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يف مواجهة كوفيد 19
تم إعداد هذا املنشور بهدف إبراز الجهود النبيلة اليت بذلتها دور العبادة لغري املسلمني يف أمارة
ابوظيب خالل فرتة الجائحة ،حيث أظهرت هذه املؤسسات الكريمة دوراً قيادياً يف مواجهة وباء
كوفيد  19عرب جهودها اإلرشادية والتطوعية ومبادراتها املجتمعية ،وقدمت نموذجاً متقدماً

للمسؤولية املجتمعية يف أبوظيب ،ونجحت يف االستفادة من القيم الدينية يف بث روح األمل

والعمل ملكافحة الوباء ،وأكدت وحدة املقاصد النبيلة لألديان يف خدمة اإلنسان وبناء السالم
والعافية عىل األرض .

وملا كان القانون رقم  57لعام  2018قد عهد إىل دائرة تنمية املجتمع رعاية دور العبادة لغري

املسلمني يف إمارة أبوظيب ،فإن الدائرة عملت بالتعاون مع دور العبادة عىل تطبيق عدد من
املبادرات واإلجراءات ملواجهة وباء كوفيد  19واليت أظهر الجميع من خاللها قدراً كبرياً من التفاين

والعمل الدؤوب يف خدمة املجتمع ،وقدراً عالياً من االلتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات

املختصة يف هذا الشأن .

وسيستعرض املنشور أبرز املبادرات والجهود والتجارب اليت قامت بها دور العبادة والقيادات
الدينية يف إمارة أبوظيب موضحاً دور التوجيه الديين يف مكافحة الوباء

.
شاركهم من أفراد الرعية الذين
كما نود أن نسجل وافر االحرتام للقيادات الدينية والجاليات ومن
بادروا بالكتابة يف هذا املنشور ،ووفروا لنا فرصة التعرف عىل عدد من املفكرين والكتاب الذين

ينشطون يف قيادة الوعي ،والتأثري يف الرأي العام يف إمارة أبو ظيب ومتابعة خرباتهم وتجاربهم وهو

ما يفتح الباب ألعمال جديدة من التعاون العلمي والفكري يف تقديم خطاب ناضج يف دور الدين
يف بناء الحياة وإغناء القيم النبيلة اليت يحتاجها املجتمع .

دائرة تنمية املجتمع
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األسقف بول هندر
النائب الرسويل لجنوب شبه الجزيرة العربية
رئيس الكنائس الكاثوليكيه يف ابوظيب

الكنيسة الكاثوليكية  -ابوظيب
دعوة إىل األمل

جميعا نمر بوقت عصيب منذ أن تسببت جائحة كوفيد  19يف اضطراب حياتنا من نواح كثرية،
نحن
ً

وهذا الواقع يفرض علينا القيام بما هو مطلوب لحماية أنفسنا واآلخرين بأكرث الطرق فعالية وأماناً.
إننا نوجه الشكر لحكومة اإلمارات وجميع الذين يعملون ليل نهار ملواجهة املخاطر الكبرية والذين
يبحثون بشكل مكثف عن اللقاح الذي نأمل أن يعيد بعض األمل .
لقد علمنا يسوع املسيح أن نفهم أنفسنا كأبناء وبنات لإلله السماوي الذي يحبنا طوال الوقت ،وهذا
يعين أنه حىت يف حاالت الشدة واملحن الشديدة فإننا ال نخرج من بني يديه ،نحن نرتعد ونتألم مع كل

البرش اآلخرين ،لكننا نؤمن أن هناك إلهاً لن يتخىل عنا حىت يف املوت .
ومع أن املجتمع املسيحي قائم عىل التواصل والتقارب بناء عىل القاعدة اإليمانية اليت تؤكد ترابطنا
معا يف الكنائس لالحتفال بالقداس
جسداً واحداً يف املسيح ويظهر ذلك بوضوح خالل التجمع ً

اإللهي ،ولكن هذا التجمع والتواصل قد شهد اضطراباً ناتجاً عن هذا الوباء ،وبات من الحكمة أن
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نلتزم التباعد الجسدي للحد من انتشار الفريوس ،وكذلك االستفادة من تسهيالت القنوات عرب
اإلنرتنت وغريها من وسائل الدعم الروحي عن بعد ،واليت تستخدمها العديد من كنائسنا بشكل
يستحق الثناء .
نحن ممتنون للسلطات الحكومية اليت تقدم اإلرشاد والتيسري من أجل السلوك اآلمن لهذه
الطقوس اليت ال غىن عنها ،واليت تقدم الحماية والرعاية للرعية داخل مجتمعنا ،بما يف ذلك فريقنا
الديين وزمالؤنا املدربون ،الذين يعملون كمالئكة رحمة ،ويتواصلون من خالل وسائل مختلفة
ملساعدة أولئك الذين يعانون خالل هذه املحنة ،وبشكل خاص للمكتئبني والوحيدين واملرىض
واملعزولني يف املستشفيات ومراكز الحجر الصحي ،أو تلك اليت ابتليت بفقدان أحبائها ،حيث يتم
إعطاء رعاية خاصة إلعالة أولئك الذين يتعرضون لألخطار يف الحياة االجتماعية العادية ،ونخص منهم
.
مزمنة وكذلك ذوي االحتياجات الخاصة وغريهم
كبار النس واملصابني بأمراض
كما يقوم فريق املتطوعني بمساعدة املدربني يف التوعية من خالل القنوات املرصح بها لتوزيع
مساعدات ملموسة من الغذاء واالحتياجات األساسية األخرى ،أود أن أشكرهم جميعاً ،ال سيما
أولئك الذين يعملون يف طليعة نشاطهم املهين .
كتب عالم الالهوت ديرتيش بونهوفر األسطر التالية ألحبائه من السجن قبل أشهر قليلة من
عاما :
استشهاده تحت حكم النازيني ،وهو ما حدث بالضبط قبل ً 75

• بفضل قوى املحبة املتجلية بشكل رائع
• نحن ننتظر بال خوف ما يأيت

• إن اهلل معنا عند الغسق ويف الصباح وبالتأكيد يف كل يوم
توضح خطوط األمل هذه أن “القوى املحبة” ال تغيب أبداً ،حىت يف أحلك لحظات التجربة اإلنسانية،
إننا نراهم أمامنا بشكل ملموس ينرشون النور واألمل والسالم وسط معاناة الوباء ،إنها رسالة نبيلة
أن يقوم كل واحد منا بدوره ،يف الترصف كجريان مسؤولني للمحتاجني الذين يقفون أمامنا مبارشة
والقيام بدورنا لتقديم الراحة والقوة من خالل أقوالنا وأفعالنا .
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الطبيب وائل ديب
ممثل عن مطرانية الروم األرثوذكس يف أبوظيب

مطرانية الروم األرثوذكس  -أبوظيب

طوبى للرحماء ألنهم يرحمون

طوبى لصانعي السالم ألنهم أبناء اهلل يدعون
إننا نمر بوقت عصيب منذ أن تسببت جائحة كورونا وما تالها من الظروف الصعبة اليت مرت بنا،

وكذلك حالة الطوارئ اليت أُعلنت يف البالد جراء انتشار وباء فريوس كورونا ،إنها أيام صعبة بكل تأكيد،
توجب علينا العمل والكفاح وفق الخطة اليت دعا إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان الذي قال“ :أدعوكم إىل التحيل باإليجابية وروح التفاؤل اليت تعلمناها من والدنا زايد يف مواجهة
التحديات كافة ،وأن نخلق من التحديات فرص نجاح ..آباؤنا وأجدادنا مروا بأزمات عديدة واجهوها
بالصرب واألمل والتفاؤل ،ما أحوجنا اليوم إىل االقتداء بهم .
ويف هذا السياق انطلقت يف دولة اإلمارات العربية املتحدة العديد من املبادرات الخريية اإلنسانية
واالجتماعية ومن ضمنها جاء إطالقنا ملبادرة السامري الصالح .
لقد نشأت الفكرة من واقع االحتياجات الجديدة ،وتركز جهد املبادرة عىل األشخاص املترضرين بسبب
الظروف اليت فرضها الوباء ،إضافة للعائالت الغري ميسورة الحال .
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ومن خالل التنسيق مع سيادة األسقف غريغوريوس خوري أسقف اإلمارات تم التواصل مع العائالت
واألشخاص املحتاجني يف رعية أبوظيب من جهة ومع القادرين عىل املساعدة من جهة أخرى ومن ثم
ً
بداية املساعدة يف تأمني االحتياجات
انطلقت املبادرة اليت مازالت مستمرة حىت اآلن ،وشملت
األساسية من طعام ولوازم منزلية وأدوية بشكل منتظم شهرياً ،ومن ثم توسعت املبادرة لتشمل
مساعدات طبية عىل شكل معالجات واستشارات مجانية ومساعدات خدمية تنوعت بني املساعدة
عىل توفري فرص عمل واملساعدة يف توفري سكن مؤقت وغريها وكلها قدمتها عائالت وأفراد وأطباء
متطوعون من أبناء الرعية .
وبالتوازي مع العمل لتأمني االحتياجات املادية كان العمل جارياً لتأمني االحتياجات االجتماعية
والنفسية ،فباإلضافة لالفتقاد الشخيص الذي يقوم به كهنة الرعية انطلقت اللقاءات واالجتماعات
عرب منصات التواصل االجتماعي مع جميع العائالت والفئات العمرية بمشاركة وإرشاف مبارش من
اآلباء الكهنة ،وكان الدافع األسايس لهذه اللقاءات تثبيت الرعية يف الرجاء واإليمان واألمل ومساعدتهم
يف تلمس اإليجابيات و ِن َعم اهلل الغزيرة حىت يف أزمنة الضيق ،ليكون كل فرد قادراً عىل نرش هذه

اإليجابية يف إطار عائلته ومجتمعه فتناولت األوضاع الحالية من وجهة نظر روحية وكيفية التعامل

معها ،وأهم القضايا العائلية واالجتماعية إضافة لرشوحات من الكتاب املقدس .
ُ ِ
س حديثاً وذلك لدعم
ويف لفتة جميلة تمت متابعة مسرية “كورال األطفال” من املنزل والذي أس َ

األطفال وإبقائهم مشرتكني بفعالية بالنشاطات االجتماعية عرب األون الين فيما بينهم واملحافظة
عىل الروابط االجتماعية والكنسية .

إن محبة الخري اليت زرعها اهلل يف قلوبنا جميعاً هي ما يدفعنا لنكون سنداً إلخوتنا باإلنسانية يف هذه
األيام الصعبة ،عاملني أن الفرح الناجم من العطاء وتخفيف معاناة اآلخرين ال يضاهيه أي فرح آخر .
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القس بيشوى فخرى
راعى كاتدرائية األنبا انطونيوس لالقباط املرصيني

حاصل عىل زمالة كلية الجراحني امللكية جالسجو

الكنيسة القبطية  -ابوظيب
السالم وسط الضيقات

سال َِمي ُأ ْع ِ
ض َ
ب يوحنا «27 :14
ُم ال َ َت ْ
سال ًَما َأ ْت ُر ُ
ُم َوال َ َت ْر َ
وبك ْ
طيك ْ
ك َلك ْ
ب ُق ُل ُ
ُمَ .
َ
ه ْ
طرِ ْ

لم يعدنا اهلل بحياة تخلو من املشاكل بل سبق وأخربنا أن نتوقع الضيقات ،وأننا سنتعرض للمتاعب،
وسيمتحن إيماننا ،وبالرغم من كل ذلك سيكون لنا سالم عجيب .
ُ
ِ
ً
حل يف
املعارص إشكاليا ِته وقلقه
اإلنسان
ُتشارك الكنيسة
َ
َ
رغبة منها يف املساهمة بمواجهتها ،حىت َي َّ

العالم “سالَم ِ
ُل َع ْقل” (فيليب  .)7 :4فهي تعمل دائماً عىل زرع ُبرشى الرجاء الحي يف
اهلل ا َّل ِذي َي ُف ُ
ِ َ ُ
وق ك َّ
ّ

البرشى اليت ُيمكنها أن ُتعيد تشكيل واقع اإلنسان من الداخلُ ،برشى كلمة
وعي أوالدها املؤمننيُ ،

اهلل الذي أعلن أنه معنا اآلن (عمانوئيل :أى اهلل معنا ) ،وذلك ألن اهلل دخل إىل الواقع اإلنساين
ليصنع أمراً جديداً .
هذا الرجاء ليس هو تلك الحالة اليت ُتراهن عىل أن امل ُستقبل الزمين أو املادي سيكون أفضل ،فنقطة
انطالق الرجاء الحي تبدأ من اآلن .نحن نرتجى النجاة ،إال أن أحد أشكال النجاة اليت يجب أن نتيقن
ّ

منها هي الحضور اإللهي .قد نتألم ،ولكن هذا ال يعين فقدان الرجاء يف نجاتنا ،إذ أن حضور اإلله معنا،
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يعين أن ما يحدث مرتبط بخطة نجاتنا .علينا أن ُندرك أن نجاتنا هي أكرب من مجرد االنفالت من
مرض أو ألم أو ضيق أو اضطهاد أو ظلم .نجاتنا هي تحقيق ملعىن حياتنا من خالل كل ما يحدث ،وهو

األمر الذي يتحقق حينما نتمتع بحضور اهلل الضامن ألماننا وسالمنا رغم الضيق .
اءك ُْم
هذا النوع من الرجاء هو األعظم عىل اإلطالق ،ألنه هو الرجاء الوحيد الذي ال يخزى “ ِإ َ
يما َنك ُْم َو َر َج َ

هما ِف ِ
اهلل” (بطرس األوىل  ،)21 :1فنحن نؤمن أن اهلل قادر عىل كل يشء ،وإنه باستمرار يعمل ألجلنا
ُ َ

جي .ا َّل ِذي َل َنا ر َجاء ِف ِ
يما َب ْع ُد”
جي َأ ْي ً
جا َناَ ،..و ُ
وأنه ينقذنا من كل ضيق “ا َّل ِذي َن َّ
يه َأ َّن ُه َس ُي َن ِّ
ه َو ُي َن ِّ
ضا ِف َ
َ ٌ
كورنثوس الثانية . 10 :1

وثمرة هذا الرجاء هي التمتع بالسالم الداخيل الذي يمنحه اهلل بذاته “و ْليم ْ
ِ
سور ٍ
ألك ُْم ِإ ُ
َ َ ْ
له َّ
ُل ُ ُ
الر َجاء ك َّ

ان” رومية . 13 :15
يم ِ
َو َسال ٍَم ِف ا ِ
إل َ
مقومات السالم الداخيل
اإليمان والصالة

نحن ال نستطيع أن نغري العالم من حولنا ولكننا نستطيع أن نغري من أنفسنا ونحيا فى سالم قليب
وفى سالم مع من حولنا ونصىل ونعمل من أجل السالم .

والسالم هو عطية من اهلل يهبها لإلنسان املؤمن الذى يحيا فى ثقة بوعوده ويحيا فى مخافته .من
أجل هذا السالم نصيل ونطلب من اهلل دائماً أن يهبنا إياه ونقول“ :يا ملك السالم أعطينا سالمك،
قرر لنا سالمك ،وأغفر لنا خطايانا” .وهو يعطينا الوعود بأن ال نخاف فيقول“ :فَ ِإ َّ ْ
َام
ولَ ،واآلك َ
ن ال ِج َب َ
ال َت ُز ُ

َ
ك الرب” إشعياء . 54
ِ
ِ
ِ
س ِ
ان فَ َ
َ :ت َت َز ْع َز ُع ،أ َّما ِإ ْح َ
ال َراح ُم ِ َّ ُّ
ول َع ْنكَ ،و َع ْه ُد َسالَمي الَ َي َت َز ْع َز ُع ،قَ َ
ال َي ُز ُ
التوبة وحياة السالم

وملا كان اهلل إله رأفة ورحمة لذلك هو يدعونا اىل التوبة لكي ما ننعم بالسالم .فاإلنسان الرشير ال

يتمتع بالسالم ،من اجل هذا قال الكتاب املقدس “ :الَ سال ََم ،قَ ال الر ِ َ
شارِ” إشعياء . 22 :48
َ
ب لأل ْ َ
َ َّ ُّ
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رسائــل
األمـــل
الجهاد وعمل النعمة
البد ان نجاهد لكي ما نحصل عىل حياة السالم الداخيل ،وذلك بأن نبتعد عن الغضب والكراهية

والشهوات اليت تحارب النفس ،وكذلك علينا بالصالة طالبني عمل نعمة اهلل فينا بتواضع وثقة .
املحبة طريق السالم

ت ِف
املحبة تجعلنا نحيا فى تناغم وانسجام مع اهلل والناس ،فـ “ اَ ُ
ت ِف ْال ََح َّب ِةَ ،ي ْث ُب ْ
ن َي ْث ُب ْ
هلل َم َ
ح َّب ٌةَ ،و َم ْ

ِ
اهلل ِف ِ
يه” (يوحنا األوىل  .)16 :4إن محبة اهلل اذ تدخل القلب تطرد الخوف املريض إىل خارج
اهلل َو ُ
وتجعلنا نحيا فى سالم .

دور الكنيسة يف املجتمع والخضوع للسلطات
الكنيسة جزء من املجتمع وال تستطيع أن تنفصل عنه أو أن تهرب منه ،ألنها بذلك تنفصل عن
الحياة الطبيعية .لذلك ال تكف الكنيسة عن أن تصيل من أجل الرئيس أو امللك ومشرييه ورجاله لكي
يعطيهم الرب سالماً وحكمة .
عمليا يف كل حياته ،سواء يف عبادته هلل أو يف عالقته مع جميع
املسيحي املؤمن أن يرتجم إيمانه
ً
حية ملسيحه محب البرش ،فهو يف مركزه كمواطن
الناس حىت مضطهديه،
ّ
مقدماً بنعمة اهلل شهادة ّ

حي يشعر بالتزاماته نحو وطنه بروح التواضع واالحرتام .
ّ

فإن كان املؤمن يدرك أن قلبه قد انطلق نحو السماء ليجد له فيها موطناً أبدياً ،فهذا يزيده التزاماً
بالخضوع والحب ليشهد للوطن السماوي خالل سلوكه العميل .
ٍ
الروحية .هذا الخضوع ال
كجزء ال يتجزأ من حياتنا
ويف خضوعنا للسلطان نمارس وصية إنجيلية
ّ
حقه علينا ،فبرسور نقدم االلتزامات كقول
يكون بالفم أو اللسان ،وإنما بالعمل الجاد ،بإيفاء الوطن ّ

ِ
ِ َ
السال ِ
لسال ِ
س ْل َ
ني
َط ِ
ُل َن ْف ٍ
الكتاب املقدس “ :لِ َت ْخ َ
ان ِإال َّ ِم َ
ن اهللَ ،و َّ
س لِ َّ
ط ٌ
َط ُ
ني ا ْل َفا ِئ َقة ،أل َّن ُه َل ْي َ
س ُ
ض ْع ك ُّ
ا ْلكَ ا ِئ َن ُة ِهي مر َّتب ٌة ِمن ِ
ام ”.رومية . 7 ، 1 :13
ام ِل َْن َل ُه ا ِ
خ ْو ُفَ .وا ِ
خ ْو َف ِل َْن َل ُه ا ْل َ
اهلل ...ا ْل َ
إلكْ َر َ
إلكْ َر ُ
َ
َ ُ َ َ
ِ
ِ
َ ِ
ِ
ِ
اما َواح ًدا“.
ريا َأ ُّي َها ا ِ
إل ْخ َو ُة افْ َر ُحوا .اكْ َملُواَ .ت َع َّز ْوا .ا ْه َت ُّموا ْ
اهت َم ً
أخ ً
ِ
ِ
ُون َم َعك ُْم .كورنثوس الثانية . 11 :13
ِالسال َِمَ ،و ِإ ُ
ِع ُ
له ْال ََح َّبة َو َّ
يشوا ب َّ
السالَم َس َيك ُ
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رسائــل
األمـــل

سيسيل راشيل صمويل
عضو ناشط يف كنيسة مار توما يف أبوظيب

كنيسة مار توما  -العني
األمل والحياة

يعترب الدين يف أثره االجتماعي قوة إنسانية نبيلة ،وعندما يمارس بشكل صحيح فإن هذه الطاقة
تجعل العالم مكا ًنا أفضل بكثري وتجعل البرشية نوعاً أكرث تطوراً .
إن حكمة القيم الدينية والخربات العملية اليت تقدمها لخدمة املجتمعات والعزاء والتضامن الذي
توفره يف وقت األزمات أصبحت مطلوبة أكرث من أي وقت مىض ،وكما الحظنا يف ازمة كوفيد فقد
أطلقت اإلنسانية سباقات رسيعة وماراثون وتحديات غري عادية من شأنها أن ترتك آثاراً بعيدة املدى
للتعاون والتكامل يف شؤون اإلنسان عىل املستوى العاملي .
لقد أثبتت قيم الدين أنها قادرة عىل بعث األمل يف مواجهة األزمات ،وعندما يشعر الناس بالخوف
ال عن ملحات من األمل .أصبح كثري
والوحدة  ،فإنهم يبحثون عن الراحة وعن تفسريات ملعاناتهم  ،فض ً
من الناس أقوى يف اإليمان بسبب هذه األزمة .ويف هذا املعىن نرش القسيس اإلنساين جريج إبستني
بجامعة هارفارد أن الناس يجدون الراحة والقوة حني يواجهون األزمات متعاونني .
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رسائــل
األمـــل
ملزيد من التفصيل ،يمكن اإلشارة إىل عدد من النقاط :
أوال ً :إن القيم الدينية اليت هي منارات األمل ،قد أثرت عىل الناس يف األزمة الحالية وزادت إيمانهم
بالرب العظيم ومنحتهم القوة عىل الثبات يف كافة الظروف ،وعندما بدا أن اإليمان يتضاءل ،فإن
الناس عادوا إىل الكتب والصلوات املقدسة ،مذكّرين أنفسهم بأن اهلل قادر عىل إخراجهم من املحنة
وسيمنحهم القوة لتحمل املعاناة ،وهذا النوع من األزمات هو بالفعل وقت إلثبات إيمانهم .
ثانياً :حان وقت االنتظار مع األمل ،لقد أدرك الناس أن أسالفهم قد تم اختبارهم وخرجوا أقوى من
التجارب السابقة ،وهم مطمئنون أنهم سيفعلون ذلك يف هذه األزمة أيضاً .

ثالثاً :هذه األزمة هي الوقت املناسب إلثبات حبنا تجاه املجتمع .وانطالقاً من قيمة محبة الجار ،فإن
علينا املساهمة يف الرعاية الجسدية والروحية للمترضرين من هذه األزمة ،بكل الطرق والوسائل .
رابعاً :يتم ممارسة النظافة الشخصية والحفاظ عىل املستوى اآلمن للتباعد االجتماعي .
خامساً :إننا يف هذه األزمة رشكاء يف أرسة واحدة ،ويجب الرتكيز عىل التعليمات اليت اتخذتها دولة
اإلمارات العربية املتحدة حيث نعيش معاً ،حيث أظهرت اإلمارات للعالم أنها فريق واحد متماسك،
عائلة واحدة تتحرك يف انسجام تام للتغلب عىل الظروف الفريدة اليت نحن فيها ،ونواجهها حاليا
يف الختام ،دعونا نصيل إىل الرب القدير ،أن يمكّننا من تجاوز هذه األزمة ،ونصيل أيضاً بالصرب واملثابرة
والرجاء والنعمة للتغلب عىل الشدائد ،إن رعاية الرب ومحبتنا الرحيمة لجميع املحتاجني هو ما
يجعلنا يف النهاية قادرين عىل تجاوز األزمة .
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رسائــل
األمـــل

إيريين اليزابيث جوكي
عضو ناشط يف كنيسة مارتوما يف العني

كنيسة مار توما  -العني
االصطبار والتأمل

اآلن سنعد إىل اثين عرش وسنظل جميعاً ساكنني ملرة واحدة عىل وجه األرض ،دعونا ال نتحدث بأي
لغة؛ دعونا نتوقف للحظة ...وال نحرك أذرعنا كثرياً .
من كتاب :التزم الصمت ،للكاتب التشييل :بابلو نريودا .
إنه مطلع العام الجديد ،وجداول االختبارات ،والجداول الزمنية ،واملواعيد النهائية للمشاريع ،كان
الزحام املعتاد يسري عىل قدم وساق حىت اليوم األول من شهر مارس ،لقد توقف كل يشء تقريباً يف
جميع أنحاء العالم .
وقبل أن نعرف ذلك ،نرتدي جميعاً أقنعة ،ونستخدم املطهرات بحماس ونتعرث يف أمان منازلنا ،لقد
أصابنا الوباء! تحطمت حياة الكثريين ،هناك من فقدوا أعزاءهم بسبب الفريوس الغاضب ،بعضهم
فقد مصدر رزقه ،وانفصل البعض عن عائالتهم ،فيما واجه آخرون عبء العمل اإلضايف وزيادة خطر
التعرض للوباء ،وبعضهم فقدوا فرصاً كبرية ،واضطر البعض إىل ذلك تأجيل االحتفاالت اليت طال
انتظارها ،إنها تأثريات قاسية ومريرة .
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رسائــل
األمـــل

ولكن اقلب العملة وانظر إىل الجانب اآلخر ،نظرة ثاقبة صغرية أود مشاركتها معكم جميعاً ،يعين
الضغط عىل زر اإليقاف املؤقت ،عدم وجود العديد من املواعيد املستهدفة للقاء ،وال داعي لالندفاع ‘‘وال
داعي ألن تكون مشغوالً “.
لقد منحتين الكارثة املزيد من الوقت ألقضيه مع اهلل يف الصالة وقراءة كلمة اهلل دون استعجال،
يمكنين اتباع وترييت الخاصة ،واملزيد من الوقت للتفكري .
وفجأة كان هناك هدوء يف كل صباح ،وجمال إضايف للون ضوء الشمس من خالل النوافذ ،ومعىن
جديد ملرور الكتاب املقدس والشعور بالراحة يف الدعاء .
قال تشارلز ستانيل ذات مرة“ :يمكن أن نشعر بالتعب واإلرهاق والذهول العاطفي ،ولكن بعد قضاء
الوقت بمفردنا مع اهلل ،نجد أنه يضخ يف أجسادنا الطاقة والقوة .
لقد منحين هذا الوباء فرصة لقضاء بعض الوقت بمفردي مع اهلل ،واالقرتاب منه ،واالستماع إليه
دون هراء الحياة اليومية الصاخبة .إن أكرث النتائج السحرية لهذا الوقت الذي تقضيه مع اهلل هو أن
هناك فرحاً ممتلئاً بداخلك وأنت تحمله معك طوال اليوم ،وببطء نبدأ يف تقدير اهلل وحمده عىل
األشياء اليت غالباً ما يتم تجاهلها ،مثل الضحك والنكات والطعام واألمان ودعنا ال ننىس الصحة
الجيدة ،لذا عندما تعود األمور إىل طبيعتها ببطء ،دعونا جميعاً نجعل هذا جزءاً من حياتنا للتحدث
مع اهلل باستمرار والصالة دون انقطاع ،ويف هذه األثناء استمتع بجمال السكون ،كما يقول الكتاب
املقدس ابق موجوداً ..واعلم أين أنا اهلل .
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رسائــل
األمـــل

روبي فارغييس
كاتبة هندية من كرياال وهي عضو نشيط يف

كنيسة مارتوما

كنيسة مار توما  -ابوظيب

مواجهة كورونا يف أجواء العناية املريحة

يف الوقت الذي يعاين فيه العالم من اضطرابات غري مسبوقة ،فإن التمتع بعطاءات اإلمارات العربية
حقا ،وباملقارنة مع األداء العاملي فإن تنفيذ املبادرات اإلسرتاتيجية بدقة جعل اإلمارات
املتحدة نعمة ً
العربية املتحدة يف املرتبة األوىل من حيث مستوى السالمة وسط الوباء ،وبصفيت عضواً يف كنيسة

مار توما يف أبوظيب ،فقد أتيحت يل الفرصة ملشاهدة فريق كنيستنا وهم يواجهون كورونا ضمن
إرشادات حكومية من خالل التوجيهات واألنشطة الروحية اليت منحتنا الراحة والطمأنينة .
كانت تجربة البقاء يف املنزل صعبة وقاسية ،ولكن عندما أنظر إىل الوراء أتذكر لقد بدأت أيام البقاء يف
املنزل يف التأثري عيل ببطء ،كانت قصص املرض واملوت جنباً إىل جنب مع الوحدة املغلقة تؤملين ،بدأت
ّ

يف االنسحاب إىل نفيس اوالً ،كثريا ما شعرت بالخوف والتعب ،يف واحدة من أضعف نقاطي ،تلقيت
اتصاالً مهماً من فريق الكنيسة الروحي ،ثم اتضح يل أنين ربما أستطيع أن أفعل شي ًئا إلخراج
اآلخرين من وحدتهم ومخاوفهم ،لذلك عقدت العزم عىل االتصال بأربعة معارف عىل األقل كل يوم.
كانت هذه غالباً مكاملات رسيعة “كيف حالك” .معظم الناس الذين اتصلت بهم كانوا يتأملون أيضاً،
مجرد تحية ودية رفعت معنوياتنا .
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رسائــل
األمـــل

بينما شاركنا قصصاً عن مدى عون اهلل لنا خالل أيام كوفيد هذه ،مأل األمل والسعادة قلوبنا .لقد
شجعين هذا عىل التطوع يف العديد من األنشطة الرعوية .

علمتين املشاركة يف فريق للمساعدة يف كنيستنا تهدئة الذعر من زماليئ الرعايا الذين تأكدت
إصابتهم بكورونا وعائالتهم من خالل توفري التوجيه اللوجسيت والدعم العاطفي يف الوقت املناسب .
كل ما أرادوه هو أن يقوم شخص ما باحتجازهم “تقريباً” خالل فرتة وجودهم يف الحجر الصحي
شعورا باألمان واالنتماء تأثري
املكاملات اليومية اليت قمنا بها واملتابعة من قبل فريق املساعدة أعطتهم
ً

ورسع شفائهم .
الصالة عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع كان قوياً وزاد إيمانهم
ّ

تابعت جهود الكنيسة إلبقاء أطفالنا مشغولني خالل العطلة الصيفية  -دروس افرتاضية ،واملوسيقى
واملهارات الحياتية تشارك األطفال مع إعطاء بعض الراحة لآلباء .كانت املساعدة يف تنظيم جلسات
املهارات الحياتية ُمرضية للغاية .لقد أسهم التواصل مع املراهقني يف رفع معنوياتهم وتجاوز اإلحباط

واليأس ،لقد علمتين مساعدتهم يف مواجهة مخاوفهم من خالل اإليمان عىل مواجهة مخاويف أيضاً

بعد شهور من البقاء يف املنزل ،ننتظر بفارغ الصرب إعادة افتتاح كنيستنا .يف غضون ذلك ،تكيفنا مع
خدمة العبادة عرب اإلنرتنت والجوالت االفرتاضية واجتماعات الصالة .التوجيه الطيب واملشورة من قبل
الخرباء ،وتبادل شهادات الناجني من كوفيد ،وتكريم فريق الخطوط األمامية من أطباء ومسعفني
يف كوفيد ،وترتيب رحالت الطريان املستأجرة لألعضاء املحتاجني ،وتوفري العزاء الروحي للعائالت
الحزينة  -االرتقاء لتلبية كل االحتياجات ،لقد علمتنا الظروف أهمية البقاء عىل اتصال مع املنظمات
الدينية .
حىت عندما استخدمنا املطهرات للقضاء عىل فريوس كورونا ،تعلمنا أيضاً استخدام املطهر الروحي
وهو الصالة للقضاء عىل “كورونا املستجد” .إن استغالل وقتنا ومواردنا لتحقيق السالم واألمل يف
املجتمع هو يف الواقع ممارسة ألمر يسوع بأن نحب جرياننا كنفسنا .
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رسائــل
األمـــل

القس جوزيف فرج اهلل
الكنيسة اإلنجيلية يف العني

الكنيسة اإلنجيلية  -العني

دور اإلرشاد الديين يف مواجهة الوباء
مع مطلع العام الجديد ويف ظروف محنة كوفيد  19القاسية أظهرت حكومة أبو ظيب ودائرة تنمية

املجتمع قيادة فريدة ومسؤولة ملساعدتنا يف اجتياز تلك األوقات الصعبة بنجاح ،لقد تولوا املسؤولية
ال  ،وساروا معنا طوال الطريق كرشكاء كاملني ،نشكر اهلل عىل نعمه
بأمانة كبرية وقدموا لنا دعماً هائ ً
املتواصلة ،كما نصيل إىل اهلل باستمرار من أجل حلول النعمة لقادتنا وسائر العاملني يف دائرة تنمية
املجتمع .
لقد أثرت القيم الدينية إيجابياً بشكل واضح عىل مجتمعنا ،حيث شارك القادة الدينيون هذه
القيم اإليجابية مع طوائفهم ،مهتدين بالكتاب املقدس وتعاليمه ،مع الرتكيز عىل محبة اهلل من
كل قلوبهم ،ومحبة جريانهم كحبهم ألنفسهم ولقد اكتشفنا أن االحتياجات األولية والفورية كانت
مادية :مساعدة مالية ملساعدة أولئك الذين فقدوا وظائفهم ،أو جزءاً من دخلهم ،انضمت الطوائف
معا لجمع األموال وتوفري اإلمدادات الغذائية األساسية وتوزيعها عىل املحتاجني ،بغض النظر عن
ً

خلفيتهم العرقية أو الدينية وكانت االحتياجات األكرث دقة هي حل مشكالت الوحدة ،وعدم القدرة عىل
زيارة األصدقاء أو مشاركة الوجبات ،وبالتايل التعامل مع املشكالت الناشئة عن اإلغالق؛ حيث ستكون
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رسائــل
األمـــل

األرسة بأكملها يف مكان واحد طوال الوقت ،مع فقدان الخصوصية وفرص الراحة لآلباء واألطفال
عىل حد سواء ،كما كانت هناك صعوبات يف التعود عىل نظام التعلم عرب اإلنرتنت .
لقد دفعنا اإليمان أن ندرك العديد من اآلثار الرتبوية والنفسية واالجتماعية ،وأخذنا هذا األمر عىل
محمل الجد  ،وقمنا بإجراء تغيريات أساسية يف األسلوب واملمارسة يف كل عبادتنا املعتادة وتعليمنا
الديين ،حني تم إغالق أماكن العبادة لحماية الرعية ،بدأنا عىل الفور يف استخدام أدوات التواصل
االجتماعي مثل فيسبووك و زووم وغريها ،اليشء املدهش الذي وجدناه أن املصلني كانوا حريصني
عىل التفاعل وكانوا قادرين من خالل ذلك عىل مشاركة قلقهم ومخاوفهم ،وبذلك فقد استطاع رجال
الدين ومعاونوهم أن يخدموا املحتاجني بالنصح والصالة ،مستخدمني قدراتهم وتدريبهم بطريقة
شخصية وإيجابية للغاية .

تم عقد  3تجمعات رئيسية عىل اإلنرتنت أسبوعياً للبالغني ،واجتماعني لألطفال واملراهقني .ويف تلك
االجتماعات ،كانت هناك أنشطة جماعية ومشاركة فيديو للمساعدة عىل مواجهة الشعور بالوحدة
ولتعزيز املشاركة والتفاعل مع فريق التوجيه يف الكنيسة ،وقد حققت هذه اللقاءات نتائج مذهلة،
وفتحت الباب للمزيد من الصداقات والزيارات عرب اإلنرتنت .
ال برامج تعليم
استخدمنا املهارات العديدة اليت يمتلكها أبناء الرعية لخدمة املجتمع بأرسه :ومنها مث ً
الجميع يف ظروف التباعد االجتماعي وبرامج النظافة والتعقيم وما إىل ذلك من خالل ندوات موجهة
عرب اإلنرتنت يف سائر املجاالت اليت يحتاجون .
كانت هناك خدمة رئيسية يف مجال الصحة :كانت هناك محارضات حول املقاربات الشاملة للصحة:
تغيري نمط الحياة ،واألكل الصحي ،وعادات النوم ،وعادات الدراسة ،وغري ذلك ،وقد ساعدنا ذلك كله
عىل استخدام وقت اإلغالق بنجاح وإنتاجية .
نحن عىل ثقة أنه بعون اهلل وبالتصميم واإلرادة فإننا سوف نتغلب عىل هذا الوباء ونساعد مجتمعنا
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رسائــل
األمـــل

نضال صليبا
نائب رئيس الكنيسة اإلنجيلية يف أبوظيب

ماجستري يف نظم الجغرافية املكانية من جامعة

كامربيدج باململكة املتحدة

الكنيسة اإلنجيلية  -أبوظيب

الكنیسة اإلنجیلیة العربیة بأبوظيب وتداعیات الوباء
ال إىل املؤسسات الدینیة ودور
شكل التحدي املتمثل بجائحة الكورونا (كوفید)19-
نداء رصیحاً ومجلج ً
ً

العبادة حول العالم برضورة التحرك الرسیع والخروج عن دورها النمطي والتعامل مع املستجدات

اليت فرضها هذا الوباء من تداعیات صحیة ونفسیة واقتصادیة عىل مختلف رشائح املجتمع وخاصة

الفئات األضعف واألكرث تأثراً .

وقد حرصت الكنیسة اإلنجیلیة العربیة يف أبوظيب ومنذ البوادر األوىل لهذا الوباء عىل إدامة التواصل
والتنسیق التام مع الجهات الحكومیة املعنیة للتعرف عىل اإلجراءات الالزمة ملكافحة الوباء ،وعىل
االلتزام التام بتلك اإلجراءات لتحقیق الوقایة لجموع العابدین واملجتمع بشكل عام وخاصة فئات
كبار النس واألطفال واملرىض وغریهم .
كما سعت الكنیسة قدر املستطاع ،ورغم املحددات اليت فرضتها جائحة الكورونا ،إىل مد ید العون
بالصالة وباملشورة والتشجیع وباملساعدة العملیة ملن أصیبوا بالعدوى من شعب الكنیسة واجتازوا
يف مراحل الحجر والعالج والتعايف ،وملن تعرضوا لضغوط نفسیة وفكریة ،وملن تقطعت بهم السبل
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رسائــل
األمـــل
خارج الدولة بسبب الشلل التام الذي أصاب حركة السفر والطریان حول العالم مما حال دون
إمكانیة عودتهم إىل عائالتهم وأعمالهم داخل الدولة ،وأیضاً ملن تسببت جائحة كورونا بتداعیات
مادیة واقتصادیة عىل أعمالهم أو أوضاعهم الوظیفیة ويف الفرتة اليت التزمت فیها املؤسسات
الدینیة يف كافة أرجاء الدولة بإغالق مباين دور العبادة لتحقیق التباعد االجتماعي والوقايئ الالزم،
ويف غیاب إمكانیة االلتقاء والتواصل الفعيل بنی األفراد ،عملت الكنیسة وال تزال عىل توظیف وسائل
التواصل االجتماعي لیس فقط لبث خدمات العبادة والتعلیم الكنيس ،بل أیضاً إلدامة التواصل مع
شعب الكنیسة ،وللصالة من أجل انحسار الوباء يف منطقتنا والعالم ،ومن أجل أن یهب اﷲ الحكمة
واملعونة لكل من یساهم يف التخطیط واتخاذ القرار وأیضاً للطواقم الطبیة واألمنیة وغریها العاملة
عىل الخطوط األمامیة ملكافحة هذا الوباء يف الدولة وحول العالم .
كما تم توظیف هذه اللقاءات مع شعب الكنیسة عرب وسائل التواصل االجتماعي الطالعهم أول
بأول عىل التعلیمات الصادرة عن الجهات الحكومیة ،وللتعرف عىل املصاعب والتحدیات اليت تواجه
أي منهم ،ولتوجیه رسائل التشجیع والطمأنة ملن تعرضوا ألي شكل من أشكال املعاناة ،ولتقدیم
ٍ

اإلرشادات والتعلیم يف مواضیع متخصصة مثل كیفیة التعامل مع القلق والضغوطات ،والحرص
عىل توخي الحقائق واستخالص املعلومات من املصادر املوثوقة وعدم املساهمة يف تداول الشائعات،
وصون العالقات العائلیة يف هذه الظروف العصیبة ،وغریها .وعملت الكنیسة أیضاً عىل إدامة
التواصل عرب وسائل التواصل االجتماعي مع الفئات العمریة األصغر سناً كالشباب واألطفال ،وذلك
من خالل عقد االجتماعات وإنتاج املواد اإلعالمیة التعلیمیة ،وإجراء املسابقات واأللعاب البناءة .
ومؤخراً ،تلقت الكنائس بكل رسور وترحاب وامتنان للرب أوالً وأیضاً لصانعي القرار التعلیمات
الجدیدة املختصة بفتح املجال الجتماعات العبادة يف مباين الكنائس ضمن محددات وقائیة وضوابط
احرتازیة ما زالت رضوریة .لقد كان لهذا االنفراج األثر الطیب واملشجع يف نفوس العابدین ملا للعبادة
الجماعیة ولرشكة املؤمننی من أهمیة وقیمة يف نفوس الجمیع ،سائلنی الرب القدیر أن یتبع ذلك
املزید من االنحسار للوباء عن أرض دولة اإلمارات الحبیبة واملزید من التسهیالت يف إقامة اجتماعات
العبادة والتعلیم والخدمات الكنسیة األخرى .
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رسائــل
األمـــل

القس ستانتون روبيش
املدير التنفيذي للكنيسة اإلنجيلية يف العني

الكنيسة اإلنجيلية  -العني

تأثري القيم الدينية يف ظروف وباء كوفيد19 -
يعطي كل دين األولوية للقيمة الجوهرية وهي قيمة اإلنسان .بالنسبة لنا كمسيحيني ،هذه القيمة
مستمدة من فهمنا لألسفار املقدسة أن اإلنسان قد خلق عىل “صورة اهلل” .تكوين “ 27 :1خلق اهلل
االنسان عىل صورته ،عىل صورة اهلل خلقه ذكرا وأنىث .
وهذا يعين أن الحياة البرشية قيمة ،وينبغي بذل كل جهد للحفاظ عىل كرامة ورفاهية كل شخص،
خاصة عندما يتأثر ذلك بظروف الحياة املتقلبة .ألن الحياة البرشية قيمة للغاية ،فمن مسؤوليتنا
التدخل ملساعدة أولئك الذين هم يف أمس الحاجة إليها ،وهو ما فعله أبناء رعيتنا بطريقة سخية.
لقد تميزت حياة يسوع املسيح بفعل الخري ،لقد عمل الخري والشفاء والعون لجميع املظلومني”.
عالوة عىل ذلك ،كأتباع ليسوعُ ،يقال للميسورين “عليهم أن يفعلوا الخري ،وأن يكونوا أغنياء يف األعمال
الصالحة ،وأن يكونوا كرماء ومستعدين للمشاركة .

خصما غري مريئ تسبب يف معاناة عىل
لقد فرضت جائحة كورونا ظروفاً حياتية صعبة ،لقد واجهنا
ً

نطاق عاملي ،لقد أجربنا هذا الخصم عىل التخيل عن االجتماع يف دور العبادة ،وشعرنا جميعاً أن
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رسائــل
األمـــل

“الغياب يجعل القلب أكرث ولعاً” عندما يتعلق األمر بالتجمع ككنيسة ،ولكن يف الوقت الذي كنا
جسديا عن األصدقاء والجريان وزمالء العمل
بحاجة إىل بعضنا البعض ،وجدنا أنفسنا بعيدين
ً
وأعضاء الكنيسة ،إن عدم التواجد شخصياً هو خسارة ال يمكن تعويضها أبداً ،حىت من خالل أفضل

تقنيات وسائل التواصل االجتماعي ،مع أننا حققنا يف الواقع استفاد أتباعنا منها عىل أفضل وجه،
اآلن نرى نوراً يف نهاية النفق حيث بدأنا نلتقي معاً مرة أخرى تدريجياً يف مبىن الكنيسة.
فيما يتعلق بأماكن العبادة ،فقد وفرت سلطات أبوظيب الحماية الالزمة للحفاظ عىل صحة وأمن
الرعية خاصة من خالل جهود دائرة تنمية املجتمع وأعضاء فريقها اإلداري الذين أظهروا تفهماً كبرياً
لتقاليدنا الدينية .
لم يقترص األمر عىل إعطائنا تعليمات عملية التباعها فحسب  ،بل لقد ألهمونا وشجعونا دائماً عىل
أمل أن يكون هناك يوم أفضل قادم .نحن ممتنون جداً للخدمات الدقيقة والدقيقة املقدمة من
أجل مساعدتنا عىل اجتياز هذا الوقت .نواصل الدعاء للقيادة الرشيدة يف اإلمارات ،وكذلك لفريق
دائرة تنمية املجتمع ملا قدموه من جهد كريم ونبيل .
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رسائــل
األمـــل

د .ساريا كومار إيبينتا
مدير مشاريع

كنيسة سانت أندرو  -ابوظيب

نعمل معاً من أجل الناس

يعطي كل دين األولوية للقيمة الجوهرية وهي قيمة اإلنسان ،حيث تكون رعايته وحمايته أولوية
أساسية .

وحني قامت الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
بالتعاون مع الجهات املعنية بتعليق الصالة مؤق ًتا يف جميع دور العبادة يف جميع أنحاء الدولة

اعتباراً من  16مارس  ، 2020قامت دائرة تنمية املجتمع بعمل رائع يف تشجيع املؤسسات الدينية
باستمرار عىل التصدي للوباء العاملي كوفيد ،ومواجهة التحديات املقبلة وكيفية دعم املؤسسات
الدينية للحكومة من خالل كونها رشيكاً نشطاً وفعاالً .

وبالتوازي مع ذلك قام القادة الدينيون بتوجيه الرعي لزيادة الوعي بالتباعد االجتماعي وارتداء األقنعة
وقفازات اليد واستخدام معقمات اليد ،وحني تزايدت املخاوف من انتشار الوباء قامت اإلدارة املسؤولة
يف دور العبادة أيضاً برسعة باتخاذ خطوات فعالة يف إغالق أماكن العبادة لوقف انتشار الوباء ويف
السياق نفسه تضافرت جهود القادة املسيحيني يف الدولة وأعلنوا التضامن مع حكومة اإلمارات
العربية املتحدة ،ونقلوا رسالة مفادها أن الكنيسة كمصدر لإليمان تقف مع إله الحياة ،مصدر كل
رسائل ومبادرات القيادات الدينيـة فـي إمـارة أبوظيب ملواجهة وباء كورونا 24

رسائــل
األمـــل

الوجود والحياة والصحة ،وتعهدت ببذل أقىص الجهود لحماية الناس والحفاظ عىل الحياة ،وتعزيز
الصحة  ،ودعم قدرات املرىض والضعفاء واملهمشني وكبار النس ،وقد كان هذا محور ما تدور حوله
الكنيسة وما تفعله .وكان دور الزعماء الدينيني هو مواجهة التحدي الذي يمثله جائحةكوفيد
من منظور طيب وأخالقي وروحي ،حيث تدخل الوباء يف ثالثة جوانب من الحياة الدينية :التجمع
والطقوس الدينية والرعاية الرعوية ،وال شك أن الكوارث ستكون كبرية لو ُتركت املؤسسات الدينية
خارج خطط األوبئة .لكن من خالل مشاركتهم ،أظهروا اإلبداع والكرم وعملوا عىل التكيف مع الظروف،
وإيجاد طرق ملمارسة العقيدة وخدمة مجتمعاتهم حىت يف ظل قيود صارمة ،بعض الخيارات املبتكرة
واإلبداعية اليت ألهمت املجتمعات لقبول الواقع الجديد والتكيف معه انتقلت الخدمات الدينية
التقليدية إىل استخدام األنرتنت ،وقللت الحضور يف مراسم الزواج ،إن وجدت ،وخدمات التواصل
والتعميد االفرتاضية .

صعبا ألن كوفيد شكل حاجزاً
ومع ذلك ،بالنسبة لبعض الطقوس والطقوس الدينية ،كان التكيف
ً

أمام الرعوية الشخصية اليت تعد جانباً مهماً من جوانب الكنيسة .مثل رعاية املرىض ،وأداء بعض

الوفيات وطقوس الدفن ،وتقديم الدعم الروحي واإلرشاد للمرىض الذين تم عزلهم يف املستشفيات .
كانت املشكالت األخرى اليت تواجه الكنيسة واليت ترتاوح بني املرض واملوت هي املشاكل املالية والقلق
واالكتئاب ،وهو ما دفع القادة الدينيني إىل اتباع نهج شخيص للغاية للخدمة .ومع انحسار الوباء،
أصبح القادة قادرين اآلن عىل الوصول إىل أعضاء الكنيسة من خالل املكاملات الشخصية أو الزيارات
يف محاولة لالستماع إىل مخاوفهم وإيجاد طرق ذات مغزى لتلبية احتياجاتهم .
كما يتعني القول أن دور دائرة تنمية املجتمع يف تنظيم جهود دور العبادة ملواجهة الوباء كان جديراً
بالثناء من البداية .
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تومبسون جورج بالفيل
معلم إنجييل للكتاب املقدس

حاليا دراساته لنيل درجة الدكتوراه يف
يتابع
ً
الرتبية والتعليم يف معهد داالس الالهويت

بالواليات املتحدة األمريكية

كنيسة جمعية املسيحيني ،أبوظيب
االلتزام يف املخاطر

لقد زعزع الوباء الحايل أسس اإلنسانية يف صميمها ،فأفسد النظام والصفاء يف جميع أنحاء العالم،
يف مختلف مجاالت الحياة البرشية كاملجتمع واالقتصاد والتعليم والثقافة والدين .
وال تزال املجتمعات والدول يف جميع أنحاء العالم تبحث عن حلول لوقف انتشار الفريوس ،وال يزال
الفريوس يف نشوته ولم تتضاءل حدة املوقف بعد ،وهذا بالتأكيد وضع معقد نتعلم التغلب عليه
تدريجياً .
وعىل الرغم من أن هذه األوقات غري مسبوقة ،إال أن هناك العديد من الدروس اليت تعلمناها؛ أهمها

اعتمادنا املتزايد عىل بعضنا البعض ،وأننا غري قادرين عىل هزيمة هذه األزمة بمفردنا .

لقد قدمت حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة مثاالً رائداً يف هذه الكارثة ،حيث مدت يد العون
إىل الجميع ،سواء املواطنني واملقيمني دون تمييز ،كما تم اتخاذ عدة خطوات لبناء العالقات وفتح
األبواب إلجراء الخدمات الروحية عرب اإلنرتنت وتشجيع أعضاء كل مجتمع .
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وقد بذلت دائرة تنمية املجتمع املحرتمة يف أبوظيب قصارى جهدها لتقوية قلوب الصغار والكبار
عىل حد سواء ،من خالل تنظيم العديد من األنشطة والربامج عرب اإلنرتنت ،وتم تشجيع الجميع عىل
معا .وذلك بسبب حكمة ورؤية حكام هذا البلد املحرتمني وهم
النظر إىل وجه اهلل والرضاعة إليه ً

يعبون عن رسالة التسامح .
ّ

لقد جلب كوفيد  19الخوف يف كل مكان ،سواء عىل األغنياء والفقراء ،واملتعلمني والعامة ،فقد أثر عدم
اليقني يف املستقبل عىل املجتمع ككل .يف هذا الوقت من اليأس املتصور ،يمكن لإلرشاد اإللهي فقط
مساعدتنا يف العثور عىل العزاء واملالذ .
لقد لعبت القيم الدينية دوراً حاسماً يف استقرار املجتمع ومنع تدمريه ،حيث ظهرت الرحمة واللطف
غالبا ما تطغى عىل رصاعات الحياة
والتعاطف واملحبة وهي بعض القيم الدينية العملية ،واليت
ً
اليومية ،وهؤالء املرشدون الذين تصدوا لهذه املسؤولية ينرشون السالم واملحبة داخل املجتمع ،إنه

عمل جماعي ،ويستحيل عىل أي فرد أن يحقق ذلك وحده ،بل اهلل تعاىل هو الذي يمكّن أتباعه من
ممارستها .
بينما نسعى إىل األمام ،دعونا نوكل أنفسنا بني يدي أبينا السماوي ،ليست الحاجة والظروف هي اليت
تميل عالقتنا باآلخرين ،بل قد تكون فرصة لنبين ثقتنا بخالقنا وعنايته ،دعونا نقاوم إغراء نفاد الصرب
أو التخيل عن اتكالنا واعتمادنا عىل اهلل القدير .يمكن لوعوده أن تعطينا الراحة اليت تعطينا األمل يف
جنبا إىل جنب؛ بعد كل
الحارض واملستقبل وسط الغموض ،دع القيم الدينية والنظافة الجيدة تسري
ً
يشء  ،اإليمان هو اإليمان بالعمل .

دعونا نضع أنفسنا يف يد اهلل ونميض قدماً يف اتخاذ اإلجراءات الصحيحة للتغلب عىل هذا الوباء الذي
أرهق كل شعوب األرض .
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األب بين ماثيو
كنيسة القديس جورج األرثوذكسية يف أبوظيب

كنيسة جورج األرثوذكسية – أبوظيب

تأثري القيم الدينية يف مواجهة الوباء ومنح الصرب واألمل
ٱلد َع ِ
ٱلشكْ رِ ،لِ ُت ْع َل ْم ِ
َ
ِش ٍءَ ،بل ِف كُل َش ٍء بِٱلص َ
ط ْل َبا ُتك ُْم“ ..ـ فيليب 7-6 :4
اء َم َع ُّ
َّل ِة َو ُّ
ِّ
ْ
ل َت ْه َت ُّموا ب َ ْ
ْ

أبواب مغلقة! أقنعة يف كل مكان! يتصارع العالم مع عدو مميت غري مريئ ،يف محاولة لفهم كيفية
التعايش مع تهديد يشكله فريوس غامض دقيق ،غري مريئ للعني املجردة ،لديه القوة املطلقة إليقاف
اإلنسانية تماماً ،مع حرية مطبقة يف مواجهة الوباء علمياً يبدو أن املطلوب هو نعمة الكتاب املقدس
يوفر الدين دائماً عزاء املالذ األول لجماهري املؤمنني الذين يتصارعون مع الجائحة اليت يبدو أن العلم
ال يمتلك إال الحد األدىن من اإلجابات فيها .
لقد دفع الخوف .دفع الخوف من فريوس كورونا املؤمنني يف جميع أنحاء العالم إىل االقرتاب من
الطقوس واملمارسات الدينية .التجمع الطائفي الذي كان خيطاً
حيويا لربط الجماهري والدين تم
ً

كرسه فجأة .استمرت الخدمات الليتورجية ولكن بدون حضور مادي للمصلني حسب توجيهات
الحكومة .أيدت الكنيسة بإخالص إجراءات السيطرة عىل األزمة اليت بدأتها السلطات ،وبما أنه كان
هناك قيود عىل التجمعات العامة ،فقد تم بث الخدمات الليتورجية عرب اإلنرتنت ملؤمين الكنيسة
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للعبادة واليت كانت بالفعل عزاء لهم .أدرك أفراد املجتمع الحاجة إىل تقاسم املسؤولية مع الحكومة
للتغلب عىل الفريوس .وتجلت يف املجتمع ثقافة الرسالة “أحب قريبك” يف الكلمة والروح .حىت ولو
كثريا بصحته ،فعليه أن يعتين باآلخرين بتجنب انتشار املرض من خالله .لقد
كان الشخص ال يهتم
ً

أثرت األزمة الحالية يف أذهاننا للصالة بحرارة وطاعة السلطات اليت وضعها اهلل يف مقام املسؤولية
ِ
ن
ُل َت ْر ِت ٍ
اخ َ
يب َب َ
يف سياق ديين (مىت  ، 22:21رومية  ، 2-1 :13بطرس األوىل  .)15-13 :2فَ ْ
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نوعا من
ب ،.كما علمنا أال نأخذ الخدمات الليتورجية كطقس حريف ،لقد علمنا أن نمارس
َأ ْج ِ
ً
ل َّ
الر ِّ

الزهد ،وهو االنضباط الذايت والحياة املبسطة من أجل الخري األكرب .يمكن اعتبار التباعد االجتماعي
والتدابري الوقائية األخرى بمثابة اختبار حقيقي ،لقد أعطتنا وق ًتا إلعادة فحص ضمرينا والتوبة عن

الذنوب والثقة يف رحمة اهلل .يبدو أن ما ينتظرنا ال زال لغزاً وضباباً! ربما كان العالم بحاجة إىل وقت

طويل إلعادة شحن أنظمته وإعادة تشغيلها من أجل غد أفضل .يجب أن نعيش الحياة من خالل
التجربة .إنه عالم ال يمكن التنبؤ به وغري مؤكد ،لكن من الرضوري أن نقول :هذا الزمن سيمر .
واضحا
ويسعدنا اإلشارة اىل أن كنيستنا كانت بمثابة الدعم واملالذ أثناء الوباء .وكان التزامنا االجتماعي
ً

من اإلجراءات اليت اتخذناها لتوفري مجموعات طعام مجانية ،ومساعدة مالية للطعام ،وسداد اإليجار
لعدد من املنازل ،والرسوم املدرسية ،وتذاكر الطريان ألولئك الذين يريدون العودة إىل ديارهم ،وقد تم
ترتيب خدمة استشارية مجانية عرب اإلنرتنت للمرىض الذين يعانون من ضائقة باإلضافة إىل اآلخرين
الذين وقعوا يف املعاناة والعذاب.كما قدمت كنيستنا دعمها الكامل وتضامنها مع حكومة اإلمارات
العربية املتحدة وإمارة أبو ظيب وكذلك جميع اإلدارات بما يف ذلك دائرة تنمية املجتمع يف أبو ظيب،
اليت تعمل بال كلل عىل مدار الساعة ملكافحة جائحة كوفيد .
إننا نتوجه بالدعاء إىل اهلل العيل القدير أن يرحم العالم أجمع ويؤيد اإلمارات عىل وجه الخصوص ،لكي

يمن اهلل عز وجل بربكاته السماوية وشجاعته عىل الجميع لتجاوز هذا الوقت العصيب .
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السيد بوجيا براهما فيهاري سوامي
الكاهن الرئييس املرشف عىل تطوير املعبد
الهندويس يف أبوظيب

معبد ماندير الهندويس  -ابوظيب

مجدنا وملكنا هو نرش الفرح يف الناس

كانت اإلمارات العربية املتحدة رائدة يف التعامل مع جائحة كوفيد 19-بطريقة شاملة ،وذلك من
خالل حمالت التعقيم املخططة بشكل جيد إىل مرافق الرعاية الصحية التكيفية واالختبارات املتاحة
بسهولة ،وقد أدارت اإلمارات هذه األزمة بشكل جيد ومسؤول ،ومع ذلك ،فقد أثر هذا املرض بطبيعته
عىل آالف األشخاص ،وإىل جانب هذه الجهود فمن الحاجة تتأكد للمنظمات الروحية واملجتمعية.
لقد انطلقت منظمتنا وهي منظمة إغاثية وإنسانية معرتف بها من قبل األمم املتحدة ،ولها مراكزها
يف جميع أنحاء العالم ،وقد اختارت معبد بابس ماندير الهندويس كمنطلق للعطاء واإلغاثة ،خالل
هذه األزمة الغري مسبوقة .

ودعماً ملبادرات الحكومة النبيلة ،فقد تربعت رشكة  BAPS Hindu Mandirبمبلغ  11000درهم إمارايت
ملبادرة “معا نحن بخري” كما وزعت  1500وجبة كجزء من حملة “ 10مليون وجبة” .يف محاولة لدعم
املسعفني واملرىض ،كما نظمت أيضاً متطوعني للتربع بالدم يف بنك الدم بأبوظيب وكذلك التربع
بألوف الكمامات عرب السفارة الهندية يف أبو ظيب لتقليل اآلثار االجتماعية واالقتصادية للوباء ،تم دعم
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العديد من الحكومات من قبل دولة اإلمارات العربية املتحدة يف جهودها إلعادة العمال املهاجرين
يوميا بأكرث من
متطوعا
والسياح إىل أوطانهم .للمساعدة يف هذه الجهود ،ساهم ما يزيد عن 15
ً
ً

 5000ساعة عىل مدى شهرين يف القنصلية الهندية يف دبي .إىل جانب الدعم اللوجسيت والتشغييل
يف القنصلية ،كان بابس ماندير
قادرا عىل دعم أكرث من  125عائلة من خالل رعاية تذاكر للمحتاجني .
ً
وبدعم من املجتمع ،تمكنت إدارة املعبد الهندويس من توفري البقالة واإلمدادات لألفراد والعائالت بما
يعادل أكرث من  70000وجبة .تم توفري دعم اإليجار لـ  200شخص بينما تم توفري سكن مبارش لـ
شخص
. 300
إىل جانب هذا العمل اإلغايث ،كان عمل تقديم التوجيه واإلرشاد مستمراً مع الحرص عىل تجنب
التجمعات الكبرية ،وقد بدأ بابس ماندير عىل الفور الصلوات والتجمعات األسبوعية عىل اإلنرتنت
باللغات الهندية واإلنجليزية والجيوجاراتية عرب موقعه عىل اإلنرتنت .
وبمناسبة اليوم العاملي للصالة الذي أعلنته لجنة األخوة اإلنسانية يف أبوظيب ،فقد شارك أكرث من
 10000شخص من  56دولة يف صلوات عرب اإلنرتنت بست لغات هندية ،وقد تواصلت شبكة
املتطوعني التابعة ملاندير مع أكرث من  500عائلة كل أسبوع للتحقق من سالمتهم .
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