
چھ زمانی ساختمان کلیساھا دوباره بازگشایی خواھند شد؟ 
  

ھفتھ گذشتھ بسیاری از کشیشان در سراسر آمریکا با شرایطی روبرو شدند کھ ھرگز تصورش را نمی کردند. موعظھ یکشنبھ عید قیام 
بھ جماعتی کھ در خانھ ھایشان محبوس مانده اند. 

فت تکنولوژی MسEار شکرگزار خداوند GاشEم که موعظه از راە دور را ام=ان ;ذیر ساخته است. و0 ح.- این قدردا%$ هم  TUVد برای پYاG
 ZEه طور طبG شانVن^ دهد. کش $ _̀ $ موعظه b کند aسک _̀ cک اتاق خا0 برای دورY که در $fاحساس تلخ  دوری از مردم را برای واع

$ دلEل همه مشتاقانه منتظر ;اسخ Gه این پرسش هسEmم که «چه  _̀ دوست دارند که خدا را در جمع اYمانداران عrادت کنند. Gه هم
زما%$ دوcارە قادر خواهEم بود خداوند را در جمع اYمانداران عrادت نمایEم؟»  

;اسخ کوتاە البته این است که تنها خدا b داند که آن روز z فرا خواهد رسEد. در حا0 که MسEاری از yارشناسان پزشx و مقامات 
$ کند. اما ح.- Gا وجود این  _̀ دول.- نظرات خود را ابراز کردە اند ، هیچ مرجZ در کشور ما ن^ تواند Yک جدول زما%$ مشخص را تعی

عدم قطعEت ، Gا توجه Gه عوامل دخEل در این قضEه نظ�_ عوامل پزشx ، سEا� و همینطور عامل روا%$ م�cوطه ، b توانEم حدس 
بزنEم كه چه زما%$ ساختمانهای �لVسا مجددا� Gازگشا%� خواهند شد.  

  

عوامل پزش" 

 xارهای پزشEا�ست تنها براساس معG b -.فاجعه همه گ�_ بهداش $ _̀ ی در مورد Gازگشت %� خطر از چن اYط اYدە آل، تصمEم گ�_ T� در
b بود. اما Gه نظر b رسد که نه yاسه ص�� ما و نه ثrات اقتصادی ما ن^ تواند منتظر ;اYان G coronavirusماند. هرچند که تصمEم 
$ کنندە نVست. Gا این وجود ، درک این موض�ع   _̀ برای حفظ سالمت جامعه GاYد در اول�¢ت قرار داشته Gاشد ، و0 این تنها عامل تعی

ی دارند مفEد G bاشد.  که معEارهای پزشx چه نق¦T در روند تصمEم گ�_

دە ای در استفادە از روشهای  (مدلهای) پزشx بودە اYم ( که بVش�- Gه دلEل yمبود aست ها و  ا©رچه تا کنون شاهد تفاوت های گس�-
ی اهمEت دارند MسEار سادە هسmند:  ا®$ بودن دادە های اطالعا%- در اYاالت متحدە بودە است) ، اما عنا» پزشx که در تصمEم گ�_ ن̄ا

$ دYگران است) را Gه شدت yاهش دهEم و  در کنار آن اYمن سازی جمZ را  -̀ ا%$ که Yک شخص قادر Gه آلودە ساخ $ ما GاYد Y) R0ع.$ م�_
Gه �عت افزا�ش دهEم. 

  

R0 عrارت است از تعداد اشخا± که Yک فرد آلودە Gه طور متوسط در دورە بEماری خود ممکن است آنها را مبتال سازد. Gه عنوان 

$ ۲ تا  _̀ ی دارد (R0 ب  yم�-
�
ان �اYت ´س³تا $ $ ۱۲تا ۱۸است ، در حا0 که آنفوالنزا م�_ _̀ مثال ، �خک MسEار مUی است و دامنه R0 آن ب

۳). این Gدان معنا است که Yک شخص مبتال Gه �خک Gه طور متوسط  ۱۲تا ۱۸ نفر را آلودە خواهد کرد در حا0 که فرد مبتال Gه 
دار (CDC) منTUm شدە   توسط مرکز مrارزە Gا بEماری های وا©�_

»
zه تازG دی کهYکند. مطالعه جد b آنفوالنزا فقط ۲تا ۳ نفر را آلودە

$ حدود ۵.۷ بود. این Gدان معناست که  _̀ $ R0 برای و¢روس COVID-19در هن¾ام شی�ع در کشور چ _̀ حا¿ از آن است که مEانگ

 دو برابر مUی  تر از و¢روس آنفوالنزا G bاشد. برآوردهای قÃr تر حا¿ از  R0 در محدودە ۱.۴ تا ۶.۴۹ بود که 
�
COVID-19 تق�¢rا

$ b زد و حد متوسط را ۲.۷۹  ´شان b داد.  _̀ $ مUی بودن COVID-19  را ۳.۲۸ تخم _̀ مEانگ

ل خواهد نهاد. ا©ر y R0م�- از G ۱اشد، Gدان معناست  $ $ این ارقام Gه ما yمک b کند تا بتوانEم در¢ابEم چه موقع Gحران رو Gه ت�$ -̀ دا´س
ی بEماری � انجام Gه ;اYان خواهد رسEد ز¢را مبتالYان ن^ توانند دYگران را Gه آن اندازە درگ�_ سازند که انتقال ادامه YاGد.  که همه گ�_

ان yا®$ از مردم  $ ی، احتماال Gه صورت تصاعدی، ادامه خواهد Yافت تا آنجا%� که م�_ ا©ر R0 بVش�- از G ۱اشد Gدین معناست که همه گ�_
Gه آن مبتال شوند و  اYم.$ جمZ حاصل شود. (Gه این معنا که شمار yا®$ از افراد جامعه Gه علت واÆسÅنه شدن Yا مبتال شدن ´سÄت 

Gه بEماری اYمن هسmند)  



ی GاYد ´سÄت Gه آن مصون شوند تا اGم.$ جمZ حاصل شود. دسEmا%� Gه آستانه الزم برای  هرچه بEماری مUی تر Gاشد، افراد بVش�-
شکست دادن و¢روس واMسته Gه مجم�ع دو عامل است. xY مؤثر بودن واÆسن و دYگری حاصل شدن اYم.$ جمZ. رسEدن Gه این 

آستانه از فرمول  R0/1 – 1 تrعEت b کند. ا©ر R0 برابر Gا G ۵.۷اشد آن¾اە نEاز دار¢م که بVش از ۸۲ درصد از مردم در برابر این 

بEماری مصون Gاشند.  ا©ر برآوردهای قÃr برای Y ،R0ع.$ ۳.۲۸ ، را مالÉ قرار دهEم نEاز Gه مصونVت ۷۰ درصد جامعه دار¢م.  

س ندار¢م ، بنابراین  اYم.$ جمZ از ط�¢ق واÆسÅناسیون و Yا بهبودی Ëس از ابتال اYجاد b شود. اما ما در حال حا»$ واÆس.$ در دس�-
اYم.$ جمZ در حال حا»$ تنها متx بر ابتالی اشخاص و بهبودی آنان است. از مEان آنا%$ که در اYالت متحدە Ëس از آزما�ش، ابتالی 

، از ۱.۸  آنان Gه و¢روس COVID-19 تأیEد شدە است، مشخص گردYدە که درصد مرگ و م�_ اشخاص، بر اساس گروە بندی س.$
درصد تا  ۳.۴ درصد G bاشد. اما از آنجائEکه GعÖ$ از افراد جامعه که �انجام Gخ¦T از اYم.$ جمZ خواهند بود هرگز مورد آزما�ش 
ند Yا بEماری آنان Gدون هیچ عالم.- است به�- است از شاخص IFR استفادە کنEم. IFR درصد مرگ و م�_ در مEان همه  قرار ن^ گ�_
$ b زند. ح.- ا©ر IFR حول و حوش ۱ درصد Gاشد برای رسEدن Gه اYم.$ جم۷۰Z تا  ۸۲ درصدی  _̀ آنا%$ که آلودە شدە اند را تخم

در کشوری که جمعEت آن را  ۲۰۹ مEلیون بزرگسال aشکEل b دهند تخمینأ شاهد مرگ ۱Û۵ تا ۷Û۱ مEلیون نفر خواهEم بود که تق�¢rا 
ان مرگ و م�_ بر اثر �طان در سال G b ۲۰۱۹اشد.  $ معادل م�_

  

 
»

zاالت متحدە، شاهد پراهندYا%� اEجفراف 
»

zد قrل از اینکه Gه این تعداد مرگ و م�_ برسEم GاYد واÆسن آن را تهEه کنEم. و Gه دلEل گس�-
$ حال Gاعث b شود که  _̀ $ و¢روس yمک b کند. اما در ع -̀ $ مسئله Gه کند شدن انتقال Yاف _̀ ە وسZE هسEmم و هم جمعEت در گس�-

همه کشور Gطور همزمان Gه اYم.$ جمZ دست نEابند. همانطور که اÆنون b بÅنEم، برÞ$ مناطق بVش از پVش تحت الشعاع قرار 
گرفته اند ، در حا0 که برÞ$ دYگر Gه سخ.- تحت تأث�_ قرارگرفته اند.  

$ ´شان b دهد. ن�خ Rt در yل  _̀ ان انتقال واقZ و¢روس را در Yک زمان مع $ درصد واقG  R0 Zا شاخص Rt ´شان دادە b شود. Rt م�_
م جمعEت و ن�خ Gاالی انتقال، شهر نی�¢ورک هم اÆنون از G Rtاالتری ´سÄت Gه اYالت  کشور متفاوت است. برای مثال Gه دلEل تر̄ا

خلو%- نظ�_ مونتانا برخوردار است. 

  

عوامل روا5شناخ01 و س-ا+ 

ان Rt در هر ناحEه  $ ا©ر جنrه پزشx ماجرا تنها دغدغه ما بود، ما b توا´سEmم Gا دستورا%- نظ�_ قرنطینه و منع رفت و آمد بر اساس م�_
اYط فعÃ را اتخاذ کنEم. اما همانطور که b بÅنEم، MسEاری از آم�¢=ا%� ها Gه دالYل مختلف مخالف  T� هG لهGاست الزم برای مقاEس
$ ، برÞ$ از افراد ´سÄت Gه هر ن�ع قرنطینه Gه شدت حساس هسmند ، در حا0 که شاهدند دYگر  _̀ $ اقداما%- هسmند. . همچن _̀ چن

اتژی  شهروندان در سایر مناطق اYالت ها م=لف Gه رعاYت اقدامات احتEاæ مشاGه نVسmند. همه ما در حال چشEدن تج�cه تلخ اس�-
وری هم ترک کنEم، برای  "ماندن در خانه" هسEmم. هن¾اb که Gه ما اجازە دادە شود که خانه های خود را برای فعالEت های غ�_ »$

دولت MسEار سخت خواهد بود که ما را دوcارە Gه خانه برگرداند. 

ند جانب احتEاط را رعاYت کردە  و سZ کنند تا زما%$ که از  در مواجهه Gا این واقعEت، برÞ$ از مقامات اYال.- ممکن است تصمEم Gگ�_
نظر سEا� ام=ان ;ذیر Gاشد، دستور «ماندن در خانه» اجرا شود. و0 این yار آنها %� هê¢نه نVست. آنها Gا چالش های روا%$ و سEا� 
دYگری هم روcرو هسmند از جمله اظهارات مقامات yاخ سفEد که b گ�¢ند Gازگشت Gه حالت عادی ممکن است ظرف چند هفته آغاز 

اYط  T� ا گذر از این نقطه اوجG دان معنا است كهG د ز¢را  اینEفرا خواهد رس z حرانG دانند نقطه اوجG ل دارند كهYشود. رسانه ها تما
برای خال± از این  وضعEت ماندن در خانه فراهم خواهد بود. 

ی اوج Gحران، تعداد مرگ و م�_ روزانه  ان اندازە گ�_ $ ¢ن م�_ از آنجایEکه aست های yا®$ برای انجام آزما�ش هنوز موجود ن^ Gاشد به�-
 $ _̀ م�cوط Gه و¢روس ک�¢د -G b ۱۹اشد. بر طبق پVش³ی.$ های فعG - Ãا فرض رعاYت yامل فاصله اجتماî تا ماە b سال ۲۰۲۰- تخم
 b ،دGاY اهشy 0س از این اوج  برای دو هفته متواË _خواهد بود. ا©ر تعداد مرگ و م� Éد ;اEه عrðکشY شود که نقطه اوج روز b زدە

شود حدس زد که از ۲۷ اپ�¢ل شاهد فشار ز¢ادی برای Gازگشا%� اقتصاد کشور Ëس از مدتها در «خانه ماندن» خواهEم بود. تا آن 



ی کردە اند و اy ñ�ÆلVساها Gه مدت هفت Yکشrðه جلسات حضوری را متوقف  òاری از آم�¢=ا%� ها ۴۵روز را در قرنطینه س�EسM ،موقع
کردە اند. 

Gه زودی Ëس از این اوج Gحران، Gحث در مورد Gه ;اYان بردن محدودYت ها Gه نقطه انفجار خواهد رسEد. احتماôً برÞ$ دولتهای اYال.- 
محدودYت ها را از روز b۴ ;اYان خواهند داد. دYگران ممکن است سZ کنند مدت طوال%$ تری این محدودYت ها را ادامه دهند. اما Gه 

ان مرگ و م�_ دوcارە Gه سطح قÃr صعود کند ، احتماôً این سد تا روز Yادبود Yع.$ b ۲۵ شکسته b شود. ا©ر  $ جز در حال.- که م�_
 b آم�¢=ا%� ها ۷۲روز در خانه های خود در قرنطینه قرار ñ�Æا نخواهند شد و اöه مدت ۱۱هفته ب�G ساهاVلy ، شود تا آن زمان $ _̀ چن

ند.  گ�_

  

ا<نون زمان آمادە شدن است 

¢ن زمان تار¢ــــخ Gازگشت جلسات Gه yلVساها در تار¢ــــخ ۲ماە مه Gاشد، و در  بر اساس پVش بی.$ های فعG ، Ãه نظر b رسد نزدYک�-
 $ _̀ ¢ت yلVساها Gه نظر b رسد Gه احتمال ز¢اد تار¢ــــخ Gازگشت جلسات ب ñ�Æتام�� خواهد افتاد. برای اøدت�¢ن حالت این اتفاق در ماە سG

۳۱ ماە b تا ۷ ژوئن Gاشد. 

$ نمایند. اینها از  _̀ ان yلVساهای محG ÃاYد نحوە اجرای خط و م¦T و برقراری ارتrاط Gا دYگران را تعی قrل از اینکه این اتفاق بEافتد، ره��
ند:  جمله سؤاال%- هسmند که GاYد مورد توجه قرار گ�_

م GاشEم (رومEان ۱۳ : ۱).  چه زما%$ تصمEم Gه Gازگشا%� خواهEد گرفت: کتاب مقدس Gه ما b گ�¢د که GاYد تابع مراجع ح̄ا

اYط GاYد اطاعت کرد؟ ا©ر دولت فدرال ، اYال.- و محG Ãا شما در مورد زمان اYمن بودن مالقات ها،  T� اما چه مقاما%- را در این
ی،  این موض�ع را Gا دYگران برای  اختالف نظر داشته Gاشند، از دستور چه ک¦ اطاعت b کنEد؟ شما GاYد قrل از هر تصمEم گ�_

ی درمEان Gگذار¢د.  ی از هر گونه درگ�_ جلوگ�_

$ Yکشrðه Ëس از برداشته شدن محدودYت ها جلسات را از � خواهEد گرفت؟ ا©ر  _̀ چه روزی yلVسا را Gازگشا%� خواهEد کرد؟ آYا در اول
روز اعالن رفع محدودYت شrðه بود. آYا گروە خدم.- شما آمادە است؟ ح.- Ëس از اجازە ترک منازل ممکن است محدودYت ها%� 

برای جمع های بزرگ همچنان ;ابرجا Gماند. yلVساهای کوچک تر ممکن است ام=ان ب�öا%� جلسات را بEابند اما yلVساهای بزرگ�- از این 
ی بر جماعت آنان خواهد داشت و برای آن آمادە شوند.  $ وضعی.- چه تاث�_ _̀ yار منع شوند. شrانان GاYد از حاال Gه فکر Gاشند که چن

$ برای برگشت Gه yلVساها Gدین معنا نVست که yلVسای ما از و¢روس کرونا در  -̀ چه سEاست مناس.� را Gه yار خواهEد گرفت؟ اجازە داش
$ است را از این بEماری مصون نگه دار¢م. چه  _̀ امان است. چطور  افراد مسن و زنان Gاردار و بEمارا%$ که سVستم اYم.$ Gدن آنها ;ای

اقداما%- برای محافظت از مردم G=ار خواهEم گرفت. چه سطú از خطر را برای مالقات حضوری در yلVسا خواهEم ;ذیرفت.  

دازند. چه شما تنها کشVش yلVسا GاشEد و Yا صدها yارمند داشته GاشEد، GاYد  òه آنها ب�G دYاG ساهاVلy اشد کهG b اینها فقط چند سوال
خود را برای ;اسخگو%� Gه نگرا%$ های %� شمار جماعت آمادە کنEد. نEازی نVست که همه ;اسخ ها را داشته GاشEد، اما مردم GاYد 

ب³یðند که شما Gه این مسائل توجه کردە و Gطور جدی فکر b کنEد. برÞ$ از این مردم سالم.- خود را در دست شما قرار b دهند. 
$ ش�¢د که از این زمان قرنتطینه برای آمادە شدن Gازگشا%� yلVسا، استفادە کنEد.   û̀ بنابراین مطم


	چه زمانی ساختمان کلیساها دوباره بازگشایی خواهند شد؟

