ر�سالة الرئا�سة الأولى (ني�سان�/أبريل )2011

الرئي�س توما�س مون�سن

لي�س هو ههنا ،لك ّنه قام

في اللحظة الأخيرة ،كان المع ّلم قادراً على التراجع .غير
كل �شيء ليخ ّل�ص ّ
تحمل ّ
كل �شيء :الجن�س
�أ ّنه لم يفعلّ .
الب�شري ،والأر�ض والحياة ّكلها التي �سكنتها منذ الأزل.

يبق اليوم �سوى بع�ض البقايا لأثرية من كفرناحوم،
لم َ
المدينة التي تقع على �ضفة البحيرة ،قلب خدمة المخ ّل�ص
ب�شر في الكني�س ،وع ّلم على �شاطئ البحر،
في الجليل .هنا ّ
و�شفى في المنازل.
اقتب�س ي�سوع ،في بداية خدمته ،ن�ص ًا من �سفر �إ�شعياء:
أب�شر
الرب علي ،لأنّ
الرب م�سحني ل ّ
ّ
"روح ال�سيد ّ
الم�ساكين� ،أر�سلني لأع�صب منك�سري القلب ،لأنادي
للم�سبيين بالعتق ،وللم�أ�سورين بالإطالق" (�إ�شعياء 1 :61؛
ّ
وا�ضح عن
انظر �أي�ض ًا لوقا —)18 :4هذا الن�ص �إعالنٌ
ٌ
خطة �إلهية لإنقاذ �أبناء اهلل وبناته.

الم�سيحية تعني لي
المقد�سة
ما من كلمات في الن�صو�ص
ّ
ّ
المجدلية
مما تعنيه الكلمات التي قالها المالك لمريم
�أكثر ّ
ّ
ومريم الأخرى الباكيتين عند اقترابهما من القبر ل ُتعنيا
الحي بين الأموات؟ لي�س هو
بج�سد ر ّبهما" :لماذا تطلبن
ّ
ههنا ،لك ّنه قام" (لوقا .)6-5 :24
ُ
بهذا الإعالنُ ،انقذ َمن عا�شوا وماتوا و َمن يعي�شون الآن
و�سيموتون يوم ًا ،و َمن �سيولدون ويموتون.
ونتيجة انت�صار الم�سيح على القبر� ،س ُنقام جميعنا .هذا هو
فداء الروح .كتب بول�س:

غير �أنّ تب�شير ي�سوع في الجليل لم يكن �سوى البداية.
كان البن الإن�سان على الدوام موعد مروع ينتظره على ت ّلة
ا�سمها الجلجثة.

لكن مجد
"و�أج�سام �سماو ّية ،و�أج�سام �أر�ضيةّ .
أر�ضيات �آخر.
ال�سماو ّيات �شيء ،ومجد ال ّ
"مجد ال�شم�س �شيء ،ومجد القمر �آخر ،ومجد النجوم
�آخر .لأنّ نجم ًا يمتاز عن نجم في المجد.

�إنّ ي�سوع الذي قُب�ض عليه في حديقة جث�سيماني بعد
وحوكم
الع�شاء الأخير ،والذي تركه تالميذه و ُب�صق عليه ُ
و�أُهين ،تر ّنح تحت ثقل �صليبه في طريقه �إلى الجمجمة.
انتقل من الن�صر �إلى الخيانة ،فالتعذيب ،فالموت على
ال�صليب.

"هكذا �أي�ض ًا قيامة الأموات" (الر�سالة الأولى �إلى �أهل
كورنثو�س .)42-40 :15

المقد�سة):
في كلمات �أغنية "( "The Holy Cityالمدينة
ّ

المجد ال�سماوي هو ما ن�سعى �إليه .العي�ش في ح�ضرة اهلل
هو ما نريده .الع�ضوية في عائلة �أبدية هي ما نبتغيه.
�أنا �أ�شهد على �أ ّنه مع ّلم الحقيقة ،هو من خ ّل�ص كلاّ ً م ّنا من
الموت الدائم -غير �أ ّنه �أكثر من مع ّلم .هو قدوة عن الحياة
المثالية -غير �أ ّنه �أكثر من قدوة .هو الطبيب العظيم -غير
�أ ّنه �أكثر من طبيب .هو مخ ّل�ص العالم بالمعنى الحرفي

تغير الم�شهد... .
ّ
ً
كان ال�صباح ً
قار�سا،
باردا
فيما ارتفع ّ
�صليب
ظل
ٍ
1
على ّتلة نائية.

ال�سماوي ابنه .من �أجلنا ،بذل �أخونا
من �أجلنا ،بذل �أبونا
ّ
الأكبر حياته.
1

وقدو�س �إ�سرائيل� ،أي
للكلمة ،وابن اهلل ،و�أمير ال�سالمّ ،
المقام ،الذي �أعلن�" ،أنا هو البداية والنهاية؛ �أنا هو
ّ
الرب ُ
الحي ،و�أنا هو الذي قُتل؛ �إ ّني �شفيعكم مع الآب" (المبادئ
والعهود .)4 :110

�أرانا طريق العودة �إلى المنزل

ي�سوع الم�سيح
خ ّطة الخال�ص

ر�سالة الرئا�سة الأولى

ال�شباب

فادي
"ما �أجمل الفرح الذي تب ّثه هذه الجملة�′ :أعلم �أنّ
ّ
2
حي!"′
ّ

�أرانا طريق العودة �إلى المنزل

"جاء المخ ّل�ص �إلى الأر�ض ليرينا كيف نعي�ش الخطة
ّ
ال�سماء—خطة �ستجعلنا �سعداء �إن ع�شنا
التي ُن ّ�صت في
ال�سماوي.
وفق ًا لها .ولقد �أرانا مثا ُله طريق العودة �إلى �أبينا
ّ
أحد عبر التاريخ [′ثابت ًا] وغير [متزعزع]� ′إلى هذا
لم يكن � ٌ
الحد (مو�صايا  .)15 :5هو لم ي�صرف انتباهه �أبداًّ .
فركز
على تنفيذ �إرادة الآبّ ،
لمهمته الإلهية... .
وظل وفي ًا
ّ
"�أنتم جزء من هذه الخطة الرائعة التي ق ِ ُّدمت في
أر�ضية .كان مجيئكم �إلى الأر�ض متوقّع ًا
الممالك ما قبل ال ّ
تم قبول الخطة .فموقعكم في الزمان والمكان
منذ �أن ّ
لي�س ب�صدفة� .إنّ �إكثاركم من ′الإيمان والأعمال�( ′ألما :13
ّ � )3أ�س�س لما قد تنجزونه الآن �إن كنتم م�ؤمنين ومطيعين.
مهمتكم
 ...لديكم عمل عظيم لتقوموا به .ولتحققوا ّ
إلهية وتعي�شوا ّ
خطة ال�سعادة ،عليكم �أنتم �أي�ض ًا �أن تكونوا
ال ّ
ثابتين وغير متزعزعين".

على ذلك �أ�شهد.

مالحظات
)1892( ”Frederick E. Weatherly, “The Holy City .1
�" .2أعلم �أنّ فادي حي" (مبادئ الإنجيل ،المو�سيقى� ،ص )27

التدري�س من هذه الر�سالة
الجيدون على الوحدة بين َمن
ي�شجع
ّ
المدر�سون ّ
يع ّلمونهم .عندما ي�شارك النا�س �أفكارهم وي�صغون �إلى
بع�ضهم باحترام ،ال يتمتعون بجو �إيجابي للتع ّلم فح�سب،
بل ي�صبحون �أكثر اتّحاداً �أي�ض ًا (راجع Teaching, No Greater
 )Call [1999], 63وتنمو الوحدة بين َمن تع ّلمونهم عندما
ت�شهدون �أنتم وهم بمهابة على كفّارة ي�سوع الم�سيح
وقيامته .يمكن �أن ت�ساعد هذه الوحدة العائالت على اتّباع
ن�صيحة الرئي�س مون�سن ب�أن ت�صبح "عائلة �أبدية".

�إيلين دالتون ،الرئي�سة العامة لمن ّظمة ال�شابات،

“At All Times, in All Things, and in All Places,” Liahona,
May 2008, 116.
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المنزلية ،ني�سان�/أبريل 2011
ر�سالة الزيارة
ّ

جمعية الإعانة
هدف
ّ

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

للمرة الأولى،
عندما ُدعيت رئا�ستنا ّ
ُز ِ ّودنا ببع�ض الموارد التي تتناول تاريخ
بت�ضرع،
جمعية الإعانة .در�سناها
ّ
ّ
راغبات في معرفة هدف جمعية الإعانة
الرب القيام به .وتع ّلمنا �أنّ
وما يريدنا ّ
الرب،
هدف جمعية الإعانة ،كما و�ضعه ّ
إلهامهن
هو تنظيم بناته وتعليمهن و�
ّ
لتح�ضيرهن لبركات الحياة الأبدية.
ّ
ومن �أجل تحقيق هدف جمعية الإعانة
هذا� ،أوكل الرب كلاّ ً من الأخوات
ّ
ّ
ككل للقيام بما يلي:
والمنظمة
والبر ال�شخ�صي.
 .1تعزيز الإيمان ّ
.2تقوية العائالت والمنازل.
الرب
.3ت�أمين الإعانة من خالل خدمة ّ
و�أبنائه.
يمكننا القيام بهذا العمل على طريقة
الرب فقط عندما نبحث عن الر�ؤيا
ّ
ال�شخ�صية ونت�س ّلمها ونعمل وفق ًا لها.
ّ
ال يمكننا االنت�صار من دون الر�ؤيا
ال�شخ�صية� .إن �أ�صغينا �إلى الر�ؤيا
ّ
ال�شخ�صية ،ال يمكننا �أن نف�شل .فلقد
ّ
ع ّلمنا النبي نافي �أنّ الروح القد�س �سيرينا
ّ
"كل ما ينبغي �أن [نفعله]" ( 2نافي :32
 .)5علينا �أن ن�سمح لأنف�سنا ب�أن نكون
كاف و�ساكنين ب�شكل
هادئين ب�شكل ٍ
كاف لن�صغي �إلى �صوت الروح.
ٍ
�أي ّتها الأخوات ،لدينا دور حيوي ن�ضطلع
به في الم�ساعدة على بناء ملكوت اهلل
الرب .في الواقع،
والتح�ضير لمجيء ّ
الرب من دون
يتمم عمل ّ
ال يمكن �أن ّ
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الرب م ّنا �أن
م�ساعدة بناته .لذلك،
يتوقع ّ
ّ
نزيد تقدمتنا .هو يتوقّع م ّنا تحقيق هدف
جمعية الإعانة �أكثر من �أي وقت م�ضى.
جولي بيك ،الرئي�سة العامة لجمعية
الإعانة.
من الن�صو�ص المق ّد�سة
التثنية 7-5 :6؛ لوقا 37-30 :10؛
ر�سالة يعقوب 27 :1؛  2نافي 26 :25؛
مو�صايا .13-12 :3

من تاريخنا

في اجتماع لجمعية الإعانة في  9حزيران/
يونيو  ،1842ع ّلم النبي جوزف
جمعيتهن لم تكن
�سميث الأخوات �أنّ
ّ
"لإعانة الفقراء فح�سب ،بل لإنقاذ
1
ميز هذا الإعالن ذو
النفو�س ".ولقد ّ
الهدف الروحي والزمني جمعية الإعانة
طوال تاريخها .في العام  ،1906ع ّلم
الرئي�س جوزف ف� .سميث (-1838
يتعين على [جمعية
" :)1918ال ّ
الإعانة] التعامل مع احتياجات الفقراء،
والمر�ضى والمعوزين فح�سب ،بل �إنّ
جزءاً من واجبها –والجزء الأكبر -هو
االعتناء بالإنعا�ش الروحي وخال�ص
� ّأمهات �صهيون وبناتها؛ والحر�ص على
�أ ّال يكون �أحد مهم ً
ال بل على كون
الجميع محميين من المحن والم�صائب
وقوى الظالم وال�شرور التي تتهددهم
�شدد
في العالم 2".في العام ّ ،2001
ال�شيخ را�سل باالرد من رابطة الر�سل
3

الإيمان • العائلة • الإعانة

ما الذي يمكننا القيام به؟

.1ما هو الإلهام الذي تلقيته لم�ساعدة
هن ال�شخ�صي
�أخواتي على تعزيز �
وبر ّ
ّ
إيمانهن ّ
ومنازلهن؟ ما هي الإعانة
عائالتهن
وتقوية
ّ
ّ
أقدمها؟
التي يمكنني �أن � ّ
.2كيف �س�أ�ستخدم هذه الر�سالة لتقوية �إيماني
بالبر ال�شخ�صي؟
وزيادة التزامي ّ

للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقع

www.reliefsociety.lds.org.

الإثني ع�شر على �أنّ "لدى ّ
كل �أخت من
الرب
الأخوات اللواتي قطعن عهوداً مع ّ
مهمة �إلهية بالم�ساعدة
في هذه الكني�سة ّ
على �إنقاذ الأرواح ،وقيادة ن�ساء العالم،
وتقوية بيوت �صهيون ،وبناء ملكوت
3
اهلل".
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