ر�سالة ر�سالة الرئا�سة الأولى (كانون الثاني/يناير )2011

الرئي�س توما�س مون�سن

الرب يحتاج
ّ
مب�شرين
�إلى ّ
�ستتم ّتعون فيها بالروح والر�ضى العذبين النابعين من
التفرغ للخدمة مع ًا في �إطار عمل المع ّلم.
ّ

خالل الم�ؤتمر العام المنعقد في ت�شرين ال ّأول�/أكتوبر
المب�شرين.
دعوت �إلى ان�ضمام المزيد من
الما�ضي،
ّ
ُ
على ّ
م�ستحق وقادر ،اال�ستعداد للخدمة في
�شاب
ّ
كل ٍ ّ
بعثة تب�شير ّية .هذه الخدمة هي واجب كهنوتي -التزام
الرب م ّنا ،نحن الذين �أُعطينا الكثير الكثير� .أيّها
يتوقّعه ّ
كمب�شرين.
ال�شبان� ،أنا �أح ّثكم على اال�ستعداد للخدمة
ّ
ّ
حافظوا على طهارتكم ونقائكم وا�ستحقاقكم لتمثيل
وقوتكم .ادر�سوا الن�صو�ص
الرب .حافظوا على ّ
�صحتكم ّ
المقد�سة .و�شاركوا في المدار�س والمعاهد الدينية حيث
ّ
تكون متوفّرةّ .
ب�شروا ب�إنجيلي.
واطلعوا على دليل
المب�شر ّ
ّ

قد يكون بع�ضكم خجو ًال بطبيعته �أو قد يعتبر نف�سه غير
�أهل لتلبية الدعوة �إلى الخدمةّ .
تذكروا �أنّ هذا هو عمل
يحق لنا بم�ساعدة الرب.
الرب وحين نقوم
بمهمة الربّ ،
ّ
و�سي�ساعدكم الرب في حمل الم�س�ؤولية الملقاة عليكم.
قد ي�شعر �آخرون ،على الرغم من ا�ستحقاقهم للخدمة،
جيداً" :ف�إ ّني
ب�أنّ لهم �أولو ّيات � ّ
أهم� .أنا �أذكر وعد الرب ّ
�أكرم الذين يكرمونني" (�صموئيل ال ّأول  .)30 :2وال
يمكن لأحد م ّنا �أن يكرم �أبانا ال�سماوي ومخ ّل�صنا �أكثر
كمب�شر مخل�ص ور�ؤوف.
من �إكرامهما بالخدمة
ّ

ؤولية الكهنوتية
�أيّتها الأخوات ،في حين �أنّ الم�س� ّ
كمتفرغين للتب�شير ال
ال�شبان بالخدمة
الملقاة على عاتق ّ
ّ
كمب�شرات،
من م�ساهمة ّقيم ًة
تُفر�ض
ّ
أنتن ّ
تقد َ
عليكنّ � ،
ّ
بخدمتكن.
نرحب
ونحن ّ
ّ

ومثا ًال على هذه الخدمة ،تجربة جوليوز ودوروثي
فو�سك اللذين ُدعيا للتب�شير في بولونياُ .ولد الأخ
ِ
فو�سك في بولونيا .كان يتقن اللغة .وكان يحب ال�شعب
ِ
فولدت في �إنكلترا ،فكانت
البولونيّ � .أما الأخت ِ
فو�سك ُ
تعرف القليل عن بولونيا ووتجهل �شعبها تمام ًا .ذهبا
مهمتهما واثقين بالرب .كانا وحيدين في عملهما،
في ّ
مهمتهما كبيرة .لم تكن قد ت� ّأ�س�ست �آنذاك � ّأي
وكانت ّ
المهمة الموكلة للزوجين
بعثة تب�شيرية في بولونيا .وق�ضت
ّ

�أنا � ّ
أذكركم� ،أ ّيها الإخوة والأخوات النا�ضجون في
الكني�سة ،ب�أنّ الرب يحتاج �إلى المزيد والمزيد منكم
للتفرغ للخدمة التب�شيرية .و�إن لم تكونوا قد بلغتم بعد
ّ
أح�ضكم على
في حياتكم مرحلة التب�شير ك�أزواج ،ف�أنا � ّ
اال�ستعداد الآن لليوم الذي قد تتيح لكم فيه ظروفكم
القيام بذلك مع �شريككم .هنالك �أوقات قليلة في حياتكم
1

ّ
للتمكن من ت�أ�سي�س بعثة تب�شيرية.
فو�سك بتمهيد الطريق
ِ

على الدراجة نحو الم�ستقبل
العمل

مهمتهما؟
هل يئ�س ال�شيخ والأخت فو�سك ب�سبب هول ّ
�أبداً .فقد كانا يعلمان �أنّ دعوتهما كانت من عند اهلل.
وكر�سا ذاتهما بحما�سة
و�ص ّليا من �أجل عونه الإلهيّ ،
لت�أدية عملهما.

اال�ستعداد
ر�سالة الرئا�سة الأولى

ال�شباب

في ذلك الحين ،التقيت �أنا وال�شيخ را�سل نل�سن من
رابطة الر�سل الإثني ع�شر؛ وال�شيخ هان�س رينغر من
فو�سك ،وزير ال�ش�ؤون الدينية في
ال�سبعين وال�شيخ ِ
الحكومة البولونية� ،آدام ووباتكا .وقد �سمعناه يقول:
مرحب بها هنا .يمكنكم ت�شييد مبانيكم؛
"كني�ستكم ّ
مب�شريكم .وهذا الرجل خدم كني�ستكم
ويمكنكم �إر�سال ّ
فو�سك .يمكنكم �أن ت�شكروا
جيدا "،م�شيراً �إلى جوليوز ِ
ّ
مثاله وعمله".

على الدراجة نحو الم�ستقبل

بيتر �إيفانز وريت�شارد رومني

ال�شبان مادي ًا للخدمة في بعثة تب�شير ّية.
ّ
ي�ستعد العديد من ّ
ك�سب ما يكفي من المال
في �إفريقيا ،ي�شمل اال�ستعداد
َ
ثمن ًا لجواز �سفر .وقد ك�سب �سيدريك ت�شيامبين ما
احتاج �إليه بطريقة مب َتكرة :ببيع الموز على م� ّؤخرة دراجة
هوائية.
ّ

فو�سك ،لنقُم بما علينا القيام به في عمل
وكالزوجين ِ
الرب .حينئذٍ يمكننا �أن نر ّدد المزمور مع جوليوز
فو�سك:
ودوروثي ِ

يعي�ش �سيدريك في لوبوتا ،في جمهورية الكونغو
ال�شبان الخم�سة والأربعين في
الديمقراطية .هو �أحد ّ
مقاطعة لوبوتا الذين يعملون ال ّدخار المال ثمن ًا لجواز
�سفر بغية الذهاب للخدمة في بعثة تب�شير ّية .في جمهورية
الديمقراطية ،تبلغ تكلفة جواز ال�سفر 250
الكونغو
ّ
دوالراً� ،أي ما يقارب ثلثي تكلفة بناء منزل.

"معونتي من عند الرب� ،صانع ال�سماوات والأر�ض.
" ...ال ينع�س حافظك.
ّ�إنه ال ينع�س وال ينام حافظ �إ�سرائيل".
(المزامير .)4-2 :121

غير �أنّ �سيدريك لم يتراجع .وك�سب المال لبعثته
التب�شيرية بقيادة الدراجة لم�سافة  30-15كيلومتراً من
لوبوتا �إلى القرى ال�صغيرة حيث كان يبتاع الموز ويعود
محملة بالفاكهة
إفريقية الحارةّ ،
ودراجته ّ
مروراً بال�سفانا ال ّ
التي يبيعها في المدينة .كان يعبر حوالى  180كيلومتراً
مرة
في الأ�سبوع على الطرقات المرملة ،ولم ِ
يهو �إال ّ
واحدة ب�سبب اختالل توازن حمله.

التدري�س من هذه الر�سالة
يرد في كتاب  Teaching, No Greater Callما يلي:
�شخ�صية تُظهر كيف بارك العي�ش وفق ًا
"�شارك تجربة
ّ
لأحد مبادئ الإنجيل حياتك .وادع من تع ّلمهم �إلى
م�شاركة تجاربهم الخا�صة باخت�صار" ([،]1999
يتعين
 .)159اقر�أ هذه الر�سالة ّ
ثم ا�س�أل �أفراد العائلة َمن ّ
عليه ،بح�سب الرئي�س مون�سن� ،أن يخدم في بعثة تب�شيريّة.
ال�شخ�صية التي اكت�سبتها �أنت �أو �أ�شخا�ص ًا
�شارك التجارب
ّ
كمتفرغين للتب�شير� .أو �شارك
�آخرين من خالل الخدمة
ّ
كمب�شر في الم�ستقبل .ادع �أفراد
عزمك على الخدمة
ّ
إيجابية.
العائلة �إلى م�شاركة خططهم وتجاربهم ال ّ

وكان �سيدريك يك�سب مقابل جهوده حوالى 1.25
دوالراً في الأ�سبوع� ،أو  65.00دوالراً في ال�سنة.
كاف ل�شراء جواز �سفره �أربعة �أعوام،
وا�ستغرقه جمع مبلغ ٍ
�سيتفرغ م�ستقب ً
ال للخدمة في بعثة
ولك ّنه يعلم الآن �أ ّنه
ّ
تب�شير ّية لأ ّنه بات جاهزاً مادي ًا لتلبية الدعوة �إلى الخدمة.
2

�س�أ�ستعد و�أنا �شاب

اال�ستعداد
ر�سالة الرئا�سة الأولى

الأوالد
�س�أ�ستعد و�أنا �شاب

لم�ساعدة الأوالد على ّ
تذكر دعوة الرئي�س مون�سن
لال�ستعداد للخدمة في بعثة تب�شيريةّ ،
فكر في تح�ضير
تت�ضمن الن�ص التالي ليوقّعها �أوالدك ويحتفظوا بها
�شهادة
ّ
يومياتهم.
ك�أداة للتذكير ،على جدار غرفتهم �أو في دفتر ّ

�س�أ�ستعد

دعاني الرئي�س توما�س مون�سن �إلى اال�ستعداد للخدمة في
بعثة تب�شير ّية� .س�أقوم بالتالي:
• المحافظة على طهارتي و�صفائي وا�ستحقاقي
لتمثيل الرب.
وقوتي.
• المحافظة على ّ
�صحتي ّ
• ال�صالة ودرا�سة الن�صو�ص المقد�سة.
�س�أ�ستعد للخدمة في بعثة تب�شير ّية.
(التوقيع)
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المنزلية ،كانون الثاني/يناير 2011
ر�سالة الزيارة
ّ

جمعية الإعانة و�إرثها
تاريخ
ّ

ً
منا�سبا .ا�ستخدمي
تزورينهن ،كما ترينه
ادر�سي هذه المواد وناق�شيها مع الأخوات اللواتي
ّ
ً
الأ�سئلة لت�ساعدك على تقوية �أخواتك وعلى جعل جمعية الإعانة ً
نا�شطا من حياتك.
جزءا
الإيمان • العائلة • الإعانة
ّ
النبي جوزف الم�ست�شار ال ّأول في الرئا�سة الأولى:
تذكرت �إاليزا �سنو تعليم ّ
"�أنتم تنقلون الإرث بم�ساعدتكم
�سميث عندما قال �إ ّنه "على الرغم من
الآخرين على نيل هبة
[جمعية الإعانة] حديث
كون اال�سم
المحبة�... .إنّ
ّ
ّ
1
م�سجل بالكلمات
جمعية الإعانة
العهد� ،إ ّال �أنّ الم� ّؤ�س�سة قديمة الوجود ".تاريخ
ّ
ّ
والأرقامّ � ،أما الإرث ُفينقل من القلب �إلى
ي�سوع
ال�سماوي وابنه،
زار الآب
ُ
ّ
4
القلب".
الم�سيح ،جوزف �سميث ،و�أعادا من
خالله ملء الإنجيل �إلى الأر�ض .وكانت
لتاريخنا ي�ساعد في
�أخيراً� ،إنّ فهمنا
َ
جمعية
جمعية الإعانة جزءاً من تلك اال�ستعادة .جعلنا جزءاً ف ّعا ًال من م�ستقبل
ّ
ّ
تم
أن
�
إلى
�
الكني�سة
تنظيم
يكتمل
ولم
الإعانة .و�شرح الرئي�س �سبن�سر كمبل
2
تنظيم الأخوات.
( )1985-1895ما يلي" :نعلم �أنّ
في الأ�شهر المقبلة� ،ستتيح ٌّ
يقدرن الما�ضي تقديراً
كل من
الن�ساء اللواتي ّ
5
بار".
المنزلية الفر�صة �أمامنا
ر�سائل الزيارة
عميق ًا يهتممن ب�صقل م�ستقبل ّ
ّ
جولي بيك ،الرئي�سة العامة لجمعية الإعانة.
جمعية الإعانة
لتع ّلم المزيد عن تاريخ
ّ
ودورها في الإنجيل الم�ستعاد .فَفهم
من الن�صو�ص المق ّد�سة
مهم ًا فح�سب بل �إ ّنه
تاريخنا لي�س ّ
�أ�ستير 29-28 :9؛ الر�سالة �إلى
�ضروري وذلك لأ�سباب عديدة.
ّ
�أو ًال ،يلهمنا فهمنا لتاريخنا ب�أن نكون �أهل رومية 2-1 :16؛ �ألما 8 :37؛
موروني 47-45 :7
نكونهن.
ن�ساء اهلل اللواتي يجب �أن
ّ
فمن خالل اتّباعنا مثال ن�ساء نبيالت من من تاريخنا
قدي�سي الأ ّيام الأخيرة ،يمكننا �أن نتع ّلم
ّ
الرب
"جمعية الإعانة هي م� ّؤ�س�سة ّ
3
من الما�ضي كيف نواجه الم�ستقبل.
للمر�أةّ 6".
نظم جوزف �سميث،
ثاني ًا ،يع ّلم تاريخنا �أنّ المبادئ ذاتها
جمعية الإعانة في 17
نبي ًا،
ّ
ب�صفته ّ
التي ُوجدت في الكني�سة الأولى هي
�آذار/مار�س من العام  .1842كانت
ّ
وت�شكل هذه
اليوم مبادئنا الت�أ�سي�سية.
والمتنوعة في
ال�صغيرة
المجموعة
ّ
المعرفة �إلى جانب �أهدافنا -بتعزيز
ذاك االجتماع ال ّأول عبارة عن ن�ساء
والبر ال�شخ�صي وتقوية العائالت
الإيمان ّ
جمعية
متفانيات تمام ًا ك�أخوات
ّ
والمنازل وم�ساعدة المحتاجين� -صلة
أ�صغرهن ثالث
الإعانة اليوم" .كانت �
ّ
و�صل بين ما�ضينا وحا�ضرنا.
ٍ
أكبرهن فامر�أة في
�
ا
أم
�
مراهقات
ّ
ّ
ثالث ًا ،عندما نعرف قيمة تاريخنا،
ن�ستطيع �أن ن�شارك �إرثنا الروحي ب�شكل عقدها الخام�س .كانت �إحدى ع�شرة
متزوجات واثنتان
امر�أة من
بينهن ّ
ّ
�أف�ضل .قال الرئي�س هنري �إيرنغ،
© 2011 by Intellectual Reserve, Inc.جميع الحقوق محفوظة
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ما الذي يمكننا القيام به؟

.1ما الذي يمكنني القيام به لأ�ساعد
أزورهن على نيل هبة
الأخوات اللواتي �
ّ
المحبة؟
ّ
.2ما الذي يمكنني �أن �أُبا�شره هذا
بار
ال�شهر لأ�ساعد على �صقل م�ستقبل ّ
لي؟ ولعائلتي؟ وللآخرين؟

للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
موقع www.reliefsociety.lds.org.

و�ست عازبات ولم ُيعرف
�أرملتين،
ٌّ
إحداهن .وتفاوتت
الو�ضع العائلي ل
ّ
وخلفياتهن ب�شكل
الثقافية
م�ستوياتهن
ّ
ّ
ّ
ظروفهن
كبير وكذلك اختلفت
ّ
بينهن مع
التنوع
ّ
االقت�صاد ّية .وازداد ُّ
كن
تزايد عدد الأع�ضاء ،غير �أ ّنهن ّ
7
و�سيكن دائم ًا يداً واحدة".
ّ
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