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Markus 14,3-9:
انجیل مرقس باب  ۱۴آیات  ۳تا ۹
عنیا در خانه شمعون ابرص به غذا نشسته بود ،زنی با شیشهای از عطر
 ۳و هنگامی که او در بیت َ
گرانبها از سنبل خالص آمده ،شیشه را شکسته ،بر سر وی ریخت.
 ۴و بعضی در خود خشم نموده ،گفتند ،چرا این عطر تلف شد؟
 ۵زیرا ممکن بود این عطر زیادتر از سیصد دینار فروخته ،به فقرا داده شود .و آن زن را سرزنش
نمودند.
 ۶ا ّما عیسی گفت ،او را واگذارید! از برای چه او را زحمت میدهید؟ زیرا که با من کاری نیکو
کرده است،
 ۷زیرا که فقرا را همیشه با خود دارید و هرگاه بخواهید میتوانید با ایشان احسان کنید ،لیکن مرا با
خود دائما ندارید.
قوه او بود کرد ،زیرا که جسد مرا بجهت دفن ،پیش تدهین کرد.
 ۸آنچه در ّ
 ۹هرآینه به شما میگویم در هر جایی از تمام عالم که به این انجیل موعظه شود ،آنچه این زن کرد
نیز بجهت یادگاری وی مذکور خواهدشد.

اعضای گرامی :پرسش ها و تصمیمات در مورد بحران فعلی کرونا همانند یک ذره بین به هم پیوستند
و تفکرات و جهان ما را به هم متصل میکند .در حال حاضر ما هنوز در وضعیت نسبتا خوبی به سر
میبریم وقتی که ما موقعیت خودمان را با ایتالیا و اسپانیا مقایسه میکنیم .اما ما نیاز داریم که نگاهی
برای مثال به سرای سالمندان وورتسبرگ و ولفزبرگ بیندازیم .نگاه کنید اوضاع برای ما نیز قابل
تحمل است و اوضاع بحرانی غیر قابل پیش بینی می باشد تعداد افراد آلوده مبتلیان ای که به درمان
فشرده احتیاج دارند ،و تعداد افرادی که از این بیماری جان سالم به در نمی برند و در نهایت پیامدهای
اقتصادی که این بحران را تحت تاثیر خود قرار میدهد .همه ما از این وضعیت رنج میبریم حتی اگر
بیمار نباشید زیرا هرکدام از ما تحت تاثیر محدودیت های اجتماعی که مقرر گردیده است دارای
ممنوعیت هایی هستیم .از جمله ممنوعیت تماس .بسیاری از کارگران افراد شاغل و کارآفرینان نگران
این هستند که آیا از تاثیر این بحران مالی و اقتصادی میتوانند جان سالم به در ببرند یا خانواده هایی
که هم اکنون با کار و مراقبت از کودکان در یک فضای محدود دچار مشکل شدهاند در زیر این فشار
ناله میکنند و آرزوی فضا آزادتری را دارند .پس این قابل درک است که سواالت همیشه بیشتر شود
وقتی که ما میخواهیم دوباره به به شرایط عادی و نرمال برگردیم در اینجاست که موسسات اقتصادی
محاسبه میکنند که اگر این محدودیت های موجود برای هفته ها و ماه ها ادامه پیدا کند تا سرعت وارد
آمده چقدر خواهد بود و این چنین خواهد بود که در کنار ویروس شناسان ریاضیدانان هم به مهمترین
مشاوران دولت تبدیل می شوند  .آن ها می بایست محاسبه کنند که منحنی عفونت ها تا چه اندازه می

باید باال برود تا برای یک نفر در زندگی تهدید کننده باشد آنها را محاسبه می کند که در صورت ثابت
ماندن این منحنی تا چه میزان این بحران دوام خواهد داشت و چه به تعداد بیکار و چه تعداد ورشکسته
خواهند شد سپس نمودار سود و زیان ترسیم خواهد شد طرز تفکر است که ما و دنیای ما را به شدت
نیازمند هم می کند و بعد از آن می پرسیم چه چیزی ارجحیت دارد و چه چیزی ارجح نیست چه چیزی
برای به انجام رساندن اهداف مفید و ارزشمند است ما قبل از این موضوع را در گذشته در زمینه
پرستاران و بیماران تجربه کردهایم زیرا هر حرکتی در یک فهرست ثبت می شد  .کادر پرستاری دقیقا
میدانستند که بیمار هم اکنون چه خدماتی می بایست دریافت کند در چند روز گذشته این سوال مرتبا
مطرح شده که آیا در خارج از منزل می بایست از ماسک استفاده کرد و یا لباس های مخصوص که
پرستاران و پزشکان در بیمارستان ها استفاده می کنند یا می بایست این لباس ها جهت حمایت از
پرستاران و پزشکان در بیمارستان رزرو باشد در ایتالیا مشاهده کردیم که چگونه پزشکان در شرایطی
قرار گرفتند که دستگاه تنفس مصنوعی که برای یک بیمار  ۸۰ساله که به سختی نفس می کشید استفاده
کنند یا برای نجات یک بیمار  ۴۰سال استفاده کند بارها و بارها در زندگی ما به شرایطی می رسیم که
در آن مجبور به معامله شویم که در آن هیچ تصمیم درستی وجود ندارد گاهی اوقات شما نمی توانید
درست عمل کنید مانند پزشکان ایتالیایی که این امر در مورد آنها بسیار مشهود است همچنین در داستانی
که در مورد مست کردنی نیست به تازگی شنیدیم در اینجا قیمت به ارزش کاال مورد نظر است روغنی
که زن گمنام بر روی سر عیسی میریزد ،دارای ارزشی است که تقریبا با درآمد ساالنه یک کارگر
اسرائیلی مطابقت دارد چنین اثر قیمتی فقط در دربار سلطنتی مورد استفاده قرار می گرفت پس کاری
که این زن انجام داد یک اسراف بسیار بزرگ بود قابل درک سر یارانه نیست ناراحت شدند که
میبایست این پورسرخ فقرا میشد از این گذشته چند قطره از این است کافی بود که زن قدردانی خود
را ابراز کند و کل اتاق را از بوی عطر کند محتویات این اقدام ممکن بود که جان و زندگی یک انسان
را نجات نداده باشد  .اما یک فرد فقیر و بی خانمان میتواند یک سال با بهای آن زندگی کند  .از نظر
سود و هزینه شاگردان حق داشتند اما این حق را به جان با نظر می دهد و از او دفاع می کند به دنبال
این بود که رفتار آن را توجیه کند حتی اگر این قدر کار و اغراق آمیز بوده باشد و بر عکس کوچکترین
انتقادی به آن زن وارد نمیکند و عمل زن را به عنوان یک کار شایسته ستایش میکند ظاهر آنیسا
معیار کامل متفاوتی نسبت به محاسبه سود و زیان ما دارد البته به هیچ عنوان مخالف اقتصاد و صرفه
و صلح نیست و شکی نیست که مراقبت از فقرا نیز برای او بسیار مهم است ولی چیزهای مهمتری
در زندگی نسبت به مسائل مالی وجود دارد برای مثال هدیهای برای عزیزانمان البته ما واقعا نمیتوانیم
به شروع به پای آنها برسیم اما چه کسی از متعجب می کند که پنج گل رز برای عشق ما کافی است
آیا میتواند کمتر یا بیشتر باشد اما غالبا در کلیسا نیز با همین تفکر صرفه و صلح تصمیم می گیریم
که من فقط به مذاکره فکر نمیکنم وقتی که نوسازی کلیسا و سالن اجتماع درباره آن تصمیم میگیرد و
به آن میپردازند البته ما نیز می بایست با آنچه که میخواهیم انجام دهیم و آنچه که از توان ما ساخته
است فکر کنید و توجه نمایید  .ما همیشه به یاد داریم هنگامی که ایسا گفت آنچه که یکی از این برادران
کوچکترین من کردید به من کرده اید اما در اینجا مسئله دیگری وجود دارد چه معیارهایی تفکر ما به
ایثار را تعیین می کند من معتقدم از آنجا که همه وسواس را میشناسم به منافع و تاثیر گذاریش باالترین
اولویت را بدهید بارها و بارها میشنوم که وقتی انسان نیاز حاجت دارد به کلیسا می رود و من به
خودم قول میدهم که اگر به شهادت رسیدن به احساس بهتری پیدا کردم و مشکلت مهر شده در یکشنبه
های دیگر هم این است که میتواند منتظر من باشد اما حتی کس برای کسانی که هر یکشنبه تقریبا به
کلیسا می آید بعضی اوقات این سوال پیش می آید که آیا برای بعضی همه چیز خوب و بهتر پیش
نمیرود داستانهایی که هرسال گفته میشود همیشه یکسان هستند انسان میتواند آنها را حذف کرده و
مستقیما به سراغ موزه برود و برای چه نیاز به به این همه اشعار داریم که آنها را بخوانیم  .یک ترانه

قبل و یک ترانه بعد از خطبه همین کافی است و همین طور یک دعای کوتاه همین کافی است بله شاید
شاید گل رز برای عشق و دوست شما کافی باشد و الزم نیست که یک دسته گل کامل باشد ولی آیا این
ارتباط بایستی کافی است آیا این در مورد او صادق است که ما به دنبال منافع شخصی خود در این
رابطه هستیم اگر من این سوال را از خودم بپرسم جواب آن از قبل برایم کامل واضح است معیار
اصلی در پادشاهی خدا نسبت نفر از آنان نیز معیار عشق است و قابل محاسبه و اندازه گیری نیست
این معیار این بود که زن ناشناس در عمل خود نشان داده است به همین دلیل است که به طور کلی او
را به عنوان یک نماد در اینجا قرار داد .چه کسی مانند و ارتباط بایستی برای بیش از هر چیزی در
زندگی مهم تر است اون تنها در مقابل عبادت پروردگار زمان و دقیقه برایش مهم نیست که پول و
واریز به حساب های بانکی نیز برایش مهم نیست اگر من فقط تو را داشته باشم از آسمان و زمین
چیزی نمیخواهم کیست در آسمان برای من و غیر از تو هیچ چیز را در زمین نمی خواهم اگرچه جسم
و دل من زائل گردد یکی از صخره دلم هست همان خداست تا ابد االباد چنین عشقی با شادی به ستایش
او میپردازد زیرا با او بودند و بر روی زمین مانند با او بودند در بهشت است در این صورت است
که انسان می تواند آواز بخواند موسیقی بنوازد و نقاشی کند و همه چیز را با عشق انجام دهد و الزم
نیست در این ریتم عاشقانه به چیزی به دقت اندازه گرفته شود و یا معیار سنجش شود که این کارشناس
فایده ندارد شاید برای بعضی کمی خارج از تصور به نظر برسد که این ابراز محبت و ارادت از طرف
 ۱۲مردی که  ۳سال با عیسی بودهاند سر نزد بلکه از طرف یک زن ناشناس بود که برای او حکم
پادشاه را داشت ارزشمندترین چیز در زندگی او که با مسح کردن عیسی این ارزش را به خوبی نشان
میدهد اما میگوید زیرا که جسدم را به جهت تدفین از پیش تدهین نموده و هر آینه به شما میگویم .
در هر جایی از تمام عالم که به این انجیل موعظه شود آنچه این زن کرده یادگاری وی مذکور خواهد
شد .همانطور که با ورود شاهانه خود در چند روز قبل از اینکه به او ادای احترام به عنوان پادشاه
بکنم مخالفت میکند همانند یک ژنرال پیروز نیامد بلکه بر روی االغ سوار شدن بر روی است و حتی
پس از مرز کردن خواستار مبارزه جهت رهایی از دست رومیان نشده در عوض به مردم خود اطلع
داد که خواهد مرد اون می گوید که تو اشتباه کردی که مرا مسح کردی بلکه به مردمش میگوید شما
جسد مسیح را مسح کرد و این آخرین وظیفه محبت آمیز بود آنچه در اینجا قبل از مراسم تشییع عیسی
رخ میدهد افتخار و مقام پادشاهی وی را نشان میدهد اما به گونهای که این است سلطنتی از طریق
صلیب به دست میآید این سود و هزینه را در هدف خود دنبال نمیکند بلکه عشق بی قید و شرط به
مردمش برای او مهم است برای نجات ما هر آنچه را که در بهشت داشت و همین طور تمام زندگی
خود را برای ما فدا نمود این برای تجارت ما در بحران کرونا چه معنی دارد یعنی توانایی عمل کردن
 .در این جهان ما نمیتوانیم از محاسبات سود و زیان جلوگیری کنیم زیرا ما دیگر در بهشت زندگی
نمی کنیم وضعیت بیمارستانها یا اقتصاد ممکن است روزی ما را وادار کنند که در مورد ارزش زندگی
سوال کنیم و چه بسا به موقعیت هایی برسیم که در آن هستیم پس می بایست همیشه تصور کسی که
زندگی ما را با خون خود خریداری کرده و عاری از نفرین و کردار شیطانی است و حتی در شرایط
سخت زندگی ما را رها نمی کند را در پیش رو داشته باشیم  .آمین

