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الرئي�س ديتر �أختدورف

الم�ست�شار الثاني في الرئا�سة الأولى

1 r.

rezydent
Uchtdorf

a w Radzie
a Kościoła

البحث ّ
عما هو ح�سن niu

لالنتقاد على االبتكار والإبداع والإ�صرار .يبدو �أ ّنهم ال
ي�ستطيعون التخ ّلي عن �أحقادهم .هم يثرثرون ويبحثون عن
ينمون �أحقادهم طوال عقود ،م�ستغ ّلين
�أخطاء الآخرين .هم ّ
ّ
كل فر�صة لتحطيم الآخرين والتقليل من �ش�أنهم .وهذا ال
الرب" ،لأ ّنه حيث الغيرة والتح ّزب ،هناك الت�شوي�ش
ي�سر ّ
ّ
czujących ludzi — ludzi,
ّ
وكل �أمر رديء" (ر�سالة يعقوب .)16 :3

بينما كان زوجان �شا ّبان من قدي�سي الأيام الأخيرة يبحثان
تحدثا �إلى جيران محتملين حول الحي
عن منزل جديدّ ،
والمدار�س في المنطقة.

إليهن عن المدر�سة التي
قالت �إحدى الن�ساء اللواتي تحدثا � ّ
كان �أوالدها يرتادونها" :هي المكان الأكثر روعة! المدير
رجل مذهل وطيب؛ والأ�ساتذة �أكفّاء ولطفاء وودودون.
جد م�سرورة لأنّ �أوالدنا يرتادون هذه المدر�سة الرائعة.
�أنا ّ
�ستحبانها!"
ّ

ną Mu służyć, a także
الرئي�سbliźnich. Ale
prawdą
jest
()1901-1827
عرف الرئي�س جورج كانون
عنukają złego,
معه na
pewno
بريغهام يونغ ( )1877-1801جيداً ،فقد عمل
deału.
كثب ل�سنوات طويلة ،كع�ضو في رابطة الر�سل الإثني ع�شر
ją się one nawet w
الرئي�س يونغ،
وكم�ست�شار له في الرئا�سة الأولى .وبعد وفاة
szukają powodów
do kry
ródło inwencji,
pomysłów
أبحث
كتب الرئي�س كانون في يومياته" :لم �أنتقد يوم ًا �أو �
nie potrafią uwolnić
عن الأخطاء في �سلوك [بريغهام يونغ]� ،أو się
ن�صائحه �أو
i doszukują się winy
تعاليمه في � ّأي وقت ،ال في قلبي وال ب�أقوالي �أو �أعمالي.
ci hodują złe uczucia,
خلدي
i, by ściągnąć
وهذا ي�سعدني الآن .فالفكرة التي كانت تدور iفيw dół
szy Pana, „bo
gdzie
انتقدت الأخ jest
بحثت
بريغهام �أو
على الدوام هي التالية� :إذا
ُ
niepokój i wszelki
złyإذا بد�أت،
عن �أخطائه �أو حكمت عليه ،ف�إلى �أين �س�أ�صل؛ �

وقالت امر�أة �أخرى عن مدر�سة �أوالدها�" :إنها مكان
رهيب .المدير متعجرف؛ والأ�ساتذة غير �أكفاء و�أفظاظ
وغير ودودين .ولو كنت قادرة على االنتقال من هذه
المنطقة ،لفعلت ذلك على الفور!"

تتحدثان عن المدير
والغريب في الأمر �أنّ االمر�أتان كانتا
ّ
ذاته والأ�ساتذة ذاتهم والمدر�سة ذاتها.

هل �سبق �أن الحظتم �أنّ النا�س ي�ستطيعون عاد ًة �إيجاد
ّ
و�ستتمكنون من اكت�شاف
ما يبحثون عنه؟ انظروا جيداً،
�شخ�ص وفي � ّأي �شيء تقريب ًا.
الح�سنات وال�سيئات لدى � ّأي
ٍ
لقد فعل النا�س ال�شيء ذاته مع كني�سة ي�سوع الم�سيح
عما هو
لقدي�سي الأيام الأخيرة منذ انطالقتها .من يبحث ّ
الرب
ح�سن يجد �أ�شخا�ص ًا لطفاء وعطوفين�-شعب ًا يحب ّ
ويرغب في خدمته وفي مباركة حياة الآخرين .ولكن من
�سيء يجد ،ال محالة،
ال�صحيح �أي�ض ًا �أنّ من يبحث ّ
عما هو ّ
�أموراً غير مثالية.

ُ
ف�أين �س�أتوقف؟ لم �أجر�ؤ على الثقة بنف�سي في ذلك .كنت
non (1827–1901) dobrze znał
انتقاد
pracowałفي
�أعلم �أنّ االرتداد غالب ًا ما ينجم عن ت�ساهل الروح
a (1801–1877),
gdyż
مم
ن onek Kworum
Dwunastu
الآخرين والبحث عن �أخطائهم .قد يقوم �آخرونّ ،
radca w Radzie
Prezydentaمن
قوة وحكمة وتجربة ،ب�أ�شياء كثيرة وينجون
يفوقونني ّ
nta Younga Prezydent
1
العواقب ال�شريرة ،الأمر الذي ال �أجر�ؤ على القيام به".

enniku: „Nigdy ani w sercu,
czynach nie krytykowałem
يتعين علينا نحن
ن�صيحة الرئي�س كانون القوية هي �شيء ّ
waniu [Brighama
Younga],اهلل
تحث كلمة
�أع�ضاء الكني�سة التفكير فيه بعناية فائقة.
ّ
ach. Teraz cieszę się z tego.
أتباع الم�سيح على �أن يكونوا "[طاهرين] ،ثم [م�سالمين]،
� َ
l: Gdzie dojdę, jeśli skry
[مترفقين][ ،مذعنين][ ،مملوئين] رحمة و�أثماراً
�صالحة،
;rata Brighama
jeśli zacznę

ل�سوء الحظ� ،إنّ ذلك يحدث �أحيان ًا ،ح ّتى �ضمن
الكني�سة .فما من حدود لقدرة َمن يبحثون عن �أ�سباب

1

بال�سيطرة على �أفكاري و�شعرت ب�أنّ حياتي ك ّلها قد ُد ّمرت.
ورف�ضت الخروج بين النا�س.
خجلت بمظهر �شفتي
ُ
ُ
تدمرت في ذهني ّ
مخططاتي للعزف على البيانو ولعب
ّ
الكرة الطائرة والذهاب �إلى الكني�سة وال�سباحة والدرا�سة،
وذلك ب�سبب �إ�صابتي.

[عديمي] الريب والرياء ".ولأولئك الذين يفعلون ال�سالم،
البر ُيزرع في ال�سالم" (ر�سالة يعقوب .)18 ،17 :3
"ثمر ّ

عما هو
نحن نملك �إمكانية الخيار .يمكننا �أن نبحث ّ
�سيء في الآخرين� .أو يمكننا �أن نفعل ال�سالم ونعمل
ّ
ب�شدة لأنف�سنا من فهم وعدل
فيه
نرغب
ما
آخرين
ل
ل
لنو�صل
ّ
وم�سامحة .الخيار لنا؛ لأن ّنا �سنجد حتم ًا ما نبحث عنه.

كنت �أ�صلي �أو �أت�س ّلم بركات الكهنوت
ولكن ،عندما ُ
والدي �أو �أتلقى زيارات من �أفراد عائلتي
أتحدث �إلى
�أو � ّ
ّ
و�أ�صدقائي ،كانت ترتفع معنوياتي وكنت �أ�شعر بال�سعادة
ال �أنّ النا�س� ،إن ّ
أدركت عاج ً
فكروا في
في فترة الحزن .و�
ُ
�إ�صابتي� ،إ ّنما �شعروا بالر�أفة.

مالحظة

George Q. Cannon, Journal, Jan. 17, 1878; spelling modernized.1

التدري�س من هذه الر�سالة

�شخ�صيتي ،وتع ّلمت �أ ّال
�ساعدت هذه التجربة على بناء
ّ
مما ّ
وبوركت �أي�ض ًا
يفكره النا�س ع ّني.
ُ
�أقلق �إلى هذا الحد ّ
يتعين علي �أن � ّ
أفكر
لأنّ �إ�صابتي �ساعدتني على �إدراك �أ ّنه ّ
ّ
تقوت روحي
�أقل في نف�سي و�أبد�أ باالهتمام �أكثر بالآخرينّ .
كثيراً في هذه الفترة.

"قد ت�شعر ب�أ ّنك ال تفهم جيداً �أحد المبادئ التي
ت�ستعد لتعليمه( "،مالحظات Teaching, No Greater Call
بت�ضرع وتثابر
([" .)19 ,]1999ولكن ،عندما تدر�سه
ّ
تتقوى
ثم ت�شاركه مع الآخرينّ ،
لعي�شه وت�ستعد لتعليمه ّ
وتتعمق".
�شهادتك
ّ
عما هو ح�سن في الحياة وفي الآخرين
وعندما تبحث ّ
هذا ال�شهر� ،ستكون �أكثر ا�ستعداداً لتعليم هذه الر�سالة
ولل�شهادة على حقيقتها.

وتع ّلمت �أنّ المحن هي جزء من ّ
ال�سماوي لنا.
خطة الآب
ّ
ّ
نتخطى
عما هو �سيء ،يمكننا �أن
عما هو ح�سن ال ّ
�إذا بحثنا ّ
تقوي
المحن ،ون�صبح �أ�شخا�ص ًا �أف�ضل ،وندع التجربة ّ
�شهادتنا.

لع�ضة كلب
الوجه الإيجابي ّ

عما هو ح�سن حولكم
ابحثوا ّ

المحن
طريقة التفكير

االمتنان

ر�سالة الرئا�سة الأولى

ر�سالة الرئا�سة الأولى

الأوالد

ال�شباب

عما هو ح�سن حولكم
ابحثوا ّ

لع�ضة كلب
الوجه الإيجابي ّ

�سترون ما هو ح�سن حولكم �إن تع ّلمتم البحث عنه.
وتكمن �إحدى طرق تمييز البركات في اتّخاذ عاد ٍة في
بعد الأمور الح�سنة التي ر�أيتموها في خالل
كل ليلة تق�ضي ِ ّ
اليوم.

تارا �سترينغهام

ع�ضني كلب �صديقتي في
في �صيف العام ّ ،2009
ت�سببت الع�ضة بجرح عميق في �شفتي
وجهي .ل�سوء الحظّ ،
ما ا�ستوجب تقطيبها.

خذوا وقتكم هذه الليلة لتخبروا �أحد �أفراد العائلة عن
بع�ض الأمور الح�سنة التي ر�أيتموها في حياتكم اليوم.

و�سمحت للمحنة
�شعرت باكتئاب �شديد.
بعد �إ�صابتي،
ُ
ُ

2
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المنزلية� ،آذار/مار�س 2011
ر�سالة الزيارة
ّ

في ّ
ظل الكهنوت وعلى غرار الكهنوت

ً
منا�سبا .ا�ستخدمي الأ�سئلة
تزورينهن ،كما ترينه
ادر�سي هذه المواد وناق�شيها مع الأخوات اللواتي
ّ
ً
لت�ساعدك على تقوية �أخواتك وعلى جعل جمعية الإعانة ً
نا�شطا من حياتك.
جزءا

�أخواتي العزيزات ،كم �أ ّننا مباركات!
فنحن ل�سنا �أع�ضاء في الكني�سة فح�سب،
بل �إننا �أع�ضاء �أي�ض ًا في جمعية الإعانة-
"م�ؤ�س�سة الرب للمر�أة 1".جمعية الإعانة
حب اهلل لبناته.
هي دليل على ّ
قلوبكن عندما ّ
تتذكرن البدايات
ت�سر
ّ
�أال ّ
المثيرة لهذه الجمعية؟ في � 17آذار/
مار�س من العام ّ ،1842
نظم النبي
جوزف �سميث الأخوات "في ظل
2
الكهنوت وعلى غرار الكهنوت".
� ّأمن التنظيم "في ظل
الكهنوت"للأخوات ال�سلطة والإر�شاد.
وقد ع ّلمت الرئي�سة العامة الثانية لجمعية
الإعانة� ،إاليزا �سنو �أنّ جمعية الإعانة "ال
يمكن �أن تتواجد من دون الكهنوت،
ذلك �أ ّنها ت�ستقي كامل �سلطتها وت�أثيرها
من ذلك الم�صدر 3".و�شرح ال�شيخ دالين
�أوك�س من رابطة الر�سل الإثني ع�شر
�أنّ " ،ال�سلطة التي تمار�سها الم�س�ؤوالت
جمعية الإعانة ...هي
والمدر�سات في
ّ
ّ
إليهن من خالل
�
ت�سري
التي
ال�سلطة
ّ
ارتباطهن التنظيمي بكني�سة ي�سوع
ّ
لقدي�سي الأيام الأخيرة ومن
الم�سيح ّ
تخ�صي�صهن بو�ضع �أيدي قادة
خالل
ّ
4
يدعونهن".
الكهنوت الذين
ّ
�إنّ تنظيم الجمعية "على غرار الكهنوت"
�ألقى على عاتق الأخوات م�س�ؤوليات
مقد�سة� .شرحت جولي بيك ،الرئي�سة
ّ
العامة لجمعية الإعانة ما يلي" :نحن
نعمل على طريقة الكهنوت -ما يعني
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�أ ّننا نبحث عن الر�ؤيا ونت�س ّلمها ونعمل
وفق ًا لها؛ ون ّتخذ القرارت في المجال�س
ونجهد لالهتمام بالأفراد ،واحداً
واحداً .هدفنا هو هدف الكهنوت الذي
يق�ضي ب�أن ن�ستعد لبركات الحياة الأبد ّية
من خالل قطع العهود وحفظها .لذا،
�إنّ عملنا ،تمام ًا كعمل �إخوتنا الذين
يحملون الكهنوت ،هو عمل خال�ص
5
وخدمة يقودنا لن�صبح �شعب ًا مقد�س ًا".
توم�سن ،الم�ست�شارة الثانية في
بربارة
ُ
الرئا�سة العامة لجمعية الإعانة:
المقد�سة
من الن�صو�ص
ّ
الر�سالة الأولى �إلى �أهل كورنثو�س :11
11؛ المبادئ والعهود 3 :25؛ :121
46-36
من تاريخنا
في �أثناء بناء هيكل نافو ،رغبت مجموعة
أنف�سهن لدعم
من الأخوات في تنظيم �
ّ
جهود البناء .وقد �صاغت �إاليزا �سنو
نظام ًا داخلي ًا لتلك المجموعة الجديدة.
النبي جوزف
وعندما عر�ضته على ّ
�سميث �أجابها�" :أخبري الأخوات ب�أنّ
الرب ،وب�أنّ لديه
تقدمتهن مقبولة لدى ّ
ّ
لهن� ... .س� ّ
أنظم الن�ساء في
ما هو �أف�ضل ّ
6
ظل الكهنوت وعلى غرار الكهنوت".
وبعد مدة ق�صيرة ،قال النبي لجمعية
الإعانة التي كانت قد ُن ّظمت حديث ًا:
أ�سلمكن المفتاح الآن با�سم اهلل،
"�أنا �
ّ
الجمعية ،و�ست�سري
و�ستبتهج هذه
ّ
3

الإيمان • العائلة • الإعانة

ما الذي يمكننا القيام به؟

 .1كيف يمكنني �أن �أ�ساعد الأخوات
أزورهن على اال�ستمتاع
اللواتي �
ّ
المقد�س؟
جمعية الإعانة
ببركات عمل
ّ
ّ
 .2ا الذي �س�أفعله هذا ال�شهر لأزيد من
ال�شخ�صية؟
قدرتي على ت�س ّلم الر�ؤيا
ّ
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
موقع www.reliefsociety.lds.org.

المعرفة والذكاء �إليها منذ هذا الحين7".
وكان ُيتوقع �أن ترتقي الأخوات �إلى
تتهي�أن
م�ستوى جديد من القدا�سة و�أن ّ
لمرا�سيم الكهنوت التي كانت �ست�ؤ ّدى
قريب ًا في الهيكل.
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