ر�سالتا الرئا�سة الأولى ،تموز/يوليو 2010

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

ا أل�صدقاء المخل�صون
أحباء .فنحن
من �أعظم الثناء �أن يدعونا المخ ّل�ص �أ�صدقاءه ال ّ
حب ًا كام ً
ال .لك ّنه
نعلم �أ ّنه ّ
يحب �أبناء �أبيه ال�سماوي جميعهم ّ
يحتفظ بهذا اللقب الخا�ص لمن كانوا مخل�صين في خدمته.
وال ّ
�شك في �أ ّنكم تذكرون كلمات الق�سم الرابع والثمانين من
المبادئ والعهود" :و�أكرر القول لكم يا �أحبائي ،لأ ّني من الآن
ف�صاعداً �س�أدعوكم �أحبائي� ،إ ّنه ينا�سبني �أن �أعطيكم هذه الو�صية
كي ت�صيروا ك�أحبائي في الوقت عندما كنت معهم راحلين
للتب�شير بالإنجيل بقوتي" (المبادئ والعهود .)77 :84

ال .قد يكون حم ً
ثقي ً
ال من الحزن �أو الوحدة �أو اال�ستياء.
ولن تتج ّلى لكم هذه ال�صورة �إ ّال �إن �ص ّليتم للروح لكي
يعطيكم عيون ًا ترى ما في القلوب ووعدتم ب�أن ترفعوا الأيدي
الم�سترخية.

قديم
قد
تتج�سد الإجابة عن �صالتكم في وجه �صديقٍ
ٍ
ّ
لم تروه منذ �سنوات لكن تبادرت فج�أ ًة حاجاته �إلى قلبكم
وذهنكم و�شعوركم وك�أ ّنها حاجاتكم .لقد ح�صل ذلك معي.
هب �أ�صدقاء قدامى لم�ساعدتي على الرغم من بعد الم�سافة
�إذ ّ
وطول ال�سنين ليدعموني وما من �أحد غير اهلل يمكن �أن يكون
قد �أبلغهم بثقلي.

أحباء عندما نخدم الآخرين من �أجله.
ن�صبح �أ�صدقاءه ال ّ
وهو المثال الأعلى على نوع الأ�صدقاء الذي �سن�ؤول �إليه .فهو
ال يريد �إ ّال الأف�ضل لأبناء �أبيه ال�سماوي� .سعادتهم �سعادته.
وحزنهم حزنه ذلك لأ ّنه دفع ثمن خطاياهم جميعها وحمل
ع ّ
وتحمل م�شاكلهم ك ّلها و�شعر برغباتهم ك ّلها.
التهم ك ّلها
ّ
و�إنّ دوافعه �صافية .فهو ال ي�سعى �إلى �أن يحظى باالعتراف
لنف�سه بل �إلى �أن يعطي ّ
كل المجد �إلى �أبيه ال�سماوي .فهناك
نكران تام للذات عند ي�سوع الم�سيح ،ال�صديق المثالي ،في
تقديمه ال�سعادة �إلى الآخرين.
ّ
كل من قطع بيننا عهد المعمودية وعد ب�أن يتبع مثاله ويحمل
�أثقال الآخرين تمام ًا كما كان ليفعل هو (راجع مو�صايا .)8 :18

طلب م ّنا �أنبياء اهلل الأحياء �أن نكون �أ�صدقاء مخل�صين
ين�ضمون �إلى الكني�سة وله�ؤالء الذين �ض ّلوا
للمهتدين الذين
ّ
الطريق .يمكننا القيام بذلك ،و�سنقوم به �إن ّ
تذكرنا المخ ّل�ص
نمد يدنا لن�ساعد ونحمل ثق ً
ال يكون هو معنا.
دائم ًا .وعندما ّ
وهو �سير�شدنا �إلى من هم في العوز .و�سيباركنا لن�شعر بما
الم�ستمرة الآيلة �إلى خدمتهم،
ي�شعرون به .وبف�ضل جهودنا
ّ
فن�ستمد
بحبه لهم.
ّ
�سوف نح�صل �أكثر ف�أكثر على هبة ال�شعور ّ
يد الم�ساعدة مراراً وتكراراً ب�إخال�ص.
ال�شجاعة
لنمد ّ
والقوة ّ
ّ
في هذا الزمن وفي الأبدية� ،سوف ن�شعر ببهجة االن�ضمام �إلى
مجموعة �أ�صدقائه المخل�صين .و�أنا �أ�ص ّلي كي ّ
تحل هذه البركة
علينا جميع ًا وعلى من نخدمهم.

فر�ص
في خالل الأ ّيام القليلة المقبلة� ،سوف تت�س ّنى لكم ٌ
أحباء .قد تتج ّلى هذه الفر�ص و�أنتم
كثير ٌة لت�صبحوا �أ�صدقاءه ال ّ
تم�شون على طريقٍ مغبرة� .أو ر ّبما و�أنتم جال�سون في قاطر ٍة
حديدية� .أو �أي�ض ًا و�أنتم تبحثون عن مقعدٍ لتجل�سوا بين الجمع
في الكني�سة .و�إن كنتم تراقبون� ،سوف ترون من يحمل حم ً
ال

التعليم من هذه الر�سالة
يكون �أفراد العائلة �أكثر مي ً
ال �إلى الم�شاركة م�شارك ًة ف ّعالة
1

لدينا هو عينه .ف�س�ألني" :و�أين كنت اليوم خالل الغداء؟".

معين عند البحث في الن�صو�ص
عندما ُيطلب منهم �إيجاد � ٍ
أمر ّ
المقد�سة وكلمات الأنبياء (راجع Teaching, No Greater
ّ
 .)Call [1999], 55وفيما �أنتم تقر�أون المقطع التالي ،اطلب من
يحددوا المبادئ التي من �ش�أنها �أن ت�ساعدهم
�أفراد العائلة �أن ّ
لكي ي�ستحقّوا �أن ُيدعوا �أ�صدقاء الرب.

ف�أجبته" :جل�ست على طاول ٍة نائي ٍة في غرفة الطعام".
فقال" :ح�سن ًا ،تعال واجل�س معي على طاولة الغذاء غداً".

المحب الذي يعرف حاجاتنا
ممتن للآب ال�سماوي
�أنا
ٌّ
ّ
ممتن �أي�ض ًا لمن كان
جميعها وي�ستجيب ل�صلواتنا جميعها .و�أنا
ٌّ
ليمد يد الم�صادقة .ف�أمور ب�سيطة على غرار الدعوة
م�ستعداً ّ
ّ
يمكن �أن تحدث ّ
كل الفرق.

في كتاب " "Teaching, No Greater Callنجد ما مفاده�" :إن
مح�ضرين
بحب الم�سيح� ،ستكونون
َّ
حب �شبيه ّ
كان لديكم ّ
ب�شكل �أف�ضل لتع ّلموا الإنجيل .و�سوف تح�صلون على الإلهام
ٍ
ّ
يتعرفوا على المخل�ص ويتبعوه"
لت�ساعدوا الآخرين لكي ّ
حدد المبادئ التي ترد في هذا المقطع والتي من
(ّ .")12
مدر�س ًَا منزلي ًا �أف�ضل .ناق�شها مع
�ش�أنها �أن ت�ساعدك لكي ت�صبح ّ
رفيقك ّ
وفكرا بتقوى كيف يمكنكما �أن ت�صبحا بالن�سبة �إلى من
تخدمانهم "�صديقين مخل�صين".

ي�سوع الم�سيح� ،صديقنا المثالي
ال�صداقة

ي�سوع الم�سيح

الأطفال

ي�سوع الم�سيح� ،صديقنا المثالي

الفتى الجديد

قال الرئي�س �إيرينغ �إنّ ي�سوع هو �صديقنا المثالي .وفي ما يلي
بع�ض ال�سبل التي يرينا من خاللها ي�سوع �صداقته المثالية لنا.

ال�صداقة

ال�شباب

هو يريد الأف�ضل لنا.
هو ي�سعد عندما ن�سعد.
هو يحزن عندما نحزن �أو ُن�ؤذى.
تحمل خطايانا لكي يت�س ّنى لنا �أن نعود �إلى الآب ال�سماوي.
ّ
لكي ن�صبح �أ�صدقاء ي�سوع
قال الرئي�س �إيرينغ �إ ّنه يمكننا �أن ن�صبح �أ�صدقاء ي�سوع عبر
تخيلوا هذه ال�سبل الأربعة التي
م�صادقة الآخرين من �أجلهّ .
ت�سمح لكم ب�أن تكونوا �أ�صدقاء.
يمكنكم �أن ت�ساعدوا حزين ًا.
يمكنكم �أن ت�صادقوا وحيداً.
يمكنكم �أن تدعوا �أحداً �إلى الكني�سة.
يمكنكم �أن ت�ضعوا ي�سوع دوم ًا ن�صب �أعينكم.

الفتى الجديد
ماثيو �أوكابي

�صعوبات في االندماج ،بعد �أن انتقلت عائلتي
كنت �أواجه
ٍ
م� ّؤخراً �إلى منطق ٍة بعيد ٍة ّ
كل البعد عن تلك التي ك ّنا نعي�ش فيها.
ي�ضم مجموعة كبيرة من ال�شباب
كان الجناح الذي انتقلنا �إليه ّ
إلي فيها على �أ ّنني "الفتى
لك ّنها كانت ّ
المرة الأولى التي ي�شار � ّ
الجديد"ّ � .أما الأ�سو�أ فكان ارتياد مدر�سة جديدة و� ّأول ما تبادر
�إلى ذهني كان ال�س�ؤال التالي" :مع من �س�أجل�س خالل فترة
الغداء؟" لع ّلني �ألتقي ب�أحدهم من الكني�سة لك ّنني لم �أكن �أريد
ال�سيما �أ ّنني لم
�أن �أفر�ض نف�سي على طاول ٍة �أخرى خالل الغداء ّ
يحبذون وجودي!
�أكن �أعلم �إن كانوا ّ
بدا لي اليوم ال ّأول في المدر�سة وك�أ ّنه لن ينتهي �أبداً .و�أخيراً
�صليت
دقّ جر�س الغداء .وفيما كنت �أدخل ببط ٍء غرفة الغداء ّ
�إلى الآب ال�سماوي لي�ساعدني في �إيجاد �شخ�ص �أعرفه� .ألقيت
نظر ًة �سريع ًة حولي لأرى �إن كنت �أعرف �أحداً .ما من �أحدٍ .
فذهبت �إلى طاول ٍة نائي ٍة في غرفة الطعام وتناولت غدائي.

تعرفت على وج ٍه
في وقت الحقٍ  ،خالل ّ
�صف الريا�ضياتّ ،
ألوف .كنت قد ر�أيت دايفد في المدر�سة الدينية ذاك ال�صباح.
م� ٍ
طلب م ّني �أن �أريه جدول �صفوفي واكت�شف �أنّ توقيت الغداء
2
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المنزلية ،تموز/يوليو 2010
ر�سالة الزيارة
ّ

تقوية العائالت والمنازل
ادر�سي هذه المادة
وناق�شيها ح�سبما هو
منا�سب مع الأخوات
تزورينهن.
اللواتي
ّ
ا�ستخدمي الأ�سئلة لت�ساعدك على تقوية
�أخواتك وجعل جمعية الإعانة ً
جزءا
ً
الخا�صة.
نا�شطا من حياتك
ّ

المقد�سة :التكوين
من الن�صو�ص
ّ
19 :18؛ مو�صايا 15 :4؛ المبادئ
والعهود 40 :93؛ مو�سى 58-55 :6

التقوية عند كلّ فر�صة
ٍّ
"لكل م ّنا و�ضعه العائلي الخا�ص.
ت�ضم �أب ًا و� ّأم ًا و�أوالداً في
فبع�ض العائالت ّ
المنزل .في حين بع�ض الأزواج لم يعد
لديهم �أوالد في المنزل .كما �أنّ كثيرين
من �أع�ضاء الكني�سة عازبون ،والبع�ض هم
� ّأمهات �أو �آباء ير ّبون �أوالدهم بمفردهم.
و�آخرون هم �أرامل يعي�شون وحدهم.
"و�أ ّي ًا كان �شكل عائلتنا ،ي�ستطيع ّ
كل
واحد م ّنا تقويتها �أو الم�ساعدة في تقوية
الآخرين.

[مرةً] في منزل ابنة �أختي
"مكثت ّ
وعائلتها .في الم�ساء ،وقبل �أن يخلد
الأطفال للنوم� ،أقمنا �أم�سية عائلية منزلية
ق�ص ٌة من الن�صو�ص
ق�صيرة تخ ّللتها ّ
ق�صة عائلة لحي
ّ
المقد�سة .فروى الوالد ّ
ّ
ّ
الذي علم �أوالده �أنّ عليهم �أن يتعلقوا
بالق�ضيب الحديدي الذي يم ّثل كلمة اهلل
� .إذ من �ش�أن هذه الخطوة �أن تبقيهم في
�أمانٍ وتقودهم �إلى البهجة والفرح .ف�إن
تعر�ضوا لخطر
�أفلتوا الق�ضيب الحديديّ ،

الغرق في مياه النهر الو�سخة.

"ولتج�سيد هذا المثل للأطفال ،لعبت
الأم دور "الق�ضيب الحديدي" الذي
يتم�سكوا به ولعب الأب دور
عليهم �أن ّ
ال�شيطان الذي يحاول �أن يبعدهم عن
أحب الأطفال
طريق الأمان وال�سعادةّ � .
أهمية التع ّلق بالق�ضيب
ّ
الق�صة وتع ّلموا � ّ
الق�صة الم�أخوذة من
الحديدي .بعد ّ
المقد�سة ،حان وقت ال�صالة
الن�صو�ص
ّ
العائلية...
المقد�سة
من �ش�أن الن�صو�ص
ّ
والأم�سيات المنزلية العائلية وال�صلوات
تقوي العائالت .وعلينا �أن
العائلية �أن ّ
ننتهز ّ
لنقوي عائالتنا وندعم
كل فر�ص ٍة ّ
بع�ضنا البع�ض كي نبقى على الم�سار
1
ال�صحيح".

باربرا توم�سن ،الم�ست�شارة الثانية في الرئا�سة العامة
لجمعية الإعانة.

من تاريخنا
تولّت جمعية الإعانة منذ ت�أ�سي�سها
مهمة تقوية العائالت والمنازل .و
ّ
ّ
النبي
في �أحد �أوائل اجتماعاتها ،علم ّ
جوزف �سميث الأخوات قائ ً
ال" :عندما
توجهن �إلى
تذهبن �إلى المنزل ،ال ّ
أزواجكن كالم ًا غا�ضب ًا �أو غير لطيف
�
ّ
والمحبة ت�سود
والحب
اتركن الطيبة
بل
َ
ّ
ّ
2
أعمالكن من الآن ف�صاعداً".
�
ّ

وهي نظراً �إلى الأعطية والإلهام الطبيعيين
م�ستعد ٌة وجاهز ٌة لتعطي
العائدين لها
ّ
يخت�ص بهذه الواجبات
التعليمات في ما
ّ
3
المهمة".
ّ
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ماذا يمكننا فعله؟
 .1ما هي الأفكار التي �ست�شاركينها
مع �أخواتك لتقوية العائالت
ظروفهن
والمنازل؟ فيما تت�أم ّلين في
ّ
يقدم لك الروح �أفكاراً
ال�شخ�صية ،قد ّ
تبادر �إلى ذهنك.
 .2ما هي الأولويات التي يمكنك
تبدليها هذا ال�شهر لتقوية عائلتك
�أن ّ
ب�شكل �أف�ضل؟
ومنزلك
ٍ

لمزيد من المعلومات،
زوري الموقع الإلكتروني التالي:
www.reliefsociety.lds.org.

في العام  ،1914قال الرئي�س جوزف
ف� .سميث لأخوات جمعية الإعانة:
"عندما يكون هناك جهل �أو على ال ّ
أقل
�سوء فهم في ما يتع ّلق بالعائلة... ،
منكن
تتواجد هذه المنظمة على مقرب ٍة
ّ
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