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Unde găsesc ajutor la teama de Corona?
1
 

 

Doresc să vă explic aici pe scurt pentru ce eu nu am teamă de virusul Corona şi de alte boli 

contagioase şi unde găsesc ajutor. 

 

Între timp am peste 60 de ani şi prin aceasta fac parte din grupa de risc deosebit de afectată. 

Cu toate acestea nu am nici o teamă de Corona. 

 

„De ce nu?”, veţi întreba. 

 

                                                           
1
 Textul acesta în limba germană se poate primi gratis ca Flyer pentru distribuire: www.lukas-

schriftenmission.co, 

 

http://www.lukas-schriftenmission.co/
http://www.lukas-schriftenmission.co/
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Desigur respect regulile de comportare generale obligatorii, sunt prudent şi ca orice om 

raţional fac totul ca să nu mă infectez, nici pe mine şi nici pe alţii! Respect prescripţiile de 

igienă, îmi spăl mâinile, păstrez o anumită distanţă, etc. Vă recomand aceasta şi vouă 

necondiţionat! 

 

Dar ce este, dacă cu toate acestea primesc „Corona”? 

 

Atunci eu ştiu: Viaţa mea este în mâna lui DUMNEZEU! Nu voi muri nici o zi mai devreme 

decât permite DUMNEZEU. Stă în mâna lui DUMNEZEU, dacă eu voi deveni din nou 

sănătos sau dacă El mă va chema acasă în cer la părtăşia veşnică cu El. 

 

Despre cer citim în Biblie: „DUMNEZEU va şterge orice lacrimă din ochii lor; şi moarte nu 

va mai fi, nici întristare, nici strigăt, nici chin nu va mai fi, pentru că cele dintâi au trecut.”
2
 

 

ISUS HRISTOS, Fiul lui Dumnezeu spune: „În lume aveţi necaz, dar îndrăzniţi: EU am 

învins lumea.”
3
 

 

Când eram de 18 ani m-am hotărât conştient pentru ISUS HRISTOS. L-am rugat să-mi ierte 

toată vina şi toate păcatele şi să vină în viaţa mea ca DOMN. 

 

Începând de atunci ISUS HRISTOS locuieşte în mine prin Duhul Său Sfânt şi eu sunt copilul 

lui [n.tr. Biblia spune că noi suntem copii ai lui Dumnezeu]. În fiecare zi Îl urmez şi Îi slujesc. 

 

El mă ţine tare în mâna Lui şi El a făgăduit să mă ducă la ţel, gloria Sa cerească, dacă Îi rămân 

credincios. 

 

În Biblie este garanţia: „Sunt convins că nici moarte, nici viaţă, nici îngeri, nici stăpâniri, nici 

cele prezente, nici cele viitoare, nici puteri, nici înălţime, nici adâncime, nici o altă creatură 

nu va putea să ne despartă de dragostea lui DUMNEZEU, care este în HRISTOS ISUS, 

DOMNUL nostru.”
4
 

 

De asemenea nici un virus, nici o boală şi nici o moarte nu ne pot despărţi de această dragoste 

a lui Dumnezeu, dacă noi aparţinem lui ISUS HRISTOS şi rămânem în El! 

 

Eu mă bazez pe aceasta. Pe aceasta mă bazez când sunt sănătos şi când sunt bolnav, în viaţă şi 

în moarte. 

 

                                                           
2
 Biblia: Apocalipsa 21.4. 

 
3
 Biblia: Ioan 16.33 

 
4
 Biblia: Romani 8.38-39. 
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Iubite cititor, iubită cititoare, aveţi şi dumneavoastră această speranţă? Ştiţi şi 

dumneavoastră unde veţi ajunge după ce veţi muri? În cer sau în iad? În locul de bucurie 

veşnică sau în focul chinului veşnic? 

 

Nici un om nu poate fi salvat prin puterea proprie şi să ajungă în cer. El are nevoie de iertarea 

păcatelor şi de curăţirea inimii lui prin Fiul lui Dumnezeu ISUS HRISTOS. 

 

Apucaţi şi dumneavoastră mâna întinsă a lui DUMNEZEU! El vrea ca fiecare om să fie 

mântuit şi să vină la cunoştinţa adevărului. Luaţi o hotărâre conştientă pentru ISUS 

HRISTOS! 

 

Cum are loc aceasta? Isus bate şi astăzi la uşa inimii oamenilor şi doreşte să fie lăsat să intre. 

Dacă vreţi, spuneţi: „Da, Doamne Isus, vino în inima mea.” Mărturisiţi lui DUMNEZEU 

păcatele dumneavoastră şi eşecul dumneavoastră. Primiţi-L pe ISUS HRISTOS în inima 

dumneavoastră şi El vă va dărui o gândire înnoită. Prin credinţa în EL veţi găsi adevăratul 

sens al vieţii şi veţi avea parte de protecţie în toate situaţiile vieţii, şi în mijlocul epidemiilor şi 

catastrofelor. 

 

În Biblie stă scris: „Pentru că atât de mult a iubit DUMNEZEU lumea, încât L-a dat pe 

singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa eternă.”
5
 

 

Dumneavoastră puteţi primi pe ISUS HRISTOS în inima dumneavoastră, prin aceea că de 

exemplu rostiţi rugăciunea următoare cu toată seriozitatea: 

 

„Dragă DOAMNE ISUS HRISTOS! Până acum am trăit fără Tine. Acum îmi este teamă şi nu 

ştiu unde voi fi după moarte. Te rog: dăruieşte-mi credinţa în Tine şi dragoste pentru Tine. 

Curăţă-mi inima de toate păcatele şi necurăţiile. Iartă-mi vina. Vino în viaţa mea prin Duhul 

Tău Sfânt. Dăruieşte-mi protecţie, pentru ca să nu am teamă în mijlocul catastrofelor din 

lumea aceasta şi să ştiu sigur că după moarte voi ajunge în Împărăţia cerească minunată a 

Ta. Cu ajutorul Tău doresc să-Ţi slujesc toată viaţa mea. Amin.” 

 

Cum merge mai departe: 

Citiţi zilnic Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. 

Rugaţi-vă lui Dumnezeu în Numele lui ISUS HRISTOS. 

Căutaţi o Adunare (Biserică) în apropiere credincioasă Bibliei, în care Cuvântul lui 

DUMNEZEU, Biblia, are autoritatea supremă. 

 

Dumnezeu să vă binecuvânteze! 

 

Dr. Lothar Gassmann 

https://l-gassmann.de/ 

                                                           
5
 Biblia: Ioan 3.16 

 

https://l-gassmann.de/
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Gândurile unui medic despre pandemia Corona 

Dr. med. Peter Beck 

 

 

De fapt virulenţa şi agresivitatea acestor infecţii virale sunt inexplicabile. Ea se răspândeşte 

pe pământ ca un tsunami, în mai puţin de câteva luni au fost cuprinse mai mult de 180 de ţări. 

La început s-au clătinat structurile cunoscute precum viaţa de fiecare zi, economia, cultura, 

sportul, după aceea ele s-au prăbuşit. Este posibil ca înapoia acestui caracter inexplicabil să 

stea Dumnezeu? 

 

A) Cauzele hotărâtoare în Germania pentru măsurile de izolare din cauza 

pandemiei Corona 

 

1. China a izolat masiv în epidemia Corona 

 

China a avut parte de primul val de infecţii Corona în iarna 2002/2003 cu epidemia SARS (în 

engleză: Severe acute respiratory Syndrome, în româneşte: sindrom respirator acut sever). 

Deci China a cunoscut acest tip de virus în propria ţară. 

 

În Germania şi Europa epidemia SARS a fost lipsită de importanţă. China şi statele învecinate 

au reacţionat deja atunci cu măsuri de izolare masive, ceea ce a condus acolo, între altele, la o 

criză economică. În China şi pe plan mondial au murit 774 oameni. 

 

Cele mai multe valuri de gripă vin din spaţiul chinez/sud-ost asiatic. Pe lângă aceasta acolo 

sunt oraşe cu populaţie de milioane de oameni. Masca de protecţie a gurii este acolo ceva de 

la sine înţeles. 

 

2. Viruşii Corona sunt mai periculoşi decât viruşii de gripă obişnuită 

 

Aceasta este valabil în mod obişnuit cu privire la plămâni, ceea ce poate conduce eventual la 

un tratament intensiv, inclusiv respiraţie artificială. Acestea ar putea depăşi capacităţile 

medicale ale spitalelor. 

 

Nu există o măsură biologică exactă, pentru a stabili cât este mai puternică sau mai slabă o 

epidemie virală. Privit statistic în cazul infecţiei cu Corona-virus un pacient infectează alţi 2 

până la 3 oameni. În cazul infectării cu rujeolă un pacient infectează alte 30 de persoane. 

 

Mai importante sunt urmările medicale: cele mai multe îmbolnăviri cu viruşi produc numai 

simptome generale precum febră, depresie şi dureri ale mădularelor. 

 

Prezentăm aici unele exemple de îmbolnăviri virale mai periculoase: în cazul îmbolnăvirii 

Ebola virusul acţionează în mod deosebit la coagularea sângelui; cei bolnavi mor din cauza 

sângerărilor lăuntrice. Virusul FSME atacă în mod deosebit creierul şi meningele (membrana 
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învelitoare a creierului). Virusul Hanta atacă în mod deosebit rinichii. Virusul SIDA 

paralizează apărarea organismului: cei afectaţi mor din cauza infecţiilor nestăpânite. 

 

3. Conform experienţei, în cazul valurilor de gripă populaţia germană procedează 

uşuratic cu măsurile de protecţie, în comparaţie cu oamenii din Asia. 

 

4. În iarna 2017/2018 au fost în Germania 25.000 de morţi din cauza gripei. Aceasta nu 

trebuie să se mai repete. 

 

5. Regimul poartă răspunderea pentru popor, în mod deosebit pentru cei slabi, bolnavi 

şi oamenii în vârstă. 

 

Statistica morţii în cazul îmbolnăvirilor Corona în Italia arată pe de o parte că vârsta medie 

este în jur de 78 de ani. Această vârstă nu este neobişnuită în cazul deceselor oamenilor. 

 

Devine clar că jumătate din pacienţii morţi au avut trei sau mai multe antecedente de boală, în 

mod deosebit îmbolnăviri de inimă, de circulaţia sângelui şi diabet. Nici acest cumul nu este 

surprinzător la această grupă de vârstă în Europa şi în lumea de vest. Trebuie mai degrabă să 

se spună că acest rezultat nu este surprinzător, căci în cazul îmbolnăvirilor de inimă, de 

circulaţia sângelui şi diabetului stau în acest cumul stilul de viaţă şi de alimentare. 

 

Se poate deci rezuma: Cu aceste multe antecedente de îmbolnăvire, de cele mai multe ori din 

propria vină, pacienţii au ajuns la vârstă înaintată şi din cauza vârstei înaintate şi a bolilor 

anterioare ei nu au mai fost suficient de tari să suporte infecţia Corona. 

 

Chiar dacă decedarea fiecărui om şi numărul mare al morţilor din Italia etc. sunt lucruri triste, 

cu toate acestea nici o statistică de îmbolnăvire şi deces în cazul unei îmbolnăviri virale nu 

este în sine ceva neobişnuit. În comparaţie cu aceasta catastrofele naturale şi cutremurele 

lovesc pe oameni indiferent de vârstă. Deci, cursul acestei pandemii este încă graţios şi nu 

nicidecum de neînţeles. 

 

6. Germania încearcă întotdeauna să regleze şi să organizeze totul 

 

Aceasta este tăria noastră. Seducţia în cazul acesta este că noi gândim, că prin reglementări şi 

organizare avem toate problemele sub control. 

 

În ştirile zilnice s-a spus între altele: „Cu investigaţiile de testare avem siguranţă”. După aceea 

nu a urmat nici o explicaţie, ce fel de siguranţă avem. 

 

Sigur este numai, că noi cu testul avem pe de o parte siguranţa să ştim că momentan nu 

suntem infectaţi. Însă aceasta nu dă siguranţa că în ziua următoare nu putem fi infectaţi.  

 

Pe de altă parte cu testul avem numai siguranţa să ştim că am fost infectaţi, dar cum va evolua 

infectarea la noi nu ştim pe baza testului. 
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Nici un test nu-l face pe om sănătos. Astfel de afirmaţii sunt vorbe goale şi te leagănă într-o 

siguranţă falsă. 

 

Între timp avem probleme cu achiziţionarea probelor de test din cauza mulţimii analizării lor. 

Din 300.000 de analize de test au fost 10% pozitive cu infectare Corona, aceasta înseamnă 

90% au fost negative: frica acestor persoane a fost nejustificată, mulţumiri fie aduse lui 

Dumnezeu. 

 

7. Politica, îndeosebi coaliţia mare actuală, stă sub observare masivă din partea 

populaţiei. 

 

Începând de când interesează numărul celor infectaţi în cazul unui val de gripă? În mod 

normal nu interesează, nici măcar numărul morţilor din cauza gripei. 

 

În cazul gripei Corona ştim statistic că 60-70% rămân sănătoşi respectiv au simptome 

neînsemnate. Drept urmare 30-40% se îmbolnăvesc, parţial cu simptome clare de gripă, unii 

dintre ei grav bolnavi şi alţii vor muri. 

 

Regimul vede pericolul că aceasta ar putea lovi un număr foarte mare de oameni. O astfel de 

situaţie ar putea suprasolicita spitalele şi în mod deosebit staţiunile de tratament intensiv. 

 

Este bine că regimul este conştient de această răspundere. Este bine că el analizează tot felul 

de scenarii şi nu lasă la voia întâmplării valul de îmbolnăviri. Însă probabil a supra-reacţionat 

şi gândeşte că prin măsurile luate are gripa sub control. 

 

În afară de aceasta: cât de multe greşeli de tratament nu facem noi deja acum prin amânarea 

diagnosticării şi terapiei pacienţilor cu alte boli? Cine poartă răspunderea pentru aceasta? Cât 

de mulţi oameni ajung depresivi şi mor numai prin începerea crizei economice? De toate 

acestea răspunde în cele din urmă regimul nostru – de aceea este aşa de important să ne rugăm 

pentru el. 

 

8. Regimul german cunoaşte populaţia lui 

 

Necesitatea de a fi mereu sănătos şi în formă, teama de îmbolnăvire este foarte pregnantă aici 

în ţară în comparaţie cu alte ţări: niciunde în lume nu există o reţea aşa de densă de medici 

stabiliţi şi spitale. 

 

Germania are cele mai multe paturi de terapie intensivă. În Germania cheltuielile în domeniul 

medical au depăşit în anul 2017 pentru prima dată suma de 370 miliarde de euro pe an, 

aceasta înseamnă mai mult de un miliard de euro pe zi pentru sănătate. 

 

Deci regimul ştie ce aşteaptă populaţia de la el în această pandemie: pe cât se poate protecţie 

perfectă, respectiv cea mai bună îngrijire în caz de boală. 
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Regimul nu doreşte să i se spună retroactiv că el nu a făcut totul – şi supra-reacţionează în 

acest caz asemănător ca în cazul catastrofei de la Fukushima. Dar nu numai în Germania! 

Deoarece regimurile şi popoarele nu au încredere în Dumnezeu, ele nu au nici încredere 

reciprocă. 

 

9. Mediile supraveghează politica  

 

10. Mediile urmăresc foarte critic greşelile de tratament medical, chiar dacă numărul 

lor este mic: „Fiecare greşeală de tratament loveşte un om şi este o greşeală prea mult.” 

 

11. Pentru guvern evoluţia naturală a unei imunităţi de turmă este prea riscantă, 

deoarece în acest caz sistemul de sănătate, adică spitalele ar putea fi acut suprasolicitate. 

 

Ce înseamnă „imunitate de turmă” (din engleză herd immunity)? 

 

Dacă un om a trecut printr-o îmbolnăvire virală, el este imun faţă de virusul acesta. Dacă 

mulţi oameni au obţinut această imunitate, aceasta se numeşte „imunitate de turmă”. 

 

Aceasta este o contribuţie a apărării corpului nostru şi face parte din creaţia genială a lui 

Dumnezeu. Ea nu a luat fiinţă prin întâmplare sau evoluţie. 

 

Dacă ar fi luat naştere prin întâmplare, atunci apărarea corporală ar dispare întâmplător după 

un timp. La fel evoluţia nicidecum nu ar fi făcut posibil aşa ceva deosebit nici măcar în timpul 

miliardelor de ani; noi toţi am fi murit demult de vreo gripă! 

 

O imunitate de turmă este de fapt de dorit pentru populaţie, pentru ca astfel mulţi oameni să 

poată trăi iarăşi mai departe normal. Numai dacă se presupune că o infectare virală este aşa de 

periculoasă precum este de exemplu infectarea cu rujeolă, care face să se îmbolnăvească grav 

oameni care în mod normal sunt foarte sănătoşi, şi poate duce la moarte, este necesară 

izolarea până când stă la dispoziţie un vaccin. 

 

În cazul rujeolei există demult acest vaccin. Pentru Coronavirus va dura cel puţin un an 

fabricarea unui vaccin. Atunci pandemia Corona va trece şi alţi Coronaviruşi vor apare altfel 

decât cei de astăzi, aşa că vaccinul va fi atunci de puţin ajutor. 

 

Rezumat: 

 

a) Noi am interpretat epidemia Corona din China, care şi în Germania este o mare problemă 

de sănătate, ca o ameninţare pentru ţara noastră, din frică, din lipsa de încredere în Dumnezeu, 

deoarece Dumnezeu nici nu există în viaţa multora. Acum ameninţarea făcută prin măsurile 

politice, în mod deosebit în sens social şi economic, a devenit o ameninţare reală pentru ţara 

noastră, şi ea va deveni tot mau mare. 
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b) După părerea mea nu ar fi fost necesar ca întreaga populaţie să fie trimisă în izolare. Pentru 

grupele de risc precum sunt oamenii în vârstă cu mai multe antecedente de boală ar fi fost 

suficiente atenţionări clare şi recomandări cu referire la propria lor responsabilitate. Căminele 

de bătrâni ar fi putut fi puse sub măsuri de protecţie deosebite. Dorinţa principală ar trebui să 

rămână în continuare, protejarea grupelor de risc. Nu este necesar şi totodată este iluzoriu să 

se gândească că toţi oamenii pot fi protejaţi. Pe lângă aceasta afirmaţia conducerii politice ar 

fi fost mai puternică, ca în toate să se acţioneze în responsabilitate faţă de Dumnezeu, 

conform preambulului la constituţie. 

 

 

B) Unele aspecte spirituale 

 

1. Acum nu ne ajută la nimic dacă gândim că Coronavirus a luat naştere prin evoluţie, 

la întâmplare, prin mutaţii, prin lilieci sau şerpi sau în laborator. 

 

Pe cine vrem să facem răspunzător pentru aceasta? 

 

Ne ajută însă dacă noi credem că totul a fost făcut prin Dumnezeu: binele, în mod direct – dar 

El permite şi răul într-o lume căzută (vezi între altele Zaharia 8.14,15). El ţine totul în mâna 

Sa. Noi ne putem adresa Lui, cam aşa: „Dumnezeule, dacă exişti atunci Te rog/rugăm ca Tu 

să-mi ajuţi (să ne ajuţi).” 

 

Dacă rugăciunea este sinceră, atunci Dumnezeu reacţionează, cu siguranţă. Ştiu aceasta de 40 

de ani, de când eu m-am rugat astfel. Atunci am cunoscut cine este Isus. 

 

Unii vor spune: „Încă o figură, cu care noi nu vrem să aveam a face.” Eu pot numai să 

răspund: El mi-a înnoit viaţa. Până acum El mi-a dat sens în viaţa mea şi a plantat în mine 

bucurie şi dragoste. El m-a eliberat de ură, invidie şi autocompătimire. 

 

Isus este nu numai plăcut în sensul nostru, El este clar şi precis. Lui Îi este totul posibil! 

Numai prin El Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu, deoarece Isus este Fiul lui Dumnezeu. 

 

2. În vorbirea cancelarului şi a preşedintelui republicii nu a existat nicio referire severă 

la Dumnezeu, nu a fost nici o afirmaţie din partea conducătorilor bisericilor referitoare 

la mângâiere deplină şi speranţă necondiţionată în Dumnezeu. 

 

Însă Dumnezeu nu ne-a dat un duh de timiditate, ci de putere şi de dragoste şi de chibzuinţă. 

El ne-a asigurat aceasta în 2 Timotei 1.7. 

 

Noi încercăm să scăpăm de apăsarea crescândă prin organizare optimă a managementului 

politic şi de sănătate. Încet ne vom da seama că la capătul celălalt este Dumnezeu, care cu 

suveranitate poate mări sau micşora apăsarea. 
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El ştie cum reacţionăm noi la solicitări şi care sunt posibilităţile noastre. El Îşi doreşte să ne 

adresăm Lui în nevoile noastre. 

 

3. Noi ne lăsăm speriaţi prin numărul persoanelor infectate şi moarte. 

 

În fiecare an mor în Germania în spitale peste 400.000 de oameni din cauza celor mai diferite 

motive. Nu doresc să mă folosesc fără emoţii de numărul oamenilor morţi, dar având în 

vedere fixarea pe datele mereu noi al pandemiei Corona este foarte necesară referirea la 

spaţiul numeric în care noi ne mişcăm. Aptitudinea de a vedea numerele în contextul lor ne 

dispare tot mai mult. 

 

Aceasta începe deja cu enumerarea ţărilor afectate: mica Elveţie are aproape 9 milioane, 

Suedia cea mare are aproximativ 10 milioane (din acestea 2,5 milioane în spaţiul Stockholm), 

SUA are peste 310 milioane locuitori (din aceştia aproximativ 19 milioane în regiunea 

metropolitană New York). Ar fi bine să ne dăm seama de raportul mărimii ţărilor şi regiunile 

populate. La toate acestea pare oportun ca de câţiva ani să se obişnuiască să se critice SUA, cu 

toate că după câte ştiu eu preşedintele era aproape singurul conducător de stat care în 

pandemia Corona s-a rugat public. 

 

Evident nu este permis ca cineva să se infecteze, să se îmbolnăvească sau ca om în vârstă cu 

mai multe antecedente de boală să moară. Cu 2 ani în urmă la ultimul val mare de gripă, 

politica şi publicul nu s-a interesat încă de morţii cu adevărat mulţi. 

 

La Tsunami în Oceanul Indian au murit în anul 2004 mai mult de 230.000 de oameni şi la 

cutremurul din Haiti din anul 2010 au murit peste 300.000 de oameni. 

 

Noi am ajuns în general în societate într-o denaturare periculoasă a priorităţii numerelor. 

Unele exemple: 

 

Numai 5% din populaţia germană sunt predispuşi la homosexualitate, însă tema 

homosexualităţii a alunecat masiv în centrul interesului public. 

 

La discuţiile despre avort se argumentează întotdeauna cu femeile care au viaţa în pericol, a 

căror pondere este însă numai în jur de 2%. Pentru 98% din femei nu este nici un pericol de 

viaţă. Un pericol de viaţă de 100% este numai pentru copilul care trebuie avortat. 

 

Din cei 80 de milioane de germani, în fiecare an aşteaptă ca. 9.000 de oameni un organ nou. 

Pentru donarea de organe a fost nu numai creată o lege proprie, ci din cauza acestei minorităţi 

chiar şi moartea a fost definită din nou, general obligatoriu.
6
 

 

                                                           
6
 Compară în privinţa aceasta: Peter Beck: Organspende und der neue Tod, 2019. 
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Molima avortului este mult mai periculoasă decât orice val de gripă, ea afectează cel puţin 

100.000 de oameni pe an numai în Germania, cu număr mare de cifre întunecate. „Adulterul 

s-a răspândit şi sângele atinge sânge”, se spune în Osea 4.2. 

 

Prin argumentarea permanent manipulativă pentru minorităţi gândirea societăţii este 

răstălmăcită sistematic. Răul este tot mai des numit bun. Satan vrea să pună cât mai bine 

stăpânire pe noi. 

 

4. Chiar şi în presa zilnică se descrie că pandemia Corona ia dimensiuni apocaliptice. 

 

Prin aceasta se face referire la afirmaţii ale Bibliei, în mod deosebit din cartea Apocalipsa, în 

greacă: Apokalypse. Pe de o parte Dumnezeu pedepseşte cu toate molimele, însă pe de altă 

parte El vrea ca noi oamenii să ne îndreptăm privirea spre El, să-L rugăm pentru cruţare, 

ajutor, însănătoşire şi mai mult decât toate să-L recunoaştem. 

 

Se pare că există mutaţii ale Coronavirus în diferite ţări, cu agresivităţi diferite. Germania are 

până acum parte relativ puţin din punct de vedere medical de pandemia Corona. În timpul de 

după trecerea pandemiei va trebui să ne rugăm pentru Germania ca ea să nu devină arogantă 

cu privire la posibilităţile ei medicale, dacă a scăpat uşor de ea. 

 

Este har, dacă noi nu avem aceeaşi situaţie ca în Italia, Spania sau Franţa. Pentru aceste țări, 

rugăciunile noastre pentru pacienți, rude și personal medical sunt necesare de urgență, nu 

numai uimirea și darea cu presupusul despre evenimentele teribile de acolo. 

 

5. Germania nu mai are relaţie cu Dumnezeu 

 

În 2 Tesaloniceni 2, versetele 10 şi 11 este descris: oamenii resping dragostea pentru adevăr, 

care este Isus Însuşi. De aceea Dumnezeu trimite o lucrare de rătăcire. Aşa s-ar putea ajunge 

la o evaluare greşită a pandemiei Corona pentru Germania. 

 

Şi cu toate acestea Dumnezeu vrea totodată ca noi să ne supunem autorităţilor (Romani 13.1) 

şi să ne rugăm pentru toţi cei care conduc (1 Timotei 2,1,2). Rugăciunea este aşa de măreaţă, 

că Isus a dat-o pentru fiecare – care vrea – ca îndrumare: Tatăl nostru care eşti în ceruri, 

sfinţească-se Numele Tău … (Matei 6.9-13). 

 

Creştinii din China s-au rugat. Din 1.3 miliarde de chinezi (oficial) s-au infectat numai 80.000 

de oameni şi din aceştia au murit aproximativ 3.000. Aceste numere relativ mici nu au putut fi 

obţinute numai prin cele mai severe măsuri de izolare şi testări. 

 

Dumnezeu a auzit rugăciunea creştinilor din China, şi la fel şi în Coreea de sud. China începe 

să-şi deschidă graniţele. În Europa dimpotrivă se gândeşte că pandemia ar putea dura încă 

multe luni, chiar mai mult decât un an. Cât de mare este puterea rugăciunii în ţările din vest şi 

în mod deosebit în Europa? 
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Se poate ca Dumnezeu să vrea cu acest virus minuscul să zguduie numai puţin, ca să Se aducă 

în amintire? 

 

Se poate ca El să-Şi dorească ca noi să reîncepem să-L rugăm pentru ajutor, şi probabil şi 

pentru har şi că noi nu trebuie să biruim singuri problemele noastre, aşa cum este acum 

pandemia Corona? 

 

Dr. med. Peter Beck 

 

 

 

Pandemia Corona – încercare de o orientare biblică 

 

1. Ce se petrece? 

Ştiri dramatice. Imagini şocante. Prognoze apocaliptice. Corona şi Covid-19 ne au 

puternic în stăpânire? 

 

Există însă şi relatări despre ajutor altruist, purtări de grijă impresionante, dragoste şi 

solidaritate. Întrebări existenţiale, precum relaţia cu Dumnezeu, se pun din nou în timpul 

acesta de frică şi îngrijorări existenţiale. 

 

Unele evidenţieri. Astfel, din Israel se relatează: 

 

Israelienii se îndreaptă spre Biblie. Tot mai mulţi oameni din Israel folosesc Biblia ca 

urmare a crizei Corona. Frica de răspândirea virusului Corona creşte şi în Israel, îngrădirile 

din toată ţara şi limitarea ieşirilor creează tuturor probleme. Însă tot mai multe pasaje 

biblice sunt tema discuţiilor publice (tradus din Israel heute, online am 22.3.2020). 

 

Hoţul dă înapoi prada din cauza Coronavirus! Coronavirus l-a determinat pe un israelit să 

se cerceteze: acum 15 ani a furat o bilă balistică pe când era adolescent. Acum voia să dea 

înapoi această armă veche de 2.000 de ani înainte să vină ameninţătoarea „Coronavirus 

apocaliptică”. Conform ziarului „Ha’aretz” el a fost aşa de răscolit prin imaginarea unei 

decăderi ameninţătoare prin pandemia Corona, că s-a hotărât să facă pasul acesta. El 

presupunea că prin Coronavirus „sfârşitul lumii este aproape” (Israelnetz, 19.3.2020). 

 

Dar şi în Europa au loc unele mişcări. Astfel mediile relatează despre personalul din spitalele 

din regiunea de criză din Italia, Lombardia: Ei sunt complet epuizaţi şi la capătul puterilor lor, 

n-au dormit şi n-au mâncat zile la rând. 

 

În această stare de excepţie a staţiunilor de terapie intensivă total suprasolicitate medicii 

trebuie să trieze, adică să împartă pacienţii în grupe şi nu rareori să refuze mai ales pacienţilor 

în vârstă patul salvator cu aparatul de respiraţie, deoarece el va fi folosit pentru alţii. De cele 

mai multe ori o sentinţă de moarte sigură. 



Criza CORONA – Dr. teolog Lothar Gassmann; Dr. med. Peter Beck; Reiner Wörz 

Un apel la întoarcere. Aşa poate criza să devină o şansă 

 

12 

 

Având în vedere presiunea emoţională, problemele de conştiinţă, de a nu putea ajuta tuturor, 

suferinţa şi moartea pretutindeni prezentă a multor infectaţi cu Covid-19, nu sunt puţini cei 

care au început iarăşi să se roage şi s-au întors înapoi la Dumnezeu. Cineva exprimă aceasta 

astfel: Sunt fericit că m-am reîntors la Dumnezeu, în timp ce sunt înconjurat de suferinţe şi 

moarte […]. 

 

În aceste relatări impresionante se exprimă ceva din ceea ce eu în aceste zile de pandemie 

consider a fi important: realitatea mărginirii şi a morţii, neputinţa şi limitarea omului, 

cunoştinţă şi întoarcere la Dumnezeu, dar şi moartea liniştită în credinţă. 

 

Corona ne are sub control. Dispoziţiile variază de la indiferenţă („numai un fel de gripă”) 

până la reacţii isterice („total catastrofal, lumea va fi după aceea cu totul alta”). Sunt însă şi 

lucruri ciudate: germanii au stocat hârtie igienică şi tăiţei, francezii vin roşu şi condome şi 

americanii arme. 

 

Şi creştinii credincioşi reacţionează total diferit. Pentru unii, noi ne aflăm în mijlocul 

judecăţilor finale ale Apocalipsei, pentru alţii, ne aflăm într-un eveniment fals pentru 

demontarea drepturilor democratice şi ca să pregătească un stat totalitar – sau parţial să poată 

da vina pe colapsul financiar inevitabil al unei crize autocreate. Multe teorii, deseori 

neserioase, dar şi interesante, circulă cel mai mult în spaţiul online. 

 

Alții iau pasaje biblice rupte din contextul istoriei salvării în așa fel încât să refuze măsurile 

de protecție necesare, deoarece Dumnezeu îi protejează de infectări şi boli. Şi în Israel a fost 

parţial între ortodocşi, înainte să intervină rabinii, moto-ul: Dumnezeu este antidotul meu! 

(Revista Israel heute, la 19.2.2020). 

 

O altă grupă este de părere că trebuie să se împotrivească interdicţiei de a se aduna, deoarece 

statul practică un fel de prigoană a creştinilor prin interzicerea serviciilor divine şi a 

adunărilor de rugăciune, şi acum pentru ei există dreptul de a se împotrivi: Trebuie să 

ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni (Faptele apostolilor 5.29). 

 

Unii s-au despărţit de Biserică cu cuvintele: „Ne vom revedea abia acolo sus” – în credinţa că 

pe pământ nu mai este nici o adunare. 

 

Unii vorbesc despre judecata dreaptă a lui Dumnezeu peste o lume păcătoasă, alţii despre 

mijlocirea preoţească prin rugăciune pentru o lume greu încercată şi înfricoşată. Alţi vorbesc 

despre ambele. 

 

Multă încurcătură! Multă emoţionalitate! Deseori Dumnezeu este acuzat, cu puţină 

luciditate, fără justificare biblică! Dar ce spune de fapt Biblia în privinţa aceasta? 

 

Ar trebui ca la felul de studiere al Bibliei să ţinem seama de ceea ce pe nivelul medical-

lumesc de exemplu prof. Harald Walach a formulat astfel: 
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„Cel mai important lucru de care avem nevoie acum este să ieșim din modul de panică. 

Următorul este să privim faptele de la o anumită distanţă şi cu un pic de luciditate. Ce face 

această pandemie Coronavirus? Cât de periculoasă, cât de ucigătoare este ea? Pentru cine? 

Cât timp?” (https://harald-walach.de/2020/03/22/abstand-zur-panikfakten- 

reflexionen-gedanken-zur-covid-19-pandemie/). 

 

După ce am aruncat lumina reflectoarelor pe întrebarea „Ce se petrece?”, vrem acum să ne 

ocupăm cu alte trei întrebări: Unde ne aflăm noi? Ce trebuie să facem? Ce este valabil? 

 

2. Unde ne aflăm? Şi unde nu ne aflăm încă? 

 

Privit la modul cel mai general, conform mărturiei biblice noi trăim în timpul din urmă, dar nu 

încă în ultimele zile. Care este diferenţa? 

 

 Timpul din urmă este timpul care a început cu întoarcerea în Israel a iudeilor dintre 

toate popoarele şi va ţine până la revenirea vizibilă a lui Isus în glorie. Ezechiel 38.8 

vorbeşte despre sfârşitul anilor. Este timpul de după primul val de imigrare (Alija) 

spre Israel în anul 1882. 

 Ultimele zile cuprind ultimii şapte ani ai timpului de domnie anticreştină. Timpul 

acesta ne este descris profetic în mod deosebit în cartea Apocalipsa începând cu 

capitolul 4. Până la revenirea Domnului cu Adunarea Sa răpită mai înainte
7
, ca şi 

călăreţ pe un cal bălan (Apocalipsa 19), sunt descrise judecăţile peceţilor, ale 

trâmbiţelor şi ale potirelor, precum şi lucrarea armatei carnale a răului, a lui antihrist 

(Apocalipsa 13) şi a curvei religioase, dar păcătoase, Babilon (Apocalipsa 17). 

 

Conform înţelegerii mele noi trăim în timpul din urmă, însă nu încă în ultimele zile 

anticreştine. De aceea afirmaţii de forma „Aceasta este judecata aceasta sau aceea, a 

peceţilor sau a trâmbiţelor” şi aşa mai departe, sunt nepotrivite, deoarece noi nu suntem încă 

aşa de departe. Noi ne aflăm abia în timpul pregătirii scenei din ultimele zile. Roma din 

Daniel 2 şi 7 şi Cezarul din Apocalipsa 13 nu au apărut încă, respectiv sunt în pregătire. 

 

Timpul din urmă şi ultimele zile sunt comparate în Biblie şi cu durerile naşterii
8
, care aşa 

cum este cunoscut devin tot mai mari şi în intervale tot mai scurte. Totul se amplifică şi se 

succede tot mai repede, până când copilul a fost născut. 

 

Ţelul este naşterea unei lumi noi şi a unui Israel devenit nou. Faza izgonirilor cu durerile 

care însoţesc naşterea ar putea fi văzute în judecăţile din cartea Apocalipsa. Noi suntem încă 

în durerile premergătoare: totul este adus în poziţia de pornire, pentru ca apoi să se poată 

derula foarte repede. 

                                                           
7
 Înainte sau în timpul [n.tr.: ?!] necazului cel mare de 7 ani (L.G.) 

 
8
 Matei 24.8 

 

https://harald-walach.de/2020/03/22/abstand-zur-panik-fakten-reflexionen-gedanken-zur-covid-19-pandemie/
https://harald-walach.de/2020/03/22/abstand-zur-panik-fakten-reflexionen-gedanken-zur-covid-19-pandemie/
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Isus profeţeşte despre timpul acesta în vorbirea Lui referitoare la timpul din urmă:  

 

Luca 21.8-11: Şi El a spus: „Luaţi seama să nu fiţi amăgiţi, pentru că mulţi vor veni în 

Numele Meu, spunând: «Eu sunt», şi: «Timpul este aproape». Nu vă duceţi după ei! Şi, când 

veţi auzi de războaie şi de tulburări, nu vă înspăimântaţi, pentru că acestea trebuie să fie 

întâi, dar nu este îndată sfârşitul“. Apoi le-a spus: „Se va ridica naţiune contra naţiune şi 

împărăţie contra împărăţie. Vor fi şi cutremure mari în diferite locuri, şi foamete şi epidemii; 

şi vor fi arătări înspăimântătoare şi semne mari din cer. 

 

După aceea citim în Luca 21.12-27 despre evenimentele din ultimele zile, precum sunt 

prigonirea iudeilor, prigonirea creştinilor, asedierea Ierusalimului (compară cu Zaharia 14 şi 

Apocalipsa 11) şi despre semne cereşti: 

 

… Şi vor fi semne în soare, şi în lună, şi în stele, şi pe pământ necaz al naţiunilor în 

nedumerire, auzind urletul mării şi al valurilor, oamenii murind de frică şi în aşteptarea celor 

care vin peste pământul locuit, pentru că puterile cerurilor vor fi clătinate. Şi atunci Îl vor 

vedea pe Fiul Omului venind în nor cu putere şi cu glorie mare. Dar când vor începe să fie 

acestea, priviţi în sus şi ridicaţi-vă capetele, pentru că răscumpărarea voastră se apropie. 

 

La începutul durerilor vor fi războaie, veşti de războaie, răzvrătiri, foamete, molime, 

cutremure şi semne cereşti. Astfel nu este de mirare că tocmai în timpul acesta au avut loc 

primele şi până acum singurele războaie mondiale. 

 

Începând din anul 1882 au fost mereu răscoale, revoluţii, nemulţumire, haos şi dezordine. Cu 

mai mult de 50 de revoluţii, secolele 20 şi 21 sunt denumite epoca revoluţiilor. După 1882 au 

avut loc şi unele foamete mari, de exemplu „Pasul mare înainte” sub Mao Tse Tung din anii 

1958-1962 în China, care a provocat foametea la aproximativ 43 de milioane de oameni. 

 

Secolul 20 este secolul foametei cronice. Şi astăzi suferă încă aproximativ 1 miliard de 

oameni de foame pe plan mondial! 

 

Începând din anul 1882 numărăm aproximativ 155 de cutremure. Să ne gândim numai la 

cutremurul oceanic cu Tsunami în Indonezia din anul 2004 cu aproximativ 230.000 de morţi 

şi cel din anul 2010 în Haiti cu mai mult de 300.000 de morţi! 

 

Însă Domnul numeşte şi epidemiile ca semn al apropiatei Lui reveniri. Aici s-ar putea 

enumera şi pandemia Corona. Realmente au fost şi sunt mereu diferite epidemii, prin care 

parţial i-a costat viaţa pe milioane de oameni. De exemplu gripa spaniolă estimată cu 50 până 

la 100 de milioane de morţi sau SIDA cu aproximativ 36 de milioane de morţi până acum. 

Deja în anul 1950 s-au numărat aproximativ 50 de milioane de bolnavi de variolă, mulţi dintre 

ei au murit. 
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Cât de gravă este efectiv pandemia Corona? Cine trebuie să fie protejat în mod deosebit? Cât 

timp poate fi redusă economia şi viaţa publică, fără ca pagubele să nu devină relativ mari? Se 

va ajunge la un colaps economic sau infarct financiar? 

 

Acestea sunt întrebări care se discută parţial controversat. Este ca la un campionat de fotbal 

internaţional: deodată avem milioane de antrenori ai echipelor naţionale, care de la sine 

înţeles ar face totul altfel decât ceilalţi şi mai bine decât toţi ceilalţi. 

 

Se are impresia că deodată sunt mulţi experţi financiari, epidemiologi şi virologi. Vă rog, noi 

trebuie să ne cuplăm mintea şi să cumpănim noi înşine, însă înainte de toate să ne încredem în 

Dumnezeu, că El aude rugăciunile noastre şi dă înţelepciune celor care trebuie să ia decizii şi 

oamenilor de specialitate, ca să facă ce este corect. Şi aceasta este credinţă trăită şi încredere 

în Dumnezeu! 

 

Însă noi ar trebui să fim experţi în răspândirea speranţei. Noi ştim însă: Cineva stă la 

conducere, Unul care are toată puterea în cer şi pe pământ. Un Dumnezeu milos şi îndurător, 

care iubeşte să fie chemat şi să Se îndure! Tocmai în timpuri grele este important să ne 

încredem în El, chiar dacă nu înţelegem totul.  

 

Isus Hristos vorbeşte în aceste zile cu noi oamenii, prin aceea că El opreşte multe lucruri. El 

stăvileşte alergarea agitată, neliniştită şi ne ia în detenţie cu izolare absolută, ca să vorbească 

cu noi. 

 

Un expert în finanţe vorbeşte despre pauză forţată ca şansă imensă pentru a te concentra la 

ceea ce este esenţial. Fostul ministru de finanţe Theo Waigel vorbeşte într-un interviu cu 

ziarul „Welt” (25.3.2020) că trebuie s-o scoţi la capăt cu singurătatea; în cele din urmă fiecare 

stă pentru sine însuşi înaintea lui Dumnezeu. 

 

De fapt un act de har! O şansă să te întorci la Dumnezeu şi să trăieşti conform Cuvântului 

Său! O şansă să-L laşi pe Isus Hristos în inimă şi să-ţi pui speranţa în Acela care spune: 

Căutaţi-Mă şi veţi trăi! (Amos 5.6). 

 

Eu nu ştiu câţi ani mai sunt până la finalul istoriei lumii. Totul poate merge foarte repede, dar 

poate şi să dureze. 

 

Tocmai parabolele despre revenirea lui Isus (Matei 25) ne arată că poate să dureze mai mult 

decât cred mulţi, citeşte de exemplu Matei 25.5: „Dar mirele întârziind, ele au aţipit toate şi 

au adormit.” 

 

Vă rog să nu dăm permanent alarmă falsă! Cel mai mare vrăjmaş al alarmei este alarma 

greşită, pentru că atunci când ea devine cu adevărat serioasă, toţi dorm şi nimeni nu mai vrea 

s-o audă! 
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În timpul când mergeam la şcoală sunau multe alarme false de la instalaţia de anunţare a 

incendiului, ceea ce a făcut ca în timp nimeni să nu mai reacţioneze când sunau sirenele de 

alarmă, ca să nu mai vorbim de punerea în siguranţă. 

 

Nu ne atenţionează apostolul Pentru, că în timpul din urmă vor veni batjocoritori, care vor 

întreba: Unde este făgăduinţa venirii Lui? (2 Petru 3.3,4). De ce? Probabil şi de aceea că 

creştinii dau mereu alarmă falsă, cu toate că nu este încă aşa de departe. 

 

Unde stăm noi? Multe din semnele numite de Domnul au avut loc, sunt unele puţine care 

urmează să aibă loc. Astfel este valabil: revenirea lui Isus Hristos este aproape. Cât de 

aproape, nu ştim, dar semnele timpului din urmă sunt clare! 

 

Aceasta ar trebui să aibă consecinţe şi pentru noi! Vorbind simbolic, un alt bloc de gheaţă a 

lovit vaporul Titanic, care a zguduit întreg vaporul şi i-a înfricoşat puternic pe mulţi. Însă 

după şoc pagubele sunt înlăturate şi party se desfăşoară mai departe cu intensitate mai mare. 

Cu toată viteza înainte … - până la pieirea la muntele de gheaţă. 

 

Îngrijorarea mea: şi de data aceasta puţini se vor lăsa atenţionaţi prin vorbirea lui Dumnezeu 

în situaţia de criză. După anularea crizei excesele pe pieţele financiare şi în societate vor 

continua cu intensitate mai mare. 

 

 

3. Ce să facem? Şi ce să nu facem? 

 

Noi nu ar trebui să … 

 

 … răspândim panică, scenarii despre pieirea lumii şi despre catastrofe, ci speranţă şi 

încredere, pentru că Isus Hristos este Domnul, fără însă a trece sub tăcere gravitatea 

situaţiei. 

 … vorbim aşa de mult despre judecata lui Dumnezeu, ci despre şansa de a ne baza din 

nou pe El şi să căutăm refugiu la El. Ca de la sine rezultă apoi pentru cel care admite 

aceasta, consecinţa, că Dumnezeu vorbeşte şi prin nevoi. Noi suntem mesageri în locul 

lui Hristos şi nu suntem predicatori ai judecăţii în felul unui profet vechi-testamental. 

Domnul şi apostolii vorbesc şi despre judecata care va veni, şi de asemenea şi noi ar 

trebui s-o facem, însă nu cu prioritate, ci să vestim Evanghelia cu vestea bună: Pentru 

că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca 

oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa eternă. Pentru că Dumnezeu nu L-a 

trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El 

(Ioan 3.16,17). 

 … răspândim tot felul de teorii despre planuri ascunse, pe care nimeni nu le poate 

verifica corect, ci mai degrabă mesajul biblic solid despre mântuire şi întoarcere. Peter 

Hahne şi-a dorit de crăciun un mesaj de încredere din partea cancelarului. Căci 
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îngerul de crăciun a vestit „o mare bucurie”, nu probleme! Aceasta este valabil şi 

acum. 

 … ascultăm de cusurgii permanenţi şi de criticii permanenţi, care ştiu totul mai bine, 

ci să ascultăm de aceia care stau înaintea lui Dumnezeu ca preoţi pentru o lume 

vinovată. În cunoaşterea că şi cei care conduc şi decid sunt folosiţi abuziv de 

împotrivitor pentru îndeplinirea planurilor lui. Numai rugăciunea adresată Domnului 

domnilor poate apăra împotriva puterilor cosmice ale întunericului şi haosului, nu 

lupta împotriva cărnii şi sângelui (Efeseni 6.10,11). 

 

 

Noi ar trebui … 

 

 … ca şi creştini să fim un model şi ascultători. Chiar şi atunci când noi vedem unele 

lucruri altfel sau am acţiona altfel. Atâta timp cât nu acţionăm împotriva poruncilor lui 

Dumnezeu sau nu trebuie să-L tăgăduim, noi trebuie să ne supunem autorităţilor 

statului (Romani 13). 

 … să mergem şi mai credincioşi şi mai consecvenţi pe drumul nostru. Apostolul Petru 

ne atenţionează: Dar ziua Domnului va veni […] Toate acestea deci urmând să fie 

descompuse, ce fel de oameni trebuie să fiţi voi în purtare sfântă şi evlavie […] (2 

Petru 3.10,11). 

 … să fim deosebit de credincioşi în rugăciune pentru Biserica lui Dumnezeu şi 

conducătorii ei, da, să fim chezaşi pentru toţi oamenii. Tocmai această rugăciune şi 

rugăciunea pentru cei care poartă responsabilitatea politică ne sunt puse în mod 

deosebit pe inimă de către apostol, da, chiar poruncite (1 Timotei 2.1 şi următoarele, 1 

Petru 2.13 şi următoarele). 

 … să avem ochi deschişi pentru nevoile celor din jurul nostru. Aşa se relatează despre 

creştinii bisericii vechi, că ei au primit pe cei alungaţi din cauza infecţiei cu ciumă, în 

ciuda pericolului de contaminare, şi i-au îngrijit cu multă dragoste. Aşa ceva există şi 

astăzi. Ziarul „Die Welt” relatează în ediţia lui din 25.3.2020 despre faptul că pater 

Giuseppe Berardelli, în vârstă de 72 de ani, a renunţat la un loc de terapie intensivă cu 

un aparat de respiraţie artificială într-o clinică din Italia în favoarea unuia mai tânăr. 

La scurt timp după aceea el a murit din cauza Covid-19. 

 … să ne bucurăm de Domnul, mergând în întâmpinarea Lui cu paşi mari. El spune: 

Dar când vor începe să fie acestea, priviţi în sus şi ridicaţi-vă capetele, pentru că 

răscumpărarea voastră se apropie (Luca 21.28). 

 … să intervenim în rugăciune pentru Israel şi comunitatea mesianică. Chiar şi în Israel 

se fac rugăciuni. Revista „Die Internaţionale Christliche Botschaft” relatează: 

Miercuri [25.3.2020 – nota autorului] au luat parte în jur de 500.000 de oameni din 

lumea întreagă la o rugăciune transmisă live în Internet. Rabinii superiori ai lui Israel 

Jitzhak Josef şi David Lau au chemat împreună cu alţi rabini proeminenţi la 

rugăciune şi post împotriva răspândirii Coronavirus-ului şi însănătoşirea celor 

bolnavi (ştiri ICEJ, 26 martie 2020). Nu m-aş mira dacă la sfârşit, aşa cum a fost cu 

epidemia din Evul Mediu, să se spună: Iudeii sunt de vină! Mai ales atunci când dacă 
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prin măsurile rapide ale regimului Netanyahu vor ieşi bine din criză. Predispoziţii sunt 

deja. Astfel agenţiile anunţă: Islamişti consideră Coronavirus ca fiind o „conspiraţie 

american-sionistă” (Audiatoronline la 18.3.2020). Îngrozitor! 

 

4. Ce este valabil? 

 

Mai întâi ceea ce o femeie înaintată în vârstă din Stuttgart a răspuns într-un interviu cu o 

jurnalistă de la televiziune la întrebarea, dacă ei îi este frică de Corona-Virus: „De cel puţin o 

sută de ori stă scris în Biblie ‚Nu te teme!’, şi pe aceasta te poţi baza.” Ea are dreptate! 

 

Aşa vorbeşte Domnul: „Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a găsit plăcere să vă 

dea Împărăţia” (Luca 12.32) şi „Nu te teme, pentru că Eu te-am răscumpărat, te-am chemat 

pe nume, eşti al Meu” (Isaia 43.1). 

 

Şi conducătorului oştirii, Iosua, Domnul îi spune, atunci când el merge împotriva unui 

vrăjmaş foarte puternic, împotriva căruia, vorbind omeneşte, poţi numai pierii: 

 

„Fii tare şi curajos, […] Numai fii tare şi foarte curajos, ca să iei seama să faci după toată 

legea pe care ţi-a poruncit-o robul Meu Moise! Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la 

stânga, ca să prosperi oriunde vei merge! Cartea aceasta a legii să nu se depărteze din gura 

ta şi să cugeţi asupra ei zi şi noapte, ca să iei seama să faci tot ce este scris în ea; pentru că 

atunci vei avea reuşită în căile tale şi atunci vei prospera. Nu ţi-am poruncit Eu: «Fii tare şi 

curajos!»? Nu te teme, nici nu te înspăimânta, pentru că Domnul Dumnezeul tău este cu tine 

oriunde vei merge“.(Iosua 1.6-9). 

 

El vine! Dacă noi credem cu adevărat aceasta, aceasta va avea consecinţe! Atunci totul este 

deodată altfel! Atunci aceasta ne pune în mişcare spre Isus! 

 

Acum este valabil: să fim gata şi să trăim orientaţi spre viitor. Cine trăieşte aşa, acela poate şi 

să moară liniştit: dacă trăim aşa, trăim pentru Domnul, dacă murim, pentru Domnul murim. 

De aceea, şi dacă trăim, şi dacă murim, noi suntem ai Domnului (Romani 14.8). 

 

Să fii gata înseamnă: să ai totul clarificat, asemenea unui imigrant în Gods own country 

(SUA) din secolul 18. El părăseşte patria veche şi traversează lacul mare! El a clarificat totul 

înainte (şi-a făcut bagajul, a îndeplinit condiţiile de intrare pe teritoriul străin, s-a interesat 

pentru dreptul de domiciliere, a plătit datoriile …). 

 

Pe scurt, în lumea veche totul a fost pus în ordine – şi pentru lumea nouă este echipat şi 

pregătit. Cu cât se apropie mai mult de momentul plecării în călătorie, cu atât mai mult se 

străduieşte să clarifice ultimele lucruri, să înlăture ultimele obstacole. La sfârşit stă pe 

geamantanul împachetat şi este pregătit de călătorie. 

 

Suntem noi gata? Am clarificat cu Isus trecutul nostru, prin sângele Său vărsat la cruce? 

Trăim noi în prezent cu Cel înviat? Atunci viitorul nostru este asigurat prin Cel care va veni! 

El spune: 
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În lume aveţi necaz, dar îndrăzniţi: Eu am învins lumea (Ioan 16.33) şi: Să nu vi se tulbure 

inima; credeţi în Dumnezeu, credeţi şi în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locuinţe. Dacă 

nu ar fi aşa, v-aş fi spus; pentru că Mă duc să vă pregătesc un loc; şi, dacă Mă voi duce şi vă 

voi pregăti un loc, vin din nou şi vă voi primi la Mine Însumi, ca, acolo unde sunt Eu, să fiţi şi 

voi. (Ioan 14.1-3). 

 

Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze! 

 

Reiner Wörz 

 

 

 

Corona – cum criza poate deveni şansă!
9
 

 

Isus Hristos a prezis: În zilele din urmă vor fi epidemii şi catastrofe de tot felul
10

. Este timpul 

în care omenirea devine tot mai păcătoasă. Mulţi se gândesc numai la ei înşişi şi la plăcerile 

lor. Necredinţa, învăţăturile biblice greşite şi legi necreştine se răspândesc. 

 

Mulţi creştini se întreabă deja demult: Cât timp va tace Dumnezeu la aceste evoluţii? Cât timp 

permite El ca Numele Său sfânt să fie batjocorit şi poruncile Lui să fie desconsiderate? 

 

A ajuns acum răbdarea lui Dumnezeu la capăt? 

 

Anul 2020 a început cu incendii mari în Australia şi roiuri îngrozitoare de lăcuste în Africa. 

După aceea a urmat răspândirea pe plan mondial a Corona-virusului Covid-19. 

 

Frica de răspândirea acestui virus, cu siguranţă periculos, a condus la măsuri de combatere pe 

întreg pământul, aşa cum de la al doilea Război Mondial nu am trăit aşa ceva: interzicerea 

întrunirilor, închiderea şcolilor, restricţii de ieşire din casă, paralizarea extinsă a economiei. 

 

Cu interzicerea întrunirilor a venit şi interzicerea serviciilor divine publice, aşa cum nici 

măcar în timpuri de război nu a existat. 

 

Corona – cuvântul acesta înseamnă o criză în generaţia noastră cum nu a fost trăită vreodată! 

Totodată mulţi creştini consideră că este o vorbire clară a lui Dumnezeu în timpul din urmă, 

probabil o ultimă chemare la întoarcere. Şi eu văd la fel. 

 

                                                           
9
 Articolul acesta are la bază o predică Livestream din 29 martie 2020, când pandemia Corona aproape a 

paralizat viaţa publică pe plan mondial şi a declanşat o criză economică uriaşă. 

 
10

 Biblia: Evanghelia după Luca 21, versetele 9-11: Şi, când veţi auzi de războaie şi de tulburări, nu vă 

înspăimântaţi, pentru că acestea trebuie să fie întâi, dar nu este îndată sfârşitul“. Apoi le-a spus: „Se va ridica 

naţiune contra naţiune şi împărăţie contra împărăţie. Vor fi şi cutremure mari în diferite locuri, şi foamete şi 

epidemii; şi vor fi arătări înspăimântătoare şi semne mari din cer. 
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Însă acum vine vestea bună: Criza aceasta poate deveni o şansă – şi anume în cel puţin trei 

feluri: 

 

1. O şansă pentru poporul nostru şi pentru popoarele din lume 

2. O şansă pentru familiile noastre 

3. O şansă pentru misiune 

 

1. O şansă pentru poporul nostru şi pentru popoarele din lume 

 

Dumnezeul sfânt vorbeşte: „Dacă voi închide cerurile ca să nu fie ploaie, sau dacă voi 

porunci lăcustelor să mănânce ţara, sau dacă voi trimite ciumă în poporul Meu, şi poporul 

Meu care este numit după Numele Meu se va smeri şi se va ruga şi va căuta faţa Mea şi se va 

întoarce de la căile lui cele rele, atunci voi asculta din ceruri şi le voi ierta păcatul şi le voi 

vindeca ţara. Şi ochii Mei vor fi deschişi şi urechile Mele vor fi cu luare-aminte la rugăciunea 

din locul acesta.”
11

 

 

Dumnezeu a spus aceasta împăratului Solomon cu aproximativ 950 de ani înainte de Hristos, 

la sfinţirea Templului din Ierusalim. Însă mesajul acesta al lui Dumnezeu este valabil pentru 

toate timpurile din istorie, şi pentru noi astăzi! 

 

Dumnezeu trimite judecăţi precum seceta, lăcuste şi epidemii, pentru ca oamenii să se 

trezească, să mediteze la căile lor false şi să se întoarcă la Dumnezeul viu. Dacă fac aceasta, 

atunci Dumnezeu va fi îndurător faţă de ei. Dacă nu fac, atunci Dumnezeu continuă judeca 

până la pieirea totală. 

 

Dumnezeu a trimis mereu profeţi, care au chemat poporul Israel la întoarcere. Ca punct 

culminant El a trimis pe Fiul Său Isus Hristos, care Şi-a dat viaţa pe crucea de pe Golgota ca 

ispăşire pentru păcatele noastre. 

 

Fiecare om care se întoarce la Dumnezeu şi prin credinţă ia în inima lui pe Isus Hristos ca 

Salvator şi Domn, va fi salvat. Dar cine respinge pe Isus Hristos şi lucrarea de răscumpărare 

făcută de El, acela va merge în pierzarea veşnică. 

 

Şi astăzi răsună cu putere şi claritate strigătul la întoarcere. Nu demult mi-a zis un vecin peste 

gard, despre care până acum n-am ştiut dacă el era credincios: „Dumnezeu a permis această 

epidemie, deoarece omul nu vrea să mai ştie nimic despre El.” „Foarte adevărat!”, i-am 

răspuns. 

 

Mulţi oameni au ajuns să se gândească cât de repede viaţa obişnuită se poate schimba şi la ce 

se ascunde înapoia crizei venite foarte rapid. Teorii conspirative se răspândesc, care probabil 

ar putea avea un sâmbure de adevăr, dar care nu trebuie acceptate orbeşte – aşa cum de altfel 

şi anunţurile oficiale din ştiri ar trebui urmărite critic. 

                                                           
11

 Biblia: 2 Cronici 7, versetele 13-15. 
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Ca şi creştini avem un etalon tare, pe care ne putem baza – şi acesta este Biblia, Cuvântul lui 

Dumnezeu. La citirea Bibliei putem cunoaşte pe Isus Hristos ca şi Cuvântul lui Dumnezeu 

viu. În Biblie a fost prezis tot ceea ce noi trăim acum în timpul din urmă. Şi din Biblie aflăm 

că va veni şi mai rău, când judecăţile peceţilor, ale trâmbiţelor şi ale potirelor din cartea 

Apocalipsa a lui Ioan se vor dezlănţui asupra lumii.
12

 

 

Dar chiar şi în mijlocul acestor ultime judecăţi răsună strigarea lui Dumnezeu: „Temeţi-vă de 

Dumnezeu şi daţi-I glorie, pentru că a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui care a 

făcut cerul şi pământul şi marea şi izvoarele apelor!”
13

 

 

Vor asculta oamenii din ţara noastră şi din celelalte ţări ale pământului această chemare? De 

asemenea şi politicienii, judecătorii, conducătorii economici şi jurnaliştii care au condus 

poporul nostru la marginea prăpastiei prin politică lipsită de Dumnezeu, prin legi necreştine, 

prin alergarea după tot mai mulţi bani şi relatări manipulative? Sau se va împlini acum 

cuvântul din Sfânta Scriptură: 

 

„Şi restul oamenilor, care nu au fost ucişi prin aceste plăgi, nu s-au pocăit de faptele 

mâinilor lor, ca să nu se închine demonilor şi idolilor de aur, şi de argint, şi de aramă, şi de 

piatră, şi de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Şi nu s-au pocăit de 

crimele lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de hoţiile lor.”
14

 

 

Să dăruiască DOMNUL DUMNEZEU, ca mulţi oameni să se întoarcă la El, Dumnezeul viu 

al Bibliei, şi să primească în inima lor pe ISUS HRISTOS, Fiul lui Dumnezeu! 

 

Să dăruiască Dumnezeu ca legile păcătoase din ultimele luni, ani şi decenii să fie anulate, ca 

de exemplu libertatea aproape deplină de avort şi eutanasia activă în ţara noastră, permisiunea 

de blasfemie, pornografie, abuzul de droguri, idolatria, ocultismul şi aşa-zisa „căsnicie pentru 

toţi”. Dacă acestea vor fi anulate, probabil Dumnezeu va mai fi încă odată îndurător cu ţara şi 

poporul nostru şi va reţine judecăţile Sale! 

 

Mulţi cer între timp (re-)introducerea unei zile de pocăinţă şi rugăciune pentru ţara noastră. Eu 

mă pot asocia cu aceasta. Însă în cele din urmă ar trebui ca fiecare zi din viaţa noastră să fie o 

zi de pocăinţă şi rugăciune! 

 

Să ne pregătim personal – fiecare om – să întâmpinăm în orice moment pe Dumnezeul cel viu, 

prin aceea că ne lăsăm inima să fie curăţită prin sângele lui Isus Hristos şi Îl urmăm cu 

credinţă şi ascultare. 

 

                                                           
12

 Biblia: Apocalipsa lui Ioan, capitolele 6-19. 

 
13

 Biblia: Apocalipsa 14.7. 

 
14

 Apocalipsa 9.20,21. 
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2. O şansă pentru familiile noastre 

 

Criza Corona este de asemenea şi o şansă pentru familiile noastre. Unii se vor întreba: „De 

ce?” 

 

Deci, momentan
15

, când scriu aceasta, viaţa publică este aproape complet paralizată. 

Oamenilor din multe ţări li s-a cerut de guvernele lor să rămână pe cât posibil în locuinţele 

lor, pentru evitarea infectării. Poţi întâlni oameni străini numai în condiţii foarte limitate şi de 

aceea eşti aproape numai cu propria familie împreună. 

 

O astfel de stare nu am avut încă niciodată! Ce vom face noi din ea? 

 

Eu am spus soţiei şi copiilor noştri aproape maturi: „Priveşte, aceasta poate deveni obositor, 

să fi permanent împreună aşa de aproape unul de altul fără contacte în exterior. Dar poate fi şi 

o şansă! Depinde de felul cum procedăm.” 

 

Primele zile numai cu familia au fost neobişnuite, dar şi un câmp de exerciţiu bun pentru viaţa 

împreună. 

 

Când odată „ne-am ciorovăit” am convocat sfatul de familie, ne-am rugat şi după aceea am 

discutat deschis toate problemele. Fiecare putea spune ce voia el să îmbunătăţească – şi după 

aceea a devenit cu adevărat mai bine! Noi nu trăim fiecare pentru el, ci creştem tot mai mult 

împreună ca familie. 

 

Doresc aceasta şi tuturor celorlalte familii: rugaţi-vă împreună şi vorbiţi unul cu altul! 

Prelucraţi toate întrebările şi problemele, care probabil mult timp au fost măturate sub covor! 

Acum voi ca familie aveţi mult timp să vă cunoaşteţi mai bine şi să învăţaţi să vă iubiţi mai 

bine. 

 

Dar ce este cu aceia care sunt singuri şi nu au familie? Ar fi bine dacă astfel de oameni cunosc 

persoane prietenoase, cu care stau în legătură. Tocmai în adunările creştine! Nimeni să nu fie 

singuratic şi părăsit. 

 

Şi dacă cineva s-a îmbolnăvit, vrem să îngrijim de el. Chiar şi în cazul când nu ai voie să intri 

în casă sau în locuinţă din cauza pericolului de infectare, se poate totuşi oferi ajutor, de 

exemplu punerea la uşă a hranei, medicamentelor sau o carte care întăreşte credinţa. Vă rog să 

nu uităm pe bătrânii şi pe bolnavii noştri! 

 

Înainte de toate este valabil: să ne rugăm unii pentru alţii şi să nu părăsim serviciile noastre 

divine, chiar dacă din cauza interzicerii adunărilor momentan este posibil numai în 

Livestream, telefon sau CD. Scaunele în încăperile de adunare sunt într-adevăr goale, însă în 

Isus Hristos noi toţi suntem uniţi unii cu alţii ca Adunare (Biserică). 
                                                           
15

 În martie 2020 
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3. O şansă pentru misiune 

 

Criza Corona este o şansă şi pentru misiune şi evanghelizare. Niciodată oamenii nu sunt mai 

deschişi pentru Evanghelie precum sunt în timpurile de criză. Acum avem un timp de criză, 

aşa cum nu a mai fost de la al doilea Război Mondial, cu teamă de moarte la mulţi oameni şi o 

îngrădire drastică a vieţii personale. 

 

Mulţi oameni se întreabă acum: De fapt, pentru ce trăiesc, dacă totul se prăbuşeşte aşa de 

repede? Pentru ce permite Dumnezeu epidemii şi catastrofe? Unde merg după moarte? 

 

Activităţile misionare publice şi evanghelizările într-adevăr momentan nu sunt posibile din 

cauza interzicerii adunării. Însă ceea ce este posibil şi se oferă este transmiterea veştii bune 

despre Isus Hristos de la om la om. Aceasta poate avea loc în felul următor: prin telefon sau 

prin internet – şi de asemenea prin împărţirea de pliante creştine bune în cutiile de poştă ale 

vecinilor sau mai departe.
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Oamenii caută explicaţii şi orientare – şi cine ar trebui să le dea, dacă nu noi creştinii 

credincioşi? 

 

Noi avem Biblia, în care noi înşine găsim informaţii vitale – şi acestea le putem da semenilor 

noştri. 

 

Iubiţi fraţi şi iubite surori: Nu tăceţi acum, ci vorbiţi! Daţi mai departe Evanghelia despre 

dragostea salvatoare a lui Dumnezeu în felul în care este posibil astăzi. Domnul să vă 

binecuvânteze în privinţa aceasta! 

 

Rezumat 

 

Criza Corona actuală este o şansă pentru popor, pentru familiile noastre şi pentru misiune. 

 

Pentru poporul nostru, prin aceea că mulţi oameni – şi în mod deosebit şi persoane care au 

funcţii de răspundere – se îndreaptă din nou spre Dumnezeu, Îl roagă pentru iertare şi 

schimbă legile păcătoase. 

 

Pentru familiile noastre, prin aceea că suntem mai strâns unii lângă alţii şi creştem împreună 

într-o părtăşie a dragostei. 
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 Misiunea noastră „Lukas-Schriftenmission” de exemplu a editat în timpul crizei Corona un Fleyer cu tema 

„Hilfe bei Angst vor Corona” („Ajutor în cazul temerii de Corona”), în care se îndreaptă atenţia clar spre viaţa 

veşnică prin Isus Hristos (textul corespunde primei părţi a acestui articol). În câteva zile au fost comandate mai 

mult de 100.000 de exemplare pentru împărţire. Posibilităţi de comandă [în limba germană]: www.lukas-

schriftenmission.de 

 

http://www.lukas-schriftenmission.de/
http://www.lukas-schriftenmission.de/
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Şi pentru misiune, prin aceea că nu uităm pe oamenii din jurul nostru, ci tocmai acum le 

spunem vestea bună despre salvarea prin Isus Hristos. 

 

Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă ocrotească! 

 

Al dumneavoastră Lothar Gassmann 

www.L-Gassmann.de 

 

 

Tradus din limba germană cu permisiunea amabilă a Dr. teolog Lothar Gassman 

Titlul original: Coronakrise - Ein Ruf zur Umkehr 

Corona – wie die Krise zur Chance werden kann! 

Sursa: https://l-gassmann.de/downloads/coronakrise/ 

http://www.l-gassmann.de/
https://l-gassmann.de/downloads/coronakrise/

