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کرونا و فرصتـها در بحران
کـرونا ، ویروسی که امروزه در دنیا فرمانروایی میکند . هیچ کس از آن در امان 

نیست و در حال حارض در سیاره ما ، بر گفتگوها ، افکار ، سیاست و اقتصـاد هم 
غلبه کرده ، „دقیقا !! بر متام روابط بین انسانها .....“

اعمـال و رفتـار ما در بحران کـرونـا چگونه باید باشد ؟ به نظـر شمــا آیا در 
بحرانهــایی مثل کــرونا فرصتهــــــایی هم وجود دارنــد ؟ یــا اصال میشود از 
فرصت هم در این رشایط صحبت کرد ؟ در این موقعیت ما تفکراتی را که بر 

پایه و بـاور و اعتقاد مسیحی را برای شام بازگـو میکنیم . اینـها ، قرنهــا فرهنگ 
آملــانی را تحت تاثیر قرار داده اند و تا حد زیادی برای روابط ما در آملـان مهم هستند حتی با مردمانی که این 

اعتقادات را ندارند.

پاسخ ایامن مسیحی در باره بحران کرونـا
این دیدگاه مسیحی مبنی بر اینکه هر زندگی به یک اندازه ارزش دارد ، تقریباً بین 

همه مردم در آملـان مشرتک است . این در بحران کرونا نیز دیــده می شود ، نه 
تنـهـا در کمک و یاری مناسب به افراد سالخورده و یا کم توان ، بلکه رشکت های 

کوچک و اجتامعات و افرادی که تیازمند این کمک هستند.

اما زمـانی که مردم خدای انجیل را میشناسند و به او اعتامد کنند ، و مطابق با 
اراده او عمل کنند ، می توان کامال این تاثیرات را مشاهده کـرد

اوال : ترسی از این ویروس وجود نخواهـد داشت ، چون انسان خود را دستان و در پنـاه خداوند میبیند . حتی 
اگـر در اثر بیامری فوت کند ، مطمنئ خواهد بود که تا ابـد در کنار عیسی مسیح زندگی میکند ، چون این وعده 

خدواند است . اعتقادات مسیحی حتی بعد مرگ هم ثابت و پابرجا هستند.
دوما : آنها با زیـر پا گذاشنت قوانین ، بی احتیاطی منیکنند و دیگران را در معرض خطر قرار منیدهند , به عنوان 
مثال ؛ برگزار نکردن میهامنی های گروهی ، عدم متاسهای غیر رضوری با افرادی که عضو خانواده نیستند ، حتی 

جوامع و کلیساهای مسیحی هم برای رعایت این قوانین و فاصله گذاری های اجتامعی ، مراسم و خدمات خود را 
به صورت آنالین برگزار میکنند.

سوما : مردم فقط به فکر خود نیستند و از انبار کردن غیر رضوری مواد غذایی خودداری میکنند ، بلکه همیشه 
به این فکر هستند که حتی به افراد مسن یا کم توان ، در خرید روزانه و یا انجام فعالیت های بتوانند دیگر کمک 

کنند.

< زندگی در کشور آملان
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انسان در دوران کرونا چقدر ارزشمند است؟
در آملان انسانها چه مرد ، زن ، کودک ، پیر یا جوان ، فقیر یا ثرومتند ، دارای ارزشی 

هستند که هرگز منیتوان آن را با مادیات مقایسه کرد ، به عنوان مثال ؛ همه آنها 
باید از خدمات درمانی و رفاهی یکسان بهره مند باشند ، به همین دلیل نیازهای 

پزشکی در سیاست بسیار مهمرت از نیازهای اقتصادی هستند.

اما چقدر به این ویروس اهمیت میدهیم؟
کـرونا به معنی تاج پیروزی است و کلمه „Krone“ در آملانی از آن گرفته شده 

است ، به عنوان یک مسیحی هیچگاه اجازه منیدهیم یک ویروس بر افکار و زندگی 
ما تسلط پیدا کند ، زیرا که این فرمانروایی و این تاج فقط و فقط به خدواند تعلق دارد.

فرصتها در بحران
بحرانها برای ما فرصتهایی را هم بوجود می آورند : مثال حتی با وجود فاصله ایمنی دو مرتی ، به یکدیگر فکر 

کنیم ، برای هم دعا کنیم ، که البته همه اینها میتواند از راه دور و حتی بوسیله تلفن انجام شود.
می توانید از زمانی که ممکن است مجبور هستید در خانه مبانید ، برای رسیدن به آرامش ، استفاده کنید و سؤاالت 

مهمی که در زندگی دارید را از خود بپرسید : مثال اینکه ؛ واقعاً از کجا آمده ام و هدفم از زندگی چیست؟

ویروس کرونا به عنوان انگیزه ای برای زندگی!
کرونا را به عنوان فرصتی ببیند که خداوند برای توبه و بازگشت بسوی او به شام 
داده است. کرونا میتواند به شام انگیزه ای بدهد که به خداوند زنده روی بیارید 

و زندگی خود را در اراده او تنظیم کنید. ویروس کرونا انگیزه زندگی میتواند به 
شام بدهد ، بله ، زیرا با ایامن و اعتقاد به خداوند زنده میسح شام میتوانید بعد 

مرگ در کنار او زندگی ابدی و جاودانه داشته باشید. بله ، دقیقا ، با او – در کنار 
او – در بهشت جاودان. از صمیم قلب همه اینها را برای شام آرزو می کنیم و 

 خوشحالیم ، به هر سؤالی که ممکن است داشته باشید پاسخ دهیم: 
 Deutschland-Begleiter.de/questions

اگـر احتامال سوالی دارید ؛ مثال ، چگونه می توانید با محافظت از خود و دیگران در برابر ویروس کرونا ، انتشار 
آن را هم کاهش دهید ، ویدیوی زیر می تواند به شام کمک کند: 

youtube.com/watch?v=bL42TUoLJsU

خدا برکت دهد.

©Uschi Dreiucker, pixelio.de

http://deutschland-begleiter.de
mailto:info@deutschland-begleiter.de?subject=
https://Deutschland-Begleiter.de/questions
https://youtube.com/watch?v=bL42TUoLJsU

