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CORONAVIRUS

Coronavirus ca la un avertisment iubitor trimis 
unei lumi răzvrătite.
Cartea Psalmilor din Biblie este o sursă de mari 
mângâieri în vremuri de anxietate sau îngrijorări. 
Este disponibilă pe internet, așa că poți citi câte 
un Psalm pe zi. Încearcă, și vei vedea.  
Deocamdată nu există un tratament cunoscut 
pentru invadatorul Coronavirus, dar există ceva 
ce vindecă greșelile noastre. Dumnezeu nu vrea 
să ne lase într-o stare de disperare. 
Nu știm când va dispărea acest virus, dar putem 
acea pace în mijlocul necazului. 
Isus i-a vindecat pe bolnavi, a înviat morți, a 
liniștit furtuna de pe mare, i-a hrănit pe cei 
flămânzi, a alungat demoni și i-a vindecat pe 
leproși, dar cea mai deosebită lucrare a Lui a fost 
aceea de a muri. Când El a fost crucificat, Isus lua 
asupra Sa cei mai mari dușmani ai noștri, anume 
păcatul și moartea. El a suferit plătind pedeapsa 
pentru lucrurile rele de care noi suntem vinovați. 
Păcatele noastre au fost puse asupra Lui, astfel 
încât, dacă ne punem încrederea în El, toată 
bunătatea Lui să fie pusă asupra noastră. 
Poetul Cecil Frances Alexander scria cândva:
El a murit ca noi să fim iertați 
El a murit ca noi să fim făcuți buni;
Ca să putem merge în final în Cer 
Mântuiți prin sângele Lui prețios.

Nu te teme 
Isus a învins moartea prin a învia din nou după 
trei zile. Isus cel viu este Cel care a spus: „Nu te 
teme”. Nu trebuie să te prezinți lui Dumnezeu. El 
știe deja totul despre tine. Cere-I să fie Domnul și 
Mântuitorul tău, Prietenul tău veșnic; El promite 
să te conducă prin viață, prin moarte și în veșnicia 
pe care să o petreci cu El. Nimeni nu trebuie să se 
teamă de moarte sau că s-ar întâlni cu Dumnezeu 
ca judecător, ori că va fi condamnat. Raiul nu este 

o răsplată pentru că ai fi făcut fapte bune, ci un 
dar pe care Isus l-a obținut și îl oferă acelora care 
Îl vor primi în viețile lor. Noi cunoaștem pericolele, 
dar putem cunoaște certitudinea că Dumnezeu va 
fi cu noi la fiecare pas pe care îl vom face pe cale. 
Când ne temem, ni se spune în Biblie să avem 
credință în Domnul.
Citește în Biblie Psalmul 103 și gândește-te la 
adevărurile lui eterne.

Cu secole în urmă, 
profetul biblic Ieremia 
și-a văzut țara și orașul 
distruse, templul ars 
din temelii, poporul 
înfometat și moartea 
privindu-l în ochi de 
pe străzile și casele 
pe care le știa atât 
de bine. Totuși, în 
întunericul acelor 
vremuri de distrugere, 

el a spus: „Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, 
îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în 
fiecare dimineață. Și credincioșia Ta este atât de 
mare! „Domnul este partea mea de moștenire,” 
zice sufletul meu; de aceea nădăjduiesc în El. 
Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El, cu 
sufletul care-L caută. Bine este să aștepți în tăcere 
ajutorul Domnului.”  
Coronavirusul este groaznic, dar dacă ne 
întoarcem la Domnul, vom descoperi că 
Dumnezeu poate să îl folosească spre un lucru 
foarte bun și de durată. 
Roger Carswell este un slujitor creștin ce 
locuiește în Yorkshire.
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adevărurile 
lui eterne. ”
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Cine și-ar fi imaginat că în cartea 
de desene animate cu Asterix, 
intitulată „Asterix și Cursa de Care” 

și publicată în 2017, avea să existe un 
personaj numit „Coronavirus”? Până 

recent, foarte puțini dintre noi auzisem 
de acest cuvânt. Acum, însă, toată 

lumea vorbește despre acest 
virus mai mult decât despre orice 

altceva.
Până și primul ministru al Marii Britanii 

i-a avertizat pe un ton grav pe unii dintre 
cei pe care îi iubim, spunându-le că vor muri 
din cauza Coronavirusului. Și este ușor să te 

temem că mai degrabă noi înșine vom fi loviți 
de el decât cei dragi ai noștri. Coronavirusul nu face 
deosebire între oameni: el îi poate lovi deopotrivă 
pe bogați sau pe săraci, pe cei faimoși sau pe cei 
necunoscuți, pe plimbăreți și pe cei ce stau acasă.
Viața s-a schimbat radical pentru națiunile 
lumii și pentru noi, la nivel individual. 
Lucrurile despre care credeam că ni se 
cuvin – libertatea de a călători și de a 
ne întâlni, aprovizionarea cu minimul 
necesar și speranța unei vieți lungi – au 
fost amenințate. Războaiele, epidemiile, 
ciumele și boala păreau la mare distanță 
de majoritatea dintre noi, dar acum, acest 
virus nevăzut acționează ca un agent 
secret, răsturnând siguranța și viețile 
noastre. Am prefera mai degrabă rutina 
noastră, tabieturile noastre, în loc să fim 
deranjați de un virus microscopic. 
Și sunt îngrijorări reale în cazul a milioane 
de persoane ale căror afaceri și locuri de 
muncă sunt afectate. 
Chiar și atunci când viața începe să se 
prăbușească în jurul nostru, sau când ne temem 
în ce privește viitorul nostru, mai există totuși 
speranță și siguranță, dar ele nu pot fi găsite în 

noi înșine sau în circumstanțele în care ne aflăm.
Ani la rând am fost învățați despre supraviețuirea 
celui mai puternic și ni s-a predat ideea oribilă că 
epidemiile nu sunt altceva decât actul „mamei 
pământ” de a se curăța un pic. Orice altceva am 
spune, viața nu înseamnă „să dansăm pe ADN-ul 
cuiva”. Așa ceva nu ni se mai pare aplicabil acum. 
Noi toți știm că viața este foarte prețioasă. Biblia 
ne învață minunat că lui Dumnezeu Îi pasă, și că 
El poate rezolva situația. Scriindu-le creștinilor 
care treceau prin necazuri, Petru, unul dintre 
ucenicii lui Isus, scria: „aruncați asupra Lui toate 
îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de 
voi”.
Evident, noi vrem și trebuie să acționăm 
responsabil. Bunul simț ascultă de sfaturile 
guvernului, continuă să ne îndemne să ne spălăm 
pe mâini, să stăm la distanță de o posibilă infecție 
și să ne auto-izolăm, atunci când este cazul. Bun, 
și ce urmează?

Ascuțindu-ne 
instrumentele!
La întrebarea: „Ce faci când vine 
o furtună?”, un țăran a răspuns 
astfel: „Mă adăpostesc și îmi ascut 
instrumentele!” 
Din când în când, este bine să facem și 
noi asta. Dacă trebuie să ne auto-izolăm, 
poate că putem redescoperi bucuria vieții 
când ne facem timp să citim, nu doar să 
ne uităm într-un ecran; când învățăm 
iarăși să îi apreciem și să ne gândim la 
alții; și când începem să redescoperim o 
viață care nu este bazată pe o alergătură 
continuă, ci pe a ne gândi adânc și a ne 
bucura de gândurile și compania noastră.

 Acesta este un moment bun pentru a citi una 
dintre Evangheliile din Noul Testament – Matei, 
Marcu, Luca sau Ioan – și să lași ca Isus să ți Se 

prezinte.
 Evident, noi nu ne temem cel mai mult de virus, 
ci de moarte. Se spune că Benjamin Franklin ar 
fi afirmat că nimic nu este atât de sigur pe cât 
sunt taxele și moartea. Biblia merge mai departe 
și spune: „oamenilor le este rânduit să moară 
o singură dată, iar după aceea vine judecata”. 
Gândul de a da socoteală de tot ceea ce am spus 
și am făcut înaintea lui Dumnezeu, care ne-a dat 

viață – și care știe totul despre 
noi – ar trebui să ne dea un fior 
pe șira spinării.
Apoi anumite persoane se 
întreabă dacă Coronavirusul 
este un act al lui Dumnezeu. Ne 
judecă El oare? Când Dumnezeu 
a trimis plăgile asupra 
egiptenilor, în vremea lui Moise, 
astrologii păgâni i-au spus lui 
Faraon: „Acesta este degetul 
lui Dumnezeu”. „Ascuțirea 
instrumentelor noastre” ar 
trebui să provoace popoarele 
și indivizii să se pocăiască de 
faptul că I-au întors spatele lui 
Dumnezeu și poruncilor Lui, și 
să le determine să se întoarcă la 
El pentru a primi iertare și ajutor 

în această vreme de nevoi.
Zeci de ani la rând am călcat în picioare 
standardele lui Dumnezeu, am ignorat poruncile 
Lui și am trăit ca și cum fie El ar fi fost mort, fie 
Și-ar fi schimbat standardele după mofturile 
noastre. În ciuda acestui fapt, Dumnezeu nostru 
iubitor ne trimite apeluri de trezire care să ne 
conducă înapoi, pe calea Lui. Dumnezeu nu a uitat 
de noi. El ne iubește, chiar dacă păcatul nostru 
este dezgustător pentru El. Dragostea omenească 
este capabilă de lucruri mari, dar dragostea lui 
Dumnezeu este mult mai adâncă, mai înaltă și 
mai intensă. Poate că ar trebui să ne gândim la 

“ Cartea 
Psalmilor din 
Biblie este o sursă 
de mari mângâieri 
în vremuri de 
anxietate sau 
îngrijorări. Este 
disponibilă pe 
internet, așa 
că poți citi câte 
un Psalm pe zi. 
Încearcă, și vei 
vedea.   ”  

“ Acesta este 
un moment 
bun pentru a 
citi una dintre 
Evangheliile din 
Noul Testament 
– Matei, Marcu, 
Luca sau Ioan – și 
să lași ca Isus să 
ți Se prezinte.  ”
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