فيروس الكورونا
(وباء كوفيد – )19

داع للقلق؟
هل من ٍ
رؤية من منظور الكتاب المقدس

وباء كوفيد – 19
آفاق لألمل

نشهد اليوم وبسرعة كبيرة انتشار فيروس الكورونا الذي يسبب
اإلصابة بمرض رئوي جديد يُسمى كوفيد.19-
أعداد المصابين بهذا الفيروس والوفيات من جراء هذا المرض في
تزايد مستمر ،وفي الوقت نفسه تُجرى األبحاث العلمية وبصورة
حثيثة عن دواء مضاد .وإلى ذلك الحين تبقى اإلجراءات الوقائية
من العدوى مهمة للغاية في الوقت الحالي .عند إصابة أي شخص
بهذا الفيروس المعدي ،يُوضع هذا في الحجر الصحي لعزله عن
األناس األصحاء .وكل من كان له اتصال بهذا الشخص ،فهو أيضا ً
يخضع للحجر الصحي .يتمثل الغرض من عزل األشخاص ،أي
وضعهم في الحجر الصحي ،في كسر سلسلة العدوى بأكبر قدر
ممكن.

داع للقلق؟
هل من ٍ
تفشى مرض المجاري التنفسية كوفيد 19 -أو الكورونا في نهاية
شهر ديسمبر  /كانون األول  2019في مدينة فوهان الصينية التي
يقطنها الماليين ،وتحول منذ ذلك الحين إلى جائحة (وباء عالمي).

في  11مارس  /آذار  2020أعلنت منظمة الصحة العالمية وباء
فيروس الكورونا وبا ًء عالميا ً (جائحة) .ونظرا ً إلى السرعة الفائقة
النتشار فيروس الكورونا ،فهناك فعالً مايدعو للقلق ،والبد من
توخي الحذر واتخاذ تدابير وقائية.
هذا النوع من اآلفات ليس بظاهرة جديدة ،فحتى قبل ثالثة آالف
سنة كان األناس المصابون بالبرص المعدي يُعزلون عن األصحاء.
وهذا حسبما نعلمه من الكتاب المقدس .كان على األناس المصابين
بالعدوى العيش في حالة عزلة (انظر الويين  ،46 ،13الكتاب
المقدس) .من وجهة نظرنا اليوم فإن التعامل مع المرضى بهذا
الشكل يُعتبر تعامالً يتسم بالقساوة .ولكننا في واقع الحال نستخدم
اليوم نحن أيضا أساليب مماثلة ونسميها الحجر الصحي.

كيف يمكننا حماية أنفسنا؟
يوصى الخبراء واألطباء بتجنب الحشود الكبيرة من الناس وارتداء
األقنعة الواقية في حاالت معينة وغسل األيادي بانتظام وبصورة
جذرية .كما أنه يتم استخدام مواد التعقيم وتنظيف مقابض األبواب
باستمرار والمحافظة على بعد وقدره متر إلى مترين عن كل
شخص.
وهناك إجراء وقائي آخر وهو تقوية جهاز المناعة من خالل
التغذية الصحية .ولكن هل أن كل هذه التدابير المذكورة كافية لكي
تمنحنا األمان والسالمة؟ إننا نالحظ بسرعة أن كل هذه التوصيات
المذكورة تعمل فقط على تخفيف مخاوفنا بصورة ضئيلة.
إنني أود أن ألفت االنتباه بشكل خاص إلى جانب مهم ال يجوز
إغفاله في هذه الظروف .نعرف من الكتاب المقدس أن الله الحي

قادر على حماية كل إنسان وفي المزمور  7 – 5 ،91نقرأ
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هكذا بالذات اختبر شعب الله األمر في مصر ،فبينما قُتل كل بكر
في كل عائلة مصرية في ليلة واحدة ،أُبقي كل شعب الله على قيد
الحياة .لم يمت أحد منهم (أنظر سفر الخروج .)13 – 12 ،12
وحتى في وقت الطوفان حفظ الله بعض الذين وثقوا به.

هل يمكننا أن نعتمد على نفس الحماية اإللهية؟
نالحظ أن األمثلة المذكورة ليست ذات صلة مباشرة بوضعنا
الحالي ،لكنها تظهر قوة الله وعظمته :الله قادر على حمايتنا من كل
األخطار .إننا نرى كيف أن أناسا ً مؤمنين أيضا ً يموتون من جراء
المرض ويلقون مصرعهم في الحروب والكوارث واالضطهاد.
علينا أن نأخذ هذه االحتماالت أيضا ً بعين االعتبار.
هناك مثال مشجع على كيفية مساعدة الله الحي لنا في الضيقات
وهو ما نقرأه في الكتاب المقدس عن ثالثة أشخاص أجانب مكلفين
ع ْبدَنَغُ َو .كان الملك نبوخذ
شد َْر َخ َو ِمي َ
بالقيام بأعمال والية بابلَ :
ش َخ َو َ
نصر قد أصدر أمرا ً يُلزم كل الشعب بالسجود لتمثال الذهب للملك
نبوخذ نصر الذي نصبه .وكل من لم يلتزم باألمر ويخر ويسجد له،

فكان في تلك الساعة سيلقى في وسط أتون النار المتقدة .كان من
الواضح بالنسبة للقائمين باألعمال الثالثة بأنهم لن يسجدوا إال لله
الحي .ولذلك أجابوا الملك بالكلمات التالية:
ون
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دانيال 18 – 17 ،3
الموكلون بأعمال والية بابل لم يعرفوا كيف سينتهي األمر بهم ،غير
أنهم كانوا عازمين على الوالء لله الحي حتى إذا كان ذلك يعني
الموت بالنسبة لهم .لقد تم زجهم في أتون النار واختبروا هناك كيف
أن الله حماهم .بوسعنا أن نقول بكل يقين بأن الله الحي يحمي الناس
الذين يثقون به ،وأنه يحملهم على أكتافه طيلة مرورهم في أشد
الصعاب والضيقات في حياتهم .ولكن حتى عندما يكون المرض
والمعاناة أو الموت في انتظارهم فإنهم يعلمون بكل ثقة ويقين أن
الله لن يتوانى عن حمايتهم .إنهم يضعون ثقتهم في قيادة الله الحي
لهم وأن كل األمور في حياتهم تعمل معا ً لخيرهم.

وباء بعواقب مأساوية
في ظل وباء الكورونا الذي نشهده ،علينا أيضا ً أن نتذكر بأنه
يوجد “مرض” آخر مأساوي أكثر من المرض الذي يسببه فيروس
الكورونا .إننا على حق إذا قلقنا لسبب انتشار فيروس الكورونا،

وهناك من قد أصيب بالفيروس ويعدي آخرين به دون أن يكون
مدركا ً لذلك.
ولكن يوجد “فيروس” آخر أشد غدرا ً وفتكا ً وهو أسوأ فيروس
موجود يصيب الناس دون أن يكون ظاهراً .وكثيرون هم من ال
يالحظونه وهو “الخطيئة” .كلمة “الخطيئة” مصطلح موجود في
الكتاب المقدس وهو يصف حالة اإلنسان المنفصل عن الله الحي
وطريقة حياة هذا اإلنسان الخاطئة .اإلنسان الخاطئ غير ملتزم في
حياته بوصايا الله وليست له عالقة شخصية مع يسوع المسيح .الله
يريد أن نعيش معه ومع األناس اآلخرين في محبة ووئام وانسجام،
غير أن الخطيئة تدمر حياتنا مع بعضنا البعض وعالقتنا بالله.

عالمنا مدمر في كثير من الجوانب ويسوده الكثير
من الكراهية واإلرهاب والحروب والمعاناة البشرية.
كل منا يعاني منها بشكل ما.
كثيرا ً ما نجد أنفسنا أمام أكوام الحطام وال نعرف أين الحل وأين
المخرج“ .الفيروس” قد أحكم قبضته علينا .الناس على خصام
والعائالت تتفكك والدول في حاالت حرب ،وهذا كله ليس المفعول
األقصى للخطيئة ،فاألثر المأساوي للخطيئة هو انفصال اإلنسان عن
الله الحي وهذا االنفصال هو جهنم حيث يكون مآل اإلنسان العاصي
عن التوبة إلى األبد.
تصور نفسك وأنت مجبر على البقاء في الحجر الصحي ليس لمدة
أسبوعين أو ثالثة فقط وإنما طيلة حياتك!
هذه بالطبع فكرة مرعبة ولكن فيروس الخطيئة له هذا األثر
المأساوي الذي ال يترك اإلنسان في “الحجر الصحي” أي حجر
جهنم لبضعة أسابيع أو أشهر وإنما إلى األبد .هذا يعني انفصال
اإلنسان عن الله الحي ومصيره بعد موته المكوث في مكان مرعب
(جهنم) بعيدا ً عن الله.

“وباء” يمكن التغلب عليه
إذا كانت العواقب التي يسببها فيروس الخطيئة وخيمة إلى هذه
الدرجة فما مدى أهمية معرفة طريقة الشفاء والخالص! الله نفسه

اتخذ التدابير الالزمة لذلك ،فهو قد أرسل ابنه يسوع المسيح إلى
هذا العالم ليخلصنا من فيروس الخطيئة .مات يسوع المسيح على
الصليب في الجلجثة من أجل مغفرة خطايا كل إنسان على وجه
األرض .لقد دفع يسوع المسيح ثمن خطايانا وذنوبنا الباهظ من
خالل التضحية بحياته من أجل مغفرة خطايانا وذنوبنا وألجل
شفائنا وخالصنا األبدي .لقد حمل آثامنا ومعاصينا ووقعت عقوبتنا
عليه .مغفرة الخطايا والذنوب ال تتم بصورة تلقائية ،فحتى اإلنسان
المريض عليه تعاطي الدواء الذي يساعده على الشفاء .وهكذا علينا
أيضا ً أن نأخذ الدواء الذي يقدمه الله الحي لنا وهذا “الدواء” المضاد
لخطايانا هو يسوع المسيح .آمن بيسوع المسيح سيدا ً ومخلصا ً
لك .التكفير عن خطايانا مجاني ،فبتضحية المسيح بحياته لنا قد تم
الغفران والتكفير عن كل آثامنا ومعاصينا وال خوف بعد من يوم
القيامة فخالص اإلنسان يتم بنعمة الله ،أي أن مغفرة الذنوب مجانية
وهبة من الله والطريق الوحيد للخالص هو بيسوع المسيح ال غير.
الكتاب المقدس يقول:
ْس ِبأ َ َح ٍد َ
س ٌم آ َخ ُر تَحْ تَ
غي ِْر ِه ا ْل َخالَ ُ
ْس ا ْ
َ
ص .أل َ ْن لَي َ
“ولَي َ
ص»”.
اسِ ،ب ِه يَ ْنبَ ِغي أ َ ْن نَ ْخلُ َ
س َم ِ
ال َّ
اء ،قَ ْد أُع ِْط َي بَ ْينَ النَّ ِ
(أعمال الرسل )12 ،4

كيف يتم تحريرنا من ذنوبنا من قبل المسيح يسوع؟
علينا أوالً أن ندرك بأننا نحتاج لمغفرة ذنوبنا ،وفي الخطوة الثانية
علينا أن نقبل يسوع المسيح سيدا ً على حياتنا.

كيف يحصل ذلك بالتحديد؟ تحدث إلى يسوع المسيح من خالل
صالة بسيطة ترفعها إليه ،واشكره على موته فوق صليب الجلجثة
من أجل مغفرة خطاياك ،واطلب منه أن يغفر لك خطاياك وادعوه
أن يكون ربك وسيد حياتك .قل له بأنك أنت أصبحت ُملكا ً له وأنك
تريده أن يقوم هو بتسيير حياتك من اآلن فصاعداً .سلم حياتك هكذا
للمسيح يسوع لكي تكون بين يديه!
وبعد ذلك يغفر لك يسوع المسيح كل ذنوبك وخطاياك ويجعلك ابنا ً
لله الحي ،وبذلك ستكون محررا ً من فيروس الخطيئة وبوسعك أن
تفرح ألنك في يوم ما ستكون معه في السماء .وبدءا ً من هذا اليوم
وهذا القرار ستبدأ حياتك الجديدة مع يسوع المسيح .اقرأ من اآلن
فصاعدا ً وبصورة منتظمة الكتاب المقدس للتعرف بصورة أفضل
على إرادة الله ،وتحدث مع الله من خالل الصالة إليه ولتكن لك
عالقة مع أناس لهم عالقة شخصية مع المسيح ويعيشون به وله.
هل من داع ألن نقلق؟ أود أن أشجعك على االتكال على الله الحي
وتسليم حياتك للمسيح يسوع .لربما يساعدك خوفك من فيروس
الكورونا على تخلصك من أسوأ “فيروس” موجود على اإلطالق،
أال وهو الخطيئة.
مانفريد روسلر
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