
ویـــروس کـــرونـــا و الـــهیات مـــسیحی: تـــفکری بـــر نـــحوه ی رویـــارویـــی 

مسیحیان با همه گیری جهانی

روز یـکشنبه گـذشـته در کـلیسا ابـالغـیه ای دربـاره ویـروس کـرونـا از طـرف دفـتر مـدیـریـت دریـافـت کـردیـم. 

که بسیار معقول و مفید بود :

تــــوجــــه بــــه نــــحوه ســــالم و احــــوالــــپرســــی کــــردن بــــا یــــکدیــــگر، بــــه ویــــژه کــــسانــــی کــــه در جــــایــــگاه 

خــوشــامــدگــویــی هســتند (و هــمچنین خــود داری از دســت دادن ). دســت هــا را بــشویــید و بــه 

طــور کــلی در تــالش بــرای محــدود کــردن پــتانــسیل هــای انــتشار ویــروس کــرونــا هــنگامــیکه در 

اجتماعات حاضر می شوید توجه کنید.

اشراف داشنت به مشکل و گردآوری دستورالعمل های اولیه بسیار خوب است.

امــا بــرای مــن کــمی عــجیب بــودکــه ابــالغــیه ای کــه از ســوی کــلیسا دریــافــت کــردیــم تــقریــبا هــمانــی بــود کــه 

ازسازمان خدمات درمانی(HSE ) یا خدمات درمانی ملی(NHS) دریافت می کنیم!

امــا چــه چــیزهــای مــتمایــز و خــاص کــه مــی تــوانــند تــامــالت مــسیحی خــوانــده شــونــد، در چــنین زمــان هــای 

بـیماری هـای هـمه گـیر مـی تـوان گـفت؟ چـه مـوضـوعـات الـهیاتـی را مـی تـوان هـمزمـان بـا احـتمال قـرنـطینه کـل 

کــــشور، پــــوشــــش رســــانــــه ای ســــراســــری، محــــدودیــــت ســــفر، بحــــران اقــــتصادی، فــــشار بــــر ســــرویــــس هــــای 

درمانی و افزایش آسیب پذیری در بین افراد سالخورده و بیمار، مطرح کرد ؟

بــا تخــمین هــای گــونــاگــون از آمــار احــتمالــی مــرگ و مــیر چــه بــایــد کــرد؟ در آملــان آنــگال مــرکــل گــفته اســت 

احـــتماال ۵۸ مـــیلیون تـــن از مـــردم بـــه ایـــن ویـــروس مـــبتال خـــواهـــند شـــد(٪۷۰ کـــل جـــمعیت)، درحـــالـــیکه یـــک 

مـتخصص ویـروس شـناس بـر اسـاس آمـار چـین، ایـن رقـم را بـاالتـر و حـدود ۴۰۰۰۰ اعـالم کـرده اسـت. 

آمـار مـرگ و مـیر ۲.۵ درصـدی از افـراد مـبتال بـین ۱۰۰۰ و ۱۴۵۰۰۰ مـرگ و مـیر اعـالم شـده اسـت (کـه 

البته تفاوت این ارقام بسیار باال و حیرت آور است)  !



سـیمون هـریـس، وزیـر بهـداشـت ایـرلـند احـتمال ابـتالی ۴.۸ مـیلیون تـن از کـل جـمعیت و مـرگ ۱۲۰۰۰۰ 

تـــن را تخـــمین زده اســـت. اگـــر مـــیزان مـــرگ و مـــیر ۲.۵ درصـــد بـــاشـــد بـــه ایـــن مـــعنا خـــواهـــد بـــود کـــه هـــمه 

مــبتال خــواهــند شــد ( او بــه وضــوح در حــال کــار روی یــک ســناریــوی بــه مــراتــب بــدتــر بــا آمــار مــرگ و مــیر 

باالتر است).

مــوضــوع مــسئله ی ریــاضــی و آمــار و ارقــام نیســت، بــلکه تــرس شــدیــد و عــدم اطــمینان از ایــن مــوضــوع 

است که تا چه اندازه اتفاقات بدتری رخ خواهد داد.

۱.همسایه ی خود را محبت کنید

   از نخسـتین روزهـای مـسیحیت، ایـن ایـمان بـه عـنوان جـنبشی یـاد مـی شـدکـه از دلـسوزی و مـراقـبت از 

افــــراد نــــیازمــــند بــــاز نــــمی ایســــتد. چــــنین تــــعلیماتــــی در انــــاجــــیل، یــــوحــــنا، یــــعقوب و پــــولــــس آشــــکار دیــــده 

مـی شـود. آمـوزه هـای آن هـا بـه نـوبـه ی خـود ریـشه در کـتب یـهودی دارد کـه از مـحبت بـی قـید و شـرط خـدا 

نســــبت بــــه بــــیوه زنــــان، غــــریــــبان و بــــیگانــــگان مــــی گــــویــــد. مــــسیحیت (در اکــــثر جــــوامــــع و دوران هــــا) دلــــیل  

گســترش بــیمارســتان هــا و ایــن ایــده کــه هــمه ی مــردم بــه صــورت خــدا آفــریــده شــده انــد و  بــنابــرایــن الیــق 

مراقبت هستند، بوده است.

چـنین عـشقی گـرانـبهاسـت. بـی طـرفـانـه سـت و بـه کـسانـی کـه نـیازمـند آن هسـتند صـرف نـظر از ایـنکه چـه 

کـسی الیـق آن اسـت عـطا شـده اسـت. نـقطه ی عـطف مـحبت بـه هـمسایـه در مَــثَل سـامـری نـیکو عـمال در 

پرستاری از دشمن دیده می شود.

هـمچنانـکه ایـن بـیماری هـمه گـیر گسـترش مـی یـابـد، مـحبت بـه مـعنای در اولـویـت قـرار دادن دیـگران اسـت. 

قـطعا بـه مـعنای هـجوم بـردن بـه سـوپـر مـارکـت هـا نیسـت. الـبته کـه مـراقـبت از خـو هـم بـخشی از آن اسـت 

چــــرا کــــه مــــا قــــصد نــــداریــــم ویــــروس را دریــــافــــت کــــرده و بــــه دیــــگران انــــتقال بــــدهــــیم. امــــا ایــــن مــــوضــــوع 

مــسیحیان را فــرامــی خــوانــد تــا دریــابــند آن هــا چــگونــه مــی تــوانــند ضــعیفان، قــرنــطینه شــدگــان، ســاملــندان و 

آنانی که از نظر جسمی توانایی مراقبت از خود ندارند را در اولویت قرار دهند.



۲.با دیگران آنگونه رفتار کنید که می پسندید با شما رفتار شود   

قانون طالیی باید سرلوحه ی رفتار تمام مسیحیان در همه ی زمان ها باشد. 

تـا جـای مـمکن بـایـد بـکوشـیم زنـدگـی دیـگران را بـه مـخاطـره نـیندازیـم. مـخصوصـا اگـرجـوان و در شـرایـط 

سـالمـت بهـتری هسـتیم، مـمکن اسـت تـصور کـنیم کـه ایـن مـسئله آنـقدرهـا کـه گـفته مـی شـود جـدی نیسـت 

و شـایـد اهـمیتش بیشـتر از یـک سـرمـاخـوردگـی سـاده نـباشـد. امـا تـعالـیم عـیسی مـا را فـرامـی خـوانـد تـا 

خـود را جـای دیـگران قـرار دهـیم، آن هـایـی کـه سـالـخورده هسـتند، آن هـایـی کـه بـا بـیماری هـای جـدی و از 

پیش دست به گریبان اند خصوصا بیماری های تنفسی را بیاد آوریم..

۳.امید، نمی ترسد 

تـرس هـای زیـادی وجـود دارد. نـه فـقط تـرس هـای مـرتـبط بـا سـالمـت مـان، بـلکه مـربـوط بـه اقـتصاد، و ایـن بـه 

مـــعنای شـــغل و امـــور مـــرتـــبط بـــا آن اســـت . پـــیش بـــینی هـــای مـــناســـب و مـــسئوالنـــه ای بـــرای محـــدود نـــگاه 

داشــنت ویــروس وجــود دارد. کــه امــروز بــه مــا گــفته شــد گــردهــمایــی هــای بــیش از ۱۰۰ (در هــنگام تــرجــمه 

ایــن مــقالــه اکــنون ایــن شــمار بــه ۱۰ نــفر تــقلیل یــافــته اســت) نــفر در مــکان بســته نــبایــد بــرگــزار شــود کــه 

همین امر باعث توقف جلسات کلیساها شد که حتما امری ضروری است.

امــا چــه زمــانــی نــگرانــی بــرای ســالمــتی و امــنیت تــبدیــل بــه تــرســی نــاشــناخــته مــی شــود؟ تــرســی مخــرب و 

ویــرانــگر؟ تــرســی کــه بــاعــث مــراقــبت بــیش از حــد از خــود مــی شــود؟ تــرس، یــک ویــژگــی مــسیحی نیســت. 

ترس، نیکویی های ایمان، محبت و امید را آشکار می کند، نه اضطراب، خودخواهی و یاس را. 

۴.همه گیری همچون مدرسه ای برای تمرین و آزمایش ایمان

تـاریـخ کـلیسای یـوسـبیوس مـی گـویـد کـه کـلیسای اولـیه چـگونـه بـه دلـیل مـراقـبت فـداکـارانـه از بـیماران در 

مــواقــع جــنگ، قحــطی و طــاعــون شــناخــته شــده بــود. ایــن شــرح حــوادث در اســکندریــه  تــوســط دیــونــیزوس 

ثبت شده است

آنــچه مــردم در آن زمــان بــا آن روبــرو شــدنــد، در مــقایــسه بــا ویــروس کــرونــا چــیز بــسیار خــوفــناکــای بــود. 

فـــراخـــوان پـــاپ از شـــبانـــان بـــرای مـــالقـــات از بـــیماران، طـــنینی از چـــنین مـــحبت دلـــیرانـــه ایســـت. خـــود را 



بـخاطـر دیـگران در خـطر قـرار دادن یـک ارزش عـمیقا مـسیحی اسـت. هـر زن و مـردی مـتعلق بـه خـودش 

نیســت، بــلکه هــمچون جــمع شــاگــردان مــسیح مــی تــوانــیم از آنــانــیکه نــیازمــند کــمک هســتند مــراقــبت کــنیم. 

الـبته کـه فـراخـوان پـاپ مـشکل سـاز اسـت چـراکـه خـطر ابـتال بـرای آن هـایـی کـه سـالـم هسـتند را نـاگـزیـر 

می کند اما ذات آن کامال درست است.

در پـس چـنین عـملی، بـاور ایـنکه مـرگ حـرف آخـر را نـمی زنـد وجـود دارد. مـسیحیان بـاور دارنـد مـرگ و 

قیام مسیح بر قدرت مرگ غالب آمده و قدرت و نیش خود را از دست داده است.

۵.توهم کنترل 

در یــک مــقالــه ی عــالــی خــوانــدم کــه خــیابــان هــای خــالــی در ونــیز، بــازتــاب دهــنده ی مــرگ و مــیر اســت. آیــا 

این هراس و اضطراب در غرب ناشی از دست دادن کنترل است؟

اگـر بـه ایـن اصـول بچسـبیم، ایـن چـیزهـا را بـپوشـیم، آن مـوارد را رعـایـت کـنیم، در امـنیت خـواهـیم بـود- 

نـه فـقط از مـرگ بـلکه از آگـاهـی بـه احـتمال وقـوع آن! مـا یـکبار دیـگر بـراحـتی اسـتریـل خـواهـیم شـد و بـار 

دیگر در دنیایی که بدن هایمان تحت کنترل ما خواهند بود زندگی خواهیم کرد.

ایــن ویــروس مــا را بــه مــرگ و  مــیر خــودمــان روبــرو مــی کــند – مــایــی کــه در تــکنولــوژی مــان، داروهــایــمان، 

دانــش و آزادی  مــان خــود را مــحفوظ کــرده ایــم . دخــتر مــن گــاهــی مــی گــویــد تــمدن بشــری تــنها دو قــدم بــا 

هـرج و مـرج و آشـوب فـاصـله دارد و فـکر مـی کـنم او درسـت مـی گـویـد. ایـن بـه مـا یـادآوری مـی کـند کـه مـا 

در کـــنترل نیســـتیم ـ گـــرچـــه مـــا دوســـت داریـــم فـــکر کـــنیم کـــه ســـر هـــمه ی رخـــداد هـــا، زنـــدگـــی و حـــتی بـــدن 

خودمان هستیم. 

هـمانـطور کـه اسـتنلی هـاروز مـی گـویـد، در غـرب مـا دوسـت داریـم فـکر کـنیم تـکنولـوژی دارویـی ای داریـم 

که به ما امکان می دهد زنده از این زندگی بیرون برویم!

۶.فیض، سرزنش نمی کند



تـوهـم کـنترل بـه بـازی سـرزنـش کـامـال پـیونـد خـورده اسـت. بـایـد کـسی بـاشـد کـه بـرای امـوری کـه بـخوبـی 

پــیش نــمی رود ســرزنــش شــود. بــیگانــه هــراســی، نــژادپــرســتی و حــمله ی فــیزیــکی و کــالمــی بــه اشــخاص و 

جـــوامـــعی کـــه بـــا عـــامـــل ویـــروس کـــه تهـــدیـــد کـــننده ی زنـــدگـــی مـــاســـت مـــرتـــبط هســـتند. جـــای همبســـتگی، 

همدردی و کمک را قضاوت، ترس و نفرت می گیرد.

نیازی نیست بیش از این در اینجا بگویم- مسیحیان برای نخستین خوانده شده اند و نه واپسین.

۷.دعا

مـن پـیشنهاد ایـان پـاول را مـی پـسندم کـه مـی گـویـد هـنگامـیکه دسـت هـایـتان را مـی شـویـید بـه جـای دوبـار 

خواندن تولدت مبارک، دعای ربانی را بخوانید.

دعـا، نـگرانـی هـا و تـرس هـای مـا را در ایـمان و اعـتماد بـه حـضور خـداونـد مـی آورد. دعـا درخـواسـت بـرکـت 

او بـــــرای دیـــــگران اســـــت. مـــــا را آگـــــاهـــــانـــــه بـــــه حـــــضور او وارد  مـــــی کـــــند و بـــــه مـــــا جهـــــت مـــــی دهـــــد بـــــرای 

اندیشیدن، سخن گفنت و عمل کردن در نور این حقیقت که او خداست و نه ما. 

۸.اقتصاد

در طــول ایــن ســالــها در ایــن بــالگ دربــاره ی افــسانــه هــای مخــرب ســرمــایــه داری افــراطــی و اثــرات ســوء 

عــشق بــه پــول بــسیار ســخن رفــته اســت. امــا در عــین حــال یــک اقــتصاد کــارآمــد بــرای شــکوفــایــی جــامــعه 

بشـری حـیاتـی اسـت. تـنها الزم اسـت نـگاهـی بـیندازیـد بـه پـیش خـدمـت هـای بـیکار ایسـتاده در مـیدان هـای 

خـــالـــی رم تـــا بـــدانـــید روزهـــای پـــیش رو بـــرای مـــیلیون هـــا تـــن رکـــود احـــتمالـــی، تـــعطیلی و بـــیکاری بـــوجـــود 

خواهد آورد.

اکـنون واکـنش هـای شـبانـی و عـملی بـرای کـلیساهـا جهـت کـمک بـه آنـانـی کـه آسـیب دیـده انـد وجـود دارد. 

بـــرای آن دســـته از افـــراد و مـــجامـــع کـــلیسایـــی کـــه تـــصمیم گـــیرنـــده هســـتند دعـــاهـــایـــی هســـت تـــا بـــتوانـــند 



تـصمیمات حـکیمانـه بـگیرنـد. البـی هـا و مـذاکـرات بـرای دولـت هـا تـا قـدرت خـاص خـود را بـکار گـرفـته و بـه 

انانی که قادر به کار کردن نیستند کمک کنند تا زند ه بمانند.

۹. چشم انداز نویی داشته باشیم

در غـرب روایـتی عـمیقا مـدرنیسـت دربـاره ی زنـدگـی وجـود دارد: تـوقـع پیشـرفـت بـی پـایـان، آزادی، شـادی، 

مــسافــرت، بــیمه در بــرابــر خــطر، ســالمــتی، مــرگ ومــیر پــایــین نــوزادان و عــمر طــوالنــی. کــه ایــن هــمه گــیری 

جـــهانـــی آن را بـــا چـــالـــشی خـــفیف و احـــتماال مـــوقـــت روبـــرو کـــرده کـــه شـــایـــد در طـــول یـــکسال هـــمه چـــیز 

فراموش شود. 

ارزشــش را دارد بــه خــودمــان یــادآور شــویــم چــگونــه انــتظارات و تــوقــعات مــدرن مــا بــه لــحاظ جــغرافــیایــی 

بومی سازی شده اند  

اگـر در جـنوب صحـرای افـریـقا زنـدگـی مـی کـردیـم بـه سـختی و شـکنندگـی زنـدگـی عـادت مـی کـردیـم. ایـن 

نـــمودار مـــاالریـــا کـــه یـــک بـــیماری قـــابـــل پـــیشگیری اســـت را مـــشاهـــده کـــنید. ســـاالنـــه ۴۳۸۰۰۰ تـــن از آن 

می میرند. هر سال ۲۱۴ میلیون مبتال می شوند.

۱۰.شاهد مسیح

وظیفه ی هر شاگردی در همه گیری جهانی یا هر وضعیت دیگری اینست:

بــلکه در دل خــویــش مــسیح را بــعنوان خــداونــد مــقدس شــماریــد و هــمواره آمــاده بــاشــید تــا هــرکــس دلــیل 

امیدی را که در شماست بپرسد، او را پاسخ گویید، اما به نرمی و با احترام (اول پطرس۱۵:۳)

PATRICK MITCHEL :نوشته

برگرفته از وب سایت مسیحیت امروز

-https://www.christianitytoday.com/scot-mcknight/2020/march/coronavirus-and-christian لینک:
theology.html 
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