ر�سالة الرئا�سة الأولى ،كانون ال ّأول/دي�سمبر 2010

الرئي�س ديتر �أختدورف

الم�ست�شار الثاني في الرئا�سة الأولى

هل ب إ�مكاننا ر ؤ�ية الم�سيح؟
جد يقر�أ ق�ص ًة لحفيدته البالغة من
في �إحدى الليالي ،كان ٌّ
العمر �أربع �سنوات عندما نظرت �إلى الأعلى و�صاحت:
بحني ٍة
ّ
"جدي� ،أنظر �إلى النجوم!" فابت�سم الرجل العجوز ّ
نجوم هنا".
و�أجاب" :نحن في الداخل ،عزيزتي .وما من
ٍ
أ�صرت قائلةً" :لديك نجو ٌم في غرفتك! �أنظر!"
ّ
لكن الفتاة � ّ
الجد �إلى الأعلى ويا لمفاج�أته عندما الحظ �أنّ ال�سقف
فنظر ّ
غُ ِ ّطي ببريقٍ فلزي .كان مخفي ًا في �أغلب الأحيان لكن عندما
معين ٍة يبدو في الواقع وك�أ ّنه ٌ
حقل
يكون تحت ال�ضوء بطريق ٍة ّ
من النجوم .ا�ستلزمت ر�ؤيته عيني طفل ٍة �إ ّال أ� ّنه كان موجوداً.
الجد �إلى هذه الغرفة ونظر �إلى
ومنذ تلك اللحظة ،ك ّلما دخل ّ
الأعلى� ،صار ب�إمكانه ر�ؤية ما كان عاجزاً عن ر�ؤيته من قبل.

قدو�س �إ�سرائيل في المذود وفي الهيكل وعلى الجبل وعلى
ّ
ولن�سبحه على هذه الأنباء
ولنمجد اهلل مثل الرعاة
ال�صليب.
ّ
ّ
التي تجلب لنا فرح ًة عظمى!

في بع�ض الأحيان ،الأمور الأ�صعب على الر�ؤية هي تلك
الجد الذي لم َير
التي كانت �أمامنا طوال الوقت .ومثل ّ
النجوم في ال�سقف ،نعجز �أحيان ًا عن ر�ؤية �أمورٍ وا�ضح ٍة هي
�أمامنا مبا�شرةً.

نحن الذين �سمعنا نب�أ مجيء ابن اهلل المجيد ،نحن الذين
وتعهدنا بال�سير على دربه كتالميذ له ،علينا �أ ّال
حملنا ا�سمه ّ
حق.
نتخ ّلف عن فتح قلوبنا وعقولنا ونراه عن ٍ ّ
متعددة .فهو زمن للأعمال
روعة زمن الميالد تتج ّلى
ٍ
بطرق ّ
زمن لت� ّأم ٍل
الخير ّية النابعة من الطيبة
والمحبة الأخوية .وهو ٌ
ّ
�أكبر في حياتنا وفي البركات الكثيرة التي ح�صلنا عليها
زمن
نحن
ٍ
زمن نغفر فيه و ُيغفر لنا .وهو ٌ
ب�شكل خا�ص .وهو ٌ
للتم ّتع بالمو�سيقى والأ�ضواء والحفالت والهدايا .لكن ينبغي
�أ ّال ُيعمي تلأل�ؤ هذا الزمن ب�صرنا ويحول دون ر�ؤيتنا رئي�س
ال�سالم ح ّق ًا في عظمته.

رائع �آخر تملأه المو�سيقى
نحن على �أعتاب زمن ميالدٍ ٍ
والأ�ضواء والحفالت والهدايا .لكن من بين النا�س �أجمع،
ينبغي علينا نحن �أع�ضاء الكني�سة التي تحمل ا�سم المخ ّل�ص
النظر �أبعد من البهرجات للوقوف عند جمال هذا الزمن
يج�سدها.
والحقيقة ال�سامية التي ّ
�أت�ساءل كم عدد الأ�شخا�ص في بيت لحم الذين كانوا
يعلمون حينذاك �أ ّنه ،بالقرب منهم ،قد ولد المخ ّل�ص؟ فابن
زمن بعيدٍ كان بينهم.
اهلل ،الم�سيح الموعود والمنتظر منذ ٍ
"و ِلد لكم اليوم في
هل تذكرون ما قاله المالك للرعاة؟ ُ
مدينة داود مخ ّل�ص هو الم�سيح الرب ".فقالوا في ما بينهم:
لحم وننظر هذا الأمر الواقع" (لوقا :2
"لنذهب الآن �إلى بيت ٍ
.)15 ،11
تمام ًا مثل الرعاة في ما م�ضى ،علينا القول في قلوبنا" :للنظر
لنر
هذا الأمر الواقع ".علينا �أن نرغب في ذلك في قلوبناَ .

فلنجعل جميع ًا من زمن الميالد هذا زمن ًا لالبتهاج
واالحتفال واالعتراف بالمعجزة التي قام بها اهلل القادر على
ّ
كل �شيء عندما �أر�سل ي�سوع الم�سيح ،ابنه الوحيد المولود،
ليفدي العالم!

�أفكار للتدري�س من هذه الر�سالة

" .1يمكن اللجوء �إلى ن�شاطات االنتباه لإثارة االهتمام
وم�ساعدة المتع ّلمين في تركيز انتباههم على مو�ضوع الدر�س.
1

ّ ...
أ�سا�سية
ت�شكل ال�صور �أدا ًة ّقيم ًة لتعزيز فكرة الدر�س ال ّ
والمحافظة على انتباه المتع ّلمين" (Teaching, No Greater Call
 .)[1999],160, 176عندما تبد�أ بم�شاركة هذه الر�سالةّ ،
فكر في
اللجوء �إلى �أحد ن�شاطات االنتباه على غرار �إبراز �صور ٍة �أو
مقد ٍ�س واطلب من العائلة �أن ّ
كيفية
بن�ص ّ
اال�ستعانة ٍ ّ
تفكر في ّ
الن�ص على الر�سالة.
انطباق ال�صورة �أو ّ

[ابن]؛ وتكون
 2نافي " :6 :19لأ ّنه يولد لنا ٌ
ولد و ُنعطى ٌ
الريا�سة على كتفه .و ُيدعى ا�سمه عجيب ًا م�شيراً� ،إله ًا قديراً� ،أب ًا
ّ
ً
ال�سالم ".ورتّلنا ترنيمة Once in Royal David’s
رئي�س
،
ا
أبدي
�
ّ
( Cityكان يا مكان في مدينة داوود الملكية) () و�شاهدنا
فيلم ًا عن الميالد و�أعطينا �شهاد ًة على ي�سوع الم�سيح.
�أم�ضينا عيد الميالد هذا بب�ساطةٍ ،بعيداً عن عائالتنا
واحتفاالت الميالد االعتيادية ،لكن عندما �أعطينا �شهاد ًة على
وتقدير �أكبر من ال�سابق له
بحب �أعمق
المخ ّل�ص،
ٍ
ُ
�شعرت ٍ ّ
مب�شراً
ولميالده .و�
أدركت �أ ّنه عيد الميالد الأخير لي ب�صفتي ّ
ُ
متفرغ ًا لخدمة �أبي ال�سماوي لك ّنني �أيقنت �أنّ روحه يمكن �أن
ّ
كنت.
أينما
�
ابنه
عن
لي
ي�شهد
ُ

" .2يجب �أن تكون م�ساعدة الآخرين في تطبيق مبادئ
أهم �أهدافكم� ... .ساعدوا
الإنجيل في حياتهم اليومية من � ّ
المتع ّلمين في اكت�شاف البركات التي ت�أتي عندما نعي�ش وفق ًا
للإنجيل" ( .)Teaching, No Greater Call, 159بعد م�شاركة
هذه الر�سالةّ ،
التحدث عن
فكر في دعوة �أفراد العائلة �إلى
ّ
اختبارات عا�شوها عندما قاموا بالتركيز على المخ ّل�ص خالل
زمن الميالد.

الأطفال

التط ّلع لر�ؤية المخ ّل�ص

ال�شباب

قال الرئي�س �أختدورف �إ ّنه علينا البحث في زمن الميالد عن
�أمورٍ ّ
المقد�سة التالية
تذكرنا بحياة المخ ّل�ص .راجع الن�صو�ص
ّ
المهمة في حياته.
الكت�شاف بع�ض الأحداث
ّ

مب�ش ٍر في عيد الميالد
ق�صة ّ
ّ
بقلم لورن كوك

كنت
خالل عيد الميالد الثاني الذي �أم�ضيته
ّ
متفر ٍغُ ،
كمب�ش ٍر ّ
مع رفيقي �أزور ع�ضواً ُع ّمد م� ّؤخراً وعائلتها .بعد ع�شاء ميالد
رائع ،ت�شاركنا معهم ر�سال ًة بمنا�سبة العيد.
طلبنا من العائلة �أن تر�سم �صوراً عن الأمور التي ّ
تذكرها
بهذا الزمن على غرار النجوم والهدايا و�أ�شخا�ص الميالد
المقد�سة بما فيها
ثم قر�أنا بع�ض الن�صو�ص
ّ
و�أ�شجار الميالدّ .

م ّتى 2 – 1 :2
لوقا 46 :2
م ّتى 38–32 :15
لوقا 55 – 49 :8
لوقا 46 – 44 ،34–33 :23
يوح ّنا 20–11 :20
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المنزلية ،كانون ال ّأول/دي�سمبر 2010
ر�سالة الزيارة
ّ

م�س�ؤوليتنا القا�ضية بالم�شاركة في عمل الهيكل
والتاريخ العائلي
ً
تزورينهن .وا�ستعيني بالأ�سئلة كي
منا�سبا مع الأخوات اللواتي
ادر�سي هذا الم�ستند وناق�شيه ح�سبما ترينه
ّ
ً
ت�ساعدك على تقوية �أخواتك وجعل جمعية الإعانة ً
نا�شطا في حياتك الخا�صة.
جزءا

مر القرون ،مات الكثيرون من
على ّ
دون معرفة الإنجيل .وبع�ض ه�ؤالء
ؤكن القريبين �أو
الأ�شخا�ص هم �أقربا� ّ
بانتظاركن لتقمن بالبحث
البعيدين .وهم
ّ
عائالتكن مع ًا وت�أدية
ال�ضروري لجمع
ّ
مرا�سيم الخال�ص بالنيابة عنهم.

�أغلبية هياكل العالم ال ت�شهد حركة
قلوبكن �إلى
كافية .وعد الرب بعودة
ّ
آبائهن لكي ال يفنى العالم ك ّله عند مجيئه
� ّ
(راجعي المبادئ والعهود .)3-2 :2

بركات �شخ�صية تح�صلن عليها
ثمة
ٍ
ّ
م�شاركتكن في عمل الهيكل
جراء
ّ
ّ
والتاريخ العائلي .ومن بين هذه البركات
البهجة التي ت�شعرن بها عند خدمة
قدرتكن
أ�سالفكن .ومن البركات �أي�ض ًا
�
ّ
ّ
على الت�أهل لتو�صية لدخول الهيكل
جدارتكن �أمام الرب .ومن
يثبت
ّ
مما ّ
هن غير م�ستحقّات اليوم لنيل امتياز
ّ
عليهن �أن يعملن
ة
تو�صي
على
الح�صول
ٍ
ّ
فرع لي�صبحن
مع � ٍ
أ�سقف �أو رئي�س ٍ
وقت ممكن .رجا ًء،
الت ب�أقرب ٍ
م� ّؤه ٍ
ال تبقين من دون هذا الت�أهيل الحيوي.
حقيقي ٌة ويمكن �أن
�أ�شهد �أنّ الكفّارة
ّ
الحقيقية.
تُغفر الخطايا بعد التوبة
ّ

فيما ن�شارك في عمل الهيكل والتاريخ
العائلي ،يمكن �أن نكون مت� ّأكدات من
تحدياتنا وير�شدنا
�أنّ الروح �سيع ّزينا في ّ
المهمةّ .
ي�شكل عمل
وقت القرارات
ّ
الهيكل والتاريخ العائلي جزءاً من

عملنا القا�ضي بتقديم الإعانة� ،أو ت�أدية
الخدمة ،لأ�سالفنا.
جولي بيك ،الرئي�سة العامة لجمعية الإعانة.

من الن�صو�ص المق ّد�سة
مالخي 6-5 :4؛ الر�سالة الأولى �إلى
�أهل كورنثو�س  ،29 :15ر�سالة بطر�س
الأولى 19-18 :3؛ المبادئ والعهود
16-13 :110؛ 24 :128
من تاريخنا
النبي جوزف �سميث" :الم�س�ؤولية
قال ّ
حملنا اهلل �إ ّياها في هذا
الكبرى التي ّ
العالم هي االهتمام بالرفاه الروحي
لموتانا" (History of the Church,
 .)6:313منذ البداية ،دعمت �أخوات
جمعية الإعانة هذا العمل العظيم .في
نافو في العام  ،1842ح ّثت رغبة �ساره
العمال الذين يقومون
كمبل في م�ساعدة ّ
ببناء الهيكل مجموع ًة من الأخوات على
بفعالي ٍة �أكبر.
ليخدمن
أنف�سهن
تنظيم �
ّ
ّ
ّ
نظم النبي...
وعندما بد�أن باالجتماعّ ،
جمعية الإعانة الأولى على طريقة
الكهنوت .ومنذ ذلك الحين� ،ساهمت
ب�شكل �أكبر في
�أخوات جمعية الإعانة
ٍ
العمل المتع ّلق بهيكل نافو... .
�سنوات
"في العام  ،1855بعد ثماني
ٍ
القدي�سين الأول �إلى يوتاه
على و�صول ّ
تم بناء بيت ت�سليم الأعطية .في العام
ّ
 ،1866دعا الرئي�س بريغهام يونغ �إاليزا

�إيمان • عائلة • �إعانة

�سنو ،وهي من الأع�ضاء الم�ؤ�س�سين
ل ّأول جمعية �إعانة وقد حافظت على
ّ
�سج ّ
المنظمة ،لتكون الرئي�سة
الت هذه
العامة لجمعية الإعانة .ف�إاليزا و�أخوات
كن عامالت م�ؤمنات في بيت
�أخريات ّ
ت�سليم الأعطية .وعند اكتمال هياكل
�سانت جورج ولوغن ومنطي �سافرت
الأخوات �إلى ٍ ّ
كل منها ليقمن بالعمل
1
هناك من �أجل الموتى".
مالحظة
Mary Ellen Smoot, “Family History: A .1
Work of Love,” Ensign, Mar. 1999, 15.

ماذا با�ستطاعتي �أن �أفعل؟

.1كيف يمكنني �أن �أ�ساعد �أخواتي
أ�سالفهن وت�أدية مرا�سيم
في البحث عن �
ّ
ّ
الهيكل من �أجلهم؟ فكري في ظروف ّ
كل
أخت و�أنت تت� ّأملين في الطريقة المنا�سبة
� ٍ
ّ
لتلبية حاجاتها .وفكري �أي�ض ًا في �أنّ عمل
يقوي الأع�ضاء
التاريخ العائلي غالب ًا ما ّ
الجدد �أو العائدين �أو ال ّ
أقل ن�شاط ًا.
 .2متى ع ّزاني عمل الهيكل والتاريخ
تحدياتي و�أر�شدني وقت
العائلي في ّ
المهمة؟
القرارات
ّ

للمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة
الموقع التالي:
www.reliefsociety.lds.org
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