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رسالة الرئاسة الأولى

أصدقاؤنا الأعزاء،

رعاية المحتاجين واجب وامتياز ممتع لأتباع يسوع المسيح. كأعضاء في كنيسة يسوع المسيح لقديسي 

الأيام الأخيرة فإننا نلتزم بأن نطبق الوصيتين العظيمتين: أن نحب الله ونحب جيراننا )انظر متى ٢٢: 

٣٧–٣٩(. ككنيسة، نحن مباركون لأن لدينا القدرة، والروابط العالمية، والموارد لاتباع إرشاد الرب.

يسعدنا أن نقدم هذا التقرير السنوي حول مختلف جوانب عملنا لرعاية أبناء الله. نحن ممتنون 

للعطاءات غير الأنانية والمخلصة لأعضاء اللكنيسة والأصدقاء الذين جعلوا ذلك ممكناً. ندعو 

ية بعضنا من خلال الخدمة  الجميع إلى »الانخراط بحماس في عمل الخخير« خلال عملنا على تقو

)المبادئ والعهود ٥٨ :٢٧(.

ندعو الرب أن يبارك هذا العمل الذي يعبر عن محبة الجار.

الرئاسة الأولى

أعلاه: أثناء خدمته في أمريكا اللاتينية في عام ٢٠١٩، حضر الرئيس رسل م. نلسن حدثًا لتوزيع اللكراسي المتحركة في الأرجنتين.
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الالتزام بعهدنا

كأتباع ليسوع المسيح، يلتزم أعضاء كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة بعهدهم بأن يطبقوا 

الوصيتين العظيمتين: محبة الله ومحبة جارنا. نتبع دعوة يسوع المسيح لإطعام الجياع، وإرواء العطشى 

يارة المرضى والمنكوبين. يان، وز وإيواء الغريب، وكسوة العر

لقد كانت الجهود اللكنسية والفردية لرعاية المحتاجين أساسية في مهمتنا منذ تأسيس اللكنيسة. في عام 

١٨٤2، تم تنظيم جمعية الإعانة لرعاية الفقراء وتلبية احتياجاتهم. في عام ١٩٣٦، أنشأت اللكنيسة برنامج 

ية قدرتهم على الاعتماد على الذات. وفي عام ١٩٨٥،  الإعانة للمساعدة في رعاية الأعضاء المحتاجين وتقو

ابتدأ رسميًا عمل برنامج التواصل الإنساني العالمي لللكنيسة.

يقدمون المساعدة لجميع أبناء الله بغض النظر عن الانتماء الديني أو  يبحث أعضاء اللكنيسة عن المحتاجين و

العرق أو الجنسية. لقد جمعت اللكنيسة وأعضائها وأصدقائها تبرعاتهم مع جهود المتطوعين لتخفيف المعاناة 

وبناء الاعتماد على الذات في جميع أنحاء العالم.

»أولئك الذين يرغبون في أن يُطلق عليهم 

اسم شعب الرب هم »على استعداد 

لتحمل أعباء بعضهم البعض، . . . 

للحزن مع الذين يحزنون؛ . . . و ]ل[ 

مواساة الذين يحتاجون إلى المواساة«.

— الرئيس رسل م. نلسن رئيس كنيسة يسوع المسيح لقديسي 
الأيام الأخيرة١
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قانون الصوم ومخزن الرب

تبين لنا الوصيتان العظيمتان أيًضا أننا محبوبون من الله وجيراننا. كلا من 

الذين يمنحون والذين يأخذون مباركون لأنهم يقوون بعضهم البعض. في 

أوقات معينة من حياتنا، قد ن�د أنفسنا كمانحجين، وفي أوقات أخرى، 

كمستلمين.

يقة الرب لإعالة أبنائه، يحظى أعضاء اللكنيسة بفرصة الصيام  كجزء من طر

لمدة أربع وعشرين ساعة كل شهر والتبرع بسخاء بقيمة الوجبات التي لا 

يتناولونها لصالح المحتاجين. يستخدم قادة اللكنيسة المحليون هذه الأموال 

للمساعدة في تلبية احتياجات الطعام والملبس والمسكن أو غيرها من 

يات ضمن جماعاتهم وم�تمعاتهم. الضرور

بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع الموارد المتاحة لللكنيسة لمساعدة المحتاجين 

تسمى مخزن الرب. يتضمن ذلك ما يقدمه الأعضاء من الوقت والمواهب 

والعطف والمواد والموارد المالية. في المجتمعات المحلية، يمكن للقادة في كثير 

من الأحيان مساعدة الأفراد والعائلات على إي�اد حلول لاحتياجاتهم 

من خلال الانتفاع من المعرفة والمهارات والخدمات التي يقدمها الاعضاء، 

وهناك جمال في هذه العملية.

»أعطانا الرب . . . وصية بسيطة مصحوبة بوعد 

رائع للمحتاجين ولنا. إنها قانون الصوم«.

  —  الرئيس هنري ب. آيرنغ 
المستشار الثاني في الرئاسة الأولى٢

خدمة صديق محتاج

في أي وقت في حياتنا، قد ن�د أنفسنا نساهم في مخزن الرب 

أو نستفيد منه. تحدث أسقف محلي في الولايات المتحدة كيف 

استفادت ميريام من الوسائل والجهود المكرسة للأعضاء،*وهي 

امرأة في جماعتهم، وكيف أن استعداد ميريام لطلب المساعدة 

قد بارك الذين استطاعوا خدمتها. ميريام إنسانة منطوية على نفسها 

ومترددة في مشاركة الآخرين الأجزاء الصعبة من حياتها، لذلك 

فقد كانت مترددة في طلب المساعدة. للكن الزوجين الخدومين 

المعينين لها كانا يتواصلان معها بانتظام، وعندما تفقدا مريام 

ذات يوم، وجدا أنها لم تكن قادرة على النهوض من كرسيها 

المتحرك لمدة يومين. اتخذ الزوجان إجراءات وعملا مع مريام 

لتقديم الدعم بطريقة تلائمها.

من خلال توجيهات الأسقف والتنسيق مع الزوجين الخدومين 

لمريمام، سمحت مريام لمجموعة صغيرة من الأعضاء الآخرين 

بمساعدتها. أصبح هؤلاء الأعضاء والأصدقاء جزءًا من الفريق 

الذي يقوم برعايتها. إنهم أشخاص تشعر بالراحة عند الانفتاح 

والتحدث معهم بصدق. من خلال مخزن الرب ومساعدات 

عطاء الصوم، تلقت ميريام الطعام والإمدادات الطبية 

والمواصلات من وإلى المواعيد الطبية. وللكن بعيدًا عن المساعدة 

الدنيوية، أصبحت ميريام الآن جزءًا من شبكة من الأصدقاء 

المتعاطفين الذين يهتمون ببعضهم البعض عبر تحدياتهم المستمرة.

* جرى تغيير الاسم
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ملخص الجهود

»أعتقد أنه بالنسبة لكل تلميذ ليسوع المسيح، هذا جزء من هويتنا، أن نذهب ونبحث عن المحتاجين ونحاول 

مساعدتهم، سواء كان ذلك في م�تمعنا أو بعيدًا في بلدان أخرى. هذا حقًا هو جوهر ديننا«.

 — الأسقف جيرالد كوسي، الأسقف المترئّس٣

يع الإنسانية في عام ٢٠٢١ المشار

٩٠٦,٠٠٠,٠٠٠$

البلدان والأقاليم التي تمت خدمتهاساعات التطوع

٣٩٠٩
من النفقات

٦,٨٠٠,٠٠٠١٨٨
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مساعدات اللكنيسة المالية

 ساهم المتطوعون بأكثر من 

 ٦,٨مليون ساعة 
من الخدمة من خلال:

■ يز والمزيد.	 الخدمة في مرافق اللكنيسة، مثل المزارع والبساتين ومصانع التعليب ومتاجر ديزرت إندسنر

■ مهمات لرعاية المحتاجين، بما في ذلك الخدمة التطوعية في ٨٥ دولة حول العالم.	

■ يع خدمة المجتمع التي ترعاها اللكنيسة، بما في ذلك التنظيف بعد اللكوارث الطبيعية.	 مشار

بالإضافة إلى ذلك، يسرت مؤسسة Just Serve أكثر من ٤١٠٠٠ مشروع تطوعي 
)بما في ذلك 2١٥٠٠ مشروع جديد(.

 ٩٠٦ مليوندولار 
تم إنفاقها لمساعدة المحتاجين من خلال:

■ مساعدة عطاء الصيام، والتي تقدم مساعدة مالية مؤقتة للمحتاجين.	

■ طلبات الأساقفة للسلع، بما في ذلك تقديم الطعام والسلع من مخازن الأساقفة ومتاجر السلع المستخدمة إلى 	
المحتاجين.

■ ية في المجتمعات في جميع أنحاء العالم.	 يع الإنسانية، بما في ذلك المعونات الخجير المشار

■ السلع المتبرع بها، بما في ذلك السلع التي تنتجها اللكنيسة والتي يتم تقديمها إلى المجتمعات من خلال بنوك الطعام 	
والوكالات الأخرى.

■ الملابس المتبرع بها، بما في ذلك الملابس المخفضة الأسعار أو المجانية الممنوحة إلى متجر الحاجات المستعملة. 	

■ عمليات اللكنيسة، بما في ذلك استشارات خدمات الأسرة ومراكز التوظيف والمزارع ومرافق ت�هيز الأغذية و 	
متجر الحاجات المستعملة.
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لمحة سريعة

دعوة للخدمة
المبشرون والمتطوعون الأعضاء

١٣٧,٤٥٨
المشاركون في مجموعات الاعتماد على الذات

١١,٣٢٩
 مبشروا الإعانة والاعتماد على الذات 

يل والمتطوعون على المدى الطو

٩٠٥٤
عدد ساعات خدمة العاملين في متاجر ديزريت إندستريز

٢٨٠٠ 
اجتماعات برنامج التعافي من الإدمان أسبوعيًا في ٣٠ دولة وبل ١٧ لغة

المساعدات العالمية
المبادرات الإنسانية العالمية

١٠٤
يع الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم مشار

١,٧٤مليون
 ساعدت الناس من خلال المياه النظيفة و 

يع الصحة العامة مشار

أكثر من ٦٠٠,٠٠٠
الطلاب المخدومون

١٣٥ 
يع التنقل في ٥٧ دولة وإقليم مشار

الاستجابة للطوارئ
تقديم الإغاثة أثناء اللكوراث

١٩٩
يع الاستجابة للطوارئ في   مشار

٦١دولة واقليم

 أكثر من ١٠٥,٠٠٠
 الأفراد المتبرعون في  

حملات التبرع بالدم برعاية اللكنيسة

٥٨٥
يع كوفيد ١٩ في ٧٦ دولة   مشار

وإقليم.

 الانخراط بحماس
JustServe منظمة

٦٢,٠٠٠
 متطوعو المجتمع المحلي الجدد 

JustServe المسجلون في منظمة

٢١,٥٠٠
يع تطوعية جديدة إنشاء مشار
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خدمة المحتاجين

»نعتقد في بعض الأحيان أنه يتعين علينا القيام بشيء عظيم وبطولي لنحسبه كخدمة لججيراننا. للكن، يمكن أن يكون 

لأعمال الخدمة البسيطة آثار عميقة على الآخرين — وكذلك على أنفسنا«.
الرئيسة جين بي. بينغهام، الرئيسة العامة لجمعية الإعانة٤
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الخدمة الرعوية

أثناء خدمة المسيح على الأرض، أظهر بالقدوة كيف تحب الآخرين وتخدمهم. كأعضاء في كنيسة يسوع 

المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، نسعى جاهدين لنقتدي به خلال خدمة من حولنا.

 في عام ٢٠٢١، استجاب ما يقرب من 2٠٠من أعضاء اللكنيسة لدعوات 

للمساعدة، والسفر إلى مراكز في ألمانيا والولايات المتحدة والمزيد من المواقع للمساعدة في معالجة 

حوالي ٥٥٠٠٠ فرد فروا من أفغانستان. بقي العديد من المتطوعين في هذه المراكز لأكثر من ١٠ 

أيام، والبعض الآخر مكث لمدة ٣٠ يومًا، والبعض الآخر مكث لفترة أطول. لبى أعضاء اللكنيسة 

ية للأفراد الذين يلتمسون اللجوء من خلال توفير الطعام والملابس والإمدادات  الاحتياجات الفور

الأخرى. لاحظت بعض الأخوات في جمعية الإعانة أن العديد من النساء الأفغانيات كن يستخدمن 

قمصان أزواجهن لتغطية رؤوسهن لأن أغطية الرأس التقليدية الخاصة بهن قد نُزعت بسبب الفوضى في 

المطار. اجتمعت أخوات جمعية الإعانة هؤلاء معًا لحياكة الملابس الإسلامية التقليدية للنساء المحتاجات.

آن، وهي عضوة في اللكنيسة من الفلبين، أن�بت طفلها من خلال عملية قيصرية طارئة في مدينة لا 

تعرف فيها أحدًا. دون علمها في ذلك الوقت، اتصل رئيس الفرع المحلي بأخوات جمعية الإعانة في المنطقة 

للمساعدة. التقى الغرباء بآن وعائلتها وقاموا بغسل ملابس طفلها وإحضار ملابس إضافية وطهي وجبات 

الطعام لهم. لأن الأعضاء استجابوا لخدمة عائلتها، تمت تلبية احتياجات آن، وتمكنت من الشعور بمحبة 

الله بشكل أفضل خلال الأوقات الصعبة.

ية للآخرين داخل م�تمعاتهم، يسعى أعضاء  بالإضافة إلى تنفيذ المهام الخدمية وتلبية الاحتياجات الفور

اللكنيسة إلى أن يكونوا أكثر شبهاً بالمسيح من خلال أعمال اللطف الجزافية. بعد أشهر قليلة من فقدان 

كارول لأختها في سن ٣٩ عامًا، قدمت زميلتها في العمل دي وجبة كبيرة بما يكفي لكارول وعائلتها 

الممتدة. أدركت دي أن ما تحتاجه كارول هو قضاء مزيد من الوقت مع أسرتها وقدمت لها وجبة 

للاستمتاع معًا.

يتلقى أعضاء اللكنيسة المهام  لخدمة الأفراد أو العائلات 

في م�تمعاتهم. تسمح الخدمة لأعضاء اللكنيسة بأداء 

أعمال خدمة بسيطة ومحبة للآخرين كما فعل المخلص أثناء 

خدمته في هذا العالم الفاني.

تبدو الخدمة مختلفة من شخص لآخر وهي مخصصة 

للغاية. يتم تشجيع الأعضاء على الصلاة  للحصول على 

إرشادات كاملة من الروح القدس لمعرفة كيفية تلبية 

احتياجات أولئك الذين يخدمونهم.

نأمل أنه عندما نخدم إخوتنا البشر، فإننا سنتمكن من 

أن نمنح »الرب وأبونا جميعًا يد العون في مهمته المذهلة 

المتمثلة في الاستجابة للصلوات وتوفير العزاء وت�فيف 

الدموع وتقوية الضعفاء« )الشيخ جفري ر. هولند، 
رابطة الرسل الاثني عشر(.٥
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»عندما ننخرط في خدمة الآخرين، 

فإننا نفكر بشكل أقل في ذواتنا«.
— الرئيس هنري ب. آيرنغ المستشار الثاني في الرئاسة الأولى٦

ان. ست ان غ ي أف ن من الصراع ف ي فار راد ال أف ل رعات ل ب ت فرز ال تطوعون ب م قوم ال ا، ي ي ان م ي أل ة ف ي و ج ن ال اي ي قاعدة رامشت يسرى: ف ة ال ي ة السفل ي زاو ال
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الخدمة هي الركيزة الأساسية لمعتقداتنا — كمنظمة 

وكأفراد. مثل يسوع المسيح، فإننا نسعى جاهدين لنبارك 

حياة الآخرين من خلال الخدمة الناكرة للذات. يخدم 

أعضاء اللكنيسة في م�تمعاتهم من خلال أداء أدوارهم 

ضمن جماعاتهم المحلية، والمشاركة في مشاريع الخدمة، 

والبحث بإخلاص عن فرص لخدمة جيرانهم.

مثل السامري الصالح، نعتقد أن تعريف »الجار« يشمل 

ما هو أبعد من المتواجدين في محيطنا المباشر. نهدف 

إلى مساعدة أي شخص محتاج — بغض النظر عن 

موقعه أو عرقه أو جنسيته أو جنسه أو معتقداته الدينية 

والسياسية.

رعاية جيراننا

»قام المخلص بعمل الخخير )أعمال الرسل ١٠:٣٨(،« تقول الأخت كوردين، وهي متطوعة في مركز الترحيب 

للكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة في شرق مدينة لاس فيغاس. »لقد بارك حياة ]الناس[ 
يا وروحيا. يبدو هذا حقًا وكأنه مهمتنا — القيام بعمله واتباع الروح ومحبة الناس باسمه.«7 دنيو

تعمل الأخت كوردين وزوجها على خدمة م�تمعهم من خلال مساعدة الأشخاص الذين هاجروا مؤخرًا 

ية والعمل على الحصول على  في العثور على إمكانية الوصول إلى الخدمات القانونية وتحسين لغتهم الإن�ليز

المواطنة، حتى يتمكنوا من الحصول على وظائف أفضل وتحسين حياتهم. ألفان فقط من أعضاء اللكنيسة 

في جميع أنحاء العالم تطوعوا بوقتهم ومواهبهم وطاقتهم ومواردهم لخدمة م�تمعاتهم في عام 2٠2١.

يع تنظيف وتجميل المجتمع — زراعة  يقيا في مشار شارك أعضاء اللكنيسة من أستراليا إلى غرب إفر

يع، شارك أعضاء اللكنيسة في  الأش�ار وتنظيف المتنزهات المحلية والمزيد. كجزء من أحد هذه المشار

ية  يقيا لعام 2٠2١ من خلال زراعة ١٥,٠٠٠ شتلة ش�ر يقيا في مبادرة يوم خدمة لعموم إفر غرب إفر

في غانا.

في بوليفيا، جمعت الاخوات في جمعية الإغاثة في وتد لوس انديز ٣٤٠٠٠ غطاء بلاستيكي لدعم 

مبادرة Niño Feliz، التي تساعد الأطفال ذوي الدخل المنخفض المصابين بالسرطان على تلقي العلاج 

اللكيميائي. وزار أعضاء فرع خوفد في منغوليا مأوى ضحايا العنف في منطقتهم للتبرع بالبطانيات الدافئة 

ولوازم الأطفال حديثي الولادة ومستلزمات النظافة.

أعلاه: ينظم أعضاء اللكنيسة في غانا زرع ١٥٠٠٠ شتلة في يوم خدمة لعموم إفريقيا لعام ٢٠٢١.
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»ُتحِّبُ قريبََك كنَفِسَك.«

— متى ٢٢ :٣٩.

يا الفرنسية مع مدينة آرو لإعداد دورة تدريبية لمساعدة المجتمع   تعاونأعضاء جناح أريما في بولينيز

لتعلم كيفية الخياطة سمح ذلك للمشاركين بإنتاج ملابس لأنفسهم وبطانيات للأطفال للأمهات الجدد.

في كولومبيا، اجتمع أعضاء من وتد فيلا كولومبيا في كالي لمساعدة المجتمع المحلي الذي تأثر بأمطار 

الشتاء. بالإضافة إلى صنع البطانيات والتبرع بها، نسقوا نشاًطا خدميًا لإيصالها إلى سكان الحي المتضرر.

يا الجنوبية وكندا، عمل الأعضاء على توصيل المراوح ومكيفات الهواء وغيرها من  في كل من كور

يات لكبار السن. أحدثت هذه الإمدادات فرقًا كبيرًا في راحة وسلامة كبار السن المعرضين  الضرور

للخطر، واللكثير منهم تم عزلهم بسبب قيود كوفيد تسعة عشر.

يال في ولاية كيبك، رغبة الأعضاء في الخدمة  يانا، مديرة الاتصالات في وتد مدينة مونتر لخصت أدر

بقولها، »يمكننا إحداث فرق في حياة أي شخص باتباع قدوة الرب يسوع المسيح ومد يد العون — بأمان 

— للمحتاجين، لأننا نعلم جيدًا أنه من خلال الأشياء الصغيرة والبسيطة تتحقق الأشياء العظيمة )انظر ألما 
٣: ٦(.«٨7

أعلاه: أعضاء اللكنيسة في مدينة أوكلاند، في نيوزيلندا، يتعاونون مع منظمات المجتمع الأخرى لإزالة الأعشاب الضارة عن الحدائق وتجميل مجتمعهم.
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في عام 2٠2٠، بدأ برنامج تطوير شخصي جديد للشباب 

لمساعدة الشباب والشابات على تطوير إمكاناتهم 

الشخصية المقدسة. في برنامج الأطفال والشباب، يتم 

تشجيع الشباب على الانخراط في الخدمة والنشاط في 

م�تمعاتهم.

يتمتع الأطفال والشباب بفرص التخطيط للأنشطة 

الخدمية واختيار الأهداف والمشاريع التي يرغبون في 

العمل عليها بمساعدة القادة البالغين وأفراد الأسرة. 

تهدف هذه الأنشطة إلى مساعدة الأطفال والشباب في 

اللكنيسة على النمو ليكونوا أشبه بالمخلص وينمون اجتماعيًا 

وروحيًا وجسديًا وفكريًا.

»]شبابنا وأطفالنا[ لديهم الإمكانية 

لأن يكونوا أذكى وأكثر حكمة 

وأكثر تأثيرا على العالم مقارنة بأي 

جيل سبقكم!«

— الرئيس رسل م. نلسن رئيس كنيسة يسوع المسيح لقديسي 
الأيام الأخيرة٩

الأطفال والشبيبة

في العام الماضي، عمل أطفال وشباب اللكنيسة بنشاط على خدمة م�تمعاتهم في جميع أنحاء العالم. يشارك 

الشباب في الخدمة من خلال الأنشطة التي تنظمها مجموعات الشباب المحلية وكذلك من خلال اتباع 

إلهامهم الشخصي.

في ١١ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢١، شارك الشباب من ٤٠ وتداً في الممللكة المتحدة وأيرلندا في يوم الخدمة. 

تراوحت الأنشطة من جمع وتوصيل الإمدادات لبنوك الطعام إلى عمل بطاقات تعليمية لمساعدة اللاجئين 

ية. على تعلم اللغة الإن�ليز

في عام ٢٠٢١، شارك العديد من الشباب حول العالم في حملة اللكنيسة نور العالم بالحب. كجزء من هذه 

 المبادرة، قام القادة الكبار في الإكوادور بتعليم الشابات كيفية الحياكة  

واستطعن صنع ٤٣ وشاحًا خلال ثلاثة أشهر لتقديمها لدار العناية المحلية.

بالإضافة إلى الأنشطة التي تنظمها اللكنيسة، يتم تشجيع العائلات على التخطيط لفرص الخدمة في المنزل. 

نظمت عائلة أندروز في ألبرتا بكندا أفراد م�تمعهم لتنظيف حقل مليء بالقمامة ب�وار منزلهم. جاء 

بريستون البالغ من العمر خمس سنوات بهذه الفكرة، وساعد إخوته الأربعة الاكبر منه في تنفيذ المشروع.

قررت تشيلسي، وهي عضوة شابة في اللكنيسة، تنفيذ مشروع شخصي عندما تفشت جائحة كوفيد تسعة 

عشر جمعت قصًصا حول كيفية غير كوفيد الناس في م�تمعها، ونشرتها في كتاب، ثم تبرعت بالعائدات 

إلى بنك الطعام المحلي. كان يكفي أن يشتري بنك الطعام شاحنة توصيل، مما سمح لهم )وتشيلسي( بالتأثير 

بشكل إي�ابي على حياة العديد من أفراد م�تمعها.
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الانخراط بحماس

»سيكون من المستحيل حساب مقدار الخدمة التي يقدمها قديسو الأيام الأخيرة حول العالم كل يوم من كل عام«.
الرئيس رسل م. نلسن رئيس كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة١٠
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JustServe منظمة

■ تم تسجيل ٦٢٠٠٠متطوع جديد من المجتمع المحلي	

■ تم إنشاء ٢١٥٠٠مشروع جديد	

■ تم تسجيل ٢٥٠٠منظمة جديدة	

تؤمن كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة بضرورة مشاركة الجميع 

بنشاط في م�تمعاتهم. من خلال خدمة الآخرين فإننا نصبح أكثر اتحادًا 

ونعزز السلام بين الناس والثقافات والمعتقدات.

منذ بداية الوباء، أخدم فقط — وهي منصة خدمة م�تمعية تديرها اللكنيسة 

— قدمت للمنظمات القدرة على إضافة أنشطة الخدمة عن بُعد التي يمكن 

إن�ازها من أي مكان. خلال ١٠ سنوات من وجودها، شهدت أخدم 

فقط تسجيل أكثر من ٦٦٠٠٠٠ متطوع لأكثر من ١٣٠٠٠٠مشروع. 

يع من قبل ١٣٥٠٠ منظمة غير ربحية وحكومية ودينية  تم نشر هذه المشار

وم�تمعية.

يع أخدم فقط دعم المجتمع وتؤدي إلى التعاون بين الأديان. لا  توفر مشار

تعتبر هذه الجهود استعراًضا للحب والاهتمام فحسب، بل إنها تؤثر أيًضا على 

المانحجين والمتلقين. في حين أن خدمة المجتمع غالبًا ما تتم بشكل طبيعي مع 

يع منظمة تسمح  ظهور الفرص، إلا أن منظمة JustServe توفر أيًضا مشار

لأفراد المجتمع بالتطوع ومساعدة المحتاجين.

يع إلى المنصة، بمتوسط ما  خلال عام 2٠2١، تمت إضافة آلاف المشار

يقرب من سبع منظمات تنضم إلى المنصة كل يوم. من بين أبرزها مشروع 

يغون، حيث عمل أعضاء كنيسة يسوع المسيح مع أعضاء  في بيفرتون، أور

مسجد بلال لجمع أكثر من ٥٠٠ رطل من القمامة. سمح المشروع للأفراد 

بتجميل مدينتهم وإقامة صداقات مع من ينتمون إلى معتقدات اخرى.

في مدينة لايتون، في ولاية يوتا، نسقت رئيسة جمعية الإعانة المحلية مع 

كنيسة سانت ماري الإثيوبية الأرثوذكسية تواحيدو في الولاية للخدمة معًا 

في يوم ١١/٩ كيوم للخدمة. قام أعضاء كلا الجماعتين بتجميع أكثر من 

١٠٠٠٠ علبة طعام لأطفال المدارس المحليين أثناء إقامة صداقات بين 

المجموعتين.

وفي مدينة شاومبورغ بولاية إلينوي، حول المتطوعون مبنى اللكنيسة 

يع الطعام  إلى منشأة معالجة طعام معتمدة حتى يتمكنوا من تغليف وتوز

على المحتاجين. بعد نشر الفرصة على موقع JustServe، استقبل المشروع 

٣٥٦متطوعًا من ديانات متعددة، قاموا بإعداد ٨٥٥٣٨ وجبة. ستطعم 

هذه الجهود 2٣٤ طفلاً في هايتي والفلبين لمدة عام كامل.

»عندما نخدم معًا، فإننا ندرك أن أوجه 

التشابه بيننا أقوى من اختلافاتنا.«

 — الرئيس م. رَِسل بالرد 
القائم بأعمال رئيس رابطة الرسل الإثني عشر١١

أعلاه: متطوعون من جماعة كنيسة في مدينة كيزفيل، في ولاية يوتا، يجمعون الحطب من المناطق المتضررة من العواصف. ثم تم تسليم الحطب إلى سكان محمية نافاهو نيشن.
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أسفل اليسار: جمعت حملة الطعام »أطعم يوتا« آلاف التبرعات الغذائية من جميع أنحاء الولاية في أقل من يوم واحد.
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م�تمع متحد في الخدمة

بعد أن فر الآلاف من أفغانستان في أواخر عام 2٠2١، استجاب 

م�تمع مدينة تراي فالي بالقرب من مدينة بليزنتون، في ولاية 

كاليفورنيا، لنداء من لجنة الإنقاذ الدولية )IRC( للحصول على ٥٠ 

طقم مطبخ. عمل المتطوعون المحليون، بما في ذلك المنظمات المجتمعية 

والدينية المختلفة، معًا لإنشاء نشرة إعلانية و »قائمة رغبات« في موقع 

أمازون، تتضمن عناصر مثل القدور والمقالي والأواني. تم بعد ذلك 

نشر فرصة الخدمة على موقع JustServe الإللكتروني لتكون مرئية.

في اليوم الأول، تم شراء ١١٥ قطعة، وتم الحصول على جميع القطع 

الل ٥٠٠ المطلوبة في غضون خمسة أيام. لهذا السبب، قرر المجتمع زيادة 

مساهمته إلى 7٠ طقم. في أسبوع واحد فقط، تم شراء أكثر من 7٠٠ 

قطعة — بقيمة تزيد عن ١١٠٠٠ دولار. بمجرد وصول العناصر، 

قامت مجموعة من المتطوعين بتجميع الاطقم وتحميلها في المركبات. تم 

تسليم كل شيء إلى لجنة الإنقاذ الدولية في غضون ثلاثة أسابيع من 

الطلب.

خلال المشروع، لاحظت المتطوعة دينا أن أحد القائمين بالتوصيل 

كان مذهولا من عدد الطرود التي تم تسليمها إلى منزلها. أوضحت دينا 

أنها كانت تساعد في حملة تبرعات للجنة الإنقاذ الدولية. ثم أخبر الرجل 

دينا أنه وعائلته أتوا من أفغانستان إلى الولايات المتحدة في عام 2٠٠٣ 

واستفادوا من نفس برنامج أطقم المطبخ. وأعرب عن تقديره المتواضع 

وطلب منها أن تعبر عن امتنانه لجميع المعنيين.

أعلى اليسار: يعمل المتطوعون جنبًا إلى جنب مع آخرين لإزالة الحطام الناجم عن إعصار إيدا في اللكنيسة المشيخية الأولى المتحدة في مديمة هاموند، في ولاية لويزيانا.
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مدعو للخدمة

 »جهودنا الفردية لا تتطلب بالضرورة أموالًا أو مواقع بعيدة ؛ إنها 

 تطلب إرشاد الروح القدس وقلبًا راغبًا لتقول للرب، 

‘هأنذا، أرسلني‘ ]إشعياء ٦: ٨[«.
بانك، المستشارة الأولى في الرئاسة العامة لجمعية الإعانة١2 الأخت شارون يو
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مبشروا الإعانة والاعتماد على الذات

مبشروا الإعانة والاعتماد على الذات في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة يلعبون دورًا فعالًا 

في جهود اللكنيسة لمساعدة الذين يسعون إلى حياة أفضل. غالبًا ما يساعد هؤلاء الأعضاء المخلصون في 

تنسيق المبادرات الإنسانية وتنفيذها والإشراف عليها في جميع أنحاء العالم.

لعب الشيخ والاخت نيش على سبيل المثال، دورًا مهمًا في توفير ٩٨٠ كرسيًا متحركًا و ١١٦٦ أداة 

يقيا. بالإضافة إلى مراقبة عيادات  مساعدة على المشي للمحتاجين في مدينة ايسترن كيب في جنوب إفر

يفية، كان الزوجان قادرين على مساعدة دائرة الصحة في ايسترن كيب في تحديد وإزالة أوجه  التوعية الر

القصور في عملية التسليم. ونتيجة لذلك، تم تقليص فترة انتظار اللكراسي المتحركة بشكل كبير، وتمكن 

الأطفال والبالغون من ذوي الإعاقة من التمتع بقدر أكبر من الاستقلال.

يساعد مبشرو الإعانة والاعتماد على الذات أيًضا في تحقيق أهداف اللكنيسة لمساعدة المحتاجين على 

تحقيق الاعتماد على الذات. في جنوب شرق لندن، خدم الشيخ والاخت ميلر في مركز الصداقة التابع 

لللكنيسة، والذي يهدف إلى مساعدة الأفراد الفارين من الحرب والاضطهاد واللكوارث الطبيعية. نسق 

آل ميلر المتطوعين والوكالات الحكومية المحلية والمجموعات غير الربحية الأخرى لمساعدة هؤلاء الأفراد 

الضعفاء على الالتقاء بالأصدقاء وتعلم المهارات والتواصل مع الاستشارة والمساعدة القانونية والعمل نحو 

الاندماج في م�تمعهم الجديد.

في حين أن العديد من أعضاء اللكنيسة يخدمون داخل 

عائلاتهم وجماعاتهم وم�تمعاتهم، يختار البعض تكريس 

المزيد من وقتهم للعمل الإنساني من خلال التفرغ لبعثة 

تبشيرية للإعانة والاعتماد على الذات.

يقوم هؤلاء المتطوعون المخلصون بأداء مجموعة متنوعة 

من الأدوار ضمن مبادرات اللكنيسة للاعتماد على 

الذات والمبادرات الإنسانية. وحسب مهمتهم المعينة، 

يمكنهم توفير التدريب على التوظيف، ومساعدة المحتاجين 

للانتقال إلى بيئات معيشية أكثر استقرارًا، والإشراف 

على المشاريع الإنسانية، وحتى إدارة المزارع المملوكة 

لللكنيسة والمرافق الأخرى.
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»لقد وعد كل شخص قطع عهودًا 

مع الله بالاهتمام بالآخرين وخدمة 

المحتاجين.«

 — الرئيس رسل م. نلسن رئيس كنيسة يسوع المسيح 
 لقديسي الأيام الأخيرة١٣

كجزء من جهد آخر لتعزيز الاعتماد على الذات، قام الشيخ والاخت الينغسون بإدارة مزرعة لائي إي 

في هاواي المملوكة لللكنيسة، حيث تزرع أكثر من ٣١٠ أسرة المحاصيل لدعم عائلاتهم. ساعد آل 

ألينغسون في تنظيف الأرض، التربة للزراعة، وتعليم مهارات الزراعة الأساسية. ساعد عملهم العديد من 

الأشخاص المعرضين لخطر نقص الغذاء في هاواي على إعالة أنفسهم خلال وقت كانت فيه الوظائف 

شحيحة بسبب جائحة كوفيد ١٩.

وبالمثل، تعاون الشيخ والاخت بروك مع البعثة الفنية التايوانية ووزارة البيئة وتنمية الأراضي في كيريباتي 

لمساعدة السكان المحليين على تعلم كيفية زراعة حدائق مستدامة مغذية. يتمثل أحد أهداف هذا الجهد في 

تعزيز الممارسات الغذائية التي من شأنها أن تساعد في تقليل الإصابة بمرض السكري.

ساعدالشيخ والاخت هسكينسون أيًضا في تسهيل برنامج رعاية أعضاء اللكنيسة في منطقة سيبو بالفلبين. 

بفضل جهودهم، تم منح كل أربع عائلات خنازير صغيرة، بالإضافة إلى الأعلاف والدعم الفني 

والمساعدة في تأسيس حدائق الخضروات الخاصة بهم. ساعد المشروع هذه العائلات على الاعتماد على 

الذات، وتعلم مهارات جديدة، وتحسين نوعية حياتهم.

إن نيش وميلرو ألينغسون وبروك وهسكينسون هم م�رد عدد قليل من أكثر من 7٣٠٠ مبشر 

للاعانة والاعتماد على الذات إما من المتفرغين للخدمة أو من يخدمون بشكل جزئي يخدمون في 

٦٨دولة حول العالم.
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معلمو دورة الاعتماد على الذات

■ ١٤٩٨٤ مجموعات الاعتماد على الذات	

■ ١٣٧٤٥٨ مشاركا	

■  تم تسجيل ٢٦٥٨ وظيفة في 	

الولايات المتحدة وكندا

■ أكثر من ٤٠٠ من مبشري التوظيف	

 تسهّل اللكنيسة برامج الاعتماد على الذات والموارد لمساعدة الأفراد في العثور 

على عمل، والحصول على الامان المالي، واكتساب الفرص التعليمية، وبناء 

القوة العاطفية.

يتم دعم هذه الجهود من قبل المبشرين والمتطوعين الآخرين، الذين يعلمون 

مجموعات الاعتماد على الذات والتدريب على التوظيف في ١٤٤ دولة 

حول العالم. زاد عدد المشاركين في المجموعة بنسبة ١٦ في المائة في عام 

2٠2١، مع نمو بنسبة ٣١ في المائة في عدد الأفراد الذين يسعون للحصول 

على المساعدة في التوظيف أو التعليم أو الشؤون المالية الشخصية أو بدء عمل 

ت�اري.

كان أحد العروض الجديدة في عام 2٠2١ عبارة عن دورة حول المرونة 

العاطفية. يتوفر الدليل ومقاطع الفيديو الجديدة لإي�اد القوة في الرب: 

المرونة العاطفية لمساعدة الأعضاء وأصدقاء العقيدة على حدٍ سواء. تركز 

الدورة على تطوير أنماط التفكير الصحي، وإدارة التوتر والقلق، وفهم 

الحزن والاكتئاب، والتغلب على الغضب. الهدف هو بناء المرونة العاطفية 

للمشاركين، حتى يكونوا أكثر استعدادًا لمواجهة تحديات الحياة.

بالإضافة إلى هذه الدورات، يمكن للأفراد الباحثين عن عمل الحصول على 

مساعدة في تحسين مهارات البحث عن عمل وإجراء المقابلات. يمكنهم أيًضا 

الاستمتاع بالتدريب على الوظائف وورشات العمل عبر الإنترنت. أدى هذا 

العمل إلى عثور آلاف الأفراد على وظائف جديدة أو وظائف أفضل في 

عام 2٠2١.

كان جوزيف أحد هؤلاء الأفراد، وهو مهندس حاصل على درجة 

الماجستير في هندسة الطيران من جامعة ولاية أريزونا. بعد التخرج، سعى 

جوزيف ب�د للعثور على وظيفة. بعد عدة مقابلات غير ناجحة في وقت 

يارة مركز خدمات موارد التوظيف المحلي  لاحق، وافق جوزيف على ز

الخاص به، وبدأ يلتقي بانتظام مع مبشري خدمة التوظيف للتدريب 

الفردي. خضع لبرنامج البحث عن الوظائف النشط وحصل على عرض 

عمل كعالم صواريخ في غضون شهرين.
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بالنسبة لأولئك الذين يعانون من عوائق التوظيف، تتوفر استشارات التنمية 

من خلال متاجر ديزرت إندستريز. يساعد هذا البرنامج الأفراد على تحديد 

الأهداف وتحديد خطة للحصول على التعليم والخجبرة اللازمة لتحقيق تلك 

الأهداف. كجزء من البرنامج، يتلقى المشاركون تدريبًا وخبرة عملية في الحياة 

الواقعية في متاجر التوفير هذه المملوكة لللكنيسة.

السعي للخدمة

بعد أن باع مايكل شركته، واصل العمل مع المالك الجديد إلى أن تم 

تسريحه في نهاية المطاف. وجد عملاً آخر، للكن الأمور لم تنجح، وغادر.

غرق مايكل في اكتئاب عميق وتم إدخاله إلى وحدة الصحة العقلية 

في مستشفاه المحلي. نصحه طبيبه بدخول برنامج التدريب الداخلي في 

متاجر بيع الحاجات المستخدمة. بدأ مايكل العمل مع مستشار التنمية 

ومدرب الوظائف. قدمت المشورة والمساعدة في تحديد هدف لأداء 

الخدمة التبشيرية مع زوجته.

بمرور الوقت، تمكن مايكل من تحقيق هدفه، ويعمل هو وزوجته حاليًا 

كمبشرين في هيكل مدينة بالمايرا في ولاية نيويورك.

ية العلاقات الأسرية تقو

كجزء من برنامج المرونة العاطفية في عام 2٠2١، عقدت منطقة غرب 

إفريقيا مؤتمراً عبر الإنترنت لجميع الأعضاء بعنوان »تعزيز المرونة العاطفية 

لدى الشباب«. كان من ضمن الحضور شابة مع والدتها.

قبل المؤتمر، كانت الشابة ووالدتها على علاقة مضطربة. كانت الأم 

تستخدم كلمات قاسية ومهينة ت�اه ابنتها.

بعد المؤتمر، ذكرت الشابة أنه بسبب المهارات التي تم تدريسها في 

المؤتمر، فقد تحسن سلوك والدتها ت�اهها بشكل ملحوظ. قدم هذا 

التغيير دفعة كبيرة لاحترام المرأة الشابة لذاتها وثقتها بنفسها.

»إلهام المواطنين لحل مشاكلهم بالاستعانة بالقليل 

من المساعدة الخارجية أمر ممكن. نحن نعلم أن 

الحل لن يكون هو نفسه في كل مكان، للكننا 

نعلم أنه يمكن تطبيق المبادئ الأساسية«.

 — الاخت رينا ي. أبورتو 
المستشارة الثانية في الرئاسة العامة لجمعية الإعانة١٤
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مستشارو ومعلمو خدمات الأسرة

■  ٢٨٠٠ اجتماع لبرنامج التعافي من الإدمان كل أسبوع في	

٣٠ دولة و ١٧ لغة

■ ٣٠٤٤٠٥ شخص تمت خدمتهم	

■ ١٨٩٩٩٤ جلسة إرشاد للأسرة والمجموعات والعزاب والازواج	

تساعد منظمة خدمات الاسرة القادة في رعاية الأفراد الذين يعانون من 

تحديات اجتماعية وعاطفية من خلال توفير الموارد والاستشارات.

أحد النقاط المهمة التي تركز عليها خدمات الأسرة هو برنامج اللكنيسة للتعافي 

من الإدمان )ARP(، والذي يوفر الدعم ومكانًا آمنًا لأي شخص يعمل 

على التغلب على السلوك القهري. يتكون البرنامج المجاني من مجموعات دعم 

تتبع نهجًا من ١2 خطوة. تم بناء البرنامج ضمن إطار يركز على الإن�يل ويرتبط 

يعترف به كمصدر للشفاء. يتم تعليم برنامج التعافي من  بالمخلص يسوع المسيح و

الإدمان من قبل متطوعي برنامج اللكنيسة للتعافي من الإدمان حول العالم، 

وأي شخص — بغض النظر عن معتقده الديني — مرحب به للمشاركة.

بالإضافة إلى خدمات برنامج اللكنيسة للتعافي من الإدمان، تقدم خدمات 

الأسرة المشورة للأشخاص في مجموعة متنوعة من الظروف. يشمل هؤلاء 

الأعضاء والمبشرين والآباء المستقبليين. يمكن للمعالججين التشاور مع قادة 

اللكنيسة حول أفضل السبل لمساعدة الأعضاء في منطقتهم. كما يقومون 

بإجراء جلسات إرشاد أسري وجماعي وللزواج.

تغيير الحياة إلى الابد

بعد صراعه مع إدمان المواد الإباحية بمفرده لمدة ٥٠ عامًا دون إحراز 

تقدم، حضر جون* اجتماع التعافي من الادمان في محاولة لمعالجة 

سلوكه القهري. وقال إن اجتماع التعافي من الادمان غير حياته. سلم 

جون حياته إلى الرب، وحضر اجتماعات التعافي من الادمان، وعمل 

على إكمال البرنامج المكون من ١2 خطوة.

بينما كان لا يزال يحضر اجتماعات التعافي من الادمان، شعر جون 

برغبة في العمل كمتطوع في برنامج التعافي من الادمان لرد الجميل. على 

الرغم من شكوكه، أخبر جون أسقفه عن هدفه. بعد فترة وجيزة، 

حصل على مهمة تطوعية. ما زال يخدم في برنامج التعافي من الادمان 

منذ أربع سنوات، مما سمح له بالاستمرار في طريق التعافي بينما يساعد 

الآخرين على تغيير حياتهم.

* تم تغيير الاسم
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متاجر ديزيرت إندستريز

■ ٩٠٥٤ موظفا	

■ ٥٨٩٨١٩١٥ رطلاً من البضائع المعاد تدويرها	

■ ٣٩٨٣٥قطعة أثاث تم تصنيعها	

■ ١٣٧ مبشرا خدميا	

في عام ١٩٣٨، أنشأت اللكنيسة متاجر ديزيريت إندستريز )DI( كوسيلة 

لبناء القدرات لدى الأشخاص الذين يسعون إلى قدر أكبر من الاعتماد 

على الذات.

لتحقيق هذا الهدف، تدير متاجر بيع الحاجات المستخدمة ٤٥متجرًا للتوفير 

عبر ثماني ولايات. تتيح التبرعات والمفروشات الجديدةالمنتجة من خلال 

يات  Deseret Manufacturing )ديزيريت للتصنيع( للأفراد شراء الضرور

بتكلفة معقولة. يمكن للمحتاجين الذين يحيلهم الأساقفة أن يحصلوا أيًضا على 

الملابس والأدوات المنزلية الأساسية م�انًا.

كما تدعم DI الاعتماد على الذات من خلال برنامج التوظيف الخاص بها. 

يساعد هذا البرنامج الأفراد الذين يعانون من حواجز التوظيف لبناء المهارات، 

وتلقي التدريب على الاستعداد للعمل، والاستفادة من التدريب أثناء 

يلة الأجل. العمل، حتى يتمكنوا في النهاية من الانتقال بنجاح إلى مهن طو

تدير DI أيًضا المنح المجتمعية للسماح للمنظمات غير الربحية المعتمدة 

بالحصول على سلع بدون تكلفة لاستخدامها في المجتمعات المحلية. في عام 

.DI 2٠2١، 27٠منحة م�تمعية من هذا النوع أدارتها

أخيرًا، تدعم DI الجهود الإنسانية لللكنيسة في جميع أنحاء العالم من خلال 

يعها في الاماكن  مركزها الإنساني، حيث يتم فرز التبرعات غير المباعة وتوز

التي تشتد الحاجة إليها.

يلعب أعضاء اللكنيسة والمبشرون دورًا مهمًا في مهمة DI. بالإضافة إلى 

التبرع بالحاجات لمتاجر DI المحلية الخاصة بهم، تطوع أعضاء اللكنيسة 

ومبشري الخدمة بل ١22٨٤١ ساعة.

التعافي مرة أخرى

كان نيل يعمل في مبيعات الشركة عندما فقد وظيفته فجأة في مارس 

2٠2٠. لقد جاء إلى DI بحثًا عن عمل، للكنه اعتبر ذلك حلاً مؤقتًا. 

مع مرور الوقت، بدأ نيل يلاحظ كيف غيّرت وظيفته الجديدة حياته.

قال نيل: »أظهر لي العمل في DI كيفية دمج حب المسيح في حياتي 

العملية اليومية«. »تعلمت الصبر والاجتهاد والتواضع والاحترام 

والرحمة والمثابرة واللكرامة. لقد أعادوا بناء رجل مكسور مرة أخرى 

وليست هناك كلمات تعبر عن مقدار الامتنان الذي يمكن أن يشعر به 

الشخص لذلك.«
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مبشرو الخدمة واللكرازة

»بصفتنا مبشرين، فإننا نحب دائمًا الحصول على فرص الخدمة لأنها تتيح لنا مساعدة الآخرين مثل 
يلندا. ١٥ المسيح«، كما تقول الأخت ماكوين، وهي مبشرة متفرغة تخدم في نيوز

يع الخدمية كجزء من خدمتها  في عام 2٠2١، تمكنت الأخت ماكوين من المشاركة في العديد من المشار

ية شحن باللكتب المدرسية والأثاث. تم شحن هذه  ية — بما في ذلك فرصة للمساعدة في ملء حاو التبشير

العناصر في النهاية إلى الطلاب في فيجي، حيث تضررت العديد من المدارس بسبب الأعاصير.

يع الإنسانية داخل المناطق المخصصة لهم. في مدينة   غالبًا ما يتم استدعاء المبشرين للخدمة في المشار

يغ وتنظيم هدايا عيد الميلاد التي تم التبرع  ملبورن، في أستراليا، على سبيل المثال، عمل المبشرون معًا لتفر

بها للعائلات المحتاجة. وبالمثل، ساعد المبشرون في الرأس الأخضر في توصيل سلال غذائية إلى 7٠ أسرة 

جائعة.

ية. في مدينة غواتيمالا، انضم المبشرون إلى  يع المجتمع المحلي أيًضا من الأعمال التبشير قد تستفيدمشار

حدث »٨ª»Pintemos la calle، حيث رسموا واجهات المباني كجزء من مبادرة ت�ديد الأماكن 

العامة. في غضون ذلك، في غوام، شارك المبشرون في عمليات تنظيف أسبوعية للمساعدة في تجميل البيئة.

يون  في حالة اللكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأخرى، تتطوع الخدمة المحلية والمبشرون الدعو

بوقتهم وطاقتهم لمساعدة المحتاجين. على سبيل المثال، شهد عام 2٠2١ فيضانات هائلة في أجزاء من ألمانيا 

وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وسويسرا. في غضون أيام، تم إرسال أكثر من ٦٠ مبشرًا إلى المناطق 

يمنح برنامج اللكنيسة التبشيري الأعضاء الفرصة لتقديم 

خدمة ذات مغزى — محليًا وفي جميع أنحاء العالم.

يتفرغ المبشرون الخدميون جزئيا لمدة ٦–2٤ شهرًا. 

ينظمون ويشاركون في مشاريع خدمية داخل م�تمعاتهم 

المحلية. قد يتم أيًضا استدعاء المبشرون الحدميون 

للمساعدة في المشاريع الإنسانية المحلية.

يتفرغ مبشرو اللكرازة للخدمة لمدة ١٨–2٤ شهرًا وقد 

يتم تكليفهم بالخدمة في أي مكان في العالم تقريبًا. بينما 

يركز هؤلاء المبشرون على تعاليم المخلص، فإنهم يشاركون 

أيًضا في مشاريع الخدمة كجزء من خدمتهم. وقد يتم 

دعوتهم أيًضا للمساعدة في مبادرات الاستجابة للطوارئ 

في المناطق المخصصة لهم.
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»يمكن تعلم اللكثير من النتائج 

الإعجازية التي تحققت من خلال 

التطبيق البسيط لمبادئ الإنجيل 

البسيطة.«
— الشيخ غاري إ. ستيفنسن رابطة الرسل الاثني عشر١٦

المتضررة، حيث قاموا بفرز البضائع المتبرع بها وإزالة الطين والحطام من المنازل والمدارس. على مدى 

الأشهر التالية، قدم المبشرون أكثر من ١2٠٠٠ ساعة من الخدمة، مما أدى إلى قيام العديد من السكان 

يق. المحليين بتسميتهم »Engel unterwegs« — الملائكة على الطر

وقدم المبشرون أيًضا وقتهم للمساعدة في المبادرات الإنسانية داخل مناطقهم. في تشرين الأول/أكتوبر، 

يع معقم اليدين،  شارك ١٨2 من المبشرون في يوم التطعيم في مدينة بويبلا بالمكسيك. قاموا بتوز

وتوجيه الحشد، والإجابة على الأسئلة. نتيجة لجهودهم، تمكن أكثر من ١١٠٠٠٠ بالغ من تلقي 

لقاح كوفيد ١٩.

قال الشيخ موران، وهو مبشر يخدم في بعثة بويبلا الشمالية، »نعتقد أننا عندما نخدم الآخرين، فإننا نخدم 
الله. نحن نؤمن بأننا إخوة في الإيمان، في عائلة الله، لذا فإن الخدمة أساسية لإيماننا «.١7
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الخدمات الانتقالية

■ تمت مساعدة ٥٠٠٠ فرد وعائلة من خلال تقديم أموال الصوم أو 	

طلبيات الأساقفة

■ أكثر من ٢٩٠٠٠ ساعة من الخدمة التبشيرية	

يركز الموظفون والمبشرون الخدميون في مكاتب الخدمات الانتقالية لللكنيسة 

على تقديم المساعدة المادية والنفسية والروحية لمجموعة واسعة من الأفراد — 

بما في ذلك أولئك الذين يخرجون من المؤسسات الإصلاحية والنساء اللائي 

تم إنقاذهن من الإت�ار بالبشر والمحاربين القدامى والأفراد الذين هاجروا 

مؤخرًا أو فروا من وطنهم أو عانوا من التشرد.

تعمل الخدمات الانتقالية في سبعة مواقع في الولايات المتحدة بمساعدة 

١٣١ مبشر خدمة. يساعد أعضاء اللكنيسة أيًضا في هذه الجهود من خلال 

ية، والدعوات  مناصب قيادية في جمعية اللكهنوت والإغاثة، والمهام التبشير

في الجناح والفروع. يتعاون هؤلاء المتطوعون مع المنظمات المجتمعية 

وكيانات اللكنيسة الأخرى مثل )متاجر بيع الحاجات المستخدمة و خدمات 

العائلة( لمساعدة المحتاجين في الوصول إلى الموارد التي يمكن أن تساعدهم 

بشكل أفضل.

ما يقرب من نصف الذين تمت مساعدتهم في عام 2٠2١ لم يكونوا أعضاء 

في اللكنيسة. هذه الجهود جاءت من تعاليم يسوع المسيح لمساعدة المحتاجين 

والاعتناء بالآخر، ومحبة جيراننا كحبنا لانفسنا.

يتم  أولئك الذين يتلقون المساعدة يتم تعليمهم أنهم محبوبون كأبناء الله، و

يتم  منحهم الموارد لمساعدتهم على التغلب على الحواجز التي قد تعيق تقدمهم، و

إرشادهم إلى أهمية خدمة الآخرين. في حين أن أحد الأغراض الرئيسية 

للخدمات الانتقالية هو مساعدة الأفراد على الاعتماد على الذات، فمن المهم 

بنفس القدر تمكين الأفراد من التغلب على الفقر الروحي. في الواقع، كلاهما 

يسيران جنبًا إلى جنب.

قطف ثمار بركات الاعتماد على الذات

بعد إطلاق سراحه من السجن بعد 2٥ عامًا، أحيل كارل إلى مكتب 

الخدمات الانتقالية من قبل رئيس فرعه. ضمنت الخدمات الانتقالية 

أن كارل لديه الضروريات مثل الطعام والملابس والوصول إلى وسائل 

النقل العام مما ساعده على الوقوف على قدميه. وللكن مع وجود عدد 

قليل من الأحباء في حياته، احتاج كارل أيًضا إلى الدعم للعثور على 

السعادة والأمل والهدف.

علّم المتطوعون في الخدمات الانتقالية كارل عن قوة المخلص، وساعده 

ذلك على التعرف على قيمته الذاتية وإمكاناته. كما ساعدوه في الحصول 

على عمل. وقد سعى منذ ذلك الحجين للحصول على فرص لمساعدة من 

هم في مثل ظروفه، وساعد ثلاثة س�ناء سابقين آخرين في الحصول على 

عمل والعثور على الأمل.

أعلاه: تعمل خدمات اللكنيسة الانتقالية مع أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة في الاحتياجات المختلفة، مثل المساعدة في البحث عن وظيفة واستخدام الموارد المحلية.
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المساعدات العالمية

»ي�ب إن�از معظم الجهود الإنسانية والخجيرية من خلال تجميع الموارد الفردية وإدارتها على نطاق واسع. تفعل 

اللكنيسة المستعادة ذلك من خلال جهودها الإنسانية الهائلة في جميع أنحاء العالم«.
الرئيس دالن هل. أوكس، المستشار الأول في الرئاسة الأولى١٨
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الأمن الغذائي والتغذية

■ ١٠٤ مشروع للأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم	

■ ١٨ دولة مستفيدة	

تؤمن كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة أنه ي�ب أن يحصل كل 

إنسان على الطعام المغذي. بمساعدة تبرعات الأعضاء، تعمل اللكنيسة على 

تحقيق الأمن الغذائي والتغذية السليمة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم 

لتحسين صحتهم العامة ونوعية حياتهم.

إذا كان الحصول على الأطعمة المتنوعة والغنية بالمغذيات غير ممكن، يتم 

تشجيع الأفراد على اتخاذ تدابير لزراعة الفاكهة والخضروات والحبوب 

بأنفسهم. يوفر تعلم توفير الطعام للذات والأسرة إحساًسا بالرضا ويمكن أن 

يحقق فوائد صحية كبيرة للأجيال القادمة.

 Concern( بالتعاون مع مجموعات أخرى مثل منظمة القلق العالمي

 Catholic Relief ( و خدمات الاغاثة الكاثوليكية )Worldwide

Services( و منظمة اليونيسيف في امريكا، ساعدت اللكنيسة في تنفيذ 

١٠٤ مشروعًا للأمن الغذائي حول العالم في عام 2٠2١. تم تعليم الأفراد 

يادة إنتاج الغذاء في م�تمعاتهم  والأسر أساليب زراعية محّسنة ستؤدي إلى ز

يع. يلة بعد انتهاء المشار لفترة طو

لقد استفاد أبراهام على سبيل المثال، بشكل كبير من التدريبات المقدمة من 

خلال مشروع تم تنفيذه من خلال منظمة كونسيرن العالمية. كان أبراهام 

يا، وكان قادرًا على تعلم المهارات التقنية  بستانيًا شغوفًا بالخضروات في ليبير

يادة غلة المحاصيل. بالإضافة إلى قدرته على إطعام أسرته،  التي ساعدته على ز

أصبح الآن قادرًا على بيع فائضه للآخرين في م�تمعه. مزرعة أبراهام هي 

يع  واحدة من ٣١2٦2 مزرعة عائلية صغيرة تم دعمها من خلال مشار

اللكنيسة هذا العام.

يع التي تساعد المشاركين على تعلم المبادئ  تساهم اللكنيسة أيًضا في المشار

والممارسات الأساسية للتغذية الجيدة. على سبيل المثال، عملت اللكنيسة 

ية  يع »سبائك الحديد« الصغيرة وللكن القو ية أخرى لتوز مع منظمات خير

لمكافحة فقر الدم الناجم عن نقص الحديد لدى الأمهات في بنين والسنغال. 

هذه القطعة الحديدية التي يبلغ قطرها بوصتين والتي تتخذ شكل سمكة، تنتج 

ستة إلى ثمانية مليغرامات من الحديد في أي سائل عند غليها، ويمكن إعادة 

استخدامها لعدة سنوات. من خلال هذا المشروع، تمكنت اللكنيسة من 

توفير ما يكفي من سبائك الحديد لإثراء أكثر من ٥ ملايين وجبة.

»هذه أكثر من م�رد علاقة بين مؤسستين خيريتين، 

إنها علاقة بين م�تمعات دينية مكرسة للوصول 

إلى أخواتنا وإخواننا على مستوى العالم.«

 — شون كالاهان 
الرئيس والمدير التنفيذي لخدمات الإغاثة الكاثوليكية ١٩
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مشروع البساتين المدرسية

في قرغزستان، تعاونت اللكنيسة مع منظمة ميرسي-كور لمساعدة 

عشرات المدارس في إنشاء وصيانة البساتين، بهدف أساسي هو 

توفير الفاكهة الطازجة للاحتياجات الغذائية للأطفال. في عام 

2٠2١، رعت اللكنيسة زراعة 2١٠2 شتلة في 2٠ مدرسة 

إضافية. وبذلك يصل العدد الإجمالي للمدارس المشاركة إلى ١٥٥ 

مدرسة، يستفيد منها أكثر من ٣٠٠٠ طالب.

يتم بيع أي منتج لا يستهللكه الطلاب والموظفون لتوفير الأموال 

لمزيد من الوجبات المدرسية. في تشرين الثاني/نوفمبر 2٠2١، وجد 

تقييم أجرته منظمة فيلق الرحمة أن معدل بقاء الشتلات الإجمالي 

كان ٩٥٪، وذلك بفضل جهود المدارس المتميزة للحفاظ على 

البساتين.

دعم الأطفال المصابين بسوء التغذية

عندما كانت غباساي من دولة سيراليون تبلغ من العمر ١٨ شهرًا، 

عانت من سوء التغذية الحاد الشديد ومضاعفات صحية أخرى 

وتم إدخالها إلى المستشفى لمدة شهرين. بفضل الدعم الذي قدمته 

اللكنيسة ومنظمة اليونيسف في الولايات المتحدة الأمريكية، 

تمكنت غباساي من اكتساب الوزن اللازم للحفاظ على حياتها.

لم تكن هذه سوى الخطوة الأولى، حيث أن التطور البدني والعقلي 

لغباساي في المستقبل سيعتمد على تغذيتها المستمرة. من خلال 

المشاركة في مجموعة دعم حول كيفية استخدام الأغذية المزروعة 

محليًا لإطعام الأطفال، تعلمت والدة غباساي كيفية تغذية طفلتها 

بشكل مناسب وأصبحت أيًضا »معلمة تغذية« لتعليم هذه المهارات 

للأمهات الأخريات في م�تمعها.

نتيجة للجهود المشتركة لللكنيسة واليونيسيف بالولايات المتحدة 

الأمريكية في عام 2٠2١، تعافى ما يقرب من ١٥٠٠ طفل في 

جميع أنحاء منطقة مويامبا في سيراليون بنجاح بعد تلقي العلاج من 

سوء التغذية.

)Lucky Iron Fish Enterprises )LIFE ،٢٠٢١ ©
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المياه النظيفة والصرف الصحي

■ تمت مساعدة ١,٧٤ مليون شخص	

■ تم افتتاح المشاريع في ٤٧ دولة	

■ ١١٤ مشروع مياه نظيفة وصرف صحي	

كانتالمياه النظيفة محور التركيز الأساسي للكنيسة يسوع المسيح لقديسي 

الأيام الأخيرة لسنوات عديدة. يعد الوصول إلى مياه الشرب وخدمات 

يوفر أساًسا  الصرف الصحي المُدارة بأمان أمرًا أساسيًا لجودة الحياة و

للعائلات والمجتمعات.

يادة الصحة،  تعمل المياه النظيفة على تعزيز التنمية الشخصية من خلال ز

وإبقاء الأطفال والشباب في المدرسة وتمكين الأفراد من الاعتماد على 

الذات.

في حين أن مبشرو الاعانة قد يساعدون في الجهود المبذولة لتوفير المياه 

يع لا تتطلب أو تتضمن  النظيفة في جميع أنحاء العالم، فإن معظم المشار

مشاركة مباشرة من قبل أعضاء اللكنيسة. بدلاً من ذلك، تستخدم اللكنيسة 

التبرعات من الأعضاء للعمل مع المنظمات التي لديها نهج شامل لتعزيز 

أنظمة المياه النظيفة والصرف الصحي. العديد من هذه المنظمات هي جزء 

من منظمة أجندة التغيير)Agenda for Change( — وهي ائتلاف من 

المجموعات الرئيسية الملتزمة بتعزيز أنظمة المياه.

يركز هدف اللكنيسة المتمثل في تزويد الجماعات بإمكانية الوصول إلى المياه 

النظيفة على قدسية الحياة والغرض منها وأهميتها. بالإضافة إلى ذلك، تعمل 

اللكنيسة على ضمان الاستدامة من خلال تدريب المجتمعات المحلية على 

أفضل ممارسات النظافة والصرف الصحي، وكذلك على صيانة أنظمة المياه 

الخاصة بهم.

يع المياه البارزة في عام  ولهذه الغاية، أكملت اللكنيسة العديد من مشار

 )Water for People(2٠2١، بما في ذلك التعاون مع منظمة ماء للناس

لبناء أو إصلاح خمس شبكات مياه للمدارس والمجتمع في قرى جندا و سان 

أنتونيو كورتيز والنجريتو في هندوراس. أدى هذا المشروع إلى تحسين خدمة 

المياه لل 2٣١ طالبًا ومعلمًا، بالإضافة إلى ٩٣٦ من سكان المجتمع.

كما دعمت اللكنيسة مشروعًا للمياه في مالي بالاشتراك مع منظمة 

)WaterAid(. قدم المشروع ١١ مجموعة مراحيض جديدة في المدارس 

ومنشآت الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، تم تركيب نظام إمداد بالمياه 

ية. وأضيف  في عيادة محلية، إلى جانب محرقة لإدارة النفايات الطبية العضو

مرفق غسيل إلى جناح الولادة، وتلقت لجنتان لإدارة المدرسة وجمعية صحية 

م�تمعية تدريباً على كيفية صيانة مرافق الصرف الصحي. في المجموع، أثر 

المشروع على أكثر من ٥٣٠٠ شخص.

»عند تصميم خدمتنا الرعوية على منوال يسوع 

المسيح، من المهم أن نتذكر بأّن جهوده 

ليحّب و يرفع ويخدم ويبارك كان لها هدف 

أسمى من تلبية الحاجة الآنية. للكنه أراد القيام 

بأكثر من الاهتمام بالأمور الطارئة.«

 خطاب الأسقف و. كرستوفر واديل 
المستشار الأول في الاسقفية المترئسة٢٠
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مياه نظيفة في محمية نافاهو

يعيش ثلاثون في المائة من عائلات نافاهو دون الحصول بشكل ملائم 

على مياه جارية. لمعالجة هذه المشكلة، عملت كنيسة يسوع المسيح 

لقديسي الأيام الأخيرة مع قبيلة نافاهو في عام 2٠2١ لتوفير المياه 

النظيفة والجارية إلى محمية نافاهو. تم تحقيق ذلك من خلال شراكة مع 

منظمة DigDeep، وهي منظمة غير ربحية.

عملت أحفر اعمق واللكنيسة وقبيلة نافاiو معًا خلال جائحة كوفيد ١٩ 

لتوصيل المياه من خلال عدة مئات من صهاريج التخزين سعة 27٥ 

 جالونًا، والتي يتم إعادة إمدادها بانتظام 

بواسطة شاحنات صهاريج. حتى الآن، استفاد من المشروع أكثر من 

7٠٠ فرد في ولايات نيو مكسيكو ويوتا وأريزونا.

بالإضافة إلى ذلك، ركز مشروع نافاهو للمياه على طرق توفير المياه 

الجارية والمصارف الصحية للفئات الأكثر ضعفاً — بما في ذلك شيوخ 

نافاهو. حتى الآ، تم تركيب أنظمة المياه المنزلية هذه لعشرين أسرة.

إعادة إنشاء أنظمة المياه في هندوراس

عندما ضربت عاصفتان استوائيتان هندوراس في عام 2٠2٠ تم تدمير 

نظام المياه في مدينة كوردونسيلوس. نتيجة لذلك، اضطر بيسي ومئات 

آخرون إلى نقل المياه إلى منازلهم من الجدول. كان هذا صعبًا بشكل 

خاص لأنه حدث أثناء جائحة كوفيد ١٩.

 Water استجابة لذلك، عمل أعضاء المجتمع مع فنيين من منظمة

for People للمساعدة في الجهود المبذولة لإعادة بناء أنظمة المياه. 

دعمت اللكنيسة هذه الجهود، وتم استعادة المياه في نهاية المطاف إلى 

كوردونسيلوس.

بيسي هي الآن واحدة من أكثر من ٣٠٠٠ شخص لديهم مياه آمنة 

لحماية صحتهم وغسل طعامهم. بعد أن مرت بوقت دون الوصول إلى 

المياه النظيفة، تشعر بيسي بالامتنان بشكل خاص لأولئك الذين أعادوا 

أنظمة المياه في بلدتها والذين قادوا مبادرات المياه النظيفة في جميع 

أنحاء العالم.
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التعليم

■ تمت خدمة أكثر من ٦٠٠٠٠٠طالب	

■ تم توفير اللكتب المدرسية والمواد التعليمية لل ٧٧٤٠ طالب وطالبة	

■ تم توفير أثاث الصفوف الدراسية لل ٦٩٩٨طالبًا	

■ التعلم عن بعد لل ٢٤٠٠ طالب	

يقرب الأفراد من  توفير التعليم الجيد للجميع يعزز اللكرامة بين جميع البشر و

الله. تعلمنا النصوص المقدسة أن نتعلم باستمرار — أن »نطلب العلم، عن 

يق الدراسة وأيًضا بالإيمان« )المبادئ والعهود ٨٨: ١١٨(. بالإضافة  طر

إلى ذلك، نعتقد ذلك»إن م�د الله هو الذكاء، أو بعبارة أخرى، النور والحق« 

)المبادئ والعهود ٩٣ :٣٦(.

يساعد برنامج قرض صندوق التعليم الدائم الأعضاء على دفع تكاليف برامج 

ية  التدريب التي ستمكنهم من الحصول على عمل أفضل أو بدء أعمالهم التجار

الخاصة. في عام 2٠2١، تلقى 22٨2 مشاركًا جديدًا في هذا البرنامج 

قروًضا تعليمية، مما سمح لهم بحضور برامج التدريب المهني لمدة تصل إلى 

عامين. تخرج ١7٠ من هؤلاء المشاركين في عام 2٠2١، ووجد ١77 

منهم وظائف أفضل — حتى قبل التخرج . في عام 2٠2١، تم توفير برنامج 

القرض أيًضا للمشاركين في أربعة بلدان جديدة: بوروندي والكاميرون 

ية اللكونغو ورواندا. وجمهور

يوفر برنامج بنسون للمنح الدراسية منحًا دراسية لمساعدة المستفيدين في 

الحصول على تعليم ما بعد الثانوي في المجالات المتعلقة بالزراعة. في عام 

2٠2١، حصل 2٣7 مستلمًا على منح دراسية.

يق العالمي، والتي تعمل جنبًا إلى جنب مع  تدير اللكنيسة أيًضا برنامج الطر

يغهام يونغ - أيداهو وكلية إنساين لتوفير التعليم بشكل أكبر عبر  جامعة بر

يق العالمي ما  الإنترنت بأسعار معقولة. في عام 2٠2١، خدم برنامج الطر

يقرب من ٦٠٠٠٠ طالب من أكثر من ١٨٠دولة. أكثر من ٥٠ بالمائة 

يق العالمي هم من دول خارج الولايات المتحدة أو  من طلاب برنامج الطر

كندا.

ية التابع لللكنيسة، يستطيع الأفراد في  من خلال برنامج تواصل بالان�ليز

يادة الاعتماد على الذات وتوسيع الفرص من خلال تعلم  جميع أنحاء العالم ز

ية. يتم تقديم الدورات في العديد من البلدان والمناطق، بما في  اللغة الإن�ليز

يا والمكسيك واليابان ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا  يل وكور ذلك البراز

الوسطى.

بالإضافة إلى ذلك، ترعى اللكنيسة برامج تعليمية لمساعدة الأشخاص اللاجئين 

أو النازحين في جميع أنحاء العالم. التعليم وسبل العيش هما من أكثر أشكال 

يع ت�ديد وتأثيث  المساعدة التي يطلبها هؤلاء السكان شيوعًا. تشمل المشار

الفصول الدراسية، وتوفير اللوازم المدرسية، ودعم التكنولوجيا لتسهيل التعلم 

عن بعد )مثل أثناء جائحة كوفيد ١٩(.

»يمكن للتعلم مدى الحياة أن يزيد من قدرتنا على 

التقدير والاستمتاع بأعمال وجمال العالم من حولنا«.

  —  الرئيس دالن هل. أوكس 
المستشار الأول في الرئاسة الأولى٢١
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يون مصممون على التعلم الطلاب السور

في عام 2٠2١، دخلت اللكنيسة في شراكة مع برنامج »جسور«، وهو 

برنامج تعليمي للأطفال والشباب السوريين. أنشأ المشروع برنام�ًا تعليميًا 

عبر الإنترنت يسمى »عزيمة«، سمي حسب الكلمة العربية التي تعني العزم 

والتصميم.

على الصعيد العالمي، يعد النفاذ إلى التكنولوجيا عاملاً متزايدًا في تعليم 

الأطفال. هذا صحيح بشكل خاص في م�تمعات اللاجئين، حيث 

ثلثي الأسر فقط لديها هاتف ذكي واحد على الأقل. وجدت جسور 

أن العديد من الطلاب في مخيمات اللاجئين اضطروا للإسراع لإنهاء 

واجباتهم المدرسية للسماح لأشقائهم باستخدام الهاتف.

أنشأت جسور برامج منح وإي�ارات لمساعدة هؤلاء الأطفال في 

الحصول على التكنولوجيا التي يحتاجون إليها. في مواجهة تحديات التعلم 

في المنزل أثناء جائحة كوفيد ١٩، حقق الطلاب في برنامج عزيمة تقدمًا 

كبيرًا في الرياضيات واللغة العربية والإن�ليزية.

يع التعليم للأفراد اللاجئين، تعمل اللكنيسة مع  عند المساعدة في مشار

المنظمات العالمية والإقليمية والوطنية القائمة. تقوم هذه المنظمات الاساسية 

بالعمل في الخطوط الأمامية في المخيمات أو المستوطنات، مع أعمال المراقبة 

التي يقوم بها غالبًا المبشرون ومتطوعون آخرون.

يلعب التعليم أيًضا دورًا حيويًا في العديد من مبادرات اللكنيسة الإنسانية 

يل، تختار اللكنيسة  الأخرى. من أجل تعزيز الاستدامة على المدى الطو

يع التي تقدم التدريب والتعليم للمنطقة المتضررة. وهذا يضمن أن  المشار

الأطباء مستعدون لاستخدام معدات جديدة، وأن المجتمعات يتم تدريبها 

على صيانة مرافق المياه الجديدة، وأن الأفراد أكثر وعيا بالموارد وأفضل 

الممارسات في منطقتهم وأكثر من ذلك.

يدعم الأعضاء حول العالم مبادرات التعليم من خلال العمل التطوعي 

ية. ساهم هؤلاء المتطوعون بما يقرب من ١٠٠٠٠ ساعة  والخدمة التبشير

من الخدمة في عام 2٠2١.
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الرعاية الصحية والاعاقة

■ ١٣٥ مشروعًا للتنقل في ٥٧ دولة وإقليم	

■ ٢٥مشروعًا لرعاية الأم والوليد في ١٨دولة	

■ ٢٨مشروع بصر في ٢٤دولة وإقليم	

■ ٧ حملات لإنهاء أمراض مثل السكري وشلل الأطفال والحصبة	

أثناء خدمة المسيح في هذه الدنيا، اهتم بشكل خاص بخدمة من يعانون من 

إعاقات جسدية، وضعف، وأمراض. نواصل هذه المهمة العظيمة اليوم من 

خلال عملنا في م�ال الرعاية الصحية والإعاقة حول العالم.

تركز مبادراتنا على أربع فئات: رعاية البصر، والمساعدة على اللكرسي المتحرك 

والتنقل، ورعاية الأم والوليد، والتطعيمات. تعمل اللكنيسة مع وزارات 

الصحة المحلية وغيرها من المنظمات لفهم الاحتياجات وحلول العصف 

الذهني بشكل أفضل. نتعاون أيًضا مع المنظمات الموثوقة، مثل منظمة البصر 

 Lions Club( والمؤسسة الدولية لنادي الليونز )CharityVision( ية الخجير

International Foundation( و اليونسيف في أمريكا وغيرها.

ية للمبادرات التي تؤدي إلى  يع، تعطي اللكنيسة الأولو عند اختيار المشار

يلة المدى. نقوم بتقييم خطة كل مشروع لتحسين جودة  تحسينات طو

واستدامة نظام الرعاية الصحية المحلي، بما في ذلك خطط التدريب المستمر 

يع أيًضا مع خطط الرعاية الوطنية،  وصيانة المعدات. ي�ب أن تتوافق المشار

ية الأنظمة القائمة، وتحسين التأهب للاستجابة لحالات تفشي الامراض  وتقو

والاحتياجات العاجلة الأخرى.

ي�ب أن تشمل المبادرات الناجحة أيًضا جهود التوعية والتعليم المصممة 

للوصول إلى السكان غير المخدومين و المحرومين من الخدمات. مع كل 

مشروع، نقوم بتنفيذ خطة مراقبة وتقييم لتحديد التعديلات المطلوبة.

يقدم أعضاء اللكنيسة المحليون، وكذلك المبشرون الإنسانيون والخدميون 

المتفرغون، دعمًا فعالًا في هذه الجهود. ي�ري هؤلاء المتطوعون مقابلات 

مع متلقي المساعدات كجزء من عملية المراقبة والتقييم. يمكن أيًضا لأعضاء 

اللكنيسة ذوي المهارات أو المعرفة الخاصة التطوع محليًا كمدربين.

بمساعدة من المتطوعين ووزارات الصحة المحلية والمنظمات المنفذة، شاركت 

اللكنيسة في ما يقرب من 2٠٠ مبادرة للرعاية الصحية والإعاقة في جميع 

أنحاء العالم في عام 2٠2١.

 Fundación( في باراغواي، عملت اللكنيسة مع مؤسسة التضامن

Solidaridad( لتوفير اللكراسي المتحركة لحوالي ٩٠٠شخص يعانون من 

يق  إعاقات شديدة )مثل الشلل الدماغي(. تضمن المشروع أيًضا تدريب فر

من الأطباء والمعالججين الطبيعيين والأخصائيين الاجتماعيين والفنيين على 

كيفية استخدام اللكراسي المتحركة وأجهزة الوضعيات الأخرى.

في موزمبيق، مولت اللكنيسة مشروعًا مع منظمة منقذي البصر 

)Sightsavers( لإجراء أكثر من ٣٥٠٠٠ فحص بصر. كما قام المشروع 

يل ١٥٠٠عملية جراحية لإعتام عدسة العين وحملات توعية أدت إلى  بتمو

تحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة.

»يسوع المسيح هو القدوة المثالية للمحبة 

والخدمة. خلال خدمته، كان يعتني 

بالفقراء وشفى المرضى والمكفوفين.«

 — الشيخ رونالد أ. رازباند 
رابطة الرسل الاثني عشر٢٢

© مؤسسة هيمالايان لإعتام عدسة العين
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في طاجيكستان، أرسلت اللكنيسة معدات لرعاية الأطفال حديثي 

الولادة والأمهات. عمل خبراء الرعاية الصحية أيًضا مع وزارة الصحة في 

ية لتدريب ١٠٠٠ طبيب  طاجيكستان لعقد اجتماعات افتراضية شهر

وممرض وقابلة حول مواضيع مثل تسمم الحمل وإنعاش حديثي الولادة.

يلا، عملت اللكنيسة مع اليونيسف بالولايات المتحدة الأمريكية  في فنزو

يا والتيتانوس  لشراء لقاحات الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والدفتير

وشلل الأطفال والسل لأكثر من ٤٠٠٠٠٠ امرأة وطفل. مولت اللكنيسة 

أيًضا إصلاحات وصيانة أنظمة تخزين التطعيم في ثلاثة مستودعات.

في ملاوي، قدمت اللكنيسة الأموال لخدمات العناية بالسمع من خلال 

منظمة الأطفال الصم الدولية )DeafKidz International(. بالإضافة إلى 

 حملات التوعية المجتمعية، تم ت�هيز المشروع وتدريب 

موظفي العيادة المحلية ومساعدي المراقبة الصحية. نتيجة لذلك، تم فحص 

٥٥٦ من الأطفال والبالغين لفقدان السمع في عام 2٠2١.

© مؤسسة هيمالايان لإعتام عدسة العين

© مؤسسة هيمالايان لإعتام عدسة العين
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تسهيل الحياة في العالم

ويعاني عزرا، الذي يعيش في الفلبين، من حالة يعاني فيها من نقص في 

أصابع اليدين والقدمين ووجه كلتا قدميه إلى اليسار. وبينما كان ينمو، 

لاحظ أيًضا أن ساقه اليمنى كانت أطول من اليسرى، مما تسبب في 

اختلال في طريقة مشيه. في النهاية، اتخذ عزرا القرار الصعب بتر ساقه 

اليسرى وتركيب ساق صناعية.

في عام 2٠2١، عملت اللكنيسة مع العديد من المراكز الطبية 

الإقليمية والمنظمات المحلية والجماعات مثل أطباء من أجل السلام 

)Physicians for Peace(. من خلال هذه الجهود، تمكنت 

اللكنيسة من توزيع ٩٨2 كرسيًا متحركًا و ٣٣٥جهازًا مساعدًا في 

جميع أنحاء الفلبين.

من خلال مشروع ترعاه اللكنيسة، تمكن عزرا من الحصول على ساقه 

الاصطناعية، مما سمح له بالمشي والوقوف بسهولة أكبر. سيسمح له 

طرفه الاصطناعي الجديد بالاستمتاع بقدر أكبر من الحركة والاعتماد 

على الذات في حياته.

تم الشفاء بعد خمس سنوات من العمى 

تساءلت حليمة، وهي تنزانية الأصل، عما إذا كانت ستستعيد استقلالها 

بعد أن تسبب إعتام عدسة العين في إصابتها بالعمى لمدة خمس سنوات.

قالت حليمة »أريد فقط أن أصبح مستقلة مرة أخرى. لقد كنت 

مستقلة طوال حياتي، للكنني الآن أشعر بأنني عديمة الفائدة كليا«2٣. 

اعتمدت على ابنة أختها للحصول على رعاية طوال اليوم، الأمر الذي 

تطلب من ابنة أختها تأجيل الدراسة في المدرسة.

لحسن الحظ، كان فقدان بصر حليمة قابلاً للعلاج. من خلال مشروع 

ترعاه اللكنيسة وتنفذه منظمة البصر الخجيرية، تمكنت من إجراء جراحة 

استعادة البصر. إنها واحدة من آلاف الذين ساعدناهم في عام 2٠2١ 

لاستعادة الاستقلال وتحسين نوعية حياتهم.

عندما استعادت بصرها شعرت حليمة بالتحرر من أعبائها واستعادت 

الاستقلال. إنها ممتنة لأن ابنة أختها يمكنها الآن العودة إلى المدرسة.



٣٩

الاستجابة للطوارئ

»لقد عززت جهود الإغاثة المشتركة التي نبذلها استجابتنا العالمية لحالات الطوارئ في حالات اللكوارث وساعدت 

الملايين في جميع أنحاء العالم«.

)ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF AGENCY ( مايكل كروجر، رئيس وكالة الإنماء والإغاثة المسيحية

أعلاه: بعد إعصار إيدا، أمضى متطوعو المجتمع، بمن فيهم أعضاء كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بيوم العمال في التنظيف.
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الاستجابة للطوارئ

■ ١٩٩مشروع استجابة للطوارئ في ٦١دولة وإقليم	

■ ٥٨٥مشروع للكوفيد ١٩ في ٧٦ دولة وإقليم	

■ توزيع مليار جرعة لقاح	

ية قصوى للاستجابة لللكوارث الطبيعية وحالات  تولي اللكنيسة أولو

الطوارئ الأخرى في جميع أنحاء العالم. في عام 2٠2١، أكملت اللكنيسة 

يع الاستجابة للطوارئ في ما يقرب من ١٠٠ دولة. من  المئات من مشار

يع، تم تقديم الإغاثة للأفراد المتضررين من خلال توفير  خلال هذه المشار

يات. الغذاء والمياه وإمدادات المأوى والرعاية الصحية وغيرها من الضرور

يع كوفيد  من بين هذه الجهود، كان هناك ٥٨٥ مشروعًا من مشار

١٩، تهدف إلى تخفيف المعاناة من الوباء. تبرعت اللكنيسة بالإمدادات 

ية  والمعدات الطبية في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن المساعدات الحيو

يلي تأثروا  الأخرى — بما في ذلك ٣2٠٠٠٠ سلة غذائية لإطعام مليون براز

بالوباء.

في أوائل عام 2٠2١، تبرعت اللكنيسة أيًضا بمبلغ 2٠مليون دولار 

لليونيسف بالولايات المتحدة الأمريكية لدعم الوصول إلى مسرع أدوات 

كوفيد تسعة عشر— وهو الجهد العالمي لضمان الوصول العادل إلى 

اختبارات كوفيد تسعة عشر والعلاجات واللقاحات — والتي تشمل مبادرة 

كوفاكس. جعلت هذه المساهمة اللكنيسة أكبر مانح من القطاع الخاص 

للمبادرة في ذلك الوقت. قالت ممثلة اليونيسف في الهند، الدكتورة ياسمين 

علي حق، »إنه أمر غير مسبوق في تاريخ العالم حيث اجتمع الشركاء . . . 

يع على  لتقديم لقاح ينقذ حياة البلدان في جميع أنحاء العالم«.2٤ ركزت المشار

توفير الوصول العادل إلى لقاح كوفيد تسعة عشر من خلال تأمين وتسريع 

إنتاج اللقاح، وتدريب العاملين في م�ال الرعاية الصحية، ومعالجة المعلومات 

المضللة.

ية  يع في أعقاب ثوران بركاني في جمهور كما رعت اللكنيسة سبعة مشار

يع على توفير الغذاء والماء، وترميم  اللكونغو الديمقراطية. ركزت هذه المشار

السدود ومصادر المياه النظيفة والعمل مع المنظمات الإغاثية الأخرى. أسفر 

 Women( مشروع واحد تم إن�ازه بالتعاون مع منظمة النساء المؤمنات

of Faith DRC( عن أكثر من ٨٠٠ ساعة تطوعية أثرت على ٣١٠٠٠ 

شخص.

يع لتلبية  في الولايات المتحدة، عملت اللكنيسة على تنفيذ أربعة مشار

يدا، الذي كان أحد أقوى الأعاصير التي ضربت  احتياجات ضحايا إعصار إ

البلاد على الإطلاق. من خلال التبرعات للصليب الأحمر الأمريكي، 

ساعدت اللكنيسة في توفير المأوى والوجبات والإسعافات الأولية النفسية. 

حشدت اللكنيسة أيًضا متطوعين من الأوتاد في جنوب شرق الولايات 

»كانت استجابتكم في الوقت المناسب في 

أوائل عام 2٠2١ مفيدة في تسريع جهود 

توصيل لقاح كوفيد ١٩ وإحضار أوائل 

الجرعات من اللقاح إلى بعض البلدان«.

 — كارلا حداد مارديني 

مديرة شعبة جمع التبرعات الخاصة والشراكة في اليونيسف
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المتحدة، حيث ساعدت أطقم العمل ٦٥2١ عائلة في تنظيف الممتلكات 

باستخدام الإمدادات من مخازن الأساقفة المحلية.

في آب/أغسطس 2٠2١، ضرب زلزال بقوة 7,2 درجة جزيرة هايتي، مما 

تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية وتشريد الآلاف. استجابت اللكنيسة 

من خلال العمل من خلال منظمات موثوقة لتلبية الاحتياجات المختلفة 

داخل البلاد، بما في ذلك المأوى والغذاء والماء والصرف الصحي والنظافة 

والرعاية الطبية. بالإضافة إلى ذلك، زودت اللكنيسة المستشفيات المحلية 

بالمعدات اللازمة لرعاية المصابين من الكارثة.

أحد أسباب قدرة اللكنيسة وأعضائها على إعطاء الوقت والموارد أثناء 

حالات الطوارئ هو أنهم استعدوا مسبقًا وراقبوا ظروف العالم. تسعى 

اللكنيسة إلى إقامة علاقات مع الحكومات ومنظمات الإغاثة الأخرى التي 

تستجيب للأزمات مع تعزيز التأهب داخل اللكنيسة والجماعات. هذا يسمح 

لللكنيسة بالمساعدة بشكل سريع وفعال عند وقوع أحداث غير متوقعة.

يستعد الأعضاء أيًضا لللكوارث من خلال اتباع مبادئ الاعتماد على الذات 

والاستعداد للطوارئ، بما في ذلك توفير المال وشراء وتخزين المواد الغذائية. 

في عام 2٠2١، تم بيع ١٣,٩مليون رطل من منتجات التخزين المنزلية 

للأفراد والأسر لدعم استعداد الأسرة.

يصون على مساعدة المحتاجين ويشاركون بشكل كبير في  أعضاء اللكنيسة حر

الجهود المبذولة لتخفف المعاناة على الصعيدين المحلي والعالمي. يشمل هؤلاء 

المبشرون — الذين يتم تشجيعهم على المشاركة في الخدمة الأسبوعية. بالإضافة 

إلى ذلك، يضحي الأعضاء كل يوم بوقتهم من حياتهم رغم انشغالهم بحياتهم 

الخاصة لتلبية احتياجات المجتمع والعالم.

يع الاستجابة للطوارئ الرئيسة لعام 2٠2١ مشار

إثيوبيا: قدمت اللكنيسة الطعام والرعاية الصحية ومستلزمات 	 

النظافة والدعم المائي في منطقة تيغراي.

الولايات المتحدة: ساعد المتطوعون الأعضاء في تنظيف الأضرار 	 

الناجمة عن الحرائق والدخان في واشنطن وأوريغون.

الفلبين: في أعقاب إعصار أوديت، احتشد أعضاء اللكنيسة 	 

لافتتاح أكثر من ٥٠ دارًا للاجتماعات تابعة لللكنيسة في وسط 

وجنوب جزر الفلبين. عملت دور الاجتماعات هذه كملاجئ لما 

يقرب من ٥٠٠٠ شخص.

تونغا: ساعد أعضاء اللكنيسة والمبشرون في أعمال التنظيف 	 

وإعادة البناء بعد ثوران بركاني نتج عنه رماد كثيف غطى 

معظم أنحاء البلاد.

الولايات المتحدة: قدمت اللكنيسة إمدادات الطوارئ والمأوى 	 

استجابة للفيضانات المدمرة في هاواي.

أوروبا: خدم أعضاء اللكنيسة ومبشروها آلاف الساعات 	 

لتقديم الإغاثة لضحايا الفيضانات. قاموا بفرز البضائع المتبرع بها 

وتنظيف الأقبية والمنازل ومدرسة للطلاب ذوي الاحتياجات 

الخاصة. قدمت اللكنيسة الماء والغذاء والمساعدة الطبية استجابة 

للفيضانات والنزوح.

السودان: قدمت اللكنيسة الضروريات الأساسية مثل المياه النظيفة 	 

والغذاء والإمدادات الطبية، بالإضافة إلى الإغاثة من الفيضانات 

والاستجابة للاجئين.

 	  JustServe الولايات المتحدة: حشدت منظمة اخدم فقط

مئات المتطوعين للمساعدة في الظروف القاسية بسبب انقطاع التيار 

اللكهربائي والأنابيب المجمدة في ولاية تكساس.

ب الأحمر الأمريكي
صلي

ت دالتون / ال
© سكو
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يع التي ترعاها اللكنيسة لتقديم خدمة المجتمع والإغاثة في  تم تصميم المشار

حالات اللكوارث للمحتاجين، مما يسمح للأعضاء وغيرهم أن يكونوا جزءًا 

من الفرق المنظمة للاستجابة للطوارئ . بالإضافة إلى ذلك، توفر منظمة 

JustServe معلومات حول كيفية مشاركة الأفراد في م�تمعاتهم المحلية.

خارج هذه الاستجابات المنظمة، يعطي الأفراد والعائلات والجماعات بعدة 

طرق أخرى. وتشمل هذه تجميع الحقائب الإنسانية وحزم الطعام، والتطوع 

مع المنظمات التي تعمل مع الأفراد الذين نزحوا أو فروا من وطنهم، وأكثر 

من ذلك.

يساهم أعضاء اللكنيسة وأصدقاء اللكنيسة أيًضا بالتبرع للمساعدات الإنسانية 

لللكنيسة. بدأ صبي صغير، على سبيل المثال، كشكًا لبيع عصير الليمون وتبرع 

بعائداتها لبرنامج اللكنيسة الإنساني. في حين أن التبرعات تختلف في الحجم، 

فإن جميع التبرعات تعتبر مقدسة.
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أرواح أنقذت بالتبرع بالدم

في عمر أربعة أشهر فقط، احتاجت ميغان إلى جراحة قلب مفتوح 

لإصلاح حالة قلبها. ولأن فصيلة دم ميغان تقع في ٦،٦٪ من سكان 

العالم بفصيلة دم نادرة من نوع »و« سالب، أصدر المستشفى تنبيهًا على 

مستوى المدينة للمتبرعين بالدم من فصيلة و سالب.

صامت وصلت عائلة ميغان وأعضاء جماعتهم للعثور على متطوعين 

للتبرع بالدم. في اليوم التالي، تمت الاستجابة لصلواتهم. »في يوم واحد، 

حضر 7٣ شخًصا. قالت والدة ميغان إن بعض الأشخاص سافروا فعليًا 

من نيوكاسل، التي تبعد ثلاث ساعات بالسيارة، فقط ليتمكنوا من 

التبرع«.27

كانت ميغان واحدة من بين الملايين الذين تُنقذ حياتهم بالتبرع بالدم 

كل عام. بفضل لطف الأصدقاء والغرباء، أتيحت لميغان الفرصة لتنمو 

وتعيش حياة صحية وسعيدة.

حملات التبرع بالدم

■ استضافة أكثر من ٣٠٠٠ حملة للتبرع بالدم	

■ تم التبرع بأكثر من ١٠٠٠٠٠ وحدة دم	

■ أكثر من ١٠٥٠٠٠ متبرع فردي	

إنجمع الدم للمحتاجين هو جهد عالمي لللكنيسة. على سبيل المثال، في 

بيرو، تعاونت دماعة مع مستشفى محلي لإجراء حملة التبرع بالدم في مقر 

اجتماعات اللكنيسة. بالإضافة إلى ذلك، تبرع أكثر من ١7٠٠ متطوع في 

الأرجنتين بالدم من خلال حملات برعاية اللكنيسة خلال عام 2٠2١.

قال برايان، وهو عضو في فرع بالميرا لللكنيسة في مندوزا، الأرجنتين، عن 

ت�ربته: »القدرة على التبرع بالدم لشخص آخر، لمن يحتاجون إليه، تملأني 
بالامتنان وت�علني أعرف المزيد عما فعله المخلص لي«.2٥

في الولايات المتحدة، تتمتع كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة 

يلة الأمد مع الصليب الأحمر الأمريكي تعود إلى أواخر القرن  بعلاقة طو

التاسع عشر. لا يقوم أعضاء اللكنيسة بالتبرع بالدم بشكل منتظم فحسب، 

بل يساعدون أيًضا في تحديد مواعيد الحملات والترويج لها، وت�نيد الأفراد 

للتسجيل، والمساعدة في تلبية الاحتياجات اللوجستية في يوم الحملة.

»نحصل على ١٠٠٠٠٠ وحدة دم من اللكنيسة 

كل عام. لا توجد منظمة، ولا مؤسسة في أي 

مكان تقترب من ذلك. . . . أشعر بالاحترام 

اللكبير لالتزام م�تمعكم بالإيمان والخدمة«.
— جيل ماكغفرن، الرئيس التنفيذي للصليب الأحمر الأمريكي٢٦
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إنتاج وتوزيع الغذاء

■ تم التبرع بل ٨٠ مليون رطل من المواد الغذائية	

■ إنتاج أكثر من ١٠٠ مليون رطل من الطعام	

■ لكل١٠٠أرطال من الطعام المنتج، يتم إطعام ٣ أشخاص ليوم واحد	

تدير اللكنيسة ٣٢ حقلا و مزرعة وبستانًا ومنشآت معالجة، أنتجت أكثر 

من ١٠٠ مليون رطل من الطعام في عام 2٠2١. كل عشرة أرطال يتم 

يع ٣٦ مليون  إنتاجها يمكن أن تطعم ثلاثة أشخاص ليوم واحد. وتم توز

رطل من هذا الطعام لأعضاء اللكنيسة وغيرهم من المحتاجين من خلال 

مخازن الأساقفة، بينما تم التبرع بل ٤٤ مليون رطل من خلال مبادرات 

م�تمعية. يتم تخزين سلع إضافية كل عام استعدادًا لاستخدامها في حالات 

الطوارئ المستقبلية.

يوجد حالياً ١2٤ مخزن أسقف قيد التشغيل. يمكن للأفراد المحتاجين العمل 

مع قادتهم المحليين لتلقي الطعام والمواد الأخرى م�انًا في هذه المرافق. في 

المواقع التي لا يوجد بها مخزن للأساقفة في مكان قريب، يتم إجراء الترتيبات 

للسماح للقادة بإحالة الأفراد إلى متاجر البقالة المحلية.

تتم إدارة جميع المخازن ومراكز التخزين المنزلية تقريبًا من قبل المبشرين 

الخاصين بالخدمة. يرتب هؤلاء المتطوعون المنتجات، ورفوف التخزين، 

يقة لطيفة  ويملؤون الطلبات، وينظفون المرافق، ويساعدون المستفيدين بطر

وبمحبة. تستقبل المرافق أيًضا عمالة متبرع بها من الجماعات المحلية.

مع ظهور حالات الطوارئ في جميع أنحاء العالم، تتعاون اللكنيسة مع 

يع سلع الطوارئ بأكثر الطرق الممكنة  منظمات المعونة المحلية لتحصيل وتوز

كفاءة وفعالية. الشراء المحلي للبضائع

تسريع وقت التسليم،	 

التقليل من تكاليف النقل، مما يسمح بإنفاق المزيد من 	 

الأموال على البضائع،

توفير أطعمة مألوفة أكثر للمحتاجين،	 

دعم الاقتصاد المحلي، و	 

يع الإمدادات.	  إشراك أفراد المجتمعات المحلية في توز

في 2١ كانون الاول/ديسمبر 2٠2١، احتفل مصنع مطحنة ديزيريت و 

ومصنع المكرونة بالمنتج المليوني من الطعام المنتج في ذلك العام — وهو 

الحجم الذي ضاعف ما أنتجه المصنع في عام 2٠١٩. هذه المليون حالة تعادل 

٥27٦٦١٤2٤ وجبة طعام. يأتي القمح والأطعمة الأخرى المعالجة في 

المنشأة من مزارع اللكنيسة والمزودين الاخرين في الولايات المتحدة. يقوم 

»لَِأنِّي ُجعُْت فََأْطعَْمتُمُونِي. عَطِْشُت 

ُمُونِي«. فَسَقَيْتُمُونِي. ُكنُْت غَرِيبًا فَآوَيْت

— متّى ٢٥ :٣٥

كوبسن
© ٢٠١٨ رينيه جا
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مجموعة خاصة من المتطوعين

لا تكتفي منشآت الإنتاج بتزويد السلع لمباركة المحتاجين — بل 

توفر أيًضا فرًصا للخدمة جنبًا إلى جنب. ينضم المبشرون إلى متطوعي 

اللكنيسة والمجتمع لأداء المهام المختلفة اللازمة لتجهيز وتغليف الطعام 

للجياع. تقدم كل مجموعة من هذه المجموعات خدمتها وحبها دون ض�ة 

ومظاهر.

غالبًا ما يكون المتطوعون من بين العديد من الأفراد الذين يستفيدون 

من السلع التامة الصنع. في مركز مدينة سولت ليك، على سبيل المثال، 

قد يدعو الأساقفة أولئك الذين يتلقون المساعدة للتطوع لعدد محدد 

 Welfare Square( من الساعات في مصنع تعليب ميدان الإعانة

Cannery(. وبالمثل، ي�وز للقضاة المحليين دعوة المخالفين للقانون 

القاصرين لأداء ساعات خدمة المجتمع في نفس المنشأة. من خلال 

العمل في مرافق الإنتاج، يكون كل من المانحجين والمستلمين مباركين 

لأنهم يخدمون بعضهم البعض ويحصلون على القوت المطلوب.

حصول العائلات على الدفء والطعام

بالإضافة إلى مخازن الأساقفة والترتيبات المحلية مع متاجر البقالة، تتبرع 

اللكنيسة أيًضا بالسلع وتوفر الدعم لبنوك الطعام المحلية. من خلال هذه 

التبرعات، تمكنت بريتاني من الحفاظ على دفء عائلتها وإطعامها عبر 

مخزن الطعام المتنقل المحلي.

»الأشياء التي ت�عل الحياة أكثر راحة هي الأشياء التي نتمكن من القيام 

بها بفضل المساعدة التي نتلقاها من مخزن الطعام المتنقل. الآن يمكننا 

القيام بأشياء مثل ترك الأطفال يأكلون بقدر ما يريدون. عدم كفاية 

الغذاء أمر بائس، والأطفال قلقون بشأنه.«

ساعد هذا الدعم الإضافي أيًضا عائلة بريتاني في توفير المال للاحتياجات 

الحيوية الأخرى. عندما هبطت درجة الحرارة في منزلها إلى ٤2 درجة 

فهرنهايت، عرفت أنها تستطيع أن تشغل التدفئة.

»من المؤكد أنه كان من الجيد تشغيلها!« قالت بريتاني.

المرفق بتعبئة الدقيق والشوفان والرز والفاصوليا وخلطات اللكعك والفطائر 

والمعكرونة والمعكرونة الشريطية والسباغيتي.

يقوم ما يقرب من ٦٠ متطوعًا بالتسجيل يوميًا للمساعدة في نوبات العمل 

المزدحمة التي تستغرق أربع ساعات. تم التبرع بالطعام من المطحنة من خلال 

ية  مخازن الأساقفة وتم تسليمه بالشاحنات إلى مخازن الطعام والوكالات الخجير

الأخرى.

يتا وإيوتا، سلمت اللكنيسة  في فبراير من عام 2٠2١، رداً على إعصاري إ

أكثر من ١7٠ ألف رطل من الطعام إلى السكان المتضررين في هندوراس 

— بما في ذلك العناصر المنتجة في مصنع مطحنة ديزيريت و ومصنع 

المعكرونة.
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شكرًا للكم

ماذا يمكنك أن تفعل للمساعدة؟
يارتنا عبر الإنترنت أو على صفحاتنا الاجتماعية. للمشاركة ومعرفة المزيد عن جهودنا لمساعدة المحتاجين، تفضل بز

ChurchofJesusChrist.org | JustServe.org | DeseretIndustries.org | LatterdaySaintCharities.org |  

AddictionRecovery.ChurchofJesusChrist.org

نعرب عن خالص امتناننا لجميع الذين تبرعوا بسخاء أو تبرعوا بوقتهم وجهودهم لهذه القضايا الإنسانية. 

ية اللكنسية، بل  خدمتكم لم تمر مرور اللكرام. لقد أعطى اللكثيرون مواردهم من خلال الأعمال الخخير

وأكثر من ذلك قدموا عبر الإنترنت أو من خلال أساقفتهم. نظرًا لمساهماتكم في الوقت والموارد والطاقة 

والرحمة، فنحن قادرون على إحداث فرق في حياة الآلاف حول العالم والتعلم من أولئك الذين تمت 

خدمتهم. شكرًا للكم

نوجه الدعوة للجميع للمشاركة وإيجاد طرق جديدة للخدمة. لطفكم وجهودكم يمكن أن تحدث فرقًا — لا 

بل إنها — تحدث الفرق بالفعل.



٤7

مراجع
رسل م. نلسن، » الوصية العظيمة الثانية «، لياحونا، تشرين الثاني/ نوفمبر( ٢٠١٩، ٩٧.

 Henry B. Eyring, «Is Not This the Fast That I Have Chosen?,» Ensign 2

.22 ,2015 or Liahona, May

 19-Gérald Caussé, «Love Thy Neighbor: Church Joins Global COVID 3

.Humanitarian Relief Effort,» newsroom .ChurchofJesusChrist .org

 Jean B. Bingham, «Ministering as the Savior Does,» Ensign or 4

.104 ,2018 Liahona, May

 Jeffrey R. Holland, «Be With and Strengthen Them,» Ensign or 5

.105 ,2018 Liahona, May

 Henry B. Eyring, «Inspired Ministering,» Ensign or Liahona, May 6

.64 ,2018

 Lorrie Curriden, in «The Church’s Welcome Centers Help 7

Immigrants Live Better Lives,» newsroom .churchofjesuschrist .org/ 
article/ the -church -s -welcome -centers -help -immigrants -live -better 

.-lives

 Adriana Robledo, in «Latter-day Saints Around the World: Country 8

news -ca .churchofjesuschrist  «,2021 ,3 Newsroom Websites, May
..org/ article/ caring -for -the -elderly

 Russell M. Nelson, «Hope of Israel» [worldwide youth devotional, 9

Church- ,3 ,supplement to the New Era and Ensign ,[2018 ,3 June
.ofJesusChrist.org

 Russell M. Nelson, «The Second Great Commandment,» Ensign or 10

.97 ,2019 .Liahona, Nov

 M. Russell Ballard, «Becoming Self-Reliant Spiritually and 11

.50 ,2009 .Physically,» Ensign, Mar

.55 ,2021 .Sharon Eubank, «I Pray He’ll Use Us,» Liahona, Nov 12

 Russell M. Nelson, «Preaching the Gospel of Peace,» Liahona, May 13

.6 ,2022

Reyna I. Aburto, address given at International Women-in- 14

.2020 ,11 .Diplomacy Day luncheon, Mar

 Sariah McQueen, in «Schoolbooks and Furniture to Damaged 15

Schools in Fiji,» news-nz.churchofjesuschrist.org/article/
.schoolbooks-and-furniture-to-damaged-schools-in-fiji

 Gary E. Stevenson, «Simply Beautiful—Beautifully 16

.50 ,2021 .Simple,»Liahona, Nov

 misioneros y miembros de la 1000 Elder Morán, «Alrededor de 17

 Iglesia de Jesucristo colaboraron como voluntaries en jornada de
vacunación en Puebla,» noticias.laiglesiadejesucristo.org/articulo/

.misioneros-y-miembros-colaboraron-como-voluntarios

.25 ,2021 .Dallin H. Oaks, «The Need for a Church,» Liahona, Nov 18

 Sean Callahan, in «In Utah, Catholics, Mormons Have ‘Positive, 19

in  /24 /03 /2019 /Cordial Relationship,’» https:// www .catholicsun .org
/-utah -catholics -mormons -have -positive -cordial -relationship

 W. Christopher Waddell, «Just as He Did,» Ensign or Liahona, May 20

.20 ,2019

 ,2017 ,24 .Dallin H. Oaks, «Push Back Against the World,» Feb 21

https://speeches.byuh.edu/commencement/push-back-against-
.the-world

.92 ,2022 Ronald A. Rasband, «To Heal the World,» Liahona, May 22

 Halima, in «Restoring Eyes and Lives through the Church’s Global 23

 /17- 06- 2021 /Vision Care Initiative,» thechurchnews .com/ global
.215459- latter -day -saint -charities -eyes -vision -cataracts -africa

 Vaccinations Roll Out to 19-Billion COVID 2» Yasmin Ali Haque, in 24

 2 /At-Risk Populations,» newsroom .churchofjesuschrist .org/ article
.vaccinations -roll -out -at -risk -populations- 19- billion -covid-

 voluntarios 3500 Brian Ezequiel Oliva Fuentes, in «Cerca de 25

 Santos de los Últimos Días donaron sangre durante la Pandemia
en Argentina,» noticias.laiglesiadejesucristo.org/ 19-Covid

voluntarios -santos -de -los -ultimos -dias - 3500- articulo/cerca -de
.en -argentina- 19- -donaron -sangre -durante -la -pandemia -covid

 Gail McGovern, in «The Church of Jesus Christ Does This More 26

2269026/30/9/2021/Than Any Other Organization,» deseret.com
churchbeat -newsletter -mormon -lds -church -of -jesus -christ -red /3

.-cross -blood -donations

Rebecca Waring, in «Blood Donations Save Tiny Lives,» news-uk. 27

.churchofjesuschrist.org/article/blood-donations-save-tiny-lives

.L. Todd Budge, «Giving Holiness to the Lord,» Liahona, Nov 28 

.100 ,2021 

أهمية التبرع بالسلع لا تقل أهمية عن المقدار الهائل من الوقت والطاقة اللذين يتبرع بهما أعضاء اللكنيسة 

لأهداف إنسانية«.
 الاسقف إل. تود بدج، المستشار الثاني في رئاسة الأسقفية2٨
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ونَ لَِأْن تَحْمِلُوا  »هم الذين مستعدون لِيَتَسَمّوا شعب الرب »مُْستَعِّدُ

وا مَْن َيحْتَاُج  ُّ َأثْقَاَل بَعِْضكُمُ الْبَعَْض, . . . تَبْكُوا مََع الْباِكينَ; . . . تُعَز

يَةٍ.« ِإلَى تَعْزِ

 الرئيس رسل م. نلسن  — 

رئيس كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة




