
كیف یمكن للمسیحیین التعامل 

 مع  

أزمة كوفید-19 كورونا فیروس؟  

كیف تعاملت الكنیسة األولى مع اثنین من األوبئة المدمرة... 

و تضاعف عددھم! 



في ظل تفشي فیروس كورونا " كوفید- 19 " , كیف یمكن للمؤمنین أن یكون لھم رد فعل فعال خالل 
أزمنة األزمات؟ تاریخ الكنیسة یمكن أن یعلمنا درًسا ھاًما – نظل ھادئین, نھتم باآلخرین, و نركز على 

ملكوت هللا- . 

في عام 165م, خالل حكم ماركوس أوریلیوس  Marcus Aurelius, تفشى وباء مدمر في األمبراطوریة 
الرومانیة بأكملھا. یظن بعض المؤرخون الطبیون أنھا كانت المرة األولى لظھور الجدري في الغرب. 

كان مرًضا قاتًال. خالل الخمسة عشر عام التى تفشى فیھا الوباء, مات تقریبًا من ربع إلى ثلث سكان 
األمبراطوریة . 

ثم في عام 251م, وباًء جدیًد و مماثل في حجم الدمار اجتاح المناطق القرویة كما اجتاح أیًضا المدن. ھذه 
المرة كان الوباء ھو الحصبة, الذي كان نتیجتھ معدل وفیات ھائل. ھذه األوبئة أضعفت الجیش الروماني 
والبنیة االجتماعیة. لذلك مات الكثیر من الناس في المدن والقرى في إیطالیا والكثیر منھم تم التخلي عنھم 

و تركوا لیموتوا في المحافظات. 

بالمقارنة بما حدث قدیًما, یعتبر تفشي فیروس كورونا  " كوفید-19 " في اآلونة األخیرة تھدیًدا طفیفًا. 
یمكن لھذا المنظور التاریخي أن یساعدنا  نرى األمور بشكل أفضل. عالمنا الیوم ھو أفضل حاًال من 

العالم القدیم, فیما یتعلق بالصحة ومتوقع متوسط عمر اإلنسان. العلوم الطبیة قفزن قفزات واسعة وعمالقة 
خالل القرن الماضي. لذلك نحن أقل عرضة للخطر عن ما كان في القدیم. 

 h-ps://mailchi.mp/joelnews/jni-1112?e=947657d957 (1)

 An outnumbered minority أقلية وسط أكثرية   
كیف تعاملت الكنیسة المسیحیة الضئیلة العدد في األمبراطوریة الرومانیة مع تلك األزمة الوجودیة؟  في 

عام 165م, كان المسیحیون یمثلون 0.08% فقط من سكان األمبراطوریة, تقریبًا 45 ألف شخص. 
مقارنةً بأعداد المسیحیین الیوم, یقارب ھذا العدد نسبة المسیحیین في أفغانستان فقط, و ھي تعتبر من أقل 
بلدان العالم من حیث أعداد المسیحیین. بحلول عام 251م, تزایدت ھذه النسبة إلى 1.9% من السكان أو 
1,171,000 شخص. كان عدد الوثنیین یفوق عدد المسیحیین بكثیر, و كان المسیحیون عرضة للھجوم 

أكثر ألنھم أقلیة ضعیفة. 

أستاذ علوم االجتماع واألدیان د. رودني ستارك  Rodney Stark مقتنع بأن األوبئة التي تركت المجتمعات 
الكالسیكیة القدیمة مضطربة وممزقة, ساعدت على تحفیز ونمو اإلیمان المسیحي. في كتابھ المتمیز 

"نشأة املسيحية . كيف صارت حركة املسيح املهمشة الغامضة قوة سائدة في الغرب في بضعة 
قرون." كرس فصًال كامًال لألوبئة, وشبكة العالقات, و التحول لإلیمان بالمسیح. 


(2) https://www.goodreads.com/book/show/30948.The_Rise_of_Christianity



 A crisis is always an opportunityاألزمة دائما فرصة        
آباء الكنیسة مثل كابریانوس القرطاجي, و دیونیسیوس, ویوسابیوس عبروا في كتاباتھم أن األوبئة قدمت 
مساھمات كبیرة للقضیة المسیحیة. الفلسفات الھلنستیة الوثنیة لم تستطع تقدیم أي معنى أو عزاء في ذلك 

الوقت. لكن في المقابل, قدمت المسیحیة منظوًرا  أكثر اتساقًا و إشباًعا لسؤال لماذا حلت ھذه األوقات 
الصعبة على البشریة, و أیًضا قدمت صورة ملیئة بالرجاء واألمل للمستقبل. إیمان المسیحیین أعطى 

معنى للحیاة حتى في ظل الموت المفاجئ الذي  حَل على الكثیرین. 

البد من ذكر العامل اآلخر أیًضا ھو أنھ عندما حلت تلك األزمات على العالم, كان المسیحیین لدیھم قدرة 
أكبر على التأقلم و التحمل بسبب اھتمامھم ببعضھم البعض و شبكة عالقاتھم القویة, و كانت النتیجة ھي 
قدرة أكبر على البقاء على قید الحیاة عن غیرھم من الناس. لذلك, في فترات ما بعد الوباء, صارت نسبة 
المسیحیین أكبر مقارنة بالنسبة الكلیة للسكان رغم عدم وجود الكثیر من المتحولین لإلیمان بالمسیح. ھذه 

"المعجزة" الواضحة جلبت الكثیر من الوثنیین إلى اإلیمان بالمسیح. 

ھناك معتقد سائد في علم االجتماع أنھ یتم تجاھل الدیانات القدیمة عادةً في أوقات الشدة واألزمات, و یتم 
قبول دیانات جدیدة. وبكلمات أخرى: األزمات ھي دائًما فرصة إما یمكن اقتناصھا أو فقدانھا. في 

وسط األوبئة في األمبراطوریة الرومانیة, أثبتت المسیحیة أنھا مؤثرة و فعالة. فقد أصبحت "حركة باعثة 
للقوة وتجدید الحیاة", و حركت الناس في حركات جماعیة, لھذا أثبتت فعالیتھا. 

 Welcoming the epidemic as a test of love إستقبال الوباء كإمتحان للمحبة  

كابریانوس Cyprian, أسقف قرطاج, یكاد یكون رحب بأشد األوبئة في حیاتھ, ففي غام 251م, وصف 
الوباء في كتاباتھ كفرصة "لألنتعاش": "كم ھو مناسب, وضروري أن ھذا الوباء, الذي یبدو قاتًال و 

بشًعا, یفحص استقامة  وبر كل واحد منا, و یختبر عقول الجنس البشري ;بشأن االھتمام بالمرضى, و 
بشأن تقدیم الحب لألقارب واالھتمام بھم, و بشأن اھتمام السادة بعبیدھم المرضى, و أیًضا بشأن األطباء 

ھل سیتخلون عن المرضي خوفًا من اإلصابة." 

فھو شجع إخوتھ المسیحیین أن ال یخشوا الموت, و أن یروا من ھلكوا بسبب الوباء على أنھم یتمتعون 
بحیاة أفضل جدیدة. 

العقیدة المسیحیة, تقول بأننا ال یمكن أن نرضي هللا و نسعده إال بإظھار المحبة المضحیة لبعضنا البعض, 
وقدمت منظوًرا ثوریًا للسلوك. في عام 260م, كتب دیونیسیوس, أسقف األسكندریة, رسالة طویلة تقدیًرا 
لجھود التمریض من المسیحیین المحلیین, و الذین فقد كثیر منھم حیاتھ بسبب اھتمامھم باآلخرین. في ذلك 

الوقت, كان الوثنیون یھربون من مدینة لمدینة ویحاولون االبتعاد عن المصابیین بكل الطرق. لكن 
المسیحیین كان معظمھم یبقى لیساعد ویھتم بالمحتاجین والمصابین. 



 ,Dionysius  وفقا لكالم دیونیسیوس

"أغلب أخواتنا المسیحیین أظھروا محبة غیر محدودة و إخالًصا, ولم یخافوا على أنفسھم أبًدا و كانوا 
دائًما یفكرون في بعضھم البعض. غیر خائفین من الخطر, اھتموا بالمرضى والمصابین ، سعوا لتسدید 

كل احتیاجاتھم و كانوا یخدمونھم في المسیح, ومعھم غادروا ھذه الحیاة بفرح عمیق . األفضل من أخواتنا 
فقدوا حیاتھم بھذا الشكل, كان منھم كھنة وشمامسة وعلمانیین, ونالوا ثناًء عظیًما من أجل موتھم بھذا 

الشكل, نتیجة لتقوتھم العظیمة و إیمانھم القوي, یبدو أنھ بالتأكید مساویًا "لإلستشھاد". 

خلق تفاصیل صغیرة وفریدة لرفاھیة و رخاء الدولة 

ھذه الشخصیة األخالقیة المسیحیة, و نزعة الخیر التي تتجلى في وقت األزمات, ساعدت على نمو 
الكنیسة. بعد قرن الحق, رثى األمبراطور جولیان بأن المحبة و األعمال الخیریة الوثنیة بھتت مقارنًة بما 
یقدمھ "الجلیلیین" من محبة, ألن المسیحیین قد خلقوا دولة رخاء مصغرة بداخل امبراطوریة كبیرة تفتقد 

للخدمات االجتماعیة. في تعلیم المسیح في إنجیل متى 25 : 35- 40 ظھرت قوة ھذه األخالقیات الجدیدة: 

ْطـَعْمتُُمونِـي. َعِطْشـُت فَـَسقَْیتُُمونِـي. ُكـْنُت َغـِریـبًا فَـآَوْیـتُُمونِـي. 36ُعـْریَـانًـا فَـَكَسْوتُـُمونِـي. َمـِریـًضا  نـِّي ُجـْعُت فَٔاَ 35ٔالَ

وْ  ْطـَعْمنَاَك، ٔاَ ْیـنَاَك َجـائِـًعا فَٔاَ ، َمـتَى َرٔاَ ْبـَراُر ِحـینَئٍِذ قَـائِـلِیَن: یَـاَربُّ . 37فَـیُِجیبُھُ أالَ تَـْیتُْم ٕاِلَـيَّ فَـُزْرتُـُمونِـي. َمـْحبُوًسـا فَٔاَ
ْو َمـْحبُوًسـا  ْیـنَاَك َمـِریـًضا ٔاَ ْو ُعـْریَـانًـا فَـَكَسْونَـاَك؟ 39َوَمـتَى َرٔاَ ْیـنَاَك َغـِریـبًا فَـآَوْیـنَاَك، ٔاَ َعـْطَشانًـا فَـَسقَْینَاَك؟ 38َوَمـتَى َرٔاَ
َصـاِغـِر،  الَِء أالَ َحـِد ٕاِْخـَوتِـي ھؤُ ُكْم فَـَعْلتُُموهُ بِٔاَ نـَّ قُـوُل لَـُكْم: بِـَما ٔاَ تَـْینَا ٕاِلَـْیَك؟ 40فَـیُِجیُب اْلـَملُِك َویَـقُول لَـھُْم: اْلـَحقَّ ٔاَ فَٔاَ

فَبِي فََعْلتُْم. 

عینت الكنیسة المسیحیة شمامسة و قادة لیكونوا مكرسین فقط لخدمة المرضى والمصابین , العاجزین, 
الفقراء, و المعاقین. كانوا صانعین لألعمال الخیریة, مشرفین لیًال نھاًرا على الذین ھم في محنة, لیطمئنوا 

أنھ تم األعتناء بھم بشكل حسن مستخدمین اموال الكنیسة. و بینما كان المسیحیون یخدمون لیس أنفسھم 
فقط بل اآلخرین أیًضا, الكثیر من الوثنیین أصبحوا مدینین بحیاتھم لجیرانھم المسیحیین, و الذي كان 

نتیجتھ أنھم توحدوا في اإلیمان معھم. 

 What doesn’t kill you makes you strongerالذي ال يقتلك يقويك     

و لكن إن كان المسیحیون یعرضون حیاتھم للخطر لیھتموا بالمرضى والمصابین , كیف خرجوا من 
الوباء أقوى بكثیر من ذي قبل؟ 

عندما تتعطل كل الخدمات الطبیعیة, أي اھتمام بسیط یساعد على تقلیل نسبة الوفیات بسبب الوباء. مجرد 
توفیر الماء والغذاء على سبیل المثال, یسمح للناس الضعفاء في ھذا الوقت أن یتأقلموا بمفردھم بدًال من 

أن یموتوا بسبب اإلھمال والیأس. یعتقد خبراء الطب المعاصرون أن الرعایة الواعیة  حتى بدون أي 
أدویة, یمكنھا تقلیل نسب الوفاة بنسبة ثلثین أو أكثر. لھذا, بینما كانت نسب الوفاة بین الوثنیین تصل إلى 

30%, كانت النسبة المحتملة بین المسیحیین أقل من 10%. بحلول وقت انتھاء الوباء, كان كثیر من 
المسیحیین قد نجوا, و زادت نسبتھم في المجموع الكلي للسكان. 

وألنھم تعرضوا أكثر للوباء, فالمسیحیون الذین نجوا أصبحوا  أكثر مناعة ، لذلك كانوا قادرین على 
التحرك بین المرضى والمصابین وكأنھم محصنین, و ھذا قبل المعرفة الطبیة المتقدمة, كان یعتبر 



"معجزة". بعد الوباء, أصبح ھناك تحیز إیجابي تجاه المسیحیین في المجتمع, وتعمقت عالقات الوثنیون 
الذین نجوا من الوباء مع المسیحیین.  

یستنتج البروفیسور ستارك Professor Stark draws  أن ھذین الوباءین ورد فعل المسیحیین مع األزمة, 
ضاعف عدد المسیحیین في األمبراطوریة الرومانیة. بحلول عام 300م, صار عدد المسیحیون %10.9 

من السكان,  وفي عام 350 م ،  أصبحوا  56.5% من السكان. 

Living it out today كيف نحيا هذا في عالمنا اليوم   
  

یمكن للتاریخ أن یلھمنا, و لكن كیف نطبق ھذه الدروس في وقتنا ھذا, ھو أمر یعود لنا نحن. للذین 
یبحثون عن إرشادات محددة في أزمة كورونا الحالیة, نقدم بعض النصائح التالیة: 

   Keep calm 1- ابقى ھادئًا

"ألَنَّ اهللَ َلْم يُْعِطنَا ُروحَ اْلفََشِل، بَْل ُروحَ اْلُقوَِّة َوامْلََحبَِّة َوالنُّْصحِ." (2 تي 1: 7( 

ال یحتاج المسیحیون أن یرتبكوا, ألننا في النھایة نعیش للمسیح, الذي یقوینا لنصنع أعمال صالحة 
لآلخرین ممتلئین بالمحبة. في كل مرة نكون في التجربة ونكاد نقع في فخ الخوف, یمكننا إتخاذ قراًرا 

واعیًا بأن نرد على ھذه التجربة بالثقة واالنفتاح. تساعدنا الصالة على تسلیم خوفنا £, و تساعدنا أیضا أن 
نبارك اآلخرین, وأن نسأل هللا أن یحقق مشیئتھ ومقاصده في وسط الظروف الصعبة. 

   Care for others 2- اھتم باآلخرین

یبدأ االھتمام باآلخرین بأن نعرف المعلومات المھمة, و أن نتبع كل النصائح التي تقدمھا المؤسسات 
الطبیة والسلطات والحكومة. واالمتناع المؤقت عن اللقاءات والتجمعات الكبیرة, واألحضان و السالمات 

باألیدي, یعتبر شیئًا منطقیًا و بدیھیًا في ظل وجود الوباء. 
و لكن لنلقي نظرة أعمق على ھذا. كیف یمكن لنا أن ندعم ونساند جیراننا واآلخرین الموجودین في شبكة 

العالقات االجتماعیة الذین قد أصیبوا , وكیف نساعد الناس األكثر عرضة لإلصابة بالمرض مثل كبار 
السن أو من یعانون من أمراض مزمنة, الذین متواجدین بمنازلھم بحكم ارتفاع احتماالت إصابتھم؟ لیس 

ھناك أفضل من صوت حنون یقدم عزاًء و تشجیًعا لمن ھم یشعرون بالقلق. 
یجب على الكنائس أن تتابع الناس الذین ینتمون لھا بشكل یومي, لیعرفوا إذا لدیھم احتیاج لرعایة طبیة أو 

لشراء بعض البقالة ویحاولون تسدید احتیاجاتھم. 
االھتمام باآلخرین أیضا یعني عدم تعبئة منازلنا باألطعمة والمشروبات وأدوات النظافة أكثر من االحتیاج 
األساسي للحجر الذاتي لألسرة, ألن تخزین كمیات كبیرة یحد من إتاحة ھذه المنتجات ألشخاص یمكن أن 

یكونوا في احتیاج أكثر لھا. یجب علینا أن نمارس االنضباط المسیحي بالمشاركة مع اآلخرین. في 
المقابل, لنسأل المرضى والمصابین أو الذین في حجر صحي عن احتیاجھم و لنفعل كل ما في وسعنا 

لنساعدھم في تسدید ھذا االحتیاج. ال یجب أن نقوم بشیطنة الناس أو التمییز بینھم أو  بین المجموعات, بل 
یجب علینا  أن نظھر التضامن والمساندة مع جمیع المعرضون لإلصابة بھذا الوباء.  

إن كنت تعیش في منطقة حیث ال یمكن للمستشفیات أن تستوعب عدد المرضى, أو ال یستطیع السكان أن 
یتحملوا تكالیف العالج او الرعایة الصحیة, فكروا في التدخل ككنیسة. یمكن للكنائس أن تقدم مبانیھا,  



وأعضائھا, ومواردھا للصالح العام. لنضع أنفسنا على خط المواجھة حینما یكون االحتیاج شدید. 
 Focus on  God’s Kingdom 3- ركز على ملكوت هللا

في معظم بلدان العالم , تم إلغاء كل اجتماعات الكنیسة لمدة شھر على األقل. یا لھا من فرصة عظیمة 
لنكتشف ما معنى أن تكون كنیسة المسیح خارج دائرة راحتھا. قد نكتشف أننا ال نحتاج لإلعتماد الكامل 
على اجتماعات الكنیسة كما كنا نعتقد. یبدو أن كنائس البیوت أكثر صموًدا في أوقات األوبئة أكثر من 

الكنائس الكبیرة. 
یمكن لإلنترنت أیًضا أن یكون منصة عظیمة للتواصل و معرفة احتیاجات الناس و كیفیة تسدیدھا. قد 

یحتاج الكثیر من الناس من حولنا أن یستعینوا بالمساعدة العملیة. یمكن أن یكون األطباء المستنزفون فوق 
طاقاتھم و المستشفیات أیًضا بحاجة إلى المساعدة.  

من أجل المزید من اإللھام, یمكنك قراءة كیف تعامل مؤمنو ووھان في الصین مع تفشي فیروس كورونا, 
و ھو الذي سبب الخزي والخجل للحكومة نفسھا. لقد تعاملوا مع الوباء على انھ فرصة لتوصیل رسالة 

المسیح. 

(3) https://mailchi.mp/joelnews/jni-1160?e=947657d957

وجودنا في حجر صحي منزلي إجباري و بینما نحن لسنا مصابین, ھو فرصة لنبطئ مسیرتنا في الحیاة, 
ونقضي بعض الوقت في القراءة, و نتمتع بوقت ثمین مع العائلة, و نتعلم تدریبات روحیة جدیدة.  

لنأخذ المرأة المسیحیة التي كانت في ووھان كمثال, فھي كانت في الحجر الصحي محتجزة في منزلھا 
لمدة 48 یوًما. ال یمكن للناس الخروج من منازلھم إال بإذن من الشرطة و تحت مراقبة. كتبت ھذه السیدة   
" كل واحد منا یواجھ نوع من مشاعر االستیاء, والذنب, والخوف, و القلق, والریبة, بمستویات مختلفة, و 

كل واحد یتعامل معھا بطریقتھ." 
و أكملت قائلة " حیاتنا األسریة لم تكن أبًدا أفضل مما نحن علیھ اآلن. لمدة سبعة أسابیع, نحن في البیت 
مًعا مع قلیل من المشتتات الخارجیة, و أصبحنا مجبورین أن نعید تواصلنا مع بعضنا البعض,   ونتعلم 
كیف نتواصل بطریقة أفضل ، و نعطي مساحة لكل شخص, وأن نبطئ من سرعتنا, وأن نصبح أسرة 

أقوي من أي وقت مضى. خالل ھذه األزمة, في أثناء ھذا الوقت صار علینا أن نعتمد على اآلخرین لكي 
یعرفونا كیف نحصل على الطعام وأي أشیاء أخرى نحتاج إلیھا. لقد تواصلت أیًضا مع الكثیر من 

أصدقائي القدامى. وخالل ھذا الحجر الذاتي, أرتبطنا بشكل كبیر, وأصبحنا ندعم بعضنا البعض بشكل لم 
أختبره أبًدا منذ 9 سنوات مضت كنا نحیا فیھا مًعا ھنا." 

في أوقات األزمات, یبحث الناس عن الرجاء و األمل. لنكن نحن ھذا الرجاء! 
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