
 

   candlemas شمع

  

 و ووهان در نیچ دولت قرنطینه آغاز از سالیک  ،هیژانو 52 در تاریخ ،گذشته شنبه 

 بار نیاول یبرابسیاری از ما  کهزمانی بود  نیا .گذرد یم Hubei استان یشهرها ریسا

 .کرد رییتغ سیانگل در زیچ همه بعد هفته چند.  میشد مطلع کرونا روسیو از

  

 مقررات بکارگیری و آموزش ،ینگرانتوام با و عجیب  سال کی ،کرونا با سال یک 

 اانزو البته و زییپا و تابستان ،ها یآزاددر تیمحدود همراه با یزندگ برخورداری از ،دیجد

 و نیدروغ یها طلوع یتماشا و انتظار گذشته سال. میا کرده احساس ما همه که و تنهایی

 کشف کنیم. چه چیزی باید از آن ما  ،میده ادامه میتوان ینم احساسی که دیگر

  

 به. آنا و مئونیس: بوده اندانتظار در که میشو یم روبرو نفر دو با ما یخوان لیانج در 

 و گرفته روزه معبد در ها دهه آنا و ردیم ینم حیمس دنید از قبل که شد داده قول مئونیس

 خدا قول آنها. است نمونه ما همه یبرا به خدا سالخورده دو نیا  یوفادار .خواند یم نماز

 بمانند منتظر را خود عمر تمام بودند مجبور اگر یحت داشتند اعتماد آن به و بودند دهیشن را

 .ابدی تحقق تا

  

 یبرا انتظار اما کردند مالقات یسیع با آنها ،داشت را ارزشش آنها انتظار که میدان یم ما 

 انیپا منتظرما  که همانطور. کردند یزندگ نانیاطم عدم سالها با آنها رایز نبود آسان آنها

 موقع چه میدان ینم ما. میکن یم یزندگ نانیاطم عدم با زین ما ،میهستریگ همهبیماری  نیا

 ممکن یدائم راتییتغچه  شد تمام یوقتوز نمی دانیم هن یحت و رسد یم انیپا به چگونه ای

 و ،میا کرده ریگ آن وسط در ما ،آنا و مئونیس مثل درست. کند جادیا ما یزندگ در است

 .میکن یکار یواقع زمان در، قیطراین  از میتوان یم

  

: شنوم یم را ینظرات چنین بارها و بارها و کنم یم صحبت شما از یبرخ با هفته هر من 

 است درست مطمئنا  . دیرس میخواه آنجا به انیپا در ،دیده ادامه ،میباش بندیپا آن به دیبا ما

 برخورداراهمیت باالیی  از راسخ عزم ،میهست یروسیو تظار با چنینانحال در  یوقت که



 ادی آنها از میتوان یم یزیچ چه. باشند یدیمف یها نمونه می توانند آنا و مئونیس. است

 باشد؟ چگونه ما یبرا است ممکن انتظار  م؟یریبگ

  

 را خدا قول او ،کنند یم فیتوص مومن را مئونیس نیایش پافشاری می کنند. در آنها ، اوال 

 وقت هر. ردیگ یم روزه و خواند یم نماز معبد در مداوم طور به آنا همچنین ،است دهیشن

دعا و نیایش می کنند احساس خود را وقف  مقدس کتاب یها تیشخص که میشنو یم

 طبق میتوان ینم ما از کی چیه وجه چیه بهنشان داده می شود.  براحتی ناکافی بودن

 که همانطور را ما خدا اما! میکن عمل ،نشد خارج معبد از هرگزاینکه  ،آنا که ییالگو

با خدا ارتباط برقرار  دیخواه یم اگر. قبول می کند را ما عبادات تمام و ردیپذ یم میهست

و در نیایش وقت کمی به او  ،دییایب سایکل به دیتوان ینم که یحال در ژهیو به، کنید

 هنگام شما کنار در او حضور دییتأ در یراحت به تواند یم نیا ،دهید می اختصاص

 .دارد دوست زین راما  حرکات نیکوچکتر خداوند.  باشد شدن داریب صبح و دنیخواب

  

مشتاقانه به  مئونیس شود یم گفته. بودند دواریام گرانید به بلکه ،خود به نه آنها ،ادوم 

 میاورشلدر  یرستگار دنبال به که یکسان همه با آنا ودلداری می دهد  لیاسرائ قوم بنی

 ما اما ،است سختدر مقابل این بیماری  ما مبارزات با وجود آنکه.  کند یم صحبت بودند

 یم خوانده فرا انیحیمس عنوان به ما .میهست متحد گرید نفر اردهایلیم با مبارزه نیا در

 در که شود یم دعوت ما از و میباش داشته دوست خود مانند را خود گانیهمسا که میشو

 کی چیه نباشند امان در ایدن همه که یزمان تا.  توجه کنیمنیز  گرانید سمت به دیام و دعا

 .بود مینخواه امان در Covid-19 از ما از

  

 خدا و شدند پر یشاد از آنها ،کردند مالقات یسیع با آنا و مئونیس که یهنگام ،سرانجام 

 که یهنگام و شد میخواه خارج انزوا از سرانجام ما می گوید همه به آنا ،کردند شیستا را

 استفاده و یارزشکرگ ،وندخدا شیستا بخاطر را فرصت این دیبا ،میکن یم را کار نیا

 که میدان یم ما ،دهد رخ دردناک اتفاقات که هرچقدر. میبشمار متیغن یزندگ از حداکثر

 به ریناگز که یداستان ،است خداوند بزرگتر داستان از یبخش ریگ همهبیماری  نیا داستان

 .شود یم ختم یخوش

  

 به ما و ستین آسان ریگ همه یماریب نیاازگذر.  است گرفته فرا را ما انزوا وقرنطینه  

 شدن بهتر منتظرکه  همچنان. مییایب کناربا آن  میتوان ینم میکن یم احساس یمواقع ناچار

 به را ما تواند یم ی در انتظاروفادارا که دهند یم نشان ما به آنا و مئونیس ،میهست اوضاع



 همه به یسیع که میآور یم ادی به  Candlemsدر. دهد آرامش ما به و کند کینزد خدا

 کیای است،  هیهدبه عنوان که  دیام یادآوری یبرا اغلب ما و است شده داده هیهد ایدن

 برسد نظر به مشکل حاضر حال در یدواریام احساس است ممکن. میکن یم روشن شمع

 یکودک در همان است که دریافت می کنیم آن را و می کنیم صداآن را  ما که دیام نیا اما

 را راه و برافروخته یا شعله ،روزها نیتر کیتار انیم در یحت ،ابدی یم تجسم حیمس

 رای آینده ای بهتر روشن می سازد.ب

  

 نیآم 


