
  توصیات لجنة البعثات العالمیة للكنائس استجابة لجائحة كوفید 19 (فیروس كورونا)

الغرض من ھذه الوثیقة ھو مساعدة الكنائس على التعرف على األزمة الحالیة والتخطیط لھا والتكیف معھا 
واالستجابة لھا. تحتوي الصفحات التالیة على معلومات حول ما ھو فیروس كورونا ، ولماذا یجب أن 

تستجیب الكنائس للوباء العالمي ونھج موصى بھ حول كیفیة القیام بذلك. باإلضافة إلى التعرف على ما 
یلي ، ُینصح باتباع تعلیمات منظمة الصحة العالمیة ومسؤولي الصحة العامة والحكومة المعنیة. الغرض من 

ھذه الوثیقة استالمھا كمعلومات إضافیة للخطط الوطنیة وتوصیات منظمة الصحة العالمیة ، ولیس كبدیل. 
وقد تم إعدادھا بالتعاون مع العدید من منظمات اإلغاثة والتنمیة والكنیسھ الخمسینیھ وخبراء الصحة. یعتمد 

الكثیر من المحتوى على التوصیات المقدمة من قبل تیرفند و لیفینج ووتر. ومن بین أمور أخرى یمكن 
تعدیل محتویات ھذه الوثیقة وفًقا لسیاقات مختلفة وترجمتھا إلى لغات مختلفة. 

ما ھو كوفید 19 (فیروس كورونا)؟ 

كوفید19 2019 ، ھو مرض معد یسببھ فیروس كورونا والذي تم اكتشافھ حدیًثا. وقد صنفتھ منظمة 
الصحة العالمیة على أنھ وباء في 10 مارس/آذار 2020، مما یدل على تأثیر مدمر محتمل على العالم 

بأسره. وھو شدید العدوى، وال یوجد حالیاً لقاح أو عالج لھ. معظم الناس (حوالي 80٪ ) تم تعافیھم من 
المرض دون الحاجة إلى عالج خاص. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمیة، حوالي واحد من كل ستة أشخاص 
یصابون بـ كوفید19 تصبح حالتھم خطیره ویعانون من صعوبة في التنفس. المرض ھو األكثر خطورة 
على كبار السن وأولئك الذین یعانون من حاالت طبیة موجودة من قبل مثل ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل 

القلب أو مرض السكري. األعراض األكثر شیوعا من كوفید19 ھي الحمى والتعب والسعال المستمر 
وصعوبات في التنفس; ومع ذلك، قد یحمل الناس وینتشر كوفید19 دون أن تظھر أي أعراض. 

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمیة، یمكن أن ینتقل كوفید19 من شخص إلى آخر عن طریق قطرات صغیرة من 
األنف أو الفم، تنتج عندما یسعل الشخص المصاب أو یعطس. ثم یتعرض أفراد آخرون لھا عند لمس 

األسطح أو األشیاء الملوثة ومن ثم لمس عیونھم أو أنوفھم أو أفواھھم. 

تدابیر الحمایة األساسیة ضد كوفید19 



  أفضل طریقة لمنع انتشار

COVID-19 

ھي االلتزام بھذه التدابیر الوقائیة : 
غسل الیدین بشكل متكرر وشامل بالماء والصابون لمدة 20 ثانیة على األقل. وفي حالة •

عدم توفر الماء والصابون، استخدم مطھر الیدین الذي یحتوي على 60٪ من الكحول 

تغطیة الفم واألنف باستعمال الكوع أو المنادیل الورقیھ عند السعال أو العطس؛ تخلص من •
المنادیل المستخدمة على الفور واغسل یدیك 

تجنب لمس عینیك واألنف والفم •

تجنب االتصال الجسدي، ومتى كان ذلك ممكنا، ابقى في المنزل بعیدا عن الحشود •

الحفاظ على مسافة ال تقل عن متر واحد (3 أقدام) من أي شخص یسعل أو یعطس •

البقاء في المنزل، وخاصة إذا كنت تشعر بانك لست على ما یرام. إذا كنت مصاًبا بالحمى •
والسعال وصعوبة في التنفس، فاطلب الرعایة الطبیة وفًقا للمبادئ التوجیھیة الصحیة 

الوطنیة 

استخدام طرق بدیلة للتحیة التي ال تشمل االتصال الجسدي •

كن على علم واتبع المشورة المقدمة من حكومتك والمسؤولین المحلیین ومقدمي الرعایة •
الصحیة 



لماذا یجب على الكنائس أن تستجیب لـ كوفید19 ؟ 

الكنائس والقساوسة في وضع فرید للمساعدة للحد من انتشار المرض. ومن األمثلة على ذلك الدور الحاسم 
الذي قامت بھ الكنائس والزعماء الدینیون خالل أزمة اإلیبوال في أفریقیا 

ینتشر كوفید19 من قبل األشخاص الذین ھم على اتصال وثیق. إذا لم یتم إجراء تغییرات على خدمات 
العبادة وغیرھا من التجمعات، یمكن أن تصبح الكنائس أماكن ینتشر فیھا المرض. وقد یعرض ذلك أعضاء 

الكنیسة لخطر التعاقد مع كوفید19 ویزید من تعریض حیاة كل من أعضاء الكنیسة وأولئك الذین یعیشون 
في المجتمعات المحیطة بھا للخطر. 

 وھذه أیضا فرصة لمشاركة محبة هللا قوال وفعال. یمكن للكنائس تنفیذ الرسالة المتكاملة - اإلعالن الذي ال
 .ینفصل عن اإلنجیل وإظھاره كما رأینا في حیاة وعمل یسوع

ویمكن للكنائس أن تغرس األمل استجابة للمخاوف المتعلقة بـ كوفید19 ورعایة احتیاجات الناس الروحیة 
والعاطفیة والجسدیة واالجتماعیة والسالمة من خالل مختلف المجامع الكنسیة. 

ویمكن للكنائس أن تستفید من الطرق التي تتحدث بھا بالفعل نیابة عن المھمشین، حتى ال تصبح أكثر تھمیشاً 
خالل ھذه الحالة الطارئة الصحیة العامة. 

كیف تستجیب الكنائس؟ 

 :یجب على الكنائس التفكیر في االستجابة بأربع طرق رئیسیة

قلل من انتشار المرض في كنیستك وفي المجتمعات. 1.

رعایة أعضاء كنیستك.                                                  2.

 حشد الكنیسة لرعایة المجتمعات. 3.



 صلوا q من أجل وضع حد لوباء كوفید19. 4.

1. تقلیل انتشار كوفید19 في كنیستك 

في حین أن الكنیسة مدعوة إلى عدم التخلي عن الدعوة للعبادة والزمالة ، فمن المستحسن إیجاد سبل جدیدة 
لمنع انتشار كوفید19 بین أعضاء الكنیسة والمجتمعات. یمكن للقساوسة أیًضا استخدام نفوذھم لتوصیل 

رسائل واضحة. 

أ. قم بإجراء تعدیالت على كیفیة حدوث العبادة والزمالة 

في حین أن الرعایة الروحیة واالجتماعیة التي تقدمھا الكنیسة أصبحت أكثر أھمیة من أي وقت مضى في 
وقت تفشي الوباء عالمیا ، فإن حبنا واھتمامنا بالشخص كلھ یعني أنھ یجب علینا أیًضا اتخاذ إجراءات 

لرعایة الرفاھیة الجسدیة ألعضاء كنیستنا ومجتمعاتنا. من أجل التأكد من أن الكنیسة ال تساھم في انتشار 
كوفید19 ، یتم تشجیعھا على التفكیر بقوة في تعلیق التجمعات الكنسیة العادیة حتى یمر التھدید المباشر 

النتشار المرض. ھذا یعني أن تكون مبدًعا حول كیفیة عبادات الكنیسة والزماالت. 

لقد قامت العدید من الحكومات ، أو ستقوم قریبا ، بتقیید التجمعات العامة ، بما في ذلك الخدمات الدینیة. ردا 
على ذلك ، یجب على الكنائس أیضا النظر في االمتناع عن التجمع ، أو على األقل یجب أن تعدل خدمات 

الكنیسة للحد من انتشار كوفید19. 

كن امنا عن طریق اخذ االحتیاطات 
الالزمھ 

كن ذكیا عن طریق البقاء مطلعا على اخر 
التطورات 
كن لطیف ومحب عن طریق مساعده 
االخرین 
واظب على الصاله  



الممارسات المقترحة للحد من انتشار كوفید19: 

اجتمع في مجموعات صغیرة من أقل من 10 أشخاص. •

طلب االمتناع عن حضور االجتماعات أو الخدمات من األشخاص الذین تظھر علیھم •
عالمات اإلصابة. 

تأكد من عدم حضور األشخاص المعرضین للخطر ، ولكنھم یتلقون بدالً من ذلك مكالمة •
ھاتفیة أو اھتماًما آخر. 

اطلب من الجمیع الجلوس أو الوقوف على بعد متر واحد على األقل من اآلخرین. •

االجتماع في الھواء الطلق. •

الحد من االتصال الجسدي ، بما في ذلك عند تحیة بعضھم البعض. انظرالى التحیة البدیلة •
التي قدمھا مسؤولو الصحة الوطنیة المناسبة لسیاقكم الثقافي. 

تجنب مشاركة األغراض العامة مثل الكؤوس واألطباق واأللواح والسالل. •

سجل الرسائل لیتم إرسالھا عبر وسائل التواصل االجتماعي عندما ال تتمكن من االجتماع •
كالمعتاد. 

باإلضافة إلى ذلك ، تأكد من تنظیف وتعقیم مرافق ومعدات الكنیسة بانتظام ، وخاصة المناطق التي 
یتم لمسھا بشكل متكرر ، بما في ذلك األسطح والمقابض والمحاضرات والمیكروفونات. 

أخیًرا ، تأكد من وجود مرافق لغسل الیدین ، بما في ذلك محطات إضافیة لغسل وتعقیم الیدین عند 
مدخل الكنیسة. 



ب. توصیل الرسائل الصحیحة والواضحة 

یمكن للقساوسة استخدام مواقع نفوذھم إلیصال الرسائل التالیة: 

• كوفید19 ھو مرض خطیر نحتاج إلى منعھ من االنتشار إلى اآلخرین. 

• أكثر أعراض كوفید19 شیوًعا ھي الحمى واإلرھاق والسعال المستمر وصعوبات 
التنفس. 

• إذا كان شخص ما یعاني من ھذه األعراض ، فمن المستحسن أن یقوم بالحجر الذاتي لمدة 
14 یوًما واتباع اإلرشادات الصحیة الوطنیة لطلب الرعایة الطبیة. 

• تدابیر الحمایة األساسیة ضد كوفید19 (راجع الصفحة األولى). 

• إذا أصیب شخص ما بـ كوفید19 ، فھذا ال یعني أنھ یعاني من مرض روحي أو أن هللا 
یعاقبھ. 

• ال ینبغي وصم أي شخص بتعاقده على كوفید19 أو إلقاء اللوم علیھ بسبب قلة إیمانھ. 

• شجع أولئك المرضى بشدة على التماس العنایة الطبیة وفًقا للمبادئ التوجیھیة الصحیة 
الوطنیة (انظر المثال الذي قدمھ یسوع في لوقا 17:14). 

• ال یجب إدانة أي شخص لممارستھ الحذر أو البقاء في المنزل أو تجنب التحیة الجسدیة. 
بدالً من ذلك ، ینبغي إبراز السلوك المثالي في الكنیسة. 



         • أھمیة الصالة للمتضررین. تعزیة وتشجیع أولئك الذین یعانون من الخوف والقلق. 

یمكن توفیر ھذا االتصال بوسائل مثل الخطب عبر اإلنترنت ، والتسجیالت ، والمكالمات الھاتفیة ، 
والرسائل النصیة ، ووسائل التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم (الرادیو والتلفزیون). 

باإلضافة إلى ذلك ، یتم تداول الكثیر من المعلومات الخاطئة حول كوفید19. من المھم أن تشارك الكنائس 
وقادة الكنیسة المعلومات القائمة على األدلة من مصادر موثوقة فقط. 

ملحوظة: قم دائًما بالرجوع إلى ما تشجعك علیھ السلطات الوطنیة ومنظمة الصحة العالمیة للتواصل. 

ج. قدم مثاال على الحیاة الصحیحة 

یجب على قادة الكنیسة أن یصیغوا السلوكیات التي لدیھا القدرة على إنقاذ األرواح 

• اتخاذ جمیع التدابیر الوقائیة (ضد كوفید19 )راجع الصفحة األولى. 

  

• إذا ُطلب منك الصالة ألعضاء الكنیسة الذین یعانون من أعراض كوفید19 ، فقم بذلك مع 
الحفاظ على مسافة مناسبة من متر واحد (3 أقدام) واتباع التدابیر الصحیة الوقائیة. 

• نمذجة المواقف اإلیجابیة والعمل الصادق واإلیمان باq فیما یتعلق بالوباء. 



2. رعایة أعضاء الكنیسة 

أ. قم بإعداد أعضاء الكنیسة لفترة من العزلة 

أثناء تفشي كوفید19 ، أو في محاولة لمنعھ ، قد یصبح أعضاء الكنیسة معزولین جسدًیا 
قلقین وخائفین. سیفتقدون جزًءا مركزًیا من حیاة الكنیسة ، التي تتجمع من أجل الشركة 

والصالة والعبادة. جھز أعضاء الكنیسة للعزلة من خالل إیجاد طرق لألعضاء للبقاء على 
اتصال وتقدیم الدعم الروحي لبعضھم البعض. ساعد العائالت على تنمیة حیاتھم الروحیة 

للصالة وقراءة الكتاب المقدس والتأمل وغیرھا من التخصصات الروحیة. 

ب. قم بإعداد طرق للبقاء على اتصال مع أعضاء الكنیسة لتقدیم الرعایة 

تأكد من أن لدیك معلومات اتصال لجمیع أعضاء الكنیسة (حیثما أمكن) للبقاء على اتصال 
من خالل المكالمات الھاتفیة أو الرسائل في أوقات العزلة. یمكنك أیًضا تحدید األشخاص 
األكثر ضعفاً (المرضى أو كبار السن) ، من بین أعضاء الكنیسة ، والتأكد من حصولھم 

على الطعام والماء والصابون واإلمدادات األساسیة األخرى. عند تقدیم الرعایة ، تأكد من 
أنك ال تعرض المسنین وذوي الحاالت الصحیة األساسیة لخطر اإلصابة بـ كوفید19. 

ج. تناول األسئلة الروحیة أو الالھوتیة ألعضاء كنیستك 

خالل أوقات األزمات والمعاناة ، یسأل الكثیر من الناس أشیاء مثل 'لماذا یسمح هللا المحب 
بالمعاناة؟' یبقى ھذا ھو السؤال األصعب في كل العصور والثقافات. 



من الجید معالجة األسئلة الصعبة من خالل استخالص الحكمة من الكتاب المقدس وحیاة 
یسوع. یتفھم یسوع معاناتنا ویرافقنا خاللھا ، وقد عانى أكثر من أي إنسان آخر. یفھم یسوع 

أیًضا مخاوفنا ویطلب منا أن نوصلھا إلیھ في الصالة (بطرس األولى 5: 7). یبقى دور 
المسیحي خالل وقت االختبار ھذا ھو جلب الشفاء إلى العالم المحطم ، والكشف عن محبة 

هللا ومجده ، وتوجیھ الناس إلى ملء الحیاة (یوحنا 10:10) التي ھي أكثر من الصحة 
الجسدیة. 

3. حشد الكنیسة لرعایة المجتمعات 

  

الكنیسة لیست موجودة لنفسھا ، ولكن لكي نحب هللا وأن نحب قریبنا. یجب أن یشھد 
المسیحیون خالل ھذا الوباء من خالل التحدث والعیش حیاة األمل والحب. لدى العدید من 
الكنائس أیًضا خدمات اجتماعیة یمكن االستفادة منھا لمعالجة الوباء بطرق عدیدة إلظھار 

الحب لمجتمعاتھم. إذا كانت كنیستك لدیھا بالفعل مجموعة تعبئة كنسیة أو مجموعة من 
المتطوعین ، بعد أن یتعرفوا على تدابیر الحمایة األساسیة ضد كوفید19 ، فكر في كیف 

یمكنھم خدمة المجتمع. 

االمثلھ تشمل: 

• التعاون على نطاق واسع مع السلطات والمجتمع المدني والكنائس األخرى والزعماء 
الدینیین. 

• ضمان تلقي المجتمع بأكملھ معلومات حول كوفید19 والتدابیر الوقائیة. 

• ینبغي إیالء اھتمام دقیق للوصول إلى المعلومات من قبل األشخاص الذین ھم في أوضاع 
ھشة. یحتاج األطفال واألمیین واألشخاص ذوو اإلعاقة إلى تلقي معلومات وقائیة أیًضا. 

یمكن توفیر المعلومات التي یمكن الوصول إلیھا من خالل الملصقات ومقاطع الفیدیو 
وعروض الصور البسیطة ومقاطع الفیدیو بلغات اإلشارة والمواد المكتوبة بطریقة برایل. 

• ضمان حصول المجتمع بأسره على مرافق غسل الیدین والمیاه. 



• التحقق من أن األشخاص الضعفاء والمعزولین بأن لدیھم ما یكفي من الغذاء واالحتیاجات 
األساسیة األخرى. 

• استجب للوحدة والخوف من خالل إنشاء دردشة جماعیة عبر اإلنترنت أو مجموعة دعم. 

• إذا كنت تستخدم وسائل التواصل االجتماعي للبقاء على اتصال بالكنیسة ، فتأكد من 
التواصل مع اآلخرین في مجتمعك بنفس القنوات. رسائل األمل اإلیجابیة یمكن أن تجعل 

العزلة أقل صعوبة. بھذه الطریقة ، أنت تجعل الناس یعرفون أنھم لیسوا وحدھم مع 
مخاوفھم. 

• توفیر المواد الغذائیة واإلمدادات للعاملین في مجال الرعایة الصحیة الذین من المرجح أن 
یصبحوا مثقلین باألعباء أثناء تفشي المرض. 

• العمل مع مسؤولي الصحة للمساعدة في تحدید حاالت كوفید19 في المجتمع. 

• شارك القصص من الكتاب المقدس وناقش ما تعنیھ في السیاق الخاص بك وخالل ھذا 
الوقت. مثال عظیم ھو قصة یسوع الذي یھدئ العاصفة الموجودة في مرقس 4: 41-35. 

یتم تشجیع أعضاء الكنیسة على المشاركة دائًما في محبة هللا ، في الكلمة والفعل. في الوقت 
نفسھ ، خالل وقت األزمة ، من المھم عدم استغالل خوف الناس أو توقعھم للمساعدة 

لغرض التبشیر. بدًال من ذلك ، ضع في اعتبارك كیف یمكنك أن تحب الناس بشكل أفضل 
من خالل إخبارھم بقصة كیف یساعدك إیمانك باq على االستجابة لھذه األزمة. 

4. الصالة والشفاعة 

تعتقد الكنیسة أن هللا نشط في شؤون البشریة ، لذا من المھم أن تذكر نفسك واآلخرین في 
كنیستك بأننا بحاجة للصالة من أجل إنھاء جائحة كوفید19. فیما یلي صالة یمكن أن 

تصلي. 



صاله الى العالم 
أبانا السماوي ، نأتي إلى عرش نعمة المحبة من خالل ابنك ، مخلصنا ، یسوع المسیح. نأتي بالمعرفة 
ُھ ُھَو َیْعَتِني ِبُكْم (1 بطرس 5: 7). نحن ممتنون أنك  ُكْم َعَلْیِھ، ألَنَّ المریحة التي قلتھا لنا ، ُمْلقِیَن ُكلَّ َھمِّ
تعرف مخاوفنا واھتماماتنا. نحن ممتنون لحكمتك اإللھیة التي تعطیھا بحریة لكل من یطلب (یعقوب 1: 

 .(5

بینما نصلي من أجل شعوب األرض ، نطلب أن یكشف روحك القدوس عن رحمتك وحقك ورأفتك ورغبتك 
في أال یضیع أحد. من خالل كلمتك وروحك ، أوصلنا إلى التوبة . نرجو أن تتم مملكتك على األرض كما 

ھي في السماء. 

نحن نصلي من أجل أولئك الذین یعانون مباشرة من تأثیر كوفید19: أولئك المرضى في المنزل ، المرضى 
في المستشفیات ومرافق الرعایة ، أولئك الذین یرعون أحبائھم المرضى. نناشد نعمة دم یسوع للشفاء. 

نصلي من أجل الفقراء والمھمشین والذین یكافحون من أجل الحصول على رعایة طبیة فعالة. یا رب 
ارحمھم. نرجو أن تتوجھ قلوبنا إلیھم وتلبیة احتیاجاتھم. 

نصلي للرجال والنساء العاملین في المجاالت الطبیة المختلفة. شكرا الستعدادھم للمخاطرة بصحتھم. 
حمایتھم وعائالتھم. 

 اَل تَْقَلُقوا ِمْن ِجَهِة أَيِّ َشيٍْء، بَْل ِفي 
ُكلِّ أَْمٍر لِتَُكْن ِطْلبَاتُُكْم َمْعُروفًَة َلَدى 
ْكِر.  الِة َوالدَُّعاِء، َمعَ الشُّ اهللِ، ِبالصَّ
َوَسالُم اهللِ، الَِّذي تَْعَجزُ اْلُعُقوُل َعْن 

إِْدرَاِكِه، يَْحرُُس ُقُلوبَُكْم َوأَفَْكارَُكْم 
ِفي امْلَِسيحِ يَُسوَع.



أبانا السماوي ، شكراً لك لرحمتنا أمامك وأنك ال تنام أبداً. حتى عندما ترى العصفور والشعر على 
رؤوسنا ، فأنت تعرف وضعنا المثیر للشفقة. تعال أیھا الروح القدس ، قدم لنا األمل ، ووفر لنا الراحة ، 

وأحضر لنا السالم ، وتجلب لنا الحب لك ولآلخر. بسم اآلب واالبن والروح القدس. آمین. 

بقلم الدكتور بیشام 

 IPHC أمین عام العنصرة ، أمین
 المشرف العام 

توحید جسد المسیح العالمي من خالل الصالة 

أیضا ، یرجى النظر في االنضمام إلى حركة صالة Unite714 ، والتي تستند إلى االتجاه الذي أعطاه هللا 
للرد على الوباء في 2 أخبار 7:14. یمكنك االشتراك للمشاركة والحصول على مزید من المعلومات 

والبقاء على اطالع على www.unite714.com. كل أسبوع ، سوف نصلي نفس الصالة في كنائسنا 
وشبكاتنا ونشجع األفراد على الصالة في الساعة 7:14 صباًحا و 7:14 مساًء. في منطقتھم الزمنیة. 

بمجرد االشتراك ، یجب أن تتلقى ھدًفا للصالة والصالة أسبوعًیا لمشاركتھ مع ناخبیك. یمكن العثور علیھا 
 .www.pwfellowship.org أیًضا على

المصادر والروابط 

Message	from	Dr.	Billy	Wilson,	chairman	of	PWF	and	Empower21?	

https://vimeo.com/399229556	

Message	from	Secretary	General	of	the	UN	https://
www.facebook.com/watch/?v=911052209328888	

World	Health	Organization	

http://www.pwfellowship.org


https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019	

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses	

https://www.facebook.com/WHO/videos/vb.154163327962392/513817142873722/?ty	

pe=2&theater	

What’s	App	WHO	Health	Alert	Group	

World	Council	of	Churches	

https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/covid-19	


