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الرئي�س توما�س مون�سن

dsjednik
Monson

م�ستعدين روحي ًا oj
في كوننا
ّ
osti
نبينا
ن�صيحة من ّ

oka

معدة لو�ضعها في �إطار �أو ن�شرها� .إ ّنما
ب�شكل مرتّب .لي�ست ّ
هي معدّة لكي تُقر�أ ،وت َُح ّب ،و ُت ِّتبع .هي تر�شدكم في �أحلك
الظروف .وتقودكم عبر مخاطر الحياة ... .وبالتالي ّ
ت�شكل
ov. Duh je taj koji
prenosi
ر�سم
بركتكم البطريركية بو�صلة �شخ�صية لكم من �ش�أنها
ov ne treba se uredno saviti
م�ساركم و�إر�شادكم �إلى وجهتكم...

�أ�سا�س الإيمان
„في غياب �أ�سا�س عميق للإيمان و�شهادة ثابتة على
الحقيقة ،قد نجد �صعوبة في مواجهة العوا�صف العاتية ورياح
المِحن الثلجيّة التي ت�صيب كلّ واحد منّا من دون ا�ستثناء.

�إنّ الحياة الفانية هي فترة امتحان ،وزمن نبرهن فيه �أ ّننا
ال�سماوي .ويتط ّلب الخ�ضوع
ّ
ن�ستحق العودة �إلى ح�ضرة �أبينا ّ
ت�صدعنا،
لالمتحان مواجهة
وال�صعاب .فهي قد ّ
ّ
التحديات ّ
كما �أنّ �سطح روحنا قد يت�شقّق وينهار ،في حال لم تكن �أ�س�س
1
�إيماننا و�شهادتنا على الحقيقة را�سخة بعمق فينا“.

riti ili objaviti. Umjesto toga,
 Vašمن �أجل
ونعمل
ti. Treba se slijediti.
ُيعتبر ال�صبر �ضروري ًا فيما نراقب ،وننتظرpa-،
3
�أن تتحقّق بركة وعدنا بها“.
oditi kroz najmračniju noć.
asnosti… Vaš patrijarhalni
تعالوا �إليه
osobnu lijahonu koja bilježi
…
ّ
„تذكروا �أ ّنكم ال ت�سيرون وحدكم .فيما ت�شقّون طريقكم
dimo na ispunjavanju
obećaظالل الحياة
في الحياة ،اتّجهوا دائم ًا �صوب النور ،فت�سقط
ti potrebno strpljenje.« 3

تع ّلم الدرو�س من الما�ضي
„خالل بحثنا عن �أف�ضل ما في ذاتنا ،تقود تفكيرنا �أ�سئلة
عديدة :هل �أنا ما �أريد �أن �أكونه؟ هل �أنا اليوم �أقرب من
مما كنت عليه في الأم�س؟ هل �س�أكون �أقرب �إليه
المخ ّل�ص ّ
أتغير نحو الأف�ضل؟...
غداً؟ هل ّ
لدي ال�شجاعة ل ّ
ولكن الحاجة �إلى �شهادة على
„ت�أتي ال�سنوات وتذهب،
ّ
أهم .وفيما ن ّتجه �صوب الم�ستقبل ،علينا �أ ّال
الإنجيل تبقى ال ّ
2
نتجاهل درو�س الما�ضي“.

وراءكم...

أ�ستمد الوحي منها،
وفيما [لج� ُأت] �إلى الن�صو�ص
المقد�سة ل ّ
ّ
e sami… Dok idete kroz
خا�صة مراراً وتكراراً.
وردت كلمة ّ
svjetlu, i životne sjene će
َ
إلي“ .وقال
الكلمة [هي]
„تعال“ .لقد قال ّ
الرب„ ،تعا َلوا � ّ
َ
أحبzaهذه
„تعال اتبعني“� .
„[تعا َلوا] ،تع ّلموا م ّني“ .كما قال
tim pismima
ّ nadahnuće,
“o isticala. Ta riječ 4.
[je] ‘dođite’.
الرب
الكلمة ،تعالَ .و�أنا �أنا�شدكم ،تعالوا ن�أتي �إلى ّ

…k meni.’ Rekao je: ‘Dođite
مالحظات
’rekao: ‘Dođi i slijedi me.
„ .1كالم الم�سيح �أ�سا�س متين“ ،الم�ؤتمر العام الن�صف ال�سنوي
ال�ساد�س Moja je molba
da mi dođemo
وال�سبعون بعد المائة ،ت�شرين ال ّأول�/أكتوبر � ،2006ص 96

بو�صلتكم ال�شخ�صية
„�إنّ بركتكم البطريركية هي ملك لكم وحدك .قد تكون
ق�صيرة �أو طويلة ،ب�سيطة �أو عميقة .لي�س الطول وال ّلغة ركيز ًة
�أ�سا�سية للبركة البطريركية� .إ ّنما الروح هو الذي يحمل المعنى
معدة لو�ضعها جانب ًا وحفظها
الحقيقي .لي�ست بركتكم ّ

“Becoming Our Best Selves,” Liahona, Apr. 2006, 3, 5.2

“Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light,” Ensign, Nov. 1986,.3
a, studeni 2006, 62.
66

ona, travanj 2006, 3, 5.
ona of Light«, Ensign, studeni
1986,fireside,
66.
16-stake
Brigham Young University, Nov. 16, 1986.4
University, 16. studenog 1986.
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التدري�س انطالقاً من هذه الر�سالة

ماذا �أفعل ببركتي؟
احفظوا بركتكم في مكان �آمن ،واقر�أوها با�ستمرار.
ّ
مقد�سة و�شخ�صيةُ .ي�سمح لكم م�شاركتها مع
وتذكروا �أ ّنها ّ
�أفراد العائلة المبا�شرة ،ولكن ينبغي عليكم عدم م�شاركتها في
العلن .تجدر الإ�شارة �أي�ضاً �إلى �أنّ كافة البركات المذكورة في
الرب.
بركتكم البطريركية هي مرتكزة على �إيمانكم وتوقيت ّ

يفيد الدليل المرجعي  Teaching, No Greater Callذاكراً:
“ال ّ
المدر�س البارع‘ ...ماذا �س�أع ّلم اليوم؟’ بل
يفكر
ّ
بالأحرى‘ ،كيف �س�أ�ساعد ط ّ
البي على اكت�شاف ما يحتاجون
�إلى معرفته؟” ([ .)61 ،]1999لم�ساعدة الأفراد على التع ّلم
من هذه الر�سالةّ ،
فكروا في تزويدهم ب�أوراق و�أقالم ومنحهم
الوقت لقراءة كلمات الرئي�س مون�سن وكتابة الحقائق التي
يكت�شفونها حول اال�ستعداد روحي ًا .وب�إمكان الأطفال الأ�صغر
عما تع ّلموهّ .
فكروا في جعلهم
تعبر ّ
�س ّن ًا �أن يقوموا بر�سم �صور ّ
يت�شاركون ما كتبوه �أو ر�سموه.

�أ�سا�س �صلب
ال�شهادة

الأطفال

�أ�سا�س �صلب
قال الرئي�س توما�س مون�سن �إنّنا بحاجة �إلى بناء “�شهادة ثابتة
على الحقيقة” .ويتم ّثل �أحد �أف�ضل ال�سبل للقيام بذلك في
المقد�سة .ابحثوا عن الأعداد المذكورة �أدناه.
قراءة الن�صو�ص
ّ
واكتبوا �أمراً واحداً تتعلمونه في ّ
كل عدد من �ش�أنه م�ساعدتكم
على تعزيز �شهادتكم.

بركتكم البطريركية
الإيمان

البركات البطريركية

ال�شباب

بركتكم البطريركية
ي�صف الرئي�س مون�سن البركة البطريركية ب�أ ّنها “بو�صلة
�شخ�صية من �ش�أنها ر�سم م�ساركم و�إر�شادكم �إلى وجهتكم”.
�إذاً ما هي هذه البركة وكيف يمكنها �أن ت�ساعدكم في �إر�شاد
حياتكم؟

مورمون 5 :7
بنود الإيمان 10 :1
موروني 5 :10
المبادىء والعهود 12 :11
موروني 41 :7
المبادىء والعهود 37 :1
الر�سالة �إلى �أهل �أف�س�س 11 :6

ما هي البركة البطريركية؟
�إنّ لبركتكم هدفين �أ�سا�سيينّ � .أو ًال� ،ستظهر �ساللتكم �أو � ّأي
قبيلة من قبائل بيت �إ�سرائيل تنتمون �إليها .وثاني ًا� ،ستحتوي
و�ستت�ضمن بركتكم،
على معلومات ت�ساعد على �إر�شادكم.
ّ
على الأرجح ،وعوداً ون�صائح وتحذيرات.

الدين
�إدارة الموارد بحكمة وتفادي الوقوع في َّ

الإدارة المالية

كم من العمر ينبغي �أن �أبلغ ال�ستالم بركتي؟
محدد لذلك ،ولكن ينبغي �أن تكونوا
لي�س هناك عمر ّ
لتقدروا الطبيعة
المقد�سة للبركة .ف�إنّ
ّ
نا�ضجين بما فيه الكفاية ّ
العديد من الأع�ضاء يبد�أون بالتفكير في ا�ستالم بركتهم منذ
ال�سنوات الأولى لعمر المراهقة.
كيف لي �أن ا�ستلم البركة؟
في البداية ،يمكنكم ا�ست�شارة �أ�سقفكم �أو رئي�س فرعكم.
ف�إن كنتم جاهزين وم�ستحقّين� ،ستح�صلون على تو�صية .بعد
ذلك ،يمكنكم جدولة موعد مع البطريرك في منطقتكم.
2
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المنزلية ،كانون �شباط/فبراير 2010
ر�سالة الزيارة
ّ

�إدارة الموارد بحكمة وتفادي الوقوع
الدين
في َّ
ّعلمي هذه الن�صو�ص
المقد�سة واالقتبا�سات
ّ
�أو عند الحاجة،
مبد�أ � ً
آخرا من �ش�أنه
تزورينهن.
�أن يبارك الأخوات اللواتي
ّ
واعطي �شهادة على العقيدة .وادعي من
م�شاعرهن والأمور
تزورينهن لم�شاركة
ّ
ّ
التي ّ
تعلمنها.
�إدارة الموارد
“‘نمط عي�ش ح�سن التدبير’  ...يعني
[حفظ] مواردنا ،والتخطيط الحكيم
ل�ش�ؤوننا المالية ،واالحتياط الكامل
ل�صحّتنا ال�شخ�صية ،واال�ستعداد الكافي
للنمو التربوي والمهني ،مع �إعارة
االهتمام المنا�سب للإنتاج والتخزين
المنزليين بالإ�ضافة �إلى تنمية المرونة
العاطفية ... .و�إن قدنا حياتنا بحكمة
وبتدبير ح�سن� ،سنكون بم�أمن كما ولو
1
الرب يحملنا بين يديه”.
كان ّ
الرئي�س �سبن�سر كمبل (:)1985-1895

“ما هي المهارات التي نحتاج �إليها
لم�ساعدتنا على �أن ن�صبح معتمدين على
ذاتنا؟  ...في بدايات الكني�سة ،التم�س
بريغام يونغ من الأخوات تع ّلم كيفية
تجنّب الأمرا�ض �ضمن العائالت ،و�إقامة
�صناعات منزلية ،وتع ّلم المحا�سبة و�إدارة
الح�سابات وغيرها من المهارات العملية
تطبق
الأخرى .وال تزال هذه المبادىء ّ
ح ّتى اليوم .وتبقى التربية ذات �أهمية
�أ�سا�سية... .

أهم
“لقد �س�ألت �أ�ساقفة ّ
عدة عن � ّ
مهارات االعتماد على الذات التي
تحتاج �إليها الأخوات في �أجنحتها،
ف�أجاب جميعهم بـ”و�ضع الميزانية”.
يفهمن تداعيات
ينبغي على الن�ساء �أن
َ
بالدين وعدم العي�ش وفق ميزانية
ال�شراء َّّ
محددةّ � .أما المهارة الثانية التي ذكرها
ّ
الأ�ساقفة فكانت الطهي .فالوجبات
التي يتمّ تح�ضيرها وتناولها في البيوت
عامة� ،أقل تكلفة و�أكثر
هي ،ب�صور ٍة ّ
�صحة ،وهي ت�ساهم في توطيد العالقات
ّ
2
العائلية”.
جولي بيك ،الرئي�سة العامة لجمعية الإعانة.

تفادي ال َّدين

“ا�سمحوا لي ب�أن �أقترح خم�س
خطوات ت�ؤ ّدي �إلى الحرية المالية... .
� ّأو ًال� ،إدفعوا ع�شوركم.
“ثاني ًا� ،أنفقوا � ّ
مما تجنون... .
أقل ّ
ثالث ًا ،تع ّلموا الإ ّدخار... .

“رابعاً ،احترموا التزاماتكم المالية... .
“خام�س ًا ،ع ّلموا �أطفالكم �أن يحذوا
3
حذوكم”.
ال�شيخ جوزف ويرثلن ( )1917-2008من رابطة
الر�سل االثني ع�شر.

الدين ،نكون نتخ ّلى
“عندما نلج�أ �إلى َّ
بع�ض من قدرتنا الثمينة والنفي�سة
عن ٍ
على االختيار و ُنخ�ضع ذاتنا ال�ستعباد
مفرو�ض ذاتي ًا .ون�ستهلك وقتنا وطاقتنا
ومواردنا من �أجل ت�سديد ما اقتر�ضناه،
4

�أدوات م�ساعدة للمد ّر�سات الزائرات

ت�شاوري مع رفيقتك حول كيفية تهيئة
هذه الر�سالة بدقّة لتتالءم وظروف ّ
كل
�أختّ � .أي من مهارات االعتماد على
الذات يمكنك م�شاركتها؟

اال�ستعداد ال�شخ�صي

مالخي 10 :3
م ّتى 21--19 :6
لوقا 15 :12
المبادىء والعهود :38
30؛ 119 :88

لمزيدٍ من المعلومات ،راجعي

All Is Safely Gathered In: Family
Finances (item no. 04007).

وك ّلها موارد كان يمكن ا�ستخدامها
لم�ساعدة ذاتنا وعائالتنا والآخرين... .

ن�سدد ديوننا اليوم ونتفادى
“فلكي ّ
الديون في الم�ستقبل ،علينا ممار�سة
ّ
الإيمان بالمخ ّل�ص ،لي�س في �سبيل
للتغير
القيام بما هو �أف�ضل فح�سب بل ّ
�إلى الأف�ضل .ويتط ّلب م ّنا �إيمان ًا عظيم ًا
لفظ تلك الكلمات ال�سهلة’:ال نقدر
تحمل النفقات’ .كما نحتاج �إلى
على ّ
الإيمان للوثوق ب�أنّ الحياة �ست�ؤول �إلى
�ضحينا برغباتنا لال�ستجابة
الأف�ضل �إذا ّ
الخا�صة وحاجات
�إلى حاجاتنا
ّ
4
الآخرين”.

ال�شيخ روبرت هيلز من رابطة الر�سل الإثني ع�شر.
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