
 خواهران و برادران عزیز 

 

 دهی شکل به که داریم را شانس این ما اما. است موقع چه و چگونه دانیم نمی دقیقا ما. آمد خواهد کرونا از بعد زمان

 داشته نفس به اعتماد باید هنوز ما اما. کنیم رها دردسر این از را خودمان میتوانیم چگونه دانیم نمی ما. کنیم کمک آن

 برای را مطلب این دوستانم از یکی گذشته هفته. کنیم کمک خودمان به آن از شدن رها در خالق و مفید خوب، و باشیم

 تغییر برای فرصتی عنوان به کرونا. کرد خواهیم دعا آنرا دیگر لحظه چند که شفاعت دعای یک با همراه ، نوشت من

 می ویروس این که هستیم یادگیری آماده ما که است زمانی ، شدن بهتر برای بودن، خوب برای. است چیزها از بعضی

 . بیاموزد ما به خواهد

 : که میپذیرم من

 گفتگو یا اخبار تماشای با روزها این اغلب من که شدن تسلیم احساس و ها جدل ، ها ترس همه از غیرمعمول اوضاع
: با کند مطابقت رسد نمی نظر به کردیم اعالم گذشته هفته که پاک عید پیام و.دارد وجود شوم می روبرو آنها با مردم با

 از را خود جان ها خیلی که بینم می را گزارشهایی و عکسها من سپس و! شود می پیروز زندگی! برخاست عیسی

 .نیست پذیر امکان مردگان دفن حتی که اند داده دست

 

 با دقیقا   است بوده مجبور آمده، آن از یکشنبه این خطبه متن او کتاب از که پیامبری، که است جالب بسیار من نظر به
 کتاب که ببینید توانید می. باشد شده متولد میالد از قبل ششم قرن در او اگر حتی ، بیاید کنار وسؤاالتی مشکالتی چنین

 دارید؟ آگاهی یا دانید می کم آن از چقدر اساسا   یا - است روز به چقدر مقدس

 مشکلی: گفتم که همانطور اما البته، کند، نمی صحبت معاد با آن تناسب چگونگی یا کرونا بیماری درباره پیامبر: البته

 چه که دارد دوست را ما واقعا   خدا آیا: کنند می فکر مردم و است تبعید در بابل در اسرائیل قوم: دارد وجود این شبیه

 داری؟ احتیاج او به وقتی کجاست او کند؟ می چه خدا و است ناعادالنه کامال   این افتد؟ می اینجا در ما برای اتفاقی
 

 - کند می یادآوری است کرده ایجاد را چیز همه که خدا قدرت از خود قوم به و کرد مطرح را سؤاالت این اشعیا رساله

 : کند غلبه مرگ بر تواند می قدرتش با که خداییست او: بیندیشید خودتان به خود ذهن در که کنید راحتی احساس و

 

 ۱۳ تا ۶۲ آیات ۰۴ باب اشعیا روخوانی
 

 آورده، بیرون بشماره را اینها لشکر که کیست و راآفرید اینها که کیست. ببینید برافراشته علیین به خودرا چشمان

 چرا یعقوب ای  ۶۲. شد نخواهد گم آنها از یکی وی توانایی عظمت از و قوت کثرت از خواند؟ می بنام را آنها جمیع

« .است داده دست از مرا انصاف من خدای و است مخفی خداوند از من راه»: گویی می چرا اسرائیل ای و کنی می فکر

 را او فهم و شود نمی خسته و درمانده زمین اقصای آفریننده یهوه سرمدی خدای که ای نشنیده و ندانسته آیا  ۶۲

 هم جوانان حتی  ۱۴. نماید می عطا زیاده قدرت را ناتوانان و بخشد می قوت را ضعیفان  ۶۲ کرد؟ نتوان تفحص

 و یافت خواهند تازه قوت باشند می خداوند منتظر که آنانی اما  ۱۳. افتند می بکلی شجاعان و گردند می خسته و درمانده

 .گردید نخواهند درمانده و خواهندخرامید. شد نخواهند خسته و دوید خواهند. کرد خواهند پرواز عقاب مثل

 

 او: نبینند را او حاضر حال در است ممکن اگر حتی. دهد می اطمینان خود مردم به اشعیا ، است نامحدود خدا قدرت

 !شود نمی بیزار و خسته

 را قدرتشان آنها زیرا. کنیم اعتماد قوی و جوان مردان به توانیم می ما آنچه از بیشتر. کنیم اعتماد او به توانیم می ما

 به زور و قدرت با نباید که اینجاست نکته. شد خواهند خشک نهایت در نیروهایی چنین و دهند می نشان خودشان از

 با توانیم نمی نهایت در ما اینجا در. کنند نمی کمکی ها سالح حال هر به. داد انجام حرکتی میشود نزدیک که دشمنی

 و. است توصیف غیرقابل خدا قدرت .کنیم می تکیه خدا قدرت به بلکه کنیم، عمل خود بیرونی توان و قدرت به اتکا

 ضعفها در خداوند قدرت: پولس قول به باشد،یا می پایان خود توان و قدرت با درماندگی و خستگی خداوند: بهترین

. کنیم گیری سوخت دوباره و دوباره توانیم می آن از که است کاهش بدون و دائمی منبع یک مانند این. میشود نمایان

 :دهد می تذکر ما به نبوی عیسی ؟ دهیم انجام را کار این چگونه

 

 دوره میانه در ما سپس و - باشید پروردگار منتظر. شود می داده جدیدی قدرت هستند پروردگار منتظر که کسانی به

 و دادن انجام برای ها آشفتگی این میان در هستیم مجبور حاضر حال در ما اکثر نهایت در که چرا. داریم قرار کرونا

 ، برود بین از سکوت در است، همراه ما با: داریم قرار فشار تحت حاضر حال در ما. شدن تعطیل کم کم و ندادن انجام

 او طرف از و گیریم پیش در خدا با را ارتباط این توانیم می ما همه. کند تقویت خود قدرت با را ما بخواهیم خدا از

 خودمان خودمان مه آمادباشیم اگر کنیم، زندگی خدا قدرت بدون باشیم آماده ما اگر سپس و. آوریم بدست جدیدی قدرت

. کرد خواهیم صعود ها عقاب مانند بالهایی با سپس ایم، سپرده او به را زندگیمان ما که چرا نکنیم، رها خود خال به را

 جای به بتوانیم تا یافت، خواهد گسترش ما انداز چشم کنیم، نگاه آن مشکالت و جهان به باالتر منظر از توانیم می ما



 توانستیم می فقط قبال   که جایی بود، خواهیم ها فرصت دیدن به قادر ما کنیم، نگاه چیز همه به ، خودمان وضعیت
 یک در چرخیدن و محل در ایستادن جای به - بگیریم یاد را خود روح و ذهن حداقل - و کنیم درک را ها محدودیت

 . است کرونا دوره در پاک عید پیام این. گیریم می یاد را پرواز ، دایره

 

 

 ما در تواند می نفس به اعتماد سپس و. گشاید می ما برای آنرا خدا قدرت که است این دهیم انجام باید ما که کاری تمام

 .سودمندی و خوبی سمت به: کند کمک خالقیت از پر زندگی به تواند می اما شویم، نمی قربانی ما که کند رشد
 


