
 

 كوفید - 19
 توجیهات للكنیسة المحلیة

 
المحلیة للكنیسة توجیهات الوثیقة هذه وتقدم العالم، حول للكنائس التساؤالت من العدید 19 - كوفید ظهور                  یطرح

 في االستجابة للوباء.

السعال عبر الرذاذ یمر حیث وآخر فرد كل بین مترین) من (أقل األفراد بین القریب االتصال عبر كورونا فیروس                     ینتشر
غیر بأیدي البعض بعضهم أو المصابة األشیاء األشخاص یلمس حیث الجسدي التواصل خالل من كذلك وینتقل                  والعطس،

 مغسولة.
 

 وتشمل األعراض:

 الحمى واإلرهاق●
  سعال جدید ومستمر●
  الصعوبة في التنفس●
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األماكن كانت حیث العبادة، أماكن ذلك في بما االجتماع، أماكن بإغالق تقریًبا الدول جمیع تقوم العالم، أنحاء جمیع                    في
یتخلى أال یجب والمجتمع. الكنیسة لصالح وهو محدودة لفترة اإلغالق هذا بسرعة. 19 - كوفید فیها انتشر أماكن                    العامة
نؤدي أن یجب اآلخرین، صحة) و (خیر ورفاه واالهتمام الحب بدافع ولكن والشركة، للعبادة الدعوة عن الكنیسة                   أعضاء
التفكیر المهم فمن تقلیدي، إطار في مبنى في الخدمات تتم لم إذا لذلك، المرض. انتشار من الحد على المساعدة في                      دورنا

 بشكل خالق في شكل "الكنیسة" أثناء الوباء.
 

 یذكرنا فیلبي 2: 4 " ال َتنظروا كّل واحٍد إلى ما هو لَنفسه، بل كّل واحٍد إلى ما هو آلخرین أیًضا"

 ما یمكن أن تفعله الكنیسة وما علیها فعله أثناء تفشي مرض كوفید - 19
 تعزیز الرسائل الصحیحة والواضحة:

  یجب على الكنائس وقادة الكنائس التواصل بشكل واضح مع مجتمعهم ومحاولة التأثیر علیهم بشكل دائم، من
 المهم تقدیم رسائل واضحة وبسیطة عن كوفید - 19 تتناسب مع السیاق (مثل  المستوطنات الحضریة وغیر

 الرسمیة ) وتستند إلى األدلة.   استخدم طرًقا إبداعیة لتعزیز الرسائل الصحیحة، بما في ذلك عن طریق
 الهاتف ووسائل التواصل االجتماعي ومقاطع الفیدیو والملصقات، ویجب أن تتضمن الرسائل تدابیر

 النظافة الموصى بها لمنع العدوى.
 

 اغسل یدیك بالصابون لمدة 20 ثانیة على األقل بشكل منتظم.○
 اسعل واعطس في المندیل ثم تخلص منه فوًرا، وإذا لم تكن المنادیل متاحة، اسعل أو اعطس في○

 ذراعك المثني من خالل ثني مرفقك على وجهك.
 تجنب لمس وجهك.○

 
 التصدي للرسائل المضللة والمؤذیة لمقاومة الذعر ومنع الوصم :

األشخاص أو الجماعات لبعض ووصمة كاذبة إدانة إلى تؤدي التي الخاطئة الرسائل من العدید                 ُتنشر
المحلي المجتمع إلى االستماع الدینیین القادة على یجب الجهل. أو الخوف بسبب بالفیروس               المصابین
للعامة عنها الحدیث من والتأكد المتداولة، المؤذیة الرسائل الكتشاف األخرى المعلومات             ومصادر
لتهدئة فرصة هذه والوفاة. والضرر العزلة إلى الخاطئة المعلومات تؤدي أن یمكن فقد               وتصحیحها،

 المخاوف وتعزیز المواقف والسلوكیات اإلیجابیة.
 

  أن تكون نموذجًا للسلوكیات اآلمنة:
إنتقال ومنع األرواح إنقاذ على القدرة لدیها التي للسلوكیات نموذجًا یكونوا أن الكنیسة قادة                على
الجسدي. التباعد حول توجیهات واتباع بانتظام الیدین لغسل به یحتذى مثاًال یكونوا أن ویجب                العدوى،
عن الجسدي" و"التباعد المنزل في البقاء األشخاص من المزید من ُیطلب قد الحاالت، عدد ارتفاع                 مع
من حسنة قدوة یكونوا أن الكنیسة لقادة ویمكن الفیروس انتشار من للحد للغایة مهم وهذا                 اآلخرین،

 خالل االلتزام بالتوجیهات الصحیة للحكومة.
 
 

 
 

https://docs.google.com/document/d/1zesr6-aSCdPc91fgr9YSNzaSxTc1QcaCCsl8jxQtHKo/edit
https://docs.google.com/document/d/1zesr6-aSCdPc91fgr9YSNzaSxTc1QcaCCsl8jxQtHKo/edit
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 رعایة الجماعة (رعیة الكنیسة):

 قد یكون أعضاء الكنیسة معزولین وقلقین وخائفین، ربما لم یتمكنوا جمیًعا من الحصول على معلومات
 صحیحة حول كوفید - 19، وقد یشعرون بالحزن ألنهم ال یجتمعون مع اآلخرین. ابحث عن طرق

 لألعضاء للبقاء على تواصل وتقدیم الدعم والتشجیع الروحي لبعضهم البعض، وساعد العائالت على
 تطویر حیاتهم الروحیة من خالل الصالة وقراءة الكتاب المقدس، وقد یشمل ذلك دراسات الكتاب

 المقدس في المنزل، أو إنشاء مجموعة واتساب WhatsApp ، أو االتصال ببعضهم البعض بانتظام
 على الهاتف.

 ابق على اتصال عبر الهاتف، خاصة مع أولئك الذین یشعرون بالوحدة ، ویفتقرون إلى الوصول إلى●
 أحدث المعلومات أو األكثر عرضة للخطر.

 قم بإعداد مجموعة واتساب WhatsApp  لتقدیم الصالة من أجل الناس، أو مشاركة كلمات تشجیعیة●
 أو حتى إرسال عظة أو تأمل كتابي.

 شارك دراسات الكتاب المقدس التي یمكن ألفراد العائلة (في نفس المنزل) القیام بها مًعا.●

 
 رعایة المجتمع، وخاصة األكثر ضعفًا:

من الفترة هذه خالل یسوع ُیصوِّروا أن المسیحیین وعلى القریب، و اهللا لتحب بل لنفسها موجودة لیست                    الكنیسة
الیأس سیقاوم وهذا ویعیشونها، بجیرانهم والعنایة والحب األمل حیاة عن ویتحدثون والعمل، الكلمة               خالل
للخطر عرضة األقل األشخاص إن الوقت. هذا في نراها قد والتي الذاتیة الخدمة سلوكیات وبعض                 والخوف
لتقلیل الخطط في الشباب إلشراك طرق عن ابحث للخدمة، أفضل وضع في هم الجیدة) الصحة وذوي                  (الشباب1

 انتشار الفیروس، فمثال :

 شارك المعلومات، مثل مواقع غسل الیدین في المجتمع، أو معلومات مفیدة أخرى.●
 تفقد األشخاص المستضعفین والمعزولین للتأكد من أن لدیهم ما یكفي من الغذاء وتلبیة احتیاجاتهم●

 األساسیة األخرى.
 مقاومة الوحدة والخوف، على سبیل المثال قم بإعداد مجموعة دعم الصالة باستخدام الهاتف أو●

 اإلنترنت إن أمكن.
 فكر في فرص أخرى لالستجابة لهذا الوباء في مجتمعك (انظر المزید من المصادر أدناه).●
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     ساعد أعضاء الكنیسة في النظر للكتاب المقدس لتشكیل مواقفهم واستجاباتهم للفیروس:

أنه المقدس الكتاب لنا ویظهر بحب، ونتصرف نتحدث أننا من التأكد إلى األوقات هذه مثل في                  نحتاج
،19 - كوفید ذلك في بما العالم في تحدث التي والكوارث الفرد خطیئة بین مباشر رابط خلق یمكننا                    ال
(في ساقط عالم في نعیش أننا یعلمنا المقدس الكتاب لكن به، یصابون من وصم أو لوم یمكننا                   وال
وعد الناس یختبر أن نرید واقعنا. من جزء والمرض المعاناة حیث المكسورة بالعالقات مليء                الخطیئة)
جمیع في الناس الحتیاجات االستجابة خالل من بذلك ونقوم (10:10 (یوحنا الحیاة بملء               المسیح
مسیحیة نظر وجهة أیًضا: مفیًدا المصدر هذا تجد (قد والعاطفیة، والروحیة الجسدیة الحیاة:               مجاالت

 حول كوفید - 19)

 

 تشفع أمام اهللا من أجل نهایة كوفید - 19:
الواقع في لیست معاركنا أن نعلم كما العالم هذا إلنكسار لالستجابة الكامل اهللا سالح الكنیسة أعطیت                  لقد
-10 :6 (أفسس السماویات في الروحیة الشر أجناد مع الدهر، هذا ظلمة على العالم والة مع بل                  جسدیة
في إلیه إحضارها منا ویطلب وهمومنا مخاوفنا یسوع ویتفهم الوقت، هذا في مهمة الصالة لذلك ،(20                

  الصالة (بطرس األولى 5: 7).
 

 
 1یمكن أن یصاب الشباب أیًضا بفیروس كورونا لكن بشكل عام قدرتهم على التعافي أكبر بشكل جید.

 
 

  مصادر أخرى:

 تعلم منظمة تیرفند:  مصادر كوفید - 19●

  توجیهات الصحة العامة حول كوفید -19 ,تذكر أن تتبع إرشادات حكومتك.●

 بیت غریغ وصالة 24-7: مصادر الصالة  التأملیة●

 

 

 
 

https://learn.tearfund.org/~/media/files/tilz/covid19/covid-19-tearfund-a-christian-perspective-on-covid-19-en.pdf?la=en
https://learn.tearfund.org/~/media/files/tilz/covid19/covid-19-tearfund-a-christian-perspective-on-covid-19-en.pdf?la=en
https://learn.tearfund.org/~/media/files/tilz/covid19/covid-19-tearfund-a-christian-perspective-on-covid-19-en.pdf?la=en
https://learn.tearfund.org/en/resources/covid-19/
https://learn.tearfund.org/en/resources/covid-19/
https://learn.tearfund.org/~/media/files/tilz/covid19/covid-19-a-guide-to-public-health-in-urban-informal-settlements.pdf?la=en
https://learn.tearfund.org/~/media/files/tilz/covid19/covid-19-a-guide-to-public-health-in-urban-informal-settlements.pdf?la=en
https://downloads.24-7prayer.com/pdf/Prayers/cv%20prayer%20slides.pdf

