البيان المرسلي

ست قضايا حرجة

إٌ لغى خذياخ انًشأج يٕخٕد نذػى ٔذشدٛغ انغٛذاخ األدفُرغرٛاخ
ٔذمذٚى انرسذ٘ نٍٓ ف ٙسزهرٍٓ انًغٛسٛح كرهًٛزاخ نٛغٕع انًغٛر
ٔكؼؼٕاخ ف ٙكُٛغرّ زٕل انؼانى.

هناك ست قضاٌا حرجة تؤثر بشكل خاص على النساء فً جمٌع
أنحاء العالم .هذه القضاٌا هً:

إٌ يًٓرُا ْ ٙتانًؼُٗ انٕاعغ يًٓح يشرشكح ت ٍٛخًٛغ انًغٛس،ٍٛٛ
ْٔ ٙسفغ اعى انًغٛر ف ٙانكُٛغح ٔف ٙانؼانىٔ .نكٍ ػهٗ َسٕ أكثش
ذسذٚذاًَ ،سٍ يذػٌٕٔ ألٌ:









َُٓغ تانًشأج كشخض لًٛرّ ال ذمذس تثًٍ ألَٓا خهٛمح هللا انرٙ
افرذاْا يثم تال ٙانثشش
ًَ ِّكٍ انغٛذاخ يٍ ذؼًٛك إًٚآٍَ ٔاخرثاس انًُٕ انشٔزٙ
ٔانردذٚذ
َثُ ٙزهماخ ٔطم ت ٍٛعٛذاخ انكُٛغح ف ٙانؼانى نرشدٛغ أٔاطش
انظذالح ٔانذػى انًرثادل ٔذثادل األفكاس انخاللح ٔانًؼهٕياخ.
َؼهِّى انغٛذاخ األدفُرغرٛاخ ٔذشدٛؼٍٓ ػهٗ انًشاسكح ٔإذازح
انفشص نٍٓ نكٚ ٙثهغٍ ألظٗ إيكاَٛاذٍٓ ف ٙانًغٛر.
َرؼايم يغ اْرًاياخ انًشأج ف ٙانغٛاق انؼانً.ٙ
َغرًغ إنٗ ٔخٓح انُظش انفشٚذج نهًشأج فًٛا ٚرؼهك تانًغائم انرٙ
ذٕاخّ انكُٛغح انؼانًٛح.
َهرًظ انغثم نرٕعٛغ َطاق انخذيح انًمذيح نهًشأج.
َمذو انرسذ٘ نكم انغٛذاخ العرخذاو انؼطاٚا انًمذيح نٍٓ يٍ
انشٔذ انمذط ٔرنك نهؼًم خُثاً إنٗ خُة يغ انشخال نًٕاطهح
انؼًم انًشعه ٙنهكُٛغح األدفُرغد انغثر ٍٛٛزٕل انؼانى.

ٔإَّ تذافغ يا لذ ٔخذَاِ يٍ تشكحَ ،سٍ كغٛذاخ ف ٙانًغٛر َ ،ظهٗ
أٌ َرشدغ خًٛؼاً ػهٗ يشاسكح األخثاس انغاسج يغ ػائالذُأ ،تٍٛ
صيٛالذُا ٔصيالئُا ف ٙانؼًمٔ ،ف ٙكم انذٔائش األٔعغ تانؼانى ٔانرٙ
ْ ٙتساخح إنٗ انغًاع ػٍ انًغٛر ٔخالطّ.

تدريب على القيادة
ٚمذو لغى خذياخ انًشأج أستؼح يغرٕٚاخ يٍ انرذسٚة ػهٗ انمٛادج
ْٔ ٙذغطَ ٙطالاً ٔاعؼاً يٍ انًٕػٕػاخ انر ٙعرغاػذ ف ٙذٕفٛش
انًؼهٕياخ ٔانًٓاساخ انرٚ ٙسراخٓا لغى خذياخ انًشأج نهؼًم
تكفاءجٔ .انًٕاد انذساعٛح نٓزِ انرذسٚثاخ يرٕفشج ف ٙيكاذة انسمم/
االذساد انراتؼح نهكُٛغح األدفُرغٛرحٔ .يثم ْزِ انذساعاخ انرذسٚثٛح
يؼرشف تٓا يٍ لِثم خايؼح خشٚدض ًٔٚكٍ ازرغاتٓا كًٕاد دساعٛح
ذؼاف إنٗ يرطهثاخ انشٓاداخ انذساعٛح األخشٖ.

األُمية :وهً مرتبطة ارتباطا ً شدٌداً بالوضع االجتماعً والفقر
والصحة المتردٌة.
اإلساءة :إن اإلساءة إذ تم التغاضً عنها فً الكنٌسة اُعتبر ذلك
إنكار لٌسوع .واإلساءة عبء ثقٌل ال تستطٌع المرأة حمله.
الفقر :وتؤثر األمراض الناجمة عنه فً النساء بشكل أكبر نتٌجة
محدودٌة تعلٌمهن ومحدودٌة فرص عملهن ومواردهن.
مهددات الصحة :إن مهددات الصحة تقوض قدرة المرأة على أن
تكون مشاركة فً عمل هللا .على الصعٌد العالمً ،تحتاج المرأة إلى
الكثٌر من الرعاٌة الصحٌة المتمٌزة.
عبء عمل المرأةٌ :ساهم سوء ظروف العمل فً تدهور صحة
المرأة .وفً بعض األماكنٌ ،كون متوقع من المرأة القٌام بـ %٠٩
من العمل الزراعً باإلضافة إلى األعمال المنزلٌة.
نقص التدريب والتوجيه :وهذا ٌؤدي إلى الحد من فرص المرأة فً
مجال األعمال والمجال الحكومً وفً الكنٌسةٌ .وفر قسم خدمات
المرأة اآلن دروسا ً تدرٌبٌة ُتمنح على أساسها شهادات معترف بها
تثبت أن المرأة قد تلقت ما ٌلزم من تدرٌبات تؤهلها للعمل فً
مختلف المجاالت.
وبالرغم من أن هذه القضاٌا تؤثر فً كل أعضاء الكنٌسة إما
بصورة مباشرة أو غٌر مباشرة ،إال أنها تؤثر فً السٌدات بشكل
أكبر .ولهذا السببٌ ،شجع قسم خدمات المرأة كل األعضاء على
إٌجاد سبل للتعامل مع هذه التحدٌات .ولكً نقوم بذلك نحن بحاجة
ألن نخدم بمحبة وتقدٌر للبشرٌة ،تماما ً مثل تلك المحبة وذاك
التقدٌر الذي أظهر المسٌح نحو البشر.

التعريف بهذا القسم وباختصاصاته
وبما هو ليس من اختصاصاته
http://wm.gc.adventist.org
womensministries@gc.adventist.org

قسم خدمات
املرأة
اجملمع العام لألدفنتست
الس بتيني

تاريخ قسم خدمات المرأة
أدركت كنٌسة األدفنتست السبتٌٌن ،منذ أكثر من مائة عام ،العطاٌا
والمواهب الروحٌة الخاصة التً منحها هللا للمرأة فً كنٌستنا.
وفً عام  ،٨١٠١أصبحت السٌدة سارٌبتا هنري أول رئٌسة لقسم
خدمات المرأة بالمجمع العام .ولقد شجعتها الن هواٌت على القٌام
بهذا العمل ،وقد عملت السٌدة سارٌبتا دون كلل أو ملل على
تأسٌس منظومة شاملة لدعم نساء الكنٌسة حول العالم .وقد مُنحت
السٌدة سارٌبتا إجازة (تصرٌح) للخدمة ،وقامت بنشر العدٌد من
المقاالت ،وسافرت إلى كثٌر من المناطق .وعند وفاة السٌدة
سارٌبتا عام  ،٨٠٠٩تم تشكٌل لجنة من تسع عضوات عملت
لفترة وجٌزة بهت خاللها نشاط خدمات المرأة بشكل ملحوظ .وقد
تم إعادة تفعٌل قسم خدمات المرأة فً  .٨٠٠٩وقد أصبح نشاط
خدمات المرأة قسما ً تابعا ً للمجمع العام فً عام  ،٨٠٠١وٌواصل
هذا القسم نموه بمختلف دول العالم.

مفاهيم خاطئة حول قسم خدمات المرأة
قسم خدمات المرأة ليس:








ما هو قسم خدمات المرأة؟
قسم خدمات المرأة هو:









مكان ٌتم فٌه التعامل مع االحتٌاجات الروحٌة والعاطفٌة
والجسدٌة واالجتماعٌة للمرأة فً الكنٌسة.
برنامج ٌوفر الدعم والتشجٌع للسٌدات لتحسٌن قدراتهن كً
ٌشاركن فً مرسلٌة الكنٌسة.
نظام دعم للسٌدات المتألمات ،سواء كن ٌعانٌن من الطالق،
سوء المعاملة ،أو الوحدة.
نشاط ٌعمل على تشجٌع للسٌدات الشابات على إنهاء مراحل
تعلٌمهن الجامعٌة وذلك من خالل برنامج توفٌر الجعاالت
الدراسٌة.
برنامج ٌعمل تشجٌع النساء على االنخراط فً العمل
بمجاالت الخدمة فً كنائسهن ،مجتمعاتهن وبٌوتهن.
مؤسسة تمنح عضوٌة للسٌدات الشابات كً ما ٌجدن بهجة
فً الرب.
مؤسسة تدرك أنه لدى المرأة العدٌد من مواهب الروح
القدس ،لذا فالقسم ٌحاول مساعدة المرأة على اكتشاف
واستخدام هذه العطاٌا لمجد هللا.

كيف يمكنكم أن تصبحوا طرفا ً مشاركا ً




زذٚث انؼٓذ (خذٚذاً) .فئَّ ف ٙػاو ٔ ،٨١٨١ترشدٛغ يٍ انٍ
ْٕاٚد ،لايد انغٛذج عاسٚثرا ُْش٘ تشئاعح لغى نخذياخ
انًشأج .غٛش أٌ يٕذٓا تؼذ ذٕنٓٛا انًُظة تفرشج لظٛشج لذ أَٓٗ
انؼًم انز٘ تذأذّٔ .اعرًش انسال ْكزا زرٗ ػاو  ٨٨٨١زٛث
تذأ لغى انًشأج ف ٙذمذٚى خذياذّ يٍ خذٚذٔ .لذ أطثر لغًاً ذاياً
يركايالً ف ٙػاو .٨٨٨١
لغى خذياخ انًشأج نٛظ يُرذٖ نهُغاء انهٕاذ ٙنذ ٍٓٚشكأٖ،
يثشسج أٔ غٛش يثشسج ،ػذ أستاب انؼًم.
يكاَاً ف ّٛذشٔج انًشأج نًغأنح انًغأاج ت ٍٛزمٕق انًشأج
ٔانشخم ،تانشغى يٍ إدساكُا نًذٖ أًْٛح ْزِ انًغأنح.
يدشد يظذس نهرغهٛح ٔانرشف ّٛأٔ فشطح إلْذاس ػذد غٛش
يسذٔد يٍ انغاػاخ ف ٙيشاسٚغ ذٓذف إنٗ انرشٔٚح ػٍ أفكاس
أَاَٛح.
يُثشاً نشعايح انًشأج ،تانشغى يٍ أَُا َؤيٍ أَّ ُٚثغ ٙنهدًٛغ
أعرخذاو يٕاْثٓى ٔػطاٚاْى نًدذ هللا كًا ُٚثغ ٙأٌ ٚدذٔا
ذمذٚشاً نؼًهٓى يٍ أخم إكشاو اعى هللا.
لغًاً نغسك انشخم .إٌ لغى خذياخ انًشأج ُٚاْغ انرسٛض
اندُغٔ ٙال ُٚاْغ انزكٕس يٍ انثشش.
يمظٕساً .إٌ لغى خذياخ انًشأج ٚشدغ ػهٗ ازرٕاء اندًٛغ ٔال
ٚشغة ف ٙإلظاء أزذ.

ثالثة مجاالت أساسية محور االهتمام
الرعاية :إن قسم خدمات المرأة ٌعمل على تلبٌة احتٌاجات المرأة
العاطفٌة ،البدنٌة واالجتماعٌة فً الكنٌسة .وهو ٌقدم النصح
للسٌدات الشابات ،وٌشجع األمهات وٌساند السٌدات المسنات
والمتألمات.
التفويض :إن قسم خدمات المرأة ٌدرك أن للمرأة عطاٌا ومواهب
روحٌة وٌحاول مساعدة السٌدات على اكتشاف هذه العطاٌا
والمواهب واستخدامها.
التبشير :إن قسم خدمات المرأة ٌعمل على توفٌر الموارد لمساعدة
السٌدات على الوصول إلى أخواتنا فً المجتمع الالتً ٌشتقن إلى
لمسة حنونة من المسٌح.

إٌ انًشأج ذرًرغ تذٔس فؼال ف ٙانكُٛغح األدفُغرٛح .فؼُذيا ذمذو انًشأج
خذياخ سٔزٛح نألعشج ٔانكُٛغح فئٌ انًدرًغ تزنك ٚغرفٛذ يٍ
يمذساخ انغٛذاخ انشٔزٛح ٔٚغرفٛذ كزنك يٍ خذياذٍٓ انًكشعح.
أَد يذػٕ ألٌ ذهؼة دٔساً فؼاالً فْ ٙزا انًدال ٔرنك يٍ خالل ػذج
ؽشق:





انظالج ٔذشدٛغ اٜخشٍٚ؛
انرشدٛغ ػهٗ ٔخٕد تشَايح َشطاً نخذياخ انًشأج ف ٙكُٛغرك
انًسهٛح ٔانسمم ٔاالذساد ٔانمغى انراتغ نٓى؛
انرطٕع تًٕاْثك ٔيمذساذك ػهٗ انمٛادج؛
دػًك انًاد٘ نهمغى.

إٌ لغى خذياخ انًشأج يُخشؽ ف ٙذثُٔ ٙذطٕٚش ػذد يٍ انثشايح
ٔانخذياخٔ .فًٛا ٚه ٙتؼغ يٍ ْزِ انثشايح ٔانخذياخ:


















ٕٚو انًشأج انؼانً ٙنهظالج .أٔل أعثٕع يٍ شٓش آراس (ياسط)
ٕٚو انرشكٛض ػهٗ خذياخ انًشأج .انغثد انثاَ ٙيٍ شٓش
زضٚشاٌ ()َٕٕٛٚ
ٕٚو انرشكٛض ػهٗ يُغ اإلعاءج .انغثد انشاتغ يٍ شٓش آب
(أغغطظ)
تشايح يسٕ األيٛح
إػادج ذأْٛم يٍ كٍ ٚؼاَ ٍٛيٍ عٕء انًؼايهح
طالج يٍ أخم انغٛذاخ األخشٚاخ
االْرًاو تانشاتاخ ٔذمذٚى انُظر ٔاإلسشاد نٍٓ
يشاسٚغ خاطح تانؼًم انًشعه ٙزٕل انؼانى
يؤذًشاخ ٔيُرذٚاخ ٔاعؼح انُطاق
يدًٕػاخ ٔزهماخ طالج
يدًٕػاخ طغٛشج نهخذيح ٔدساعح انكراب انًمذط
انؼٛافح انكُغٛح
يدًٕػاخ انذػى ٔانًغاَذج
ذطٕٚش انًششٔػاخ انظغٛشج
ذذسٚة ػهٗ انمٛادج
خذيح انًشاْماخ
تشايح نهرٕػٛح ػذ يشع اإلٚذص ٔغٛشِ يٍ األيشاع انخطشج
األخشٖ ٔاالْرًاو تانًشػ ٙيٍ ْزا انُٕع

