ر�سالتا الرئا�سة الأولى والزيارة المنزلية( ،كانون الثاني/يناير )2010

الرئي�س ديتر �أختدورف
الم�ست�شار الثاني
في الرئا�سة الأولى

ا�صمدوا لفترة �أطول
ّ
يعلمنا �أحد الدرو�س التي رافقتنا منذ فترة كيرتالند � ّأن �أرواحنا
الرب ّ
كل يوم
تحتاج �إلى تغذية
م�ستمرة .علينا �أن نبقى قريبين من ّ
ّ
�إن �أردنا ّ
تخطي المحن التي يجب �أن نواجهها ّكلنا.

“اقتربوا م ّني ف�أقترب منكم؛ ابحثوا ع ّني باجتهاد ف�سوف
قدي�سي
تجدونني” (المبادئ والعهود  .)63 :88باقتراب ّ
بحق و�سكب بركات ال�سماء
الرب ،اقترب منهم ّ
كيرتالند من ّ
على الم�ؤمنين.

في ال�صيف الما�ضي ،ا�صطحبنا� ،أنا وزوجتي ،حفيدينا
مميزة
التو�أمين �إلى كيرتالند� ،أوهايو .كانت تلك فر�صة ّ
وثمينة لنا لق�ضاء بع�ض الوقت معهما قبل �أن يذهبا في بعثتهما
التب�شيريّة.
في خالل زيارتنا ،تع ّلمنا �أن نفهم ،ب�شكل �أف�ضل ،ظروف
والقدي�سين الذين عا�شوا في كيرتالند.
النبي جوزف �سميث
ّ
ّ
ُعرفت تلك الفترة من تاريخ الكني�سة بكونها فترة من
التجارب القا�سية ولكن �أي�ض ًا بكونها فترة من البركات
العظيمة.
الرب بع�ض ًا من �أعظم العالمات ال�سماو ّية
في كيرتالند ،منح ّ
والهبات
تم ت�س ّلم خم�سة و�ستين
الروحية التي عرفها العالمّ .
ّ
ق�سم ًا من المبادئ والعهود في كيرتالند والمناطق المحيطة
بها—ر� ًؤى �أتت بنور ومعرفة جديدين حول موا�ضيع مثل
ّ
وخطة الخال�ص
المجيء الثاني واالهتمام بالمحتاجين
و�سلطة الكهنوت وكلمة الحكمة والع�شور والهيكل وقانون
1
التكري�س.
نمو .حق ًا ،كان روح
كانت تلك فترة نمو روحي ال يوازيه ّ
اهلل ي�شتعل كالنار .في تلك الفترة ،ظهر مو�سى و�إيليا وكائنات
�سماو ّية �أخرى كثيرة ،بمن في ذلك �أبونا ال�سماوي وابنه،
2
مخ ّل�ص العالم ،ي�سوع الم�سيح.
ومن بين الر�ؤى الكثيرة التي ت�س ّلمها جوزف في كيرتالند،
كانت ر�ؤيا �أ�سماها “ورقة الزيتون  ...المقتطفة من �شجرة
الرب”
(مقدمة المبادئ
ّ
الفردو�س ،ور�سالة ال�سالم �إلينا من ّ
المهمة الدعوة الجليلة:
تت�ضمن هذه الر�ؤيا
والعهود .)88
ّ
ّ

دفق روحي
الروحية ذروتها عند تكري�س
ر ّبما بلغت هذه العالمات
ّ
هيكل كيرتالند في � 27آذار  .1836ومن بين الحا�ضرين،
�شبه ذاك
كان ويليام درايبر البالغ من العمر  28عام ًا والذي ّ
اليوم بـ”يوم العن�صرة ”.كتب ما يلي“ :كان ذاك وقت ًا دفق فيه
وقت يعجز قلمي عن و�صفه بالكامل ول�ساني
الربٌ ،
روح ّ
عن التعبير عنه .ولك ّنني �س�أقول الآن �إنّ الروح ُ�سكب
ّ
وحل كريح قو ّية عاتية وملأ البيت ح ّتى �إنّ عدداً كبيراً من
الحا�ضرين تك ّلموا ب�أل�سنة مختلفة وت�س ّلموا ر�ؤى ور�أوا
مالئكة وتنبّ�أوا وتمتّعوا بتجربة من الفرح الغامر التي لم
3
يعهدها ذاك الجيل”.

بمن كانوا داخل
لم تكن تلك العالمات
الروحية مح�صورة َ
ّ
الهيكل لأنّ “النا�س في الجوار تراك�ضوا جموع ًا (بعد �أن
�سمعوا ال�صوت غير االعتيادي في الداخل ور�أوا نوراً مبهراً
4
كعمود نار فوق الهيكل) ،وذهلوا لما كان يحدث”.
كان لورنزو �سنو ( ،)1901-1814الذي �أ�صبح الحق ًا
رئي�س الكني�سة ،يعي�ش في كيرتالند في تلك الفترة المباركة.
قال“ ،كان المرء ليتخيّل �أنّ التجارب على �أنواعها لن ّ
تتمكن
5
القدي�سين بعد ت�س ّلم تلك العالمات الرائعة”.
من هزيمة ّ

1

الرب
هذا هو الوقت الذي نحتاج فيه �إلى االقتراب من ّ
�أكثر من � ّأي وقت �آخر .وعندما نقوم بذلك ،ندرك معنى �أن
بجد �أكبر وبا�ستمرار،
الرب م ّنا .فحين نبحث عنه ّ
يقترب ّ
�سنجده ّ
الرب ال يترك كني�سته
بكل ت�أكيد .و�سنرى بو�ضوح �أنّ
ّ
قدي�سيه المخل�صين� .ستنفتح �أعيننا و�سنراه يفتح كوى
�أو ّ
القوة
ال�سموات وي�سكب علينا المزيد من نوره .كما �سنجد ّ
لن�ستمر ح ّتى في �أ�صعب الأوقات.
الروحية
ّ
ّ
القدي�سين في كيرتالند ن�سوا
وعلى الرغم من �أنّ بع�ض ّ
ين�س.
التجارب
مروا بها ،فمعظمهم لم َ
ّ
الروحية التي ّ
بقوة بالمعرفة
تم�سكوا ّ
فمعظمهم ،بمن فيهم ويليام درايبرّ ،
النبي .في
الروحية التي �أعطاهم �إيّاها اهلل
ّ
ّ
وا�ستمروا في اتّباع ّ
م�سارهم ،واجهتهم تجارب �أ�صعب بكثير �إالّ �أنّهم اكت�سبوا
نمواً
ا�ستقبل من ثبت منهم ح ّتى النهاية
روحي ًا �أعذب �إلى �أن ُ
ّ
ّ
“في حالة �سعادة �أبدية” (مو�صايا .)41 :2

الروحية العظيمة ال تعفينا
ولكن ،بالطبع �إنّ االختبارات
ّ
من المعار�ضة والتجارب .وبعد مرور ب�ضعة �أ�شهر فقط على
تكري�س الهيكل ،ه ّزت �أزمة اقت�صادية وا�سعة النطاق الواليات
الم ّتحدة ،وت�أ ّثرت كيرتالند بها ت�أ ّثراً كبيراً� .أفل�ست الم�صارف
تاركة الكثيرين في �أو�ضاع اقت�صاد ّية �صعبة .وما زاد الطين
القدي�سين الذين كانوا يهاجرون �إلى
ب ّلة هو �أن الكثيرين من ّ
كيرتالند ،كانوا ي�أتون مع القليل من الممتلكات الماد ّية وال
يعرفون ما �سيفعلونه عندما ي�صلون �أو كيف �سيعي�شون.
ّ
وت�شكلت
القدي�سين
بعد فترة ق�صيرة ،بد�أ ا�ضطهاد ّ
بع�ض من
ارتد �أع�ضاء من الكني�سة-ح ّتى ٌ
جماعات حاربتهمّ .
المقربين من النبي ،وكان العديدون منهم حا�ضرين لدى
�أكثر
ّ
نبي �ساقط.
تكري�س الهيكل -وحكموا على جوزف ب�أ ّنه ّ
وبينما كنت �أم�شي قرب هيكل كيرتالند برفقة زوجتي
وحفيديّ ،
فكرت كم كان م�أ�ساوي ًا عجز البع�ض عن
ّ
الروحية التي
اال�ستمرار في الإيمان حتى بعد العالمات
ّ
تحمل �سخرية غير
�شاهدوها .وكم كان محزن ًا عجزهم عن ّ
الم�ؤمنين ونقدهم .وكم كان م�ؤلم ًا عجزهم عن الدخول
القوة للإبقاء على الإيمان ،عند مواجهتهم
�إلى ذاتهم و�إيجاد ّ
الم�صاعب المالية �أو الم�صاعب الأخرى .وكم كان م�ؤ�سف ًا
أ� ّنهم ن�سوا ،بطريقة �أو ب�أخرى ،الح�صاد الروحي العجائبي عند
تكري�س الهيكل.

يمكنكم �أن ت�صمدوا

�إن مررتم بتجربة تفقدكم ال�شجاعة �أو الإيمانّ ،
تذكروا
القدي�سين الم�ؤمنين الذين بقوا �أوفياء في كيرتالند.
�أولئك ّ
ا�صمدوا لفترة �أطول .يمكنكم القيام بذلك! �أنتم جزء من
وحفظتم لتعي�شوا في هذا
تم تح�ضيركم ُ
مميز .لقد ّ
جيل ّ
المهم من وجود كوكبنا الجميل� ،أي الأر�ض� .أنتم
الوقت
ّ
متحدرون من �شجرة ن�سب �سماو ّية �أي �أ ّنكم تتم ّتعون
ّ
ق�صة نجاح
بالمواهب ال�ضرور ّية ك ّلها لتجعلوا من حياتكم ّ
�أبد ّية.
الرب ب�شهادة على الحقيقة .لقد �شعرتم بت�أثيره
لقد بارككم ّ
�سي�ستمر هو
ا�ستمريتم في البحث عنه،
قوته .و�إن
و�شهدتم ّ
ّ
ّ
مقد�سة .بوا�سطة هذه الهبات والهبات
في منحكم تجارب ّ
ّ
الروحية الأخرى� ،ستتمكنون ،لي�س فقط من تغيير حياتكم
ّ
نحو الأف�ضل بل من مباركة بيوتكم ،و�أجنحتكم �أو فروعكم،
ومجتمعاتكم ،ومدنكم ،ووالياتكم ،و�أممكم بطيبتكم.

الدرو�س

المهمة في تاريخ
ما الذي ن�ستطيع �أن نتع ّلمه من هذه الفترة
ّ
الكني�سة؟

يع ّلمنا �أحد الدرو�س العظيمة التي رافقتنا منذ فترة كيرتالند
م�ستمرة .وقد ع ّلمنا الرئي�س
�أنّ �أرواحنا تحتاج �إلى تغذية
ّ
هارولد لي ( )1973-1899ما يلي“ :ال�شهادة لي�ست �شيئ ًا
نملكه اليوم ون�ستبقيه على الدوام .ف� ّإما �أن تكبر ال�شهادة
قوةً� ،أو تتق ّل�ص �إلى العدم ،وهذا يتوقّف
وتكبر لتوازي اليقين ّ
نجددها
على ما نقوم به من �أجلها� .أقول �إنّ ال�شهادة التي ّ
يوم ًا بيوم هي ما يخ ّل�صنا من �أفخاخ الخ�صم 6”.علينا �أن نبقى
ّ
الرب في ّ
نتخطى المحن
كل يوم �إن ك ّنا نريد �أن
قريبين من ّ
التي �سنواجهها ك ّلنا.

ي�شبه عالمنا اليوم ،في كثير من النواحي ،كيرتالند في
ثالثينيات القرن التا�سع ع�شر .نحن �أي�ض ًا نعي�ش في فترة من
ثمة من ي�ضطهدون الكني�سة و�أع�ضاءها
الم�صاعب الماليةّ .
ويدينونهم .قد تبدو التجارب الفرد ّية والجماعية �شديدة �أحيان ًا.

قد ت�صعب علينا ر�ؤية ذلك في بع�ض الأوقات ،ولكن
ا�صمدوا لفترة �أطول لأ ّنه “لم تر عين ،ولم ت�سمع �أذن ،ولم
يحبونه” وينتظرونه
يخطر على بال �إن�سان ما � ّ
أعده اهلل ل ّلذين ّ
(الر�سالة الأولى �إلى �أهل كورنثو�س 9 :2؛ راجع �أي�ض ًا
المبادئ والعهود 10 :76؛ .)45 :133
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�أ�شهد على حقيقة �إنجيل ي�سوع الم�سيح الم�ستعاد وعلى
حقيقة هذه ،كني�سته� .أ�شهد من ّ
كل قلبي ونف�سي على �أنّ
حي ،وي�سوع الم�سيح هو ابنه وهو يقف على ر�أ�س هذه
اهلل ّ

• هل �أرغب في �أن �أ�ؤمن؟
• هل �أ�صوم و�أ�ص ّلي من �أجل �شهادة �أقوى؟
المقد�سة و�أت� ّأمل فيها ّ
كل يوم؟
• هل �أقر أ� الن�صو�ص
ّ
• هل �أحاول �أن �أحفظ الو�صايا ّ
كل يوم؟
• هل �أحاول �أن �أتبع دعوات الروح القد�س؟
• هل �أمنح �شهادتي عندما �أُ َلهم بذلك؟

الكني�سة العظيمة .لدينا نبيّ مجدّداً على الأر�ض وهو الرئي�س
توما�س مون�سن.
ع�سى �أن ّ
نتذكر در�س كيرتالند على الدوام ون�صمد لفترة
ّ
وتذكروه:
�أطول—ح ّتى عندما تبدو الأمور كئيبة .اعرفوا هذا
يحبكم .هو يذكركم .وهو �سيدعم دائم ًا من “يثبت في
ّ
الرب ّ
الإيمان �إلى المنتهى” (المبادئ والعهود .)25 :20
مالحظات

الرب
االقتراب من ّ

 .1راجع مث ً
ال الأق�سام  45و 56و 76و 84و 89و 97و.104
 .2راجع المبادئ والعهود 23 :76؛ .13-11 ،4-2 :110
William Draper, “A Biographical Sketch of the Life and Travels and .3

النبي
ّ
ر�سالة الرئا�سة الأولى

Birth and Parentage of William Draper” (1881), typescript, Church
History Library, 2; spelling and capitalization standardized.
History of the Church, 2:428..4
Lorenzo Snow, “Discourse,” Deseret Weekly News, June 8, 1889, 26..5
Teachings of Presidents of the Church: Harold B. Lee (2000), 43..6

للأطفال
تقوية �شهادتك
النبي جوزف �سميث ر�ؤيا في كيرتالند� ،أوهايو.
تلقّى ّ
الرب[“ :اقترب] م ّني ف�أقترب [منك]؛ [ابحث] ع ّني
قال له ّ
باجتهاد ف�سوف [تجدني]” (المبادئ والعهود .)63 :88
الرب من خاللها
الطريقة الوحيدة التي يمكننا االقتراب من ّ
نبيه.
هي اتّباع ّ
ار�سم �صوراً عن �أمور طلب م ّنا الرئي�س توما�س مون�سن
القيام بها:

�أفكار للتدري�س من هذه الر�سالة

بعد در�س هذه الر�سالة بروح ال�صالةّ ،
فكر في احتياجات
الأ�شخا�ص الذين تع ّلمهم واختر �أفكاراً �أو فقرات من الر�سالة
ت�شعر ب أ� ّنها �ست�ساعدهم �أكثر من �سواها .ي�ستطيع الروح القد�س
�أن ي�ساعدك في تح�ضير الر�سالة وتدري�سها (راجع المبادئ
والعهود 14 :42؛  .)16-15 :43بالإ�ضافة �إلى م�شاركة
الخا�صة ،قد ت�شعر ب�إلهام لتطلب من الأ�شخا�ص
�شهادتك
ّ
الذين تع ّلمهم �أن ي�شاركوا االختبارات �أو ال�شهادات �إن �أرادوا
تعليمية �أخرى ،راجع Teaching,
ذلك( .للح�صول على �أفكار
ّ
).No Greater Call

ال�صالة.
اللطف.
بجد للتع ّلم.
العمل ّ
م�ساعدة الآخرين.
م�شاركة �شهادتك.
المقد�سة.
قراءة الن�صو�ص
ّ

الرب
االقتراب من ّ
ال�شهادة

ر�سالة الرئا�سة الأولى

لل�شباب
الرب
االقتراب من ّ
أجر اختبار التقييم الذاتي هذا �إذ �إ ّنه ي�ساعدك على التفكير
� ِ
في الطريقة التي ت ّتبعها لتقوية �شهادتك:
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المنزلية ،كانون الثاني/يناير 2010
ر�سالة الزيارة
ّ

التحول �إلى االعتماد على الذات
ّ
ّعلمي بروح من
ال�صالة هذه الن�صو�ص
المقد�سة واالقتبا�سات
ّ
�أو �إذا دعت الحاجة،
ّعلمي مبد�أً �آخر �سيبارك الأخوات
تزوريهن .ا�شهدي على العقيدة.
اللواتي
ّ
تزورينهن
وادعي الأخوات اللواتي
ّ
م�شاعرهن والأمور التي
لم�شاركة
ّ
ّ
تعلمنها.

ما هو االعتماد على الذات؟

“’االعتماد على الذات يعني ا�ستخدام
ّ
كل البركات التي يمنحنا �إ ّياها الآب
ال�سماوي لالهتمام ب�أنف�سنا وبعائالتنا
ّ
الخا�صة’.
ولإيجاد الحلول لم�شاكلنا
ّ
تقع على عاتق ٍّ
ؤولية محاولة
كل منّا م�س� ّ
تفادي الم�شاكل قبل حدوثها وتع ّلم
التحديات عندما تظهر… .
تجاوز
ّ

“كيف نعتمد على ذاتنا؟ تعتمد على
التزود بالمعرفة والثقافة
ذاتنا من خالل ُّ
وتع ّلم القراءة والكتابة؛ من خالل �إدارة
الأموال والموارد بحكمة والتح ّلي
الروحية واال�ستعداد للطوارئ؛
بالقوة
ّ
ّ
ب�صحة ج�سد ّية وراحة
ع
ت
التم
خالل
ومن
ّ
ّ
1
وعاطفية”.
اجتماعية
ّ
ّ

جولي بيك ،الرئي�سة العامة لجمعية الإعانة.

م�س�ؤولية �إنجيلية

“عندما نعي�ش باقت�صاد ونع ّزز هباتنا
ومواهبنا ،ن�صبح �أكثر اعتماداً على
تحمل
ذاتنا .االعتماد على الذات هو ّ
والزمنية
الروحية
ؤولية راحتنا
ّ
ّ
م�س� ّ

ؤولية راحة �أولئك الذين �أوكلنا
وم�س� ّ
ال�سماوي االهتمام بهم .ال يمكننا
الآب
ّ
�أن نتم ّثل بالمخ ّل�ص في خدمة الآخرين
ومباركتهم �إال عندما نعتمد على ذاتنا.

المهم �أن نفهم �أنّ االعتماد على
“من
ّ
محدد.
الذات و�سيلة لتحقيق هدف ّ
هدفنا الأعظم هو �أن ن�صبح كالمخ ّل�ص،
ويتع ّزز هذا الهدف بخدمتنا الخالية من
أنانية للآخرين .وتزداد قدرتنا على
ال ّ
الخدمة �أو تتناق�ص بح�سب م�ستوى
2
اعتمادنا على ذاتنا”.
ال�شيخ روبرت هيلز من رابطة الر�سل الإثني ع�شر:

“االعتماد على الذات هو نتيجة عملنا
وهو �أ�سا�س ممار�سات الإنعا�ش الأخرى
الروحية
مهم في راحتنا
ك ّلها� .إ ّنه عن�صر ّ
ّ
والزمنية .في ما يتع ّلق بهذا المبد�أ،
ّ
قال الرئي�س ماريون رومني [-1897
“ :]1988لنعمل كي نح�صل على ما
نحتاج �إليه .لنعتمد على ذاتنا ونكون
م�ستق ّلين .ال يمكن الح�صول على
الخال�ص من خالل مبد�أ �آخر .الخال�ص
ؤولية فرد ّية وعلينا �أن نعمل للح�صول
م�س� ّ
الزمنية
على خال�صنا الخا�ص في الأمور
ّ
تمام ًا كما في الأمور
الروحية... ”.
ّ
“الرئي�س �سبن�سر كمبل [-1895
 ]1985ع ّلمنا �أي�ض ًا عن االعتماد
ؤولية الراحة
على الذات“ :تقع م�س� ّ
االجتماعيّة والعاطفيّة والروحيّة
والج�سد ّية واالقت�صاد ّية ّ
لكل �شخ�ص عليه
ثم على عائلته و�أخيراً على الكني�سة
�أو ًال ّ
3
�إذا كان ع�ضواً مخل�ص ًا فيها”.

�أدوات م�ساعدة للزيارات المنزليّة

كمدر�سة زائرة ،يمكنك ال�سعي
ّ
للح�صول على الإلهام لتعرفي كيف
تلبّين حاجات من ك ّلفت باالهتمام
ثم
بهم ب�أف�ضل طريقة ممكنةّ .
ّ
ركزي جهودك على تقوية �إيمان
ّ
كل �أخت وتقوية عائلتها.

اال�ستعداد ال�شخ�صي

التكوين 19 :3
م ّتى 33 :6
المبادئ والعهود :82
19-18؛
للمزيد من المعلومات،
راجعي موقع

www.providentliving.org

 All Is Safely Gathered In: Family؛
 Allو ؛)Finances (item no. 04007
Is Safely Gathered In: Family
FinancesAll Is Safely Gathered In:
Family Home Storage
(item no. 04008).
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الرئي�س توما�س مون�سن.
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