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 جنگ با ویروس کرونا 

 بینش کتاب مقّدس در شرایط بحران کنونی

 ها رجوع کنید تا مفهوم متن را بهتر متوّجه شوید. ها ذکر شدند به آنکنم جاهایی که آیهمترجم:  پیشنهاد می*

از ویروس ها هستند که مسبّب امراض در   ایهای کرونا خانوادهویروس

های مختلف  شوند.ویروس ها تا کنون در تعدادی از دهه پستانداران و پرندگان می

اند. ورژن جدید آن که در حال حاضر با آن دست و پنجه  مشکالتی را ایجاد کرده

در ووهان چین به انسان ها منتقل  ۲۰۱۹کنیم برای اولین بار در اواخر نرم می

. از آن موقع، در سرتیتر تمام اخبار و روزنامه ها باقی مانده است. ماه قبل شد

را روی این ویروس گذاشت، و پنچ  ۱۹-سازمان بهداشت جهانی اسم جدید کوید

هفته بعد آن را به عنوان یک مرض همه گیر اعالم کرد. رئیس جمهورها،  

ها رها، فروشگاه ها و تمام سیاستمداران مشغول بستن مرزهای کشونخست وزیر 

هایی ها و مدارس هستند. آن ها در حال اعمال محدودیتو تعطیل کردن مراسم

در زمان آرامش عادت به انجام آنها نداشتیم.با  بر آزادی عمل ما هستند که قبالا 

ها همچنان ممکن است فکر کنید این اخبار الکی است، یا اینکه فکر کنید تمام این

خیلی محکم و سختگیرانه هستند، یا اینکه برعکس فکر کنید ن محدودیت ها یا

اند. خواهی، نخواهی در حال حاضر، دنیا با این ویروس در  خیلی شل گرفته

جنگ است! شما چه برخوردی دارید؟ ترسیده و ناامید هستید؟ آیا ایمانتان به خدا 

شاید بد  دهد؟ اگر وقت پیدا کردید در این زمان بحران جهانی به شما قوت می

نباشد که زمانی را اختصاص دهید به دریافتن آنچه که بایبل در مورد گسترش  

 گوید. چیز های بد می

تواند بر تأمین مواد  خداوند جهانی بهم پیوسته آفریده است. آب و هوا می

اش را به تواند سالمت بچه های ناسالم یک مادر، میغذایی تأثیر بگذارد. عادت

های اجتماعی، ظرفیت ما برای لذت بردن از زندگی را  تار خطر بیاندازد. ساخ

توانیم برکت و یا باری بر دوش دهد. من و شما میتحت تأثیر قرار می

های جدیدی نیستند، مسری بودن آن اطرافیانمان باشیم. مریضی و بیماری چیز

ی جدیدی نیست. سه هزار و نیم سال پیش ها از فردی به فرد دیگرهم مسأله 

برای چگونگی محافظت قوم بنی اسرائیل از امراض را  هایی  ند دستورالعملخداو

و پولس و یوحنای رسول هم توجه  واگیردار به موسی داد. عیسی مسیح خداوند
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که آن   انداند و ما را تشویق کرده ها جلب کردهما را به انواع مختلفی از ویروس

 خواهیم با هم به هفت بینش کاربردی بپردازیم. ها را جدی بگیریم. در اینجا می

 

 

 کنند“ های بد گسترش پیدا می.موسی:”به هوش باشید، چیز۱

روشنی در مورد چگونگی  هایراهنمایی ۱۴و  ۱۳های در الویان باب

یابیم. هر  جلوگیری از گسترش جذام و امراض دیگر در میان بنی اسرائیل می

ها قوم . این حقیقت که آنبودمیبایست چشمانش باز و هشیار بنی اسرائیلی می

و خروج  ۹۱ها بود)مزامیری آنی خداوند بودند و خداوند شفادهندهبرگزیده

را از تمام امراض و بیماری ها حفظ نمی کرد. خدا  ها ( خود به خود آن۱۵:۲۶

ها آداب و رسومی داد تا از این طریق از شیوع چیزهای  از طریق موسی به آن

ها جلوگیری کند. اگر شخصی از قوم بنی اسرائیل یا کسی از  بد در میان آن

، نباید آن را  کرد که ممکن است به مرض آلوده باشدش حس می ااعضای خانواده

داد. بایست خود را به کاهن نشان میشد بلکه میکرد، یا وحشت زده مینهان میپ

، آن کرد. اگر مشکوک بودی بدن را نگاه می کاهن با دقت بخش عفونی یا آلوده

شد. اگر بعد از آن همچنان شخص یا شئ تا هفت روز در مکانی قرنطینه می

در قرنطینه. درست همانند ، هفت روز دیگر می ماند. چهارده روز  مشکوک بود

 آنچه که امروز با ویروس کرونا داریم.

های زیادی از طریق فضای مجازی در خصوص ، کمک های اخیر در روز

چگونگی تشخیص تفاوت یک سرماخوردگی عادی و عالئم کرونا دریافت 

ی ما می خواهیم بدانیم. دوست نداریم با تردید زندگی کنیم. تردید ایم. همه کرده

زمین حاصلخیزی برای روییدن ترس است. وقتی ترسان هستیم،  ابهام،و 

 نامهربان می شویم و حتی با کسانی که "ممکن است ناقل کرونا باشند" تند و

هایی که هلندی  ای که گذشت، اینجا در هلندکنیم. ماه ژانویهرحم برخورد میبی

شدند. دنبال می شدند و حتی طرد و منزوی    های آسیایی داشتند با نگاهپیش زمینه

چون ویروس در چین گسترش پیدا کرده بود، افراد زیادی در هلند دیگر به  

های چینی نمی رفتند! وجود این رسوم کتاب مقدسی مرا در مورد دو رستوران

دارد  ها در امان نگه نمیچیز متقاعد می کند: اینکه مسیحی بودن مرا از ویروس 
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های ملی احترام بگذارم، و اینکه باید  ها و راهنماییباید به هشدار پس من هم 

   را  دیگران بدون تحقیق دقیق و مناسب شوم تا خودم ی طبیعیمانع این غریضه

از آنجایی که هر چیز بد گسترش    .هستند  "مشکوک به ناقل بودن"که    متهم نکنم  

 برایمان سودمند خواهد بود.کند، پیروی از قواعد داده شده، پیدا می

 

 

   “شودموجب رنجش می اگر، حتی رحم باشیدبی”.موسی:  ۲

قواعد در فرمان موسی در خصوص چگونگی برخورد با بیماری تند بود. 

شد. اگر مشکوک  شد و اگر کسی آلوده بود تبعید میاگر چیزی آلوده بود، نابود می

انزوای اینکه کسی یا چیزی آلوده بود یا نه ،شد.  برای تایید  بود، اول قرنطینه می

آیه   ۱۳شد)الویانشد، باید سوزانده میالزم بود. اگر پارچه آلوده اعالم می موقت  

آیه  ۱۵شد)الویانه می ستشد، باید شک(. اگر ظرفی آلوده تشخیص داده می ۵۲

 ۱۳شد)الویان، باید از آنجا دور میشد(. اگر شخصی مبتال تشخیص داده می۱۲

توانیم تصور کنیم که گاهی پارچه و ظروف بسیار باارزشی هم (. می۴۶آیه 

توانید دردی را که یک  شد. این برخورد تند بها هم داشت. میشکسته و نابود می

شد و از آمدن به خانه خانواده زمانی که یکی از آنها "ناپاک" تشخیص داده می

های تند معموال دردآور هستند. ولی بعضی تصور کنید؟ برخوردشد منع می 

های خداوند برای  اند. شاید تعدادی از فرمانمواقع برای سالمت جامعه ضروری 

مرگ افراد در عهد عتیق هم به همین شکل قابل فهم باشد، که خداوند با برخوردی 

خود جلوگیری  ناپسند جدی در میان قوم  رحمانه از گسترش یک سری رفتار بی

 کرده است.  

 

ی چهل است. به معنی "چهل روز"  ی "قرنطینه" شامل کلمه : کلمه قرنطینه

کرد، اگر  است، مدت زمانی که یک کشتی باید خارج از بندر صبر می

ی شیوع "مرگ سیاه" در  این عمل، در دوره  مشکوک به حمل مرضی بود.

درصد از جمعیت اروپا شد، متعارف   ۳۰که باعث نابودی  ۱۵و  ۱۴های قرن

اند تا مدت زمان شد. چهل روز و چهل سال در کالم خدا به صورت مکرر آمده 

هایی از این "چهل روز" ها بنگرید: بعد از  آزمایش را توصیف کنند. به نمونه
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ی کشتی را باز کرد و کالغ سیاهی را به بیرون چهل روز، نوح پنجره 

(. بنی اسرائیل بدون رهبرشان موسی مدت چهل  ۷-۶آیه  ۸د)پیدایش فرستا

(. جاسوسان بعد از چهل روز از سرزمین  ۱۸آیه  ۲۴روز رها شدند)خروج 

(. جلیات تا چهل روز بنی اسرائیل را به ۲۵آیه  ۱۳موعود بازگشتند)اعداد

(. یونا چهل روز در نینوا موعظه ۱۶آیه  ۱۷طلبید)اول سموئیلمبارزه می 

(.عیسی مسیح خداوند چهل روز در بیابان توسط شیطان ۴آیه  ۳رد)یونس ک

(. بعد از رستاخیزش، طی مدت چهل روز بر  ۱۳آیه  ۱وسوسه شد)مرقس

کنید پاک هستید ولی ( اگر فکر می۳آیه  ۱شاگردانش ظاهر شد)اعمال رسوالن

گیرانه از  و کالفه نباشید. جدایی سخت  نگرمجبورید که در قرنطینه باشید، منفی

تر،برای جلوگیری از  و یا طوالنی یا چهل روز  ۱۴یا  ۷ناقالن احتمالی برای 

پخش شدن بیماری ضروری است. از شما خواسته شده تا برای صالح تمام 

 جامعه بهایی بدهید.

 

 “افتد در ملکوت خدا هم گسترش اتفاق می ”عیسی:  . ۳

است: ”مانند در توصیف ملکوت خدا)یا بهشت(، عیسی خداوند، گفته 

ای است که زنی آن را با مقدار زیادی آرد مخلوط کرد تا تمام خمیر خمیرمایه 

خمیرمایه و آرد نمایانگر چه چیزی  (. در این مثل ۲۱آیه  ۱۳لوقاَور بیاید“)

ین، آرد را به هستند؟ خود عیسی این مثل را تفسیر نکرد. برخی مفسران خوشب

ها این است که این مثل به  دهند. نظر آندنیا و خمیرمایه را به انجیل ربط  می 

این که چطور انجیل به آرامی در تمام جهان پخش خواهد شد اشاره دارد. شاید  

ای مانند آن در "شما نمک جهان هستید" بیان شده است. افراد دیگر، آرد را  ایده

نظرشان این است که این مثل بیانگر این است که   دهند، وبه مسیحیت ربط می 

یابد.هر کدام این  شرارت و انحراف چطور به آرامی در مسیحیت گسترش می 

تفاسیر را که انتخاب کنید، واضح است که در ملکوت خدا، "گسترش" اتفاق  

کنیم، بر اطرافیان ما ای که زندگی می افتد. پس، نیاز به مراقبت هست. نحوهمی

 دهیم؟گذارد. من و تو داریم چه چیزی را گسترش می میتأثیر 

 

بایست قبل از  ها می در عهد عتیق،خمیرمایه، نماد چیزی منفی بود. یهودی

(. ۱۵آیه  ۱۲ریختند)خروجی خود دور میعید فطیر تمام خمیرمایه را از خانه 
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که "از   دهدجایی دیگر در تعلیم عیسی خداوند، او به شاگردانش هشدار می 

دهد که این ی صدوقیان و فریسیان برحذر باشید". سپس، توضیح میخمیرمایه 

او به ما  ۱آیه  ۱۲(. در لوقا ۱۲و ۶آیه  ۱۶ها بود)متیخمیرمایه "تعالیم" آن 

ی  او به "خمیرمایه  ۱۵آیه    ۸ی فریسیان "ریا" بود.در مرقس  گوید که خمیرمایهمی

دهد. شاید خمیرمایه در لی توضیح نمیکند وفریسیان و هیرودیس" اشاره می 

ی اینجا هم به تعلیم بد، ریاکاری و شاید طرز زندگی غیراخالقی هیرودیس)مایه

ی یهودی( اشاره دارد.اگر این ننگ عموم بودن، تأثیر انحرافی بر جامعه 

توضیحات عیسی را به مثل او در مورد ملکوت خدا به هم ربط دهیم، می توانیم 

توانند درست مانند که تعلیم بد، ریاکاری و زندگی غیراخالقی مینتیجه بگیریم 

خمیرمایه در آرد  گسترش پیدا کنند و زندگی اجتماع مسیحی را آلوده کنند. بهتر  

است هشدار خداوند را به خاطر بسپاریم:"برحذر باشید...از خمیرمایه دوری  

هایمان، به خانهی ورودش کنید". باید دوری کنیم، زیرا شرارت که ما اجازه 

های بد گسترش  یابد. چیزدهیم گسترش می هایمان و کلیساهایمان را میقلب 

 شوند(.یابند)پخش میمی

 

 کنند“های بد، زندگی اجتماعی را فاسد می . پولس: ”نمونه۴

، این تعلیم عیسی خداوند بنا کرده است  یپایه هایش را برپولس رسول، نامه 

د". در اول قرنتیان شومی  موجب ور آمدن کل خمیرکمی خمیرمایه مقدار " 

از آن برای هشدار در مورد بی اعتنایی به بی اخالقی ایمان داران در  ۵باب 

کند. اگر پلیس دیگر برای رد کردن چراغ قرمز جریمه نکند،  کلیسا استفاده می 

جنسی   زنند، کسانی که دیگران را آزار انی که مالیات را دور می اگر با کس

رود. دلیل این که رو به نابودی میهند و دزدها برخورد نشود، جامعه می

پولس  قواعد کلیسایی زیادی نوشته است، این است که در قرنتس یک مسیحی  

د. ی نامشروع داشت و کلیسای قرنتس او را در میانشان پذیرفته بورابطه 

توانست اتفاق بیافتد؟ برای اینکه رفتار غیراخالقی در  چطورچنین چیزی می 

مثل  قبولقابل  کلیسا پذیرفته شود، کافی است برچسب "غیراخالقی" با چیزی 

رود. . سپس تعلیم سراغ محبت و به فکر هم بودن می"غیر سنتی" عوض شود

قی مشکل دارند، اگر برخی در کلیسا هنوز با پذیرش و قبول کردن بی اخال

یادآوری این الزم است که هیچ کس کامل نیست. و اینکه کلیسا، همانند عیسی 
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پای  خداوند، باید تمام گناهکاران را پذیرا باشد. اّما پولس رسول،زمانی که 

  ’بسیار تند و جدی برخوردمی کند.شود، وسط کشیده می  ی "اخالقی"خمیرمایه 

جمع شوید، من هم روحاا در میان شما هستم، با  خاطر این مرد  که شما بهوقتی

قدرت خداوند ما عیسی، این شخص را به شیطان تسلیم كنید تا طبیعت نفسانی 

)اول   '   او نابود شده و در روز خداوند یعنی روز داوری روحش نجات یابد.

زیرا مرا چه کار است که   کند، ’(. او اینطور تمام می۵-۴آیه  ۵قرنتیان 

ردمان بیرون داوری کنم. ولی آیا داوری دربارۀ آنان که در کلیسایند، دربارۀ م

های متفاوتی (. ممکن است راه۱۲آیه  ۵)اول قرنتیان‘بر عهدۀ شما نیست؟

برای انجام این باشد، ولی یک چیز واضح است: از رهبر کلیسا انتظار  

 رفت که کاری انجام دهد. می

برای مهار انحراف اخالقی، نه تنها رهبران کلیسا بلکه تمام اعضای کلیسا 

نویسم که با کسی اّما اکنون به شما میاند که دست به کار شوند.” خوانده شده

پرست یا ناسزاگو یا عفت، یا طماع یا بت خواند، اّما بی که خود را برادر می 

 “ین کس حتی همسفره مشویدمیگسار و یا شیّاد است، معاشرت نکنید و با چن

روش   هایی ازالبته که محبت و فیض هم باید مشخصه (.۱۱آیه  ۵)اول قرنتیان

ی بایبل را هخواهیم این قاعدحتی وقتی می  -باشند مسیحی ما برای انجام کارها

پوشی  چشمآلود در میان مسیحیان های گناهسبک زندگی ازاجرا کنیم. ولی اگر  

شخصی ، چنین رفتاری در میانمان عادی خواهد شد. به صورت مشابه، یمنک

که از اثرات ویروس کرونا رنج می برد در بیمارستان به عنوان "بیمار"  

یار. اگر آن شخص اصرار داشته  بهشود، نه به عنوان کارمند یا پذیرفته می

انگار نه انگار که آلوده به ،د کباشد که در بیمارستان این طرف آن طرف بِپِلِ 

  -بیماری است، اخراج خواهد شد! اخراج شدن حرکتی عجیب و دردناک است

کند و اما حرکتی از روی محبت است.این کار، از بیماران دیگر محافظت می 

 شود که آن بیمار لجباز و بی اطالع اشتباه خود را متوجه شود. باعث می

مان با کسانی که طهباضحی بین راجالب است که در این قاعده، تفاوت و

"داخلی" اند)ایمانداران( و کسانی که "بیرونی" اند)غیرایمانداران( وجود دارد. 

)غیرایمانداران( را داوری خواهد کرد. از کلیسا خواسته شده  هابیرونیخدا 

(. اگر  ۱۳-۱۲آیه  ۵)اول قرنتیان)ایمانداران( را داوری کنندهای خلدااست که 
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این باب را درست فهمیده باشم، کلیسا باید به گرمی تمام غیرایمانداران را بدون 

 توجه به سبک زندگیشان بپذیرد اّما نه تمام ایمانداران را. 

 

 “تعلیم بد را افشا و رد کنید” . پولس و یوحنا:۵

اندکی  رسول برای دومین بار از عبارت "  پولس ۵ باب در غالتیان

کند. ( استفاده می۹آیه  ۵)غالتیان"شودموجب َور آمدن تمام خمیر می  خمیرمایه

خبر خوش فیض در  ی را به دفاع ازمسیحیان غالت کند تااستفاده می  از این او

برخی معلمان اورشلیم  شریعت محور تشویق کند.های آموزه  تهاجم مقابل

های مربوط به شریعت  که مسیحیان باید ختنه شوند و باید عید اصرار داشتند

به مسیح به  یماننجات از طریق ااستدالل کرد که پولس  دنبال کنند.موسی را 

به جا   "شروط اضافی" این اگر. (۷-۲آیه  ۵غالتیان )یافت شده استتنهایی 

این بی حرمتی در میان شد، و می  یبی حرمت انجیلپیام به شد، آورده می

 شد.باید متوقف می .کردکلیساها همانند خمیرمایه در کل خمیر گسترش پیدا می 

 در مال عام روس  و برنابا و دیگران طپبا  ویییارپولس این کار را با رو

کلیساهای  ی اخطارش به و آن را در نامه، (۲۱-۱۱آیه  ۲)غالتیانانجام داد

  )منبع این تعلیم منحرف(در مقابل این تعلیم در کلیسای اورشلیمغالتی نوشت و 

  مشخص رهای دیگها و نامهکوشش از این   .(۱۵ )اعمال رسوالند کردبرخور

امروزه برای بسیاری، "من   مهم بود. "صحیح یآموزه "  که برای پولس  است

کالم  ی . مطالعه تنها معیارشان است حس خوبی دارد"  اینعاشق عیسی هستم و

برای فهمیدن ها ی خداوند به زمان و کار نیاز دارد. بعضی بخشالهام شده 

. برخی مفاهیم ممکن است سالها برایمان نامفهوم باقی دشوار است

متقاعد شویم که بل، باید . برای بهره بردن از بای(۱۶-۱۲آیه  ۳فیلیپیانبمانند)

و اینکه بر  ندزبایبل کالم خداست، و او از طریق آن با ما حرف می 

 .(۱۶-۱۵آیه  ۳سوتیموتا۲)و نفوذ دارد قدرتهای ما زندگی

 

بین  وحدتساخت تا وت امتف یهاخوانیم که خداوند زبانمی ۱۱در پیدایش 

  ساختن جهت آنها سرکشی  برای  ی. این کار خط پایانرا کم کند لان بابِ گر کار

کمتر از هر زمان دیگری   هاگسترش ایده وانع برای مامروز، .شان بودبرج
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بسیار  عالی که به سادگی قبل دسترسندهای توسط مترجم موانع زبان است. 

سال  ۵۰بسیار کمتر از  های مسیحیفرقهیان ی مها. دیوار کاهش یافته است 

 بهبایست ، می الا کند. قبعقاید را فراهم می  امکان تبادل بیشتره ، کپیش است

خواندی داشتی و با سختی آن را می یک کتاب دسترسی می به  صورت فیزیکی

تکنولوژی به ما این اجازه را  اآلن،  ی.یا تعلیم جدیدی را یاد بگیر حکمتتا 

 های موبایلاز تلویزیون و گوشیخواهیم هر تعلیمی را که می  دهد کهمی

تواند زندگی مسیحی ما را  ها، می . این پیشرفتو دنبال کنیم بخوانیم، گوش دهیم

  و ضروری غنی کند، اّما، کنترل کیفیت تعالیم موجود را هم بسیار سخت

ظرف مدت   تواندمثل ویروس کرونا، می  اقیقادی غلط، . امروزه، آموزه کندمی

ی که به واعظان بیدار کند تا ما را  هشیارید! خداوند، همه گیر شو چند هفته

در  ها، و هر آنچه که سخنرانان در کنفرانس کنیم، صورت آنالین دنبال می

را مطابق بایبل قضاوت  هایمان(سرود) شامل متن افتدکلیسای خودمان اتفاق می 

درست همان طوری که باید یاد بگیریم سرماخوردگی شدید و کرونا را   کنیم.

همچنین باید یاد بگیریم چطور همه چیز را با کالم خدا مقایسه تشخیص دهیم، 

)منظور  ایرسوم فرقه چطور عقاید شخصی، فرهنگی و  و یاد بگیریم که کنیم

حقیقت   را از  ی مسیحی برای خودش دارد (که هر فرقهآداب و رسومی است  

هم خوانندگان را فرا   (. یوحنای رسول۱۵آیه  ۳)فیلیپیاناصلی تشخیص دهیم

نا و ح. همانند یو(۱۱-۸که تعلیم بد را آشکار و رد کنند)دوم یوحنا  خواندمی

زندگی کنیم و آن را به  را " صحیح ی"آموزه   بخواهیمسول، اگر ما رپولس 

عیان کردن و رد کردن سختی پس باید آیند منتقل کنیم، نسلی که به دنبال ما می

 .هم به جان بخریم گیرندی که در مسیرمان قرار می های بدآموزه 

 

 “ ! هستی، تو مشکل  عیسی:” شاید. ۶

را با   دیگر هایرویم هر کس مشتری هاوقتی به سوپرمارکت می این روز

 قوانینما  تواند آلوده باشد؟ ممکن است ناقل باشد؟می  کند.چشم شکاک نگاه می 

 کنیم.متر را با افراد دیگر رعایت می  ۵/۱یفاصلهو   کنیمرا دنبال می کنونی

آن ناقل خطرناک باشید؟ شریعت   شما"ود خولی آیا به این فکر کردید که شاید "

بدن  لمسمثالا  .پاک و تمیز بود باید گونهچ  کهدربردارد   قواعدی راموسی 
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کرد و هرکسی که چیز یا شخصی  بنی اسرائیلی را "ناپاک" می یک  مرده،

ها و ها، لباس (. شستن دست۱۹شد)اعداد هم ناپاک می کردناپاک را لمس می 

  ها بسیار مهم شد.شستن دستزمان،  رگذ در بسیار مهم شده بود. ظروف

عضی از  دیدند که بمیکردند چون به عیسی شکایت   بعضی از معلمین شریعت

عیسی  (.۵-۱آیه  ۷)مرقسخوردندغذا می هایشانبدون شستن دست ششاگردان

زیرا  . سازدمی  "نجس"آید او را درون آدمی بیرون میآنچه که از ”داد:توضیح 

عفتی، دزدی، آید: افکار پلید، بیاینهاست آنچه از درون و دل انسان بیرون می

قتل، زنا، طمع، بدخواهی، حیله، هرزگی، حسادت، تهمت، تکبّر و حماقت. این 

آیه   ۷“)مرقسسازدگیرد و آدمی را نجس می بدیها همه از درون سرچشمه می

۲۳-۲۰). 

 

،”معاشر بد، دحواسمان به اثرات بد بیرونی باشالبته که ما خوانده شدیم تا 

اصلی ما   ما مشکلا (.۳۳آیه  ۱۵)اول قرنتیان“سازداخالق خوب را فاسد می 

های ، این طبیعت درون ماست که گناهکار است. قلب گیردت می أنشدرون از 

 هایمان و امیالمانآرزو هایمان، ه منحرف هستند. ما، خودمان، خواستما 

 در شرایطی دیگر عیسی گفت:” بازدارندگان اصلی ما از پیروی عیسی هستند.

اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند، باید خود را انکار کرده، هر روز صلیب  

آیا من خودخواهی و  (.۲۳آیه  ۹لوقا) “خویش برگیرد و از پی من بیاید

های ما بیرون را  معموالا چشم دهم؟های گناه آلود خودم را تشخیص می خواسته

ولی عیسی از ما   و گناهان دیگران آسان تر است.  اشتباهات تشخیص بیند.می

. ”نخست چوب را از چشم خود به در آر،  خواهد که از خودمان شرع کنیممی

  (.۵آیه  ۷“ )متیکاه را از چشم برادرت بیرون کنیآنگاه بهتر خواهی دید تا پَِر 

دیگران را به   م،های من در زندگیآیا انتخاب هستید نه دیگران! شما  شاید مشکل 

برخورد طرز آیا  ؟کندتشویق می  مقدسزندگی  داشتن پیروی کردن از عیسی و

مطالعه و اطاعت از کالم خدا  محبت،  رایدیگران را ب ، کتاب مقدسمن با 

 دهد؟حرکت می 
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 “، آنچه که خوب است را دنبال کنیدباشید ت. یوحنا:”مثب۷

، دوست  به گایوس ی کوتاهینامه ، پولس رسولی سالخوردهمرد به عنوان

ی خداوند را دوست خانواده بود که ی، از آن دسته افرادخوبش نوشت.گایوس

اّما   . (۲۳آیه  ۱۶میزبان کلیسای خانگی بود)رومیانداشت و برای مدتی، 

عاشق این  که دیوتِرفیس به نام که مردی بودتشکیل داده محلی حاال، کلیسایی 

اتّهاماتی به  این رهبر باشد بر آن مسلّط بود. را داشتهاول" جایگاه بود که "

اخراج   ااز آنجکردند ایماندارانی را که از او طاعت نمی و  نا زده بودحیو

. ی بد تقلید کنده از آن نمونه(. برای گایوس آسان بود ک۱۰-۹یوحنا ۳)کرد.می

شنویم ها را می ش سوپرمارکت ها، گزار این روز  .استواگیردار  گرایی  فرقه

 گویند!می  اولیههای های غیرمعقول به سمت دستمال توالت یا غذادویدنکه از 

برای ما مسیحیان هم تقلید کند. میها بیداد برای دستیابی به کاال خودخواهی

  مقاومت کرددر برابر آن وسوسه اّما گایوس   .های بد آسان استکردن از نمونه 

حمایت کردن و در محبّت کردن، خدمت کردن  :باقی ماند فعّالو مثبت و 

(. ممکن است اطرافمان ۵یوحنا ۳)لحاظ مالی  به برادران و خواهران

شما تعیین  دنیای اطرافی هاخرابیاجازه ندهید که  اّما ،هایی ببینیمخرابی 

  مثبتاین است که   ماخواست  خواندگی و   ی زندگی شما باشد.ی نحوهکننده

نصیحت یوحنای رسول  : که پیرو عیسی باشیم، تا برای او زندگی کنیم!باشیم

نیکویی را دنبال کن نه بدی برای ما هم هست، ”دوست عزیزم، به گایوس 

های بد نه روی مشکالت نه روی نمونه بیایید نگاهمان را .(۱۱یوحنا ۳)“را

 !! آن وقت، مانند گایوس، به انجام نیکویی ادامه دهیمبلکه روی عیسی بدوزیم

 

هر دو، کّل لشکر را   داوودتوسط  جلیاتو کشتن  یوناتانجرأت و پیشقدمی 

. کلیسای  (۱۷و۱۴سموئیل  ۱) ی قّوت آنها شدو مایه تحت تأثیر قرار داد

اما بعداا "برای تمام  در ابتدا پیرو پولس، سیالس و تیموتاوس بودندتسالونیکی 

من و شما،  (.۷-۶آیه  ۱تسالونیکیان ۱)"ندنمونه شد و یونان مانداران مقدونیهیا

را تحت   دیگران تا یمی خدا قرار گیرمورد استفاده یمتوانهم می و کلیسایمان، 

  !یابدبه آنها قّوت دهیم. نیکی هم گسترش می تأثیر قرار دهیم و 
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 نتیجه

.....  اید؟ ن یا درماندهالعملی دارید؟ هراسادر این بحران کرونا چه عکس 

او را شوکه  هیچ اتفاقی   .قدرتمند استخدا مرتّب به خودتان یادآوری کنید که 

که توبه کنیم، تغییر کنیم، مواظب  باشیمه دممکن است ما خوانده ش. بله، کندنمی

زندگی ما در هر خطری که پیش رویمان باشد، اقداماتی انجام دهیم. باشیم و 

گذری من با تو خواهم های عمیق میوقتی تو از آب دستان اوست:"

طرح او هم   برای کلیسا است  همانطور که طرحاین   (.۲آیه  ۴۳)اشعیا"بود

کند مین میض ت( و ۱۸آیه  ۱۶خواهد داد)متّیبه ساختن آن ادامه  مسیح هست،و

  حّجیدر پایان، کلمات   (.۲۷آیه  ۵خواهد شد)افسسیان "مقّدس و بی عیب"که 

: به یاد آورید که به مشکل بزرگی برخورده بودند نبی را به بنی اسرائیل

‘ این است  ای تمام مردم این سرزمین  فرماید:’ قوی باشید،خداوند می"

زیرا من با به کار مشغول شوید  :’گویدها می خداوند لشکر ‘ .ی خداوندفرموده

آیه  ۲)حّجی "است. پس هراسان نباشید‘ در شما باقی من ... و روحشما هستم

۵-۳) 
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