ر�سالة الرئا�سة الأولى ور�سالة الزيارة المنزلية (ني�سان�/أبريل )2010

الرئي�س ديتر �أختدورف

الم�ست�شار الثاني في الرئا�سة الأولى

عمل اهلل العظيم
بقو ٍة ال تقاوم تح ّثه على النزول عن متن ال�سفينة.
�شعر هناك ّ
فراح يتك ّلم مع ّ
�سكان البلدة ،وهو ال يعي �سبب وجوده فيها.
مقد�س ذهبي" .كانت
و�سرعان ما �سمع حديث ًا عن "كتاب ّ
"كقوة ّتيار كهربائي
هذه الكلمات بالن�سبة �إليه ح�سب قوله
ّ
امتد من �أعلى ر�أ�سي �إلى �أ�سفل
قدمي".
ّ
ّ
�أو�صلته ا�ستعالماته �إلى منزل عائلة �سميث حيث تك ّلم مع
الحا�ضرين عن النب�أ الرائع المتم ّثل با�ستعادة الإنجيل .وبعد
ق�ضائه يومين هناك وح�صوله على �شهادة على الحقيقة ،تابع
�سولومون رحلته �إل كندا �آخذاً معه � 64صفح ًة جديدة الطبع
لم تو�صل بعد من كتاب مورمون .و�أينما ذهب كان يع ّلم
"�أ�صحاب المقامات الرفيعة والمكانات المتدنية ،الفقراء
ليح�ضروا لعمل اهلل العظيم الذي هو على و�شك
والأغنياء ...
ّ
2
الحدوث".

 6ني�سان�/أبريل 1830
منذ مئة وثمانين عام ًا ،اجتمع جوزف �سميث و�أوليفر
�شباب �آخرين ّ
لينظموا كني�سة ي�سوع الم�سيح
كاودري وب�ضعة
ٍ
لقدي�سي الأ ّيام الأخيرة .وح�سب ّ
كل ما ُر ِوي عن ذلك ،كان
ّ
االجتماع ب�سيط ًا وروحي ًا في الوقت عينه .ويخبر جوزف �أ ّنه
بعد القربان ّ
حد كبير بحيث بد�أ
"حل الروح القد�س علينا �إلى ّ
1
بالتنب�ؤ ورحنا جميعنا نمدح الرب ونه ّلل فرح ًا".
البع�ض ّ
ولم ينتبه العالم �إلى هذه الأحداث فهي لم تُذكر في عناوين
بد من �أن تكون ال�سموات
ال�صحف ولم ُيع َلن عنها .لكن ال ّ
ومجدت اهلل لأنّ كني�سة ي�سوع الم�سيح عادت �إلى
قد ه ّللت ّ
الأر�ض في ذلك النهار!

�سولومون ت�شامبرلين
منذ ذلك اليوم ح ّتى �أ ّيامنا هذه ،تبع الماليين من �أبناء الآب
ال�سماوي وبناته وك ّلهم �إيمان دعوات الروح القد�س ونزلوا
المقد�سة .وكان �سولومون ت�شامبرلين من
في مياه المعمودية
ّ
بين ه�ؤالء الأ�شخا�ص.
كان �سولومون رج ً
ال روحي ًا يم�ضي �ساعات كثيرة في
ال�صالة طالب ًا من الآب ال�سماوي �أن يغفر له خطاياه ويقوده
�إلى الحقيقة .وحوالى العام ُ ،1816وعد �سولومون في ر�ؤيا
�أ ّنه �سي�شهد في حياته ت�أ�سي�س كني�سة الم�سيح بعد �إعادة النظام
الر�سولي �إلى الأر�ض.

عمل اهلل العظيم
ومنذ ذلك اليوم في ني�سان�/أبريل  ،1830اكت�شف الماليين
حقيقة الإنجيل الم�ستعاد ونزلوا في مياه المعمودية .و�أنا �أ�شهد
�أنّ "عمل اهلل العظيم" هذا هو موجود اليوم على الأر�ض.
نبيه،
و�أ�شهد �أنّ الرب ي�سهر على كني�سته
ّ
ويوجهها من خالل ّ
الرئي�س توما�س مون�سن .لي�س العي�ش في هذه الأ ّيام الأخيرة
تنب أ� بها الأنبياء القدامى
مجرد بركة عادية .فهذه �أ ّيا ٌم مجيد ٌة ّ
ّ
ورعاها �ضيوف مالكيون يقظون .ي�سهر الرب على كني�سته.
وهو ي�سهر على �أمثال �سولومون ت�شامبرلين ،ه�ؤالء الذين يتبعون
دعوات الروح القد�س وين�ضمون �إلى �إخوتهم و�أخواتهم في
العالم لي�ساعدوا في تحقيق عمل اهلل العظيم هذا.

وبعد �سنوات ،فيما كان �سولومون في طريقه �إلى كندا،
توقّفت �سفينته في بلدة بالمايرا ال�صغيرة في والية نيويورك.
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أ�شهر و�صلت �إلى �ألما  32وكان لي انطباع تم ّثل
وبعد � ٍ
بفكرة المرور بتجربة في الإيمان .وفي المدر�سة ك ّنا قد
للتو كيف نقوم بتجارب علمية فركعت وقلت للآب
تع ّلمنا ّ
ال�سماوي �إ ّنني �أبد�أ التجربة .وطلبت منه �أن يجعلني �أعلم �إذا
ما كان كتاب مورمون �صحيح ًا.
أدركت الحق ًا �أنّ الآب ال�سماوي قد ا�ستجاب �صلواتي
�
ُ
ومدتني قراءتي اليومية لكتاب مورمون بقدر ٍة
عدةّ .
مرات ّ
ّ
ّ
ال�شر .و�شعرت �أ ّنني �أقرب من �أبي في
ي
لتخط
متزايدة
ّ
تمدني بالطاقة
قوة الروح القد�س ّ
ال�سموات .كما �شعرت �أنّ ّ
ّ
لتخطي الم�صاعب .فما قاله �ألما في �ش�أن تجربة كلمة اهلل كان
�صحيح ًا" :فقد �أخذت نف�سي تن�شرح لها؛ وبد�أ فهمي ي�ستنير
بها ،وراحت تطيب لي" (�ألما .)28 :32
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عمد جوزف �سميث �سولومون ت�شامبرلين
ب�ضعة �أ ّيام من تنظيم الكني�سةّ ،
في مياه بحيرة �سينيكا في نيويورك.

التعاليم الم�ستخل�صة من هذه الر�سالة

ح�سب كتاب (�" )Teaching, No Greater Call [1999], 18إنّ
الأمثلة ال�شخ�صية هي الأدوات الأقوى بين �أيادينا للتعليم".
ق�صة �سولومون ت�شامبرلين ،ادعوا �أفراد
وفيما تت�شاركون ّ
العائلة لي�ستذكروا الأوقات التي تبع فيها دعوات الروح.
وتناق�شوا كيف يمكن لمثله �أن ي�ساعد الآخرين .وادعوا �أفراد
ا�ستمدوا فيها الم�ساعدة من
العائلة ليت�شاركوا الأوقات التي
ّ
قدو ٍة ح�سنة �ضربها لهم �آخرون.

اال�ستعادة

مجرد بركة عادية
لي�س ّ

الأطفال

تجربتي في الإيمان

لي�س بركة عادية

كتاب مورمون

نحتفل هذا ال�شهر بالعيد الثمانين ما بعد المائة لت�أ�سي�س
الكني�سة .وقد قال الرئي�س ديترف �أختدورف �إنّ العي�ش في
زمن ا�س ُتعيدت خالله الكني�سة "لي�س بركة عادية" .ولكي
ٍ
تكت�شفوا بع�ض البركات العظيمة التي يمنحها الآب ال�سماوي
المقد�سة التالية.
للأفراد من خالل كني�سته ،اقر�أوا الن�صو�ص
ّ

ال�شباب

تجربتي في الإيمان

جاي�سون يونغ

كنت في الثالثة ع�شرة من العمر ،بد�أت �أقر�أ كتاب
عندما ُ
مورمون ّ
علي البركات يومي ًا.
كل يوم ومنذ ذلك الحين ح ّلت ّ
المخ�ص�ص
لم تكن الهيبة �سائد ًة في �صف مدر�سة الأحد
ّ
للبالغين الثالثة ع�شرة من العمر� .إ ّال �أنّ مع ّلمتنا كانت رائع ًة
تبذل ق�صارى جهدها لتع ّلمنا ّ
در�س بالروح .وتمحور �أحد
كل ٍ
المقد�سة.
هذه الدرو�س حول قراءة الن�صو�ص
ّ
التحدي كان
تحدتنا المع ّلمة.
�صحيح �أنّ
ّ
في نهاية الدر�سّ ،
ٌ
إلي مبا�شر ًة وهي
ّ
موجه ًا لنا جميع ًا �إ ّال �أ ّنها ،ل�سبب ما ،نظرت � ّ
أتحداكم �أن تقر�أوا كتاب مورمون ّ
كل يوم!" فقلت
تقولّ �" :
لك �أ ّنني �س�أقوم بذلك!"
في قرارة نف�سي�" :سوف �أبرهن ِ

الر�سل .16 :22
�أعمال ّ

 2نافي .5 :32

ر�سالة يعقوب 15-14 :5

المبادئ والعهود 12-8 :20

�ألما 7 :3

المبادئ والعهود 10 - 7 :110

وفي تلك الليلة بد�أت بقراءة الف�صل ال ّأول من  1نافي
كل يومّ .
ورحت �أقر�أ ّ
ولعل �سلوكي لم يكن الأن�سب في
أحب ال�شعور الذي كان
البداية لكن مع مرور الزمن رحت � ّ
يرتابني بف�ضل قراءة كتاب مورمون .و�أ�صبحت القراءات
الليلية عاد ًة ممتع ًة بالن�سبة �إلي.

2
 © 2010 by Intellectual Reserve, Inc.جميع الحقوق محفوظة (April 2010 First Presidency Message Arabic) 6/09 (6/09). Printed in Germany. 09364 102

المنزلية ،ني�سان�/أبريل 2010
ر�سالة الزيارة
ّ

ال�سعي وراء الر�ؤيا ال�شخ�صية والح�صول
عليها
ّعلمي هذه
المقد�سة
الن�صو�ص ّ
واالقتبا�سات �أو
عند الحاجة ،مبد�أً
� ً
آخرا من �ش�أنه �أن يبارك الأخوات
تزورينهن .واعطي �شهادة على
اللواتي
ّ
تزورينهن لم�شاركة
العقيدة .وادعي من
ّ
م�شاعرهن والأمور التي ّ
تعلمنها.
ّ

كيف يمكنني �أن �أ�سعى وراء الر�ؤيا
ال�شخ�صية؟

"نتح�ضر لت�س ّلم الر�ؤيا ال�شخ�صية على
ّ
غرار الأنبياء من خالل درا�سة الن�صو�ص
المقد�سة وال�صوم وال�صالة وتعزيز
ّ
الإيمان .فالإيمان هو المفتاحّ .
تذكروا
تح�ضر جوزف للر�ؤيا الأولى:
كيف ّ
"و�إ ّنما �إن كان �أحدكم تعوزه حكمة
فليطلب من اهلل... .

ولكن ليطلب ب�إيمان غير مرتاب
1
الب ّتة".

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

"�إنّ ال�صالة هي مفتاحكم ال�شخ�صي
لل�سماء .والقفل هو من جهتكم من
ال�ستار.

لكن ال يقت�صر الأمر على ذلك .وقد
قال الرب لمن ظ ّنوا �أنّ الر�ؤيا �ست�أتيهم
من دون �أن يقوموا ب�أي جهد:
"لم تفهموا وافتر�ضتم �أ ّني �س�أ�س ّلمكم
تفكروا �إ ّال في �أن تطلبوها
�إ ّياها ولم
ّ
م ّني.

"لكن �أقول لكم �إ ّنه عليكم �أن
ثم ت�س�ألوني
تدر�سوها في عقولكم � ّأو ًال ّ
تبين
�إن كانت �صحيحة؛ وفي حال ّ
�أ ّنها �صحيحة� ،سوف �أجعلكم ت�شعرون
بلهيب في �صدوركم فتعرفون �أ ّنها
ٍ
2
�صحيحة".

الرئي�س بويد باكر ،رئي�س رابطة الر�سل الإثني ع�شر.

كيف يمكنني �أن �أ�ستلم ر�ؤيا �شخ�صية؟

"ت�أتي الإلهامات والر�ؤى في �أ�شكالها
كلمات �أو خواطر تر�سل
الم�ألوفة عبر
ٍ
�إلى العقل (راجع �أنو�ش 10 :1؛
المبادئ والعهود � )3-2 :8أو عبر
تنوير مفاجئ (راجع المبادئ والعهود
ٍ
� )15-14 :6أو عبر �أحا�سي�س �إيجابية
�أو �سلبية عن م�سارات محتملة �أو ح ّتى
من خالل �أداءات ملهِ مة على غرار �أدا ٍء
ف ّني .وكما قال الرئي�س بويد باكر ،رئي�س
رابطة الر�سل الإثني ع�شر "�إنّ الإلهام هو
3
�أقرب �إلى الإح�سا�س منه �إلى ال�صوت".
ال�شيخ دالين �أوك�س من رابطة الر�سل الإثني ع�شر.

"�إنّ الهيكل هو مكانٌ للتع ّلم .و�إنّ
�أغلبية التوجيهات التي نتلقّاها في
الهيكل هي رمزية يع ّلمنا �إ ّياها الروح.
�أي �أنّ التعاليم ت�أتينا من الأعالي... .
و�سوف يزداد فهمنا لمعنى المرا�سيم
والعهود ك ّلما ق�صدنا الهيكل بغية تع ّلم
الحقائق الأبدية وت� ّأملها ... .فلنتم ّتع
بالقوة الروحية والر�ؤى التي ن�ستلمها
ّ
عندما نذهب �إلى الهيكل بانتظام4".

ن�صائح للمد ّر�سة الزائرة
مدر�سة زائرة ،قد تح�صلين
ب�صفتك ّ
على انطباعات من الروح ب�ش�أن
حاجات �أخواتك وكيفية تلبية هذه
تدر�سين هذه الر�سالة،
الحاجات .وفيما ّ
�شاركي عندما ترينه منا�سب ًا �أي انطباعات
�أو م�ساعدة ح�صلت عليها في ما يتع ّلق
بالتدري�س المنزلي.
التح�ضير ال�شخ�صي

�صموئيل ال ّأول 10 :3
الملوك ال ّأول 12-11 :19
�ألما 46 :5؛ 22 :26
 3نافي 23 -19 :19
المبادئ والعهود 3-2 :8؛ :9
9-8؛ 64 - 63 :88
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الرئا�سة العامة
�سيلفيا �أولريد ،الم�ست�شارة الأولى في ّ
لجمعيّة الإعانة.
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