ر�سالة الرئا�سة الأولى ور�سالة الزيارة المنزلية (�آذار/مار�س )2010

الرئي�س هنري �إيرنغ
الم�ست�شار ال ّأول
في الرئا�سة الأولى

ال�شجاعة ا ألخالقية
المقد�س ال�شجاعة في خدمتنا .في
يمنحنا الكهنوت
ّ
ال�شر .عندما
مرا�سيمه ،نت�س ّلم ّ
القوة لنخدم �أبناء اهلل ونقاوم ت�أثير ّ
يدعونا �إلى الخدمة ،نحظى بالوعد التاليّ �“ :أما الذين يقبلونكم
فهناك �أكون �أنا �أي�ض ًا لأ ّني �س�أذهب �أمام وجوهكم .و�س�أكون
على يمينكم وي�ساركم وتكون روحي في قلوبكم ،ويحيط
بكم مالئكتي لكي ُي�سندوكم” (المبادئ والعهود .)88 :84
كان للنبي جوزف �سميث في خدمته �سبب ًا للخوف .غير �أنّ
اهلل �أعطاه ال�شجاعة مع هذه الطم�أنة التي يمنحها مثال المع ّلم:
“و�إذا ُ�ألقيت في حفر� ،أو ُ�س ّلمت لأيدي القتلة و�صدر
حكم �إعدامك؛ و�إذا �أُلقيت في الأعماق؛ و�إذا ت�آمرت
عدوتك؛
الأمواج ال�شر�سة عليك؛ و�إذا �صارت الرياح العاتية ّ
وتجمعت جميع العنا�صر وحا�صرت
و�إذا �أظلمت ال�سماء،
ّ
الطريق؛ وفوق ّ
كل ذلك� ،إذا انفتحت فكوك الجحيم متثائب ًا
وراءك ،فاعلم يا بني �أن كل هذه الأ�شياء �ستقدم لك خبرة
و�ستكون لمنفعتك.
“لقد انحدر ابن الإن�سان تحتها جميع ًا .فهل �أنت �أعظم
منه؟”( 9المبادئ والعهود .)8-7 :122

يق�ضي �أحد �أهداف الحياة الفانية ب�أن نثبت هلل �أ ّننا �سنحفظ
و�صاياه عندما يتط ّلب ذلك م ّنا ال�شجاعة .لقد ّ
تخطينا هذا
االختبار في عالم الأرواح .غير �أنّ ثلث جند ال�سماء انتف�ض
ثمة خطر
�ضد اقتراح اختبارهم في الوجود الفاني حيث كان ّ
في �أن يف�شلوا.
�شخ�صي ًا اهلل الآب وابنه ،ي�سوع
قبل �أن نولد ،عرفنا
ّ
الم�سيح .كان يمكننا �أن نراهما ون�سمعهما فيما كانا يع ّلماننا
تم و�ضع قناع حول عقولنا وذكرياتنا.
ّ
وي�شجعاننا .واليومّ ،
يتم ّتع ال�شيطان� ،أبو الكذب بامتياز ،لأ ّنه يجب علينا �أن نرى
�ضحية
حقيقة ما نحن عليه بعي َني الإيمان بينما ترمينا �أج�سادنا
ّ
الج�سدي.
ال�شهوانية وال�ضعف
للتجارب
ّ
ّ
ثمة م�صادر عظيمة تمنحنا ال�شجاعة في هذه الحياة،
ّ
و�أعظمها كفّارة ي�سوع الم�سيح .فبف�ضل ما فعله ،يمكن غ�سل
نجدد هذه البركة
الخطايا في مياه المعمود ّية .يمكننا �أن ّ
عندما نتناول القربان ب�إيمان وبقلب تائب.
الروحية م�صدر م�ساعدة �آخر .نحن نت�س ّلم روح
الهبات
ّ
الخيار الذي
القوة لنعرف َ
الم�سيح عند الوالدة .ويعطينا ذلك ّ
ّ
المقد�سة مر�شداً
فت�شكل الن�صو�ص
يقودنا �إلى الحياة الأبد ّية.
ّ
�أكيداً لنا عندما نقر�أها ويكون الروح القد�س رفيقنا.

وهبنا ال
ال�شجاعة مهما كانت الأمور التي نواجهها في الحياة .و�إذا
�سعينا للح�صول على م�ساعدته ،يمكنه �أن يرفعنا �إلى الحياة
الأبديّة التي نبحث عنها.

يتيح لنا روح القد�س التعبير عن ال�شكر وطلب الم�ساعدة
عبر ال�صالة ،بالو�ضوح والثقة اللتين �سبق �أن تم ّتعنا بهما مع
ال�سماوي واللتين �سنتم ّتع بهما عندما نعود �إليه .ي�ساعد
�أبينا
ّ
التوا�صل مع اهلل على طرد الخوف من قلوبنا �إذ يبني
هذا
ُ
ال�سماوي وي�سوع الم�سيح.
الإيمان والحب تجاه �أبينا
ّ

التدري�س من هذه الر�سالة

المدر�س المع ّلم� ،أ�سئلة
لطالما طرح ي�سوع الم�سيح،
ّ

1

لي�شجع النا�س على الت� ّأمل في المبادئ التي ع ّلمها وعلى
ّ
تطبيقها ... .وقد ح ّثتهم �أ�سئلته على التفكير والبحث في
قلوبهم وااللتزام”(.)Teaching, No Greater Call [1999], 68
ّ
عدة �أ�سئلة وطرحها لم�ساعدة الأفراد على
فكر في تح�ضير ّ
يتم تعليمها في هذه الر�سالة وتطبيقها .مث ً
ال،
فهم الحقائق التي ّ
يمكنك �أن ت�س�أل“ :ما هي الم�ساعدة التي �أعطاكم �إ ّياها اهلل
ليطرد الخوف ويعطيكم ال�شجاعة؟” �أو “كيف �ساعدكم اهلل
على ّ
ملي ًا في
تخطي مخاوفكم؟” ّ
�شجع الأفراد على التفكير ّ
�إجاباتهم قبل الر ّد.

في �أم ً
ال
نف�سي .قليلة هي �أعداد الن�صو�ص
ّ
المقد�سة التي ب ّثت ّ
و�إلهام ًا وفرح ًا بقدر هذا العدد.
في العدد  ،30قال نافي بال�ضبط ما كنت � ّ
أفكر فيه ولكن
بكلمات �أبلغ“ :بك تبتهج نف�سي يا �إلهي �صخرة خال�صي”.
الرب
جلب هذا العدد معه م�شاعر بال�سالم واالمتنان لرحمة ّ
وحبه الرقيقين.
ّ
ت�سمى في بع�ض
�أغلق �أبي الكتاب و�شرح �أنّ هذه الأعداد ّ
ثم ع ّلمني بلطف �أ ّنه ح ّتى �أعظم النا�س
الأحيان مزمور نافيّ .
على الأر�ض هم غير كاملين وعلى ه�ؤالء النا�س �أن يعترفوا
متكبرين وبالتالي لي�سوا عظماء.
ب�شوائبهم و�إ ّال يكونون ّ
تعن �أ ّنني
فهمت .فمعاناتي من نقاط ال�ضعف ال�شوائب لم ِ
قربني اعترافي بنقاط
كنت عاجز ًة عن �أن �أ�صبح مثل نافي .وقد ّ
�ضعفي �أكثر ف�أكثر من مكانة نافي .كان نافي عظيم ًا كما �أ ّنه كان
مطيعاً وم�ؤمناً ،كان متوا�ضعاً وم�ستعدّاً لالعتراف ب�أخطائه.
ومنذ هذه التجربة ،قدّرت كلمات نافي هذه كثيراً .وفي
ّ
مرة �أقر�أها فيها� ،أ�شعر بالت�شويق والإلهام ذاتهما اللذين
كل ّ
المرة الأولى التي قر�أتها فيها .تعلن لي هذه
�شعرت بهما في ّ
تخيلته
الأعداد �أ ّنني ابنة هلل و�أ ّنني قادرة على القيام ب�أكثر ّ
مما ّ
وتقدمت ،تنتظرني بركات
يوم ًا� .أعرف �أ ّنني �إن كنت م�ؤمنة ّ
ال تح�صى.

مثالي
ال �أحد ّ

كتاب مورمون

ال�شباب

مثالي
ال �أحد
�سكوباي ّ
�شاونا
جداً وم�ؤمن �إلى �أبعد
لطالما تقت لأ�صبح مثل نافي :مطيع ّ
الحدود وروحاني بعمق .في نظري ،لقد كان نافي المثال
الأعلى عن الطيبة .هنالك �أمور عديدة جذبتني �أكثر من فكرة
�أن �أكبر لأ�صبح مثله� -أو على الأٌقل لأبد�أ بالتم ّتع ولو بجزء
تميزه.
ب�سيط من ّ
ت�سبب بها
أمر ب�أزمة �صغيرة ّ
المرات ،كنت � ّ
وفي �إحدى ّ
لدي طموحات و�أهداف كثيرة.
�شعوري بعدم الكفاءة .كانت ّ
غير �أنّه بدا لي �أنّني لم �أكن �أبلغ أ� ّي ًا منها .وبدموع يائ�سة،
وتوجه �إلى خزانة
عبرت عن هذا ال�شعور لأبي .فوقف ب�سرعة
ّ
ّ
الكتب و�أخذ منها �إحدى ن�سخ كتاب مورمون التي كان
يملكها .ومن دون �أن يتلفّظ بكلمة ،فتحه على  2نافي 4
و�شرع يقر�أ العدد .17

الهبات التي تمنحنا ال�شجاعة

الأوالد

الهبات التي تمنحنا ال�شجاعة

يخبرنا الرئي�س �إيرنغ عن هبات عديدة تمنحنا ال�شجاعة.
اقر�أ ك ًّ
المقد�سة �أدناه واكتب ا�سم الهبة في
ال من الن�صو�ص
ّ
تحدث مع عائلتك حول الطريقة التي تمنحنا فيها
الف�سحةّ .
هذه الهبة ال�شجاعة.

�سرت في ج�سمي ق�شعريرة خلتها �شرارة كهرباء بينما
�أ�صغيت �إلى هذه الكلمات العظيمة“ :ما �أتع�سني �إن�سان ًا!”
ت�سارعت الأفكار في ذهني .كيف �أمكن لنافي ،بطلي ومثالي،
�أن يقول �إ ّنه كان تعي�س ًا؟ �إذا كان هو تعي�س ًا ،فكيف بي؟
مجدداً �إذا قر�أ �أبي العدد �“ :28أي
في الق�شعريرة ّ
ثم �سرت ّ
الخطية فيما بعد� ”.أح�س�ست في
تغم ّنك
نف�سي �أفيقي! وال ّ
ّ
وتبددت
نف�سي كما لو �أنّ الغيوم ال�سوداء في ذهني رحلت ّ
لتك�شف عن دفء �سماء زرقاء وا�سعة و�شم�س م�ضيئة
وروعتهما .ي�ستحيل و�صف الطريقة التي �أنار بها هذا العدد
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المنزلية ،كانون �آذار/مار�س 2010
ر�سالة الزيارة
ّ

تعزيز الإيمان باهلل الآب وي�سوع الم�سيح
�شخ�صي ًا
المقد�سة
عبر درا�سة الن�صو�ص
ّ
ّ
تعزيز الإيمان باهلل
الآب وي�سوع الم�سيح
عبر درا�سة الن�صو�ص
ًّ
�شخ�صيا
المقد�سة
ّ

ع ّلمي بروح من ال�صالة هذه الن�صو�ص
المقد�سة واالقتبا�سات �أو �إذا دعت
ّ
الحاجة ،ع ّلمي مبد�أً �آخر �سيبارك
تزوريهن .ا�شهدي
الأخوات اللواتي
ّ
على العقيدة .وادعي الأخوات اللواتي
م�شاعرهن والأمور
تزورينهن لم�شاركة
ّ
ّ
التي تع ّلمنها.
بعد زواجي بفترة ق�صيرةُ ...دعيت �إلى
جمعية الإعانة
غداء �أُقيم لجميع �أخوات
ّ
في جناحي اللواتي قر�أن كتاب مورمون
�أو كتاب ًا ق�صيراً عن تاريخ الكني�سة .كانت
المقد�سة قد �أ�صبحت
قراءتي للن�صو�ص
ّ
عر�ضيّة فت�أهّلت لح�ضور الغداء بقراءة
الكتاب الق�صير لأنّ ذلك كان �أ�سهل
وا�ستغرق وقت ًا �أق�صر .وفيما كنت �أتناول
قوي ب�أ ّنه ،على
غدائي ،خالجني �شعور ّ
جيداً ،كان
الرغم من كون كتاب التاريخ ّ
علي قراءة كتاب مورمون .كان
ّ
يتعين ّ
الروح القد�س يدعوني �إلى تغيير عادات
المقد�سة .في ذلك اليوم
قراءتي للن�صو�ص
ّ
بالذات ،بد�أت �أقر�أ كتاب مورمون ولم
�أتوقّف عن ذلك مطلق ًا ... .ولأ ّنني بد�أت
المقد�سة يومي ًا ،تع ّلمت
بقراءة الن�صو�ص
ّ
ال�سماوي وابنه ي�سوع الم�سيح
عن �أبي
ّ
وعن الأمور التي يجب �أن �أقوم بها لأكون
مثلهما... .

“ ...يمكن ّ
لكل امر�أة �أن تكون
مدر�سة لعقيدة الإنجيل في منزلها،
ّ
وتحتاج ّ
كل �أخت في الكني�سة �إلى
معلومات متع ّلقة بالإنجيل ب�صفتها
مع ّلمة وقائدة� .إن لم ت َُك ِونّ ح ّتى الآن
عادة درا�سة الن�صو�ص المقدّ�سة ،ابد�أن
لتتهي�أن
الآن وواظبن على الدرا�سة ّ
اتكن في هذه الحياة وفي
ؤولي ّ
لم�س� ّ
1
الأبد ّية”.
جولي بيك ،الرئي�سة العامة لجمعية الإعانة.

المقد�سة
“�ست�ساعد درا�سة الن�صو�ص
ّ
�شهاداتنا و�شهادات �أع�ضاء عائلتنا .ينمو
�أوالدنا اليوم محاطين ب�أ�صوات تح ّثهم
على ترك ما هو �صحيح وال�سعي وراء
ّ
ملذات العالم .و�إن لم يملكوا جذوراً
عميقة في �إنجيل ي�سوع الم�سيح،
و�شهادة على الحقيقة ،و�إ�صراراً على
معر�ضين لهذه
ببر ،يبقون ّ
العي�ش ّ
ؤولية تقويتهم
الت�أثيرات� .إنّ م�س� ّ
2
وحمايتهم تقع على عاتقنا”.
الرئي�س توما�س مون�سن.

“نو ّد �أن تكون �أخواتنا عالمات في
أنتن تحتجن �إلى
الن�صو�ص
ّ
المقد�سةّ � ... .
لراحتكن،
معمقة بحقائقه الأبديّة
ّ
معرفة ّ
ممن
ولتعليم �
ّ
أوالدكن والآخرين ّ
3
تعرفنهم”.

�أدوات م�ساعدة للزيارات المنزليّة
زيارتكن� ،أجبن عن
في خالل
ّ
الأ�سئلة و�شاركن الأفكار باالعتماد
على الن�صو�ص المقدّ�سة .ا�شهدن على
الطريقة التي ع ّززت بها الن�صو�ص
إيمانكن .ا�س�ألن الأخت التي
المقد�سة �
ّ
ّ
تزرنها �أن ت�شارك كيف ع ّززت درا�ستها
المقد�سة منزلها وعائلتها.
للن�صو�ص
ّ
اال�ستعداد ال�شخ�صي

يوح ّنا 39 :5
الر�سالة الثانية �إلى تيموثاو�س
17-14 :3
 2نافي 51-50 :9؛ 20 :31؛
5-3 :32
المبادئ والعهود 11-1 :138

تحولن �إلى عالمات
في عائلةّ ... .
المقد�سة ---ال لإحباط
بالن�صو�ص
ّ
4
الآخرين بل لرفعهم!”
الرئي�س �سبن�سر كمبل (.)1985--1895
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“نو ّد �أن تتبارك بيوتنا ب�أخوات
أكنتن
قارئات للن�صو�ص
ّ
المقد�سةّ � ---
متزوجات� ،صغيرات �أم
عازبات �أم ّ
ال�سن� ،أرامل �أو تع�شن
كبيرات في
ّ
4
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