapte 3:19).

poate despărți de Domnul și de Dumnezeul nostru și de aceea avem
un refugiu sigur la El: „El este locul meu de scăpare și cetățuia mea,”
(Psalmul 91:2).

În cartea sa „Frica de virus?” Manfred Röseler compară virusul COVID-19
cu un virus mult mai insidios – și acesta este păcatul. Acest virus ne
poate duce nu numai la moarte fizică, ci și la cea veșnică (iadul). Chiar
si înaintea acestui dezastru prin Biblie suntem avertizați din timp
(Apocalipsa 21:8), astfel încât să nu fie o surpriză pentru nimeni.

6. Omul care însuși provocă probleme
Din moment ce Dumnezeu ne-a înzestrat cu abilitatea de a lua decizii
după libera noastră voință, suntem capabili sa facem diverse acțiuni
care pot fi bune, dar din păcate și rele. Mulți dintre dictatori și regi au
adus suferințe de neimaginat acestei lumi, mai ales prin războaiele
pe care le-au declanșat ei înșiși.

7. Cum ne vorbește Dumnezeu astăzi?
Dumnezeu nu face nimic în mod arbitrar. Totul își are justificarea sa
pentru El și adesea își anunță judecățile cu suficient timp înainte pentru a ne oferi ocazia să ne pocăim: „Nu, Domnul Dumnezeu nu face
nimic fără să-Și descopere taina Sa slujitorilor Săi, prorocii.” (Amos
3,7). La fel a făcut Dumnezeu de ex. si înainte de potop (Geneza 6:7)
sau înainte de căderea Sodomei și Gomorei (Geneza 18).
În Evrei 1:1-2 Cuvântul spune: „După ce a vorbit în vechime părinților
noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la
sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul (Isus Hristos).” Chiar și astăzi
Dumnezeu ne vorbește personal prin Fiul său Isus Hristos.
Dacă vrem să înțelegem criza COVID-19, atunci să venim la Isus, pentru că Luca 24:45 spune despre el: „Atunci le-a deschis mintea, ca
să înțeleagă Scripturile.” Suntem astfel direcționați spre Scripturi,
pe care Isus ni le poate explica prin Duhul Sfânt. Această orientare
biblică ne poate salva de căderea in capcana multor profeți auto-proclamați si falși.
Deci, după toate considerațiile anterioare, putem pune întrebarea
noastră legitimă, oare această pandemie de COVID-19 a venit chiar
întâmplător peste această lume sau a fost trimisă de Dumnezeu?
Excluderea lui Dumnezeu din aceasta ecuație ar fi soluția absolut
greșită. în această lume de multe ori avem ocazia să ne confruntăm cu acțiunile Sale, însă nu le putem descifra intr-un mod clar
întotdeauna.
În ceea ce privește pandemia, mi se pare că din considerațiile de mai
sus patru răspunsuri pot fi derivate:
• Ne arată impermanența și gemetele întregii creații (Romani
8:21-22). Dumnezeu vrea să ne conducă la o stare de smerenie
(Mica 6:8).

• Este o judecată a lui Dumnezeu asupra unei lumi care a devenit
lipsită de Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne cheme la pocăință
(Apocalipsa 3:19b).
• Este o chemare de la Dumnezeu, astfel încât să putem găsi mântuirea în Isus, astfel încât să nu cădem pradă judecății veșnice
(Evrei 9:27).

Deoarece Dumnezeu este iubirea în persoană (1 Ioan 4:16), El vrea să
ne vindece – oricine am fi. Prin moartea și învierea lui Isus, avem la dispoziție medicamentul potrivit împotriva virusului
păcatului. Acum, scurtul mesaj salvator este: „Cine
crede în Fiul (lui Dumnezeu) are viața veșnică”
(Ioan 3:36). Mărturisește-i Fiului lui Dumnezeu Isus
deficiențele vieții tale – mai ales modul de viață
fără EL – și roagă-L să vină în viața ta. Atunci vei fi
vindecat și vei câștiga cerul.

• Este un semn al revenirii iminente a lui Isus. El ne-a prezis că venirea Sa va fi precedată de „dureri” (Matei 24:8).

Modul în care puteți face acest lucru foarte practic
este explicat în detaliu în fișier:
https://wernergitt.de/cum

Din considerațiile de mai sus, putem deduce că toate aceste patru
puncte ar trebui incluse în explicația pandemiei.

Director si Profesor a. D.
Dr.-Ing. Werner Gitt

Ce ne învață oare această criză de COVID-19? Primul lucru pe care
îl putem realiza este neputința noastră. Trebuie să recunoaștem că
în ciuda tuturor realizărilor tehnice trebuie să admitem că suntem
limitați. Observația noastră este că acest fenomen afectează întreaga
lume. Nici măcar o țară sau grupare de oameni nu este exclus –
lovește atât pe creștini și pe atei, sau musulmani și hinduși, lovește
pe cei tineri și bătrâni, săraci și bogați, lovește pe cei sănătoși și bolnavi, pe scurt: pe toată lumea!

• „Doresc Eu moartea păcătosului?, zice Domnul Dumnezeu. Nu
doresc Eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască?” (Ezechiel 18:23).
• „Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie
mântuiți și să vină la cunoștința adevărului” (1 Timotei 2:4).

Covid-19
cu Dumnezeu?

8. Ce mesaj ne transmite Dumnezeu?

Când Dumnezeu vorbește atât de universal fiecăruia dintre noi, apare
întrebarea: Există un mesaj care să fie valabil fiecărui cetățean de pe
globul pământesc? Biblia ne oferă un răspuns foarte clar și neechivoc
la acest lucru, cum ar fi:

Ce legătură are Coronavirusul
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lui Dumnezeu. Fostul președinte federal Christian Wulff a afirmat la
cea de-a 20-a aniversare a reunificării la Bremen: „Islamul aparține
Germaniei.” Cu astfel de afirmații deplorabile deschidem în mod conștient ușa înaintea islamului. Cât de anti-creștină poate fi această
religie se poate observa în respingerea categorică a crucii. În Coran,
necredincioșii – din punct de vedere al islamului, creștinii, evreii și
ateii – sunt denumiți ca fiind cele mai rele creaturi care sunt socotite
ca niște vite (Sura 8,57; Sura 98,6).

Ce legătură are Coronavirusul
COVID-19 cu Dumnezeu?
De-a lungul istoriei, nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva, că din
cauza unei boli toți oamenii de pe Pământ să fie forțați să cadă înaintea acesteia în genunchi, precum în primăvara anului 2020, când din
cauza COVID-19 în mare parte viața publică s-a oprit.
Prin Ordonanța de Urgență autoritățile competente a multor state din
lume au luat unele măsuri mai drastice cum ar fi închiderea tuturor instituțiilor, interzicerea tuturor evenimentelor, închiderea universităților,
școlilor și creșelor. Jocurile de fotbal aveau loc doar în fața tribunelor
goale. Toate serviciile divine erau interzise – Nimeni și niciodată nu a mai
experimentat așa ceva până-n prezent, nici chiar în vreme de război.
O societate extrem de mobilă în care in mod normal zilnic cele 130.000
de avioane, cu câte 12 milioane de pasageri la bord, legau toate continentele din întreaga lume s-a trezit brusc într-o stare oprită si ținută în
modul „stand-by”. Acesta fiind un astfel de moment de cotitură, in care
toată populația de pe glob a fost implicată. Aceasta lovitura grea, prin
care omenirea a fost afectată atât de brusc, a eclipsat chiar si dezbaterea
mondiala despre urgenta climatică.
Microbiologul și președintele Institutului Robert Koch din Berlin Lothar
H. Wieler a comentat criza COVID-19 in data de 14 aprilie 2020 într-o
emisiune ZDF după cum urmează: „Această pandemie până-n prezent
n-a mai existat. Noi nu avem niciun plan specific încă pentru a depăși
această nouă boală.” Din această afirmație reiese toată neputința umană.
Criza COVID-19 a provocat o criză economică și financiară mondiala
neașteptată si atât de imensă, în toate țările, încât efectele sale negative încă nu pot fi nici măcar estimate. Din cauza celui mai mare pachet
de ajutorare financiara din istoria Republicii Federale Germania, privind

lupta împotriva COVID-19, bugetele publice sunt taxate în prezent (începând cu 23 aprilie 2020) cu 453 miliarde de euro. În plus, guvernele federale și de stat oferă garanții pentru aproape 820 miliarde de euro. Suma
întreagă se ridică la aproximativ 1,2 bilioane de euro. Adică o sumă de
trei ori mai mare decât bugetul anual al guvernului federal. Începând
cu anul 2023, guvernul federal este obligat să ramburseze datoria, luată
pentru combaterea efectelor COVID-19, adică câte cinci miliarde de euro
anual. Ultimele rate din creditul COVID-19 vor fi plătite abia in anul 2043.
Căutăm o explicație privind această pandemie. Oare cine va fi in stare
să ne dea?

Nici Bisericile nu ne pot da un răspuns adecvat
Istoricul prof. Michael Wolffsohn în ziarul „Frankfurter Allgemeine
Zeitung” din 20 aprilie 2020 se plânge de tăcerea bisericii: „În orice caz,
eu nu am înregistrat încă nicio interpretare teologică profundă despre
aceasta pandemie din partea clericilor de frunte.“
Ziarul „Welt am Sonntag” avea următorul titlu de articol: „Va deveni oare
criza COVID-19 un fel de jurământ al revelației pentru biserici?” Articolul
mai spune: „Autocontrolul bisericilor pare ciudat tocmai în momentul în
care orientarea clară ar fi mai importantă ca niciodată. Bisericile creștine
din Germania până-n prezent participau in mișcarea pentru pace, în
dezbaterile problemelor de înarmare, în rezistența împotriva folosirii
energiei nucleare, în lupta pentru solidaritate cu lumea a treia și împotriva Hartz IV, ... întotdeauna fiind în prima linie. De la fostul episcop
și președinte al consiliului Bisericii Evanghelice din Germania, Margot
Käßmann, altădată aproape totdeauna ne spunea părerea ei, sau chiar
ne dădea si câte o învățătură despre aproape orice subiect de discuție.
Deseori chiar si atunci, când nu era întrebată. Acum însă si ea rămâne
cam tăcută.” [Citat în idea Spektrum 16.2020, p. 11]
Așa că mai bine ne vom întoarce la Biblie – sau altfel zis: Ce ne
spune oare Dumnezeu despre toate acestea în Cuvântul Său?
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1. Trăim într-o lume căzută
Trăim într-o lume în care viața noastră are o rată de deces de 100 %.
Totul de pe pământ este supus impermanenței. Aproximativ 20 de
milioane de otrăvuri diferite sunt cunoscute în această creație, care
ne înconjoară. Veninul de șarpe de exemplu este atât de complex prin
componenta sa chimică, încât nici cei mai buni chimiști nu sunt în stare
să sintetizeze acești compuși chimici. Cine vrea să interpreteze această
lume cu toate lucrurile ei rele, ignorând căderea omului la începutul
istoriei umane, va ajunge întotdeauna sa aibă interpretări greșite.
Toate încercările umane de a construi aici pe pământ un paradis au
eșuat întotdeauna. Motivul eșecului fiind păcatul însuși cu legea lui:
„Plata păcatului este moartea” (Romani 6:23, Biblia). De aceea există
în această lume atâtea războaie, atât de multă ură, atât de multe boli
și moarte. În aceste vremuri de COVID-19, devenim iar conștienți de
realitatea acestor lucruri într-un mod cu totul mai diferit.

2. Conform opiniei majorității, Dumnezeu
nu are nimic de-a face cu COVID-19
În zilele noastre suntem obișnuiți să predicăm într-un mod unilateral
numai despre dragostea lui Dumnezeu; judecățile lui Dumnezeu sunt
complet ignorate. Biblia, pe de altă parte, ne arată, de exemplu că,
potopul cu milioane de morți a fost cauzat de Dumnezeu, precum
și nimicirea Sodomei și Gomorei sau împrăștierea poporului Israel
în întreaga lume. Noul Testament vorbește despre judecățile trâmbițelor și a potirelor de mânie a Lui Dumnezeu (Apocalipsa 8-11; 16),
despre lucruri cumplite teribile pe care istoria lumii până-n prezent
nu le-a putut încă experimenta. Și aici este amintit cine este provocatorul tuturor judecăților. (Apocalipsa 8:1; 16:1).
Îl poți lăsa oare pe Dumnezeu deoparte în criza COVID-19 la fel de
ușor ca si politicienii și liderii bisericii care umblă haihui în sus și în jos
în țară? Pentru o astfel de mentalitate era menționat reprezentantul

Episcopului catolic din Magdeburg Gerhard Feige, cu contribuția
sa în „Christ und Welt”, nr. 17 din 16 aprilie 2020. El citează „cel mai
recent cuvânt comun al bisericilor catolice, protestante și ortodoxe
din Germania”, în care se spunea: „Boala nu este o pedeapsă dată de
Dumnezeu – nici pentru un individ, nici pentru întreaga societate,
sau națiune, ori continente nici pentru întreaga omenire. Bolile fac
parte pur si simplu din natura noastră umană , omul fiind o ființă
vulnerabilă și fragilă.”
Dumnezeul care numără chiar si firele de păr de pe capul nostru
(Matei 10:30, Biblia) și care dă câte un nume propriu fiecăreia din cele
1025 de stele din univers (Psalmul 147:4), totuși tocmai pe El Îl ignorăm în cazul acestei Pandemie COVID-19 răspândită pe plan global.
Sau în mândria noastră ne gândim, că Îl putem declara pe Dumnezeu
mort, ca si Nietzsche?
Nimic nu este mai urgent decât să dăm atenție la declarațiile Bibliei,,
deoarece doar așa vom fi in stare să facem o evaluare adecvată a
situației.
În contextul secetei și al inundațiilor, ne-am gândit vreodată la ceea
ce este scris în Iov 12:15? „El oprește apele, și totul se usucă; El le dă
drumul, și pustiesc pământul.”

3. Dumnezeul uitat

De fapt, cine susține ideea că Islamul aparține Germaniei totodată
susține și ideea, că si Germania aparține Islamului. Lista conduitelor necorespunzătoare ar putea fi continuată la nesfârșit. Ne comportăm, ca si cum Dumnezeu nu ar exista. Sau am croit deja un zeu
asemănător cu Dumnezeul cel bun al iubirii din cărțile de povesti –
așa cum îl numea poetul postbelic Wolfgang Borchert – care de fapt
nu mai este responsabil pentru nimic? Am devenit o țară nelegiuită,
fără teamă de Dumnezeu. Dacă ar fi să începem un sondaj de opinie
într-o piață aglomerată dintr-un oraș mare și să întrebăm pe trecători:
„Credeți în Isus Hristos Domnul cel care a fost răstignit și înviat și v-ați
întors în mod conștient către El printr-o decizie personală?” – oare
câți ar răspunde la aceasta întrebare cu un DA hotărât? Am rămâne
probabil cu mult sub „pragul electoral” de 5 %.
Oare Dumnezeu ar trebui să tacă față de toate acestea? In Galateni
6:7 spune: „Nu vă înșelați: Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit. Ce
seamănă omul, aceea va și secera.”

4. COVID-19 din mai multe puncte de
vedere are de-a face cu Dumnezeu!
Având în vedere afirmațiile de la punctul 3, acum luăm în considerare
ceea ce Dumnezeu i-a dezvăluit regelui Solomon: „Când voi închide

În contextul subiectului nostru, să aruncăm o privire asupra stării
actuale a evenimentelor din Germania. În 2019 în Germania au fost
provocate 100.000 de avorturi – conform Bibliei, aceasta faptă se
consideră a fi o crimă. Am înlocuit unilateral și peste tot in toate
domeniile adevărul biblic al creației cu teoria evoluției care de fapt
din punct de vedere științific n-are dovezi concrete de a putea fi
susținut fiind o realitate. Oare ne dăm seama ca de fapt ce am făcut
prin aceasta ignorantă? Respingând sau declarând Cuvântul Său –
Biblia – de a fi egal cu zero, astfel îl acuzăm pe Dumnezeu că minte.
Discuția climatică preia trăsăturile unei religii înlocuitoare. Cu decretul „căsătoria pentru toți” sancționată de stat, am nesocotit porunca
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