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Panic� pe stadion 
 
Grani�e barate pe o lungime de 650 de kilometri... La grani��, control sever de pa�apoarte... 80.000 de 

b�rba�i în stare de alarm�... Vehicule blindate peste tot... Ce se întâmpl�? Amenin�� un nou r�zboi în 
mijlocul Europei? Din fericire, nu! În ciuda tuturor m�surilor de siguran�� care au înghi�it mai mult de 
160 milioane de euro, invazia huliganilor �i a luptelor de strad� cu poli�ia din Bruxelles �i Charleroi au 
l�sat o urm� a devast�rii. Pe lâng� aceasta, abia cu câteva luni înainte avusese loc baia de sânge a 
fotbalului în Turcia. 

Istanbul, 5 aprilie 2000... Dup� jocul din Istanbul contra Leeds United, fanii au fost omorâ�i prin 
lovituri de cu�it ca ni�te vite. Curând vor fi, probabil, �i alte instrumente de omor. �ip�tul dup� r�zbunare 
va acoperi totul, iar ra�iunea �i memoria vor fi abandonate. Sângele �i jocurile formeaz� un întreg. 

Cine î�i mai aminte�te de orele cele mai întunecoase ale sportului? Pe stadionul Heysel, numit azi 
stadionul Regele Badouin, din Bruxelles, în 29 mai 1985, când a avut loc jocul dintre Juventus Torino �i 
FC Liverpool, s�rb�toarea pl�nuit� a fotbalului a devenit o groz�vie cu efect de lung� durat�. 

Deja înainte de semnalul de începere, cete de scandalagii au început s� loveasc� în fanii Juventus-ului 
cu drugi de fier �i pietre. Bilan�ul be�iei de sânge de nedescris a fost 39 de mor�i �i 450 de r�ni�i. Poli�i�tii 
au reu�it cu greu s� resping� contraatacurile a sute de italieni. Secretarul general al uniunii fotbalului 
european UEFA a afirmat în retrospectiv�: „Am trecut cât pe-aici pe lâng� o catastrof� total� cu mii de 
mor�i." 

Alt insert retrospectiv! Lima, duminic�, 24 mai 1964... Capitala Perului avea o zi mare. Iubitorii 
fotbalului din toat� �ara veniser� în grupuri. Mul�i c�l�toriser� toat� noaptea, iar unii chiar mai multe zile 
în �ir. Jocul eliminatoriu dintre echipele na�ionale ale Perului �i Argentinei va ar�ta care echip� va zbura 
la Tokio pentru a lua parte la Jocurile Olimpice. Pentru mul�i iubitori ai sportului, sosirea la Lima începu 
cu o decep�ie. S�pt�mâni de-a rândul economisiser� bani pentru biletele de c�l�torie �i pentru biletele de 
intrare, îns� stadionul na�ional cu cele 50.000 de locuri ale sale era arhiplin. Toate biletele fuseser� 
vândute. La orele 15, când s-a auzit semnalul de începere, mii de oameni se mai înghesuiau înc� la 
intrare, f�r� a mai putea p�trunde pe stadion. 

Pe stadion domina o atmosfer� s�rb�toreasc�. În tribune era tumult �i zarv�. Micul grup de suporteri 
argentinieni î�i încuraja echipa prin aclama�ii în cor, îns� masa imens� a publicului peruan îl acoperea cu 
vocea lui. Cei unsprezece argentinieni jucau cursiv �i sigur; puteai spune c� joac� aproape elegant. Dar �i 
peruanii erau în forma cea mai bun� �i se luptau cu toate for�ele. Era un joc rapid, curajos �i emo�ionant. 
Prima repriz� se termin� cu 0:0. Dup� lovitura de deschidere din repriza a doua, mul�imea fierbea de 
emo�ie. Un entuziasm de nedescris clocoti printre spectatorii argentinieni când mingea, imposibil de 
re�inut, se opri în poarta peruanilor. Aceasta a fost r�splata pentru lunga lor c�l�torie din sudul ��rii, de 
aproape peste 3.000 de kilometri dep�rtare. Peruanii îns� nu se d�dur� b�tu�i. Echipa lor atac� îndârjit�. 
Apoi, cu zece minute înainte de terminarea meciului, din gâtlejul r�gu�it al celor 50.000 de spectatori se 
auzi un singur strig�t: Gol! Gol! Gol! Bucuria a fost f�r� margini. S-a egalat! 

Dar ce se întâmpla pe terenul de joc? Între arbitru �i juc�tori avea loc un schimb aprins de cuvinte. Se 
auzeau vorbe de ocar� �i amenin��ri. Eduardo Pazos, arbitrul din Uruguai, nu acorda golul. El spunea c� 
fluierase cu pu�in timp înainte, pentru c� un juc�tor argentinian fusese faultat. Hot�rârea lui declan�� un 
�ip�t de mânie �i decep�ie printre spectatorii de la peluze. Stadionul clocotea, de parc� erai într-un cazan 
în fl�c�ri. C�zur� primele sticle pe terenul de joc. Nelini�tea masei se intensific�. Arbitrul, complet 
neputincios, fluier� întreruperea jocului. 

Ca urmare, furia �i agita�ia luar� o amploare �i mai mare. Ce bine c� terenul de joc era înconjurat de 
un gard de 2,5 metri din sârm� împletit�, care �inea departe mul�imea înfuriat�! Afar� de aceasta, mai era 
�i poli�ia de fa��. Comandantul poli�iei din Lima avusese grij� înc� de la început s� plaseze oamenii lui 
îmbr�ca�i în uniforme albastre de jur-împrejurul gazonului, echipa�i cu c��ti de o�el, pistoale, bastoane de 
cauciuc �i bombe lacrimogene. Poli�ia sud-american� se a�tepta de la orice în timpul unui meci de fotbal. 
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Fanaticii sportului din Peru se înfuriau u�or. Î�i pierdeau repede controlul �i se repezeau asupra arbitrului 
sau a juc�torilor. A�a c� poli�ia trebuia s� intre rapid în ac�iune. 

Într-o clip�, doi temerari reu�ir� s� treac� peste gardul de sârm� �i se n�pustir� asupra arbitrului. 
Poli�i�tii reu�ir� s�-i opreasc�, împingându-i înapoi cu bastoanele de cauciuc. În acest timp îns�, ni�te 
adolescen�i n�v�lir� în jos pe culoar �i încercar� s� sar� gardul. Poli�i�tii îi împiedicar� cu toate for�ele, în 
timp ce tot mai mul�i se îndreptau spre gard. Cât ai clipi din ochi, ace�tia t�iar� sârma �i f�cur� g�uri mari 
în gard, dup� care se n�pustir� pe terenul de joc. Între timp, spre norocul lor, arbitrul �i juc�torii fuseser� 
du�i în siguran��. Îns� mânia mul�imii nu mai cuno�tea grani�e. Unii d�deau foc b�ncilor de lemn din 
tribune, al�ii d�râmau un zid de baraj �i aruncau cu c�r�mizi în poli�i�ti. Pentru a se evita v�rs�ri de sânge, 
trebuiau neap�rat împiedicate alte ciocniri între poli�ie �i fanaticii turba�i. A�a c� poli�ia începu s� 
foloseasc� gazele lacrimogene. Mii de oameni se înecau, tu�eau, î�i frecau ochii �i totu�i nu puteau s� 
vad�. În felul acesta, un zid nep�truns de oameni r�mânea pe loc. 

Dintr-o dat� mul�imea tres�ri ca zguduit� de un �oc electric. Fiecare ins �tiu ce are de f�cut: Afar�! 
Numai afar�! În momentul urm�tor, mul�imea se înghesui spre ie�ire, coborând spre tunelurile late de 
patru metri, ce duceau sub tribune, afar� în strad�. Fiecare dorea s�-�i salveze via�a, s� poat� s� respire, s� 
î�i câ�tige libertatea. În acel vârtej, mul�i au fost doborâ�i �i c�lca�i în picioare. 

Îns� urm� ceva îngrozitor. U�ile grele de metal de la cap�tul tunelurilor erau închise. Cu scurt timp 
înainte de terminarea jocului, portarii î�i p�r�siser� posturile pentru a urm�ri ultimele minute ale meciului 
interna�ional �i nu se mai putur� întoarce. Val dup� val de oameni aproape înnebuni�i se rostogolea spre 
u�ile închise. �ipete disperate se stingeau f�r� a fi luate în seam�. Mul�i se sufocau strivi�i sau c�lca�i în 
picioare. 

În aceast� catastrof�, cea mai mare din istoria fotbalului, �i-au pierdut via�a peste trei sute de oameni, 
iar num�rul r�ni�ilor a fost foarte mare. U�ile închise le-au blocat drumul spre via�� �i libertate. 
�i în Cuvântul lui Dumnezeu este vorba despre u�i închise. Citim despre un b�rbat cu numele Noe, 

care le-a vorbit semenilor s�i despre judecata viitoare a lui Dumnezeu, chemându-i la poc�in��. Pentru 
aceasta, el s-a ales doar cu batjocur� �i dispre�. A fost socotit drept nebun, c�ci s-a apucat s� construiasc� 
pe uscat timp de zeci de ani o corabie foarte mare. Îns� pedeapsa anun�at� acestor oameni, atât de siguri 
de sine, s-a împlinit. În decurs de patruzeci de zile �i tot atâtea nop�i, toate izvoarele de ap� de pe p�mânt 
�i toate z�gazurile cerurilor au schimbat uscatul într-o mare imens�. Dar despre Noe �i arca lui citim: 
„...Domnul a închis u�a dup� el" (Geneza 7.16). Noe �i familia sa au fost salva�i �i pu�i în siguran��, pe 
când ceilal�i au fost nimici�i. La început, corabia salvatoare a fost pus� la dispozi�ie pentru to�i. Apoi îns� 
u�a s-a închis în fa�a mul�imii de batjocoritori, nep�s�tori �i �ov�ielnici. Aceast� u�� a fost singura care i-
ar fi putut salva de la pierzare. Timpul de har trecuse irevocabil. Mult� vreme, Dumnezeu îi chemase la 
poc�in�� prin Noe. Acum îns�, sentin�a dreapt� se executa. Domnul Însu�i, care mai întâi le oferise mâna 
salvatoare, devenise judec�torul tuturor neascult�torilor �i batjocoritorilor. 

Aceast� povestire despre „u�ile încuiate" are o însemn�tate sfânt�. Nici ast�zi nu poate �ti nimeni când 
se va închide pentru totdeauna u�a harului. Domnul Isus spune tuturor oamenilor: „Eu sunt U�a. Dac� 
intr� cineva prin Mine, va fi mântuit" (Ioan 10.9). El singur este calea, care duce la via�a ve�nic�. Nimeni 
nu poate veni la Dumnezeu Tat�l decât prin El. De aceea El avertizeaz� înc� �i ast�zi pe cei ce �ov�ie �i 
vor s� mai amâne. Acestora li s-ar putea întâmpla ca �i fecioarelor nechibzuite, care au venit prea târziu �i 
în a c�ror pild� impresionant� citim: „...�i s-a încuiat u�a" (Matei 25.10). B�t�ile în u�� �i strig�tul lor: 
„Doamne, Doamne, deschide-ne!" nu le-au mai putut ajuta. A fost prea târziu. U�a a fost închis� pentru 
totdeauna. Ele au mai putut auzi cuvântul sever al Domnului: „Adev�rat v� spun, c� nu v� cunosc!" De 
aceea intr� pe u�a harului cât� vreme mai este deschis�! 
 


