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الرئي�س

الهيكل المق ّد�س-منار ٌة للعالم

ّ
ت�شكل البركات التي ّ
نت�سلمها في هياكل اهلل �أهم بركات ع�ضويتنا في
الكني�سة و�أعظمها على الإطالق.
أحباء� ،أهدي محبتي
�إخوتي و�أخواتي ال ّ
و�أخل�ص تحيّاتي ٍّ
لكل منكم و�أ�صلّي ليقود
�أبونا ال�سماوي �أفكاري ويلهم كلماتي فيما
أتوجه �إليكم اليوم.
� ّ
دعوني �أبد�أ بتعليق �أو اثنين حول الر�سائل
الجميلة التي �سمعناها هذا ال�صباح من
الأخت � ِألرد والأ�سقف بورتن و�آخرين
حول برنامج الإنعا�ش في الكني�سة .كما
�أُ�شير �سابق ًا ،ت�صادف هذه ال�سنة الذكرى
الملهم
الخام�سة وال�سبعين لهذا البرنامج ُ
الذي بارك حياة الكثيرين .لقد حظيت
رواد هذا الم�سعى
ب�شرف معرفة بع�ض ّ
الرائع-رجال ر�أفة وب�صيرة -معرف ًة
�شخ�صية.
وكما ذكر ٌّ
كل من الأ�سقف بورتن
والأخت �ألرد و�آخرون ،يولَى �أ�سقف
ممن
الجناح م�س�ؤولية االعتناء بالمحتاجين ّ
يقيمون �ضمن حدود جناحه .كان هذا
�شرف ًا حظيت به عندما تر�أّ�ست ،و�أنا �أ�سقف
�شاب في مدينة �سولت اليك ،جناح ًا من
 1080ع�ضواً ،من بينهم � 84أرملة .كان
فيه كثيرون يحتاجون �إلى الم�ساعدة .وكم
كنت ممتن ًا لبرنامج الإنعا�ش في الكني�سة
ولم�ساعدة جمعية الإعانة ورابطات

الكهنوت.
�أنا �أعلن �أنّ برنامج الإنعا�ش في كني�سة
لهم
ي�سوع الم�سيح ّ
لقدي�سي الأيام الأخيرة ُم َ
من اهلل القادر على ّ
كل �شيء.
�أ ّيها الإخوة والأخوات ،ي�صادف هذا
الم�ؤتمر ذكرى مرور ثالث �سنوات على
ت�أييدي كرئي�س للكني�سة .بالطبع كانت هذه
ال�سنوات حافل ًة ومليئ ًة بالتحديات ولكن �أي�ض ًا
ببركات ال تح�صى� .إذ كانت الفر�صة التي
حظيت بها لتكري�س الهياكل و�إعادة تكري�سها
من �أكثر هذه البركات متع ًة وقدا�سةً ،و�أنا اليوم
أحدثكم عن الهيكل.
�أو ّد �أن � ّ
في خالل الم�ؤتمر العام الذي ُعقد
في �شهر ت�شرين الأول�/أكتوبر من العام
عبر رئي�س الكني�سة جوزف ف.
ّ ،1902
�سميث في كلمته االفتتاحية عن �أمله ب�أن
نحظى يوم ًا ما “بهياكل مبنية في مختلف
�أنحاء [العالم] حيث تدعو الحاجة �إليها
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لراحة النا�س”.
في ال�سنوات المئة والخم�سين التي تلت
تنظيم الكني�سة� ،أي بين العامين 1830
تم بناء  21هيك ً
ال ،بما فيها
وّ ،1980
هياكل كيرتالند و�أوهايو ونافو و�إيلينوي.
قابِلوا ذلك بال�سنوات الثالثين التي تلت
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العام  ،1980والتي �شهدت بناء 115
هيك ً
ال وتكري�سها .ومع الإعالن �أم�س عن
ثالثة هياكل جديدة� ،أ�صبح عدد الهياكل
الإ�ضافية التي هي في مرحلة البناء �أو ما قبله
يبلغ  26هيك ً
و�ست�ستمر هذه الأعداد
ال.
ّ
باالزدياد.
والهدف الذي �أمل الرئي�س جوزف ف.
يتحول
�سميث بتحقيقه في العام ،1902
ّ
�إلى واقع .نحن نرغب في ت�سهيل الو�صول
�إلى الهيكل لأع�ضائنا قدر الإمكان.
ويقع �أحد الهياكل التي يجري بنا�ؤها
حالي ًا في ماناو�س ،البرازيل .منذ �سنوات
ت�ضم �أكثر من
عديدة ،قر�أتُ عن مجموعة ّ
مئة ع�ضو تركوا ماناو�س التي تقع في قلب
غابة الأمازون المطيرة ،لل�سفر �إلى ما كان
حينذاك الهيكل الأقرب الواقع في �ساو
باولو ،في البرازيل� -أي على ُبعد حوالى
 4000كم من ماناو�س� .سافر ه�ؤالء
القدي�سون الم�ؤمنون بالقوارب طوال
�أربعة �أيام عبر نهر الأمازون وروافده.
وبعد انتهاء هذه الرحلة في المياه ،ا�ستق ّلوا
البا�صات لثالثة �أيام �إ�ضافية من ال�سفر-
قليل ومن دون
في طرقات وعرة ،وبزادٍ ٍ
� ّأي مكانٍ مريح للنوم .وبعد �سبعة �أيام
و�سبع ليالٍ و�صلوا �إلى الهيكل في �ساو
تمت �إقامة المرا�سيم الأبدية
باولو حيث ّ
بطبيعتها .بالطبع كانت رحلة عودتهم
بال�صعوبة ذاتها .غير �أ ّنهم كانوا قد ت�س ّلموا
مرا�سيم الهيكل وبركاته ،وعلى الرغم من
افتقارهم �إلى المال ،فقد كانوا ممتلئين
بروح الهيكل وباالمتنان للبركات التي
ت�س ّلموها 2.والآن ،وبعد �سنوات عديدة،
تملأ البهجة �أع�ضاءنا في ماناو�س فيما
ي�شاهدون بناء هيكلهم الخا�ص على
تبث الهياكل الفرح
�ضفاف نهر ريو نيغروّ .
في �أع�ضائنا المخل�صين �أ ّنى ُبنيت.
المقدمة
تالم�س روايات الت�ضحيات
ّ
لت�س ّلم البركات الموجودة في هياكل اهلل
ح�س ًا
فقط ،قلبي على الدوام
ّ
في ّ
وتبث ّ
متجدداً باالمتنان للهياكل.

وتارارينا
ا�سمحوا لي بم�شاركة ق�صة تيهي
َ
ان�ضم �أع�ضاء
ماو ثام و�أوالدهما الع�شرة.
ّ
العائلة جميعهم �إلى الكني�سة في �أوائل
ال�ستينات ،عندما ذهب المب�شّ رون �إلى
جزيرتهم التي تقع على بعد  160كيلومتراً
جنوب تاهيتي .و�سرعان ما بد�أوا يرغبون
في الح�صول على بركات ختم العائلة
الأبدية في الهيكل.
في ذلك الوقت ،كان الهيكل الأقرب �إلى
عائلة ماو ثام ،هيكل هاملتون في نيوزيلندا.
هو يقع على م�سافة تزيد عن 4000
كيلومتر جنوب غرب تاهيتي ،وال يمكن
بلوغه �إ ّال بال�سفر الجوي الباهظ التكاليف.
ولم تكن عائلة ماو ثام الكبيرة ،التي كان
ي�صعب عليها ك�سب عي�شها من مزرعة
�صغيرة ،تملك المال لت�سديد تكاليف
ال�سفر بالطائرة ولم يكن �أمام �أفرادها �أ ّية
فر�صة لإيجاد وظائف في جزيرتهم الواقعة
في المحيط الهادئ .فاتّخذ الأخ ماو ثام
وابنه جيرارد القرار ال�صعب باالن�ضمام
ابن �آخر كان يعمل في مناجم النيكل
�إلى ٍ
في كاليدونيا الجديدة التي تبعد 4800
رب العمل يدفع
كيلومتر غرب ًا .كان ّ
عماله �إلى المناجم غير �أ ّنه لم
تكاليف قدوم ّ
ي� ّؤمن تكاليف عودتهم �إلى ديارهم.
عمل رجال عائلة ماو ثام الثالثة لأربع
�سنوات في مناجم النيكل اال�ستوائية،
ويحملونه .وكان
ينقبون عن الخام الثقيل
ّ
الأخ ماو ثام يعود وحده� ،إلى دياره لزيارة
مرة في ال�سنة ،تارك ًا ابنيه في
ق�صيرة ّ
كاليدونيا الجديدة.

وبعد �أربع �سنوات من العمل ال�شاق،
كان الأخ ماو ثام وابناه قد جمعوا ما يكفي
من المال ال�صطحاب العائلة �إلى هيكل
نيوزيلندا .فذهب الجميع ،با�ستثناء ابنة
وختموا لهذا الزمن وللأبدية ،في
واحدةُ .
تجربة مفرحة ال تو�صف.
عاد الأخ ماو ثام من الهيكل �إلى
كاليدونيا الجديدة مبا�شرة حيث عمل
ل�سنتين �إ�ضافيتين ليدفع تكاليف �سفر االبنة
التي لم تذهب �إلى الهيكل معهم --ابنة

متزوجة وولدها وزوجها.
تقدم الأخ والأخت ماو ثام
عندما ّ
ال�سن ،رغبا في الخدمة في الهيكل.
في
ّ
وفي ذلك الحين ،كان هيكل بابيتي في
تاهيتي قد ُبني ُ
وك ّر�س فخدما فيه بعثتين
3
تب�شيريتين.
�إخوتي و�أخواتي ،الهياكل هي �أكثر
من حجارة ومالط .هي ملأى بالإيمان
وال�صوم .هي مبنية من تجارب و�شهادات.
مقد�سة بالت�ضحية والخدمة.
هي ّ

كان الهيكل القائم في كيرتالند� ،أوهايو
�سيبنى في هذا التدبير .كان
� ّأول هيكل ُ
القدي�سون في ذلك الحين فقراء ومع ذلك،
ّ
الرب ببناء هيكل ،فكان �أن ب َنوه .وكتب
�أمر ّ
“الرب
ال�شيخ هيبر كمبل عن تلك التجربة:
ّ
وحده يعرف ما مررنا به من فقر وم� ٍآ�س
و�أوقات ع�صيبة لإنجازه 4”.الحق ًا ،وبعد
ّ
تم �إنجازه بعناء� ،أُجبر القدي�سون على
كل ما ّ
أحبوه .في
مغادرة �أوهايو والهيكل الذي � ّ
نهاية المطاف وجدوا ملج�أً-مع �أ ّنه كان
م�ؤقت ًا-على �ضفاف نهر المي�سي�سي
بي في والية �إيلينوي .و�أطلقوا على مكان
تجمعهم ا�سم نافو ،ورغب ًة منهم بتقديم
ّ
ّ
مر ًة �أخرى ،وب�إيمان غير
لديهم
ما
كل
ّ
متزعزع ،ب َنوا هيك ً
ال �آخر لإلههم .غير �أنّ
اال�ضطهادات باتت كبيرة ،وفي حين كان
هيكل نافو بالكاد مكتم ً
الُ ،ه ّجروا من
منازلهم ثانية فبحثوا عن ملج�أٍ في ال�صحراء.
مجدداً فيما
وبد�أ الكفاح والت�ضحية ّ
عملوا لأربعين �سنة لبناء هيكل �سولت
اليك الذي يقف بمهابة في ال�ساحة التي
تقع جنوب ًا بالن�سبة �إلينا نحن الحا�ضرين في
مركز الم�ؤتمرات اليوم.

لطالما ارتبط بناء الهياكل وزيارتها بن�سبة
من الت�ضحية .ف�أعداد من عملوا وكافحوا
للح�صول لأنف�سهم ولعائالتهم على
البركات التي يمكن �إيجادها في هياكل اهلل
هي �أعدا ٌد ال تُح�صى.

َلم يرغب هذا القدر من النا�س في تقديم
لت�سلم بركات الهيكل؟ �أولئك الذين
الكثير ُّ
يفهمون البركات الأبدية التي ت�أتي من

2

الهيكل ،يعرفون �أنّ ما من ت�ضحية تعظم
وما من ثمن يثقل وما من كفاح ي�صعب
لت�س ّلم هذه البركات .ما من م�سافة يطول
يتعذر ّ
عبورها ،وما من عوائق ّ
تخطيها
تحمله .هم يعون
وما من �ضيق ي�صعب ّ
�أن المرا�سيم الخال�صية التي نت�س ّلمها في
الهيكل والتي تتيح لنا �أن نعود يوم ًا �إلى �أبينا
ال�سماوي في �إطار عالقة عائلية �أبدية و�أن
ت�ستحق ّ
كل
نُمنح بركات وقوة من الأعالي،
ّ
ت�ضحية ّ
وكل جهد.
واليوم معظمنا لي�س م�ضطراً لمواجهة
�صعوبات كبيرة بغية زيارة الهيكل .فخم�سة
وثمانون في المئة من �أع�ضاء الكني�سة يعي�شون
اليوم على م�سافة ال تبعد �أكثر من 320
كيلومتراً عن �أحد الهياكل ،وبالن�سبة �إلى
الكثيرين من بيننا ،هذه الم�سافة �أق�صر بكثير.
�إذا كنتم تزورون الهيكل من �أجل
�شخ�صكم �أنتم و�إذا كنتم تعي�شون على
م�سافة قريبة ن�سبي ًا من �أحد الهياكل ،فقد
تقت�صر ت�ضحيتكم على تخ�صي�ص الوقت
في حياتكم المنهمكة لزيارة الهيكل
بانتظام .هنالك ٌ
عمل كبير يجب القيام به
عمن توفّوا .وعندما
في هياكلنا بالنيابة ّ
نقوم بالعمل نيابة عنهم ،نعلم �أ ّننا �أتممنا ما
ال يمكنهم القيام به لأنف�سهم .في �إعالن
عظيم ،قال الرئي�س جوزف ف� .سميث:
“بف�ضل جهودنا با�سمهم� ،س ُتزال قيودهم
في�شع عليهم
وتزول الظلمة المحيطة بهم
ّ
النور ،و�سي�سمعون في عالم الأرواح عن
العمل الذي قام به �أوالدهم هنا من �أجلهم،
و�سيبتهجون معكم في ت�أديتكم هذه
الواجبات� 5”.إخوتي و�أخواتي هذا العمل
هو عملنا.
في عائلتي ،ح�صلت بع�ض �أكثر التجارب
قدا�سة وقيمةً ،عندما اجتمعنا في الهيكل
لت�أدية مرا�سيم الختم نياب ًة عن �أ�سالفنا
المتوفّين.
�إذا لم ي�سبق لكم �أن زرتم الهيكل �أو �إذا
�سبق �أن ذهبتم ولكن حالي ًا ل�ستم م�ؤهلين
لتو�صية بدخول الهيكل ،فما من هدف
تعملون لتحقيقه �أهم من ا�ستحقاق زيارة

الهيكل .قد تتمثل ت�ضحيتكم بمطابقة
حياتكم مع ما هو مطلوب للح�صول على
تو�صية ،وربما يكون ذلك من خالل
التخ ّلي عن العادات التي مار�ستموها طوي ً
ال
والتي ال ت� ّؤهلكم للح�صول على تو�صية.
وقد تتم ّثل بالتح ّلي بالإيمان واالن�ضباط
لدفع ع�شوركم .مهما كانت ،ت� ّأهلوا
لدخول هيكل اهلل .اح�صلوا على تو�صية
مقتنى ثمين ًا،
بدخول الهيكل واعتبروها
ً
لأ ّنها كذلك بالفعل.
ولن تكونوا قد ح�صلتم على ّ
كل ما لدى
لتقدمه� ،إ ّال بعد �أن تدخلوا بيت
الكني�سة ّ
ّ
الرب وتت�س ّلموا كل البركات التي تنتظركم
ّ
ّ
ّ
فيه� .إذ ت�شكل البركات التي نت�سلمها في
هياكل اهلل �أهم بركات ع�ضويتنا في الكني�سة
و�أعظمها على الإطالق.
�سن
والآن ،يا �أ�صدقائي ال�شباب في ّ
المراهقة� ،ضعوا الهيكل على الدوام
هدف ًا ن�صب �أعينكم .وال تقوموا بما قد
يحول دون دخولكم �أبوابه وم�شاركتكم
في البركات المقد�سة والأبدية فيه� .أنا
�أ�شكر َمن من بينكم يزورون الهيكل
بانتظام لي�ؤ ّدوا المعموديات بالنيابة عن
الموتى ،وي�ستيقظون في �ساعات الفجر
الأولى ،لكي ي�ستطيعوا الم�شاركة في هذه
المعموديات قبل بدء المدر�سة .ال يمكنني
ال يمكنني التفكير في طريقة �أف�ضل من تلك
ال�ستهالل اليوم.
و�أنتم يا �أهل الأوالد ،ا�سمحوا لي �أن
�أ�شارككم ن�صيحة حكيمة للرئي�س �سبن�سر
كمبال .قال�“ :سيكون ح�سن ًا لو ...و�ضع
الأهل في كل غرفة نوم في منزلهم �صور ًة
عن الهيكل فيمكن [لأوالدهم] ومنذ
[طفولتهم] �أن ينظروا �إلى ال�صورة ّ
كل
يوم [�إلى] �أن ت�صبح جزءاً من [حياتهم].
[يتعين عليهم]
وعندما [يبلغون] العمر الذي ّ
فيه اتخاذ القرار البالغ الأهمية [بالذهاب
6
�إلى الهيكل]� ،سيكون قد اتُخذ م�سبق ًا”.
ير ّنم �أطفالنا في االبتدائية:
أحب �أن �أرى الهيكل.
� ّ
�س�أدخله في يوم من الأ ّيام.

�س�أقطع عهداً مع �أبي؛
7
�س�أعد بالطاعة.
أهمية
�أنا�شدكم ب�أن تع ّلموا �أوالدكم � ّ
الهيكل.
قد يكون العالم مكان ًا مليئ ًا بالكثير من
التحديات وال�صعوبات لنعي�ش فيه .وغالب ًا
ما نكون محاطين بما قد يجذبنا �إلى
الأ�سفل .وبذهابي وذهابكم �إلى بيوت
اهلل المقد�سة وبتذكّرنا العهود التي نقطعها
فيها ،ن�صبح �أكثر قدرة على احتمال ّ
كل
ّ
وتخطي كل تجربة .في هذا المكان
�صعوبة
ونتقوى.
�سنتجدد
المقدّ�س� ،سنجد ال�سالم؛
ّ
ّ
والآن� ،إخوتي و�أخواتي ،دعوني �أذكر
هيكالً واحداً بعد قبل �أن �أختتم كلمتي .في
الم�ستقبل غير البعيد ،عندما تُبنى هياكل
جديدة حول العالم� ،سيقوم �أحدها في
أتحدث
مدينة ت� ّأ�س�ست منذ � 2500سنة� .أنا � ّ
عن الهيكل الذي يجري بنا�ؤه حالي ًا في
روما� ،إيطاليا.
ّ
كل هيكل هو بيت هلل ،له الوظائف
ذاتها وفيه بركات ومرا�سيم مماثلة ل�سواه.
يتم بنا�ؤه في
وحده هيكل روما في �إيطاليا ّ
�أحد �أقدم المواقع التاريخية في العالم ،في
الق َدم بطر�س وبول�س
مدينة ب�شّ ر فيها ر�سوال ِ
ب�إنجيل الم�سيح وا�ست�شهدا.
في �شهر ت�شرين الأول�/أكتوبر الما�ضي،
ولدى اجتماعنا في موقع ريفي جميل في
�شمال �شرق روما� ،أُتيحت لي الفر�صة
تهي�أنا لو�ضع
لأرفع �صالة تكري�س فيما ّ
حجر الأ�سا�س� .شعرت بالإلهام لدعوة
ال�سيناتور الإيطالي ،لو�سيو ماالن ،ونائب
رئي�س بلدية روما ،جو�سيبي ت�شاردي،
ليكونا بين �أوائل من يجرفون التراب .فقد
�شارك ٌّ
كل منهما في القرار الذي �سمح لنا
هيكل في مدينتهما.
ببناء
ٍ
كان ذاك اليوم غائم ًا ولكن دافئ ًا ،وعلى
الرغم من احتمال �سقوط المطر� ،إال �أنّ
الأمر اقت�صر على ب�ضع قطرات .وبينما
ر ّنمت الجوقة الرائعة باللغة الإيطالية �ألحان
“روح اهلل”� ،شعر الجميع ب�أن ال�سماء
والأر�ض اجتمعتا في ترنيمة مجيدة من
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المديح واالمتنان هلل القادر على ّ
كل �شيء.
لم ي�ستطع الحا�ضرون حب�س دموعهم.
وفي يوم مقبل� ،سيت�س ّلم الم�ؤمنون في
هذه المدينة الأبديّة ،المرا�سيم الأبدية
مقد�س هلل.
بطبيعتها في بيت ّ
�أعبّر عن امتناني الدائم لأبي ال�سماوي
على الهيكل الذي يجري بنا�ؤه حالي ًا في
روما وعلى ّ
كل هياكلنا� ،أ ّنى كانت .يقف
ٌّ
كل منها منار ًة للعالم ،وتعبيراً عن �شهادتنا
حي ،وعلى
على �أنّ اهلل� ،أبانا ال�سماويّ ،
�أ ّنه يرغب في مباركتنا وفي مباركة �أبنائه
وبناته من جميع الأجيالٌّ .
كل من هياكلنا
هو تعبير عن �شهادتنا على �أنّ الحياة بعد
الموت حقيقية و�أكيدة تمام ًا كحياتنا هنا
على الأر�ض� .أنا �أ�شهد على ذلك.
نقدم
أحباء� ،أ�ص ّلي كي ّ
�إخوتي و�أخواتي ال ّ
الت�ضحيات ال�ضرورية مهما كانت ،لزيارة
الهيكل والح�صول على روح الهيكل في
قلوبنا ومنازلنا .لنتبع خطى ر ّبنا ومخ ّل�صنا،
ي�سوع الم�سيح ،الذي قام بالت�ضحية
الأ�سمى من �أجلنا ،كي نح�صل على الحياة
الأبدية والإعالء في مملكة �أبينا الم�ساوي.
هذه هي �صالتي ال�صادقة ،و�أنا �أرفعها با�سم
الرب� ،آمين.
مخ ّل�صنا ،ي�سوع الم�سيح ّ
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مخ�ص�صة لزمننا الحالي
تعاليم
ّ
غير �أنّ كلمات الم�ؤتمر هي المنهج الموافق
خ�ص�ص درو�س كهنوت ملكي�صادق
�س ُت ّ
وجمعية الإعانة في الأحد الرابع من ّ
مهمتك هي م�ساعدة الآخرين على تع ُّلم
كل �شهر عليهّ .
ّ
الإنجيل والعي�ش وفق ًا له كما تم تلقينه في
مخ�ص�صة لزمننا الحالي ”.يمكن
لـ”تعاليم
ّ
تح�ضير كلّ در�س باالرتكاز على كلمة �أو �أكثر م�ؤتمر الكني�سة العام الأحدث.
�أُلقيت في الم�ؤتمر العام الأحدث .يمكن �أن
راجع الكلمة (الكلمات) ،باح ًثا عن
يختار ر�ؤ�ساء الأوتاد والقطاعات الكلمات
تلبي حاجات �أفراد
المبادئ والعقائد التي ّ
التي يجب �أن تُ�ستعمل �أو يمكنهم �أن يوكلوا
أي�ضا عن ق�ص�ص ومراجع
ّ
ال�صف .وابحث � ً
الأ�ساقفة ور�ؤ�ساء الفروع القيام بهذه
مقد�سة وجمل من الكلمة (الكلمات)
ّ
المهمة .ن�صو�ص ّ
يجب �أن ي�شدّد القادة على قيمة درا�سة الإخوة قد ت�ساعدك على تعليم هذه الحقائق.
حملة كهنوت ملكي�صادق والأخوات في
�ضع ت�صميماً حول طرق تعليم المبادئ
جمعية الإعانة للكلمات ذاتها في الآحاد
ّ
يت�ضمن الت�صميم الأ�سئلة
والعقائد .يجب �أن
ّ
ذاتها.
ال�صف على التالي:
التي ت�ساعد �أع�ضاء
ّ
ُين�صح الذين يح�ضرون درو�س الأحد الرابع • البحث عن المبادئ والعقائد في الكلمة
من ّ
كل �شهر بدرا�سة عدد المج ّلة الذي يتناول
(الكلمات).
الم�ؤتمر العام الأحدث و�إح�ضاره �إلى ال�صف.
• التفكير في معانيها.
اقتراحات لتح�ضير در�س باال�ستناد �إلى
• م�شاركة الفهم والأفكار والتجارب
الكلمات
وال�شهادات.
ِّ
�صل ليكون الروح القد�س معك بينما تدر�س
• تطبيق هذه المبادئ والعقائد في حياتهم.
هذه الكلمة (الكلمات) وتع ّلمها .قد تو ّد
�إعداد الدر�س باالعتماد على موا ّد �أخرى،
		
موا ّد در�س الأحد الرابع
الأ�شهر
�أيّار/مايو  --2011ت�شرين ال ّأول�/أكتوبر 	2011الكلمات التي نُ�شرت في عدد �أ ّيار/مايو
 2011من مج ّلة *Liahona
ت�شرين الثاني/نوفمبر--2010ني�سان�/أبريل	2011الكلمات التي نُ�شرت في عدد ت�شرين الثاني/
نوفمبر  2011من مج ّلة *Liahona
*هذه الكلمات متوفّرة (بلغات عديدة) على موقع .conference.lds.org
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المنزلية� ،أ ّيار/مايو 2010
ر�سالة الزيارة
ّ

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

فر�ص ل�صنع الخير
ٌ

ً
أ�شخا�صا
تتطلّب طريقة الربّ في م�ساعدة من لهم حاجات زمنية �
أنف�سهم وما يملكونه هلل ولعمله.
ّكر�سوا بداعي الحب � َ
�إخوتي و�أخواتي الأعزّاء ،الهدف من
الرب وما يفعله
ر�سالتي هو تمجيد ما فعله ّ
لخدمة الفقراء والمحتاجين من �أوالده
على الأر�ض واالحتفاء به .هو يحب
�أبناءه المحتاجين و�أولئك الذين يريدون
الم�ساعدة .وقد و�ضع طرقاً لمباركة َمن
يقدمونها
يحتاجون �إلى الم�ساعدة و َمن ّ
حد �سواء.
على ٍّ
ي�سمع �أبونا ال�سماوي �صلوات �أبنائه
في �أنحاء الأر�ض يطلبون الطعام ليقتاتوا،
والثياب ليك�سوا �أج�سامهم والكرامة التي
تنبع من قدرتهم على �إعالة �أنف�سهم .وقد
بلغته هذه الطلبات منذ �أن خلق الرجال
والن�ساء على الأر�ض.
تعلمون بهذه الحاجات �أينما ع�شتم
ومن جميع �أنحاء العالم .وكثيراً ما تحرّك
م�شاعر التعاطف .عندما تلتقون
قلو َبكم
ُ
�شخ�صاً يكافح لإيجاد وظيفة ت�شعرون بتلك
الرغبة في الم�ساعدة .وت�شعرون بها عندما
تذهبون �إلى بيت �أرملة وترون �أنّ ال طعام
لديها .وت�شعرون بها عندما ترون �صور
�أطفال يبكون جال�سين على �أطالل منازلهم
دمرها زلزال �أو حريق.
التي ّ
الرب ي�سمع بكاءهم وي�شعر
ولأنّ
ّ

زود تالميذه
بر�أفتكم العميقة تجاههمّ ،
بطرق للم�ساعدة .دعا
منذ بدء الأزمنة
ٍ
إمكانياتهم وذاتهم
�أوالده لتكري�س وقتهم و�
ّ
لالن�ضمام �إليه في خدمة الآخرين.
وقد ُعرفت طريقته في الم�ساعدة في فترة
من الفترات بالعي�ش وفق ًا لقانون التكري�س.
وعرفت طريقته في فترة �أخرى بالنظام
ُ
الم ّتحد .وتُعرف في زمننا الراهن ببرنامج
الإنعا�ش في الكني�سة.
وتتغير �أ�سماء العمليات وتفا�صيلها
ّ
لتتما�شى مع حاجات النا�س وظروفهم.
الرب في م�ساعدة من لهم
غير �أنّ طريقة ّ
حاجات زمنية تتط ّلب على الدوام �أ�شخا�ص ًا
كر�سوا ،بداعي الحب� ،أنف�سهم وما
ّ
يملكونه هلل ولعمله.
لقد دعانا و�أو�صانا بالم�شاركة في عمله
لم�ساعدة المحتاجين .ونحن نقطع عهداً
بالقيام بذلك في مياه المعمودية وفي
ونجدد هذا العهد �أ ّيام
المقد�سة.
هياكل اهلل
ّ
ّ
الآحاد ،عندما نتناول القربان.
هدفي اليوم هو �أن �أ�صف بع�ض ًا من
الفر�ص التي �أتاحها لنا لم�ساعدة الآخرين
أتحدث عنها
من المحتاجين .ال �أ�ستطيع �أن � ّ
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أجدد
جميعها ل�ضيق وقتنا .و�أملي هو �أن � ّ
التزامكم بالعمل و�أع ّززه.
ثمة ترنيمة حول دعوة الرب �إلى هذا
ّ
كنت �صبي ًا �صغيراً.
أن
�
منذ
ّدها
د
أر
�
العمل،
ُ
في طفولتي ،كنت �أولي انتبه ًا �أكبر للنغمة
المفرحة بدالً من قوة الكلمات� .أ�ص ّلي كي
لن�صغ
ت�شعروا بالكلمات في قلوبكم اليوم.
ِ
�إلى الكلمات مجدداً:
�صنعت خيراً في العالم اليوم؟
هل
َ
مت الم�ساعدة لمن يحتاجها؟”
هل ّ
قد ُ
هل �أفرحت الحزين وجعلت �أحداً ما
ي�شعر بال�سعادة؟
�إن لم �أفعل ذلك ،فقد ف�شلت بالفعل.
أخف ثقل �أحدهم اليوم
� َّ
لأ ّنني كنت �أنوي �أن �أ�شاركه �إ ّياه؟
�أح�صل المري�ض والمتعب على العون في
دربهم؟
�أكنت موجوداً حين احتاجوا �إلى
م�ساعدتي؟
�إذن ا�ستيقظ وافعل �شيئ ًا �أكثر
من الحلم بق�صرك في الج ّنة.
عمل الخير متعة ،و�سعادة ال تقا�س،
1
والحب.
نعمة يمتزج فيها الواجب
ّ
ير�سل الرب با�ستمرار لنا جميع ًا نداءات
يقظة .قد تكون �أحيان ًا �شعوراً مفاجئ ًا
�شخ�ص محتاج .ر ّبما �شعر
بالتعاطف تجاه
ٍ
ً
بها �أحد الآباء لر�ؤيته ولدا يقع ويجرح
ركبته .ور ّبما �شعرت بها �إحدى الأمهات
ل�سماعها بكاء طفلها الخائف في الليل.
ور ّبما �شعر ابن �أو ابنة بالتعاطف مع ولدٍ بدا
حزين ًا �أو خائف ًا في المدر�سة.

تعاطف تجاه
لقد خالجتنا جميع ًا م�شاعر
ٍ
�أ�شخا�ص ال نعرفهم حتى� .شعرتم بالقلق
مث ً
ال على َمن قد ت�أذّوا لدى �سماعكم �أخبار
الأمواج التي ارتفعت في المحيط الهادئ
بعد الزلزال الذي �ضرب اليابان.
خالجت م�شاعر التعاطف الآالف
من بينكم الذين علموا بالفي�ضانات في
كوينزالند ،في �أ�ستراليا .اقت�صرت تقارير
الن�شرات الإخبارية ب�شكل �أ�سا�سي على
تقديرات لأعداد المحتاجين .ولكن
العديدين من بينكم �شعروا ب�ألم النا�س.
متطوع �أو
وا�ستجاب لنداء اليقظة 1500
ّ
من �أكثر من �أع�ضاء الكني�سة في �أ�ستراليا،
�أتوا للم�ساعدة والتعزية.
حولوا م�شاعر التعاطف �إلى قرار بالعمل
ّ
وفقاً لعهودهم .لقد ر�أيت البركات التي
تغدق على ال�شخ�ص المحتاج الذي يتلقّى
ّ
ي�ستغل
الم�ساعدة وعلى ال�شخ�ص الذي
الفر�صة لتقديمها.
ويرى الأهل الحكماء في ٍّ
كل من
حاجات الآخرين طريق ًة تعود بالبركات
على حياة �أبنائهم وبناتهم .فقد حمل ثالثة
�أوالد م� ّؤخراً �صناديق تحوي وجبات ع�شاء
�شهية �إلى بابنا .علم �أهلهم �أ ّننا نحتاج �إلى
الم�ساعدة و�شملوا �أوالدهم في فر�صة
خدمتنا.
بارك الأهل عائلتنا من خالل خدمتهم
ال�سخية .ومن خالل خيارهم بال�سماح
ّ
لأوالدهم بالم�شاركة في العطاء ،غمروا
في
�أحفادهم الم�ستقبليين بالبركات .وب ّثت ّ
ابت�سامات الأوالد عند مغادرتهم منزلنا الثقة
ب�أنّ ذلك �سيحدث .فهم �سيخبرون �أوالدهم
قدموا
عن الفرح الذي �شعروا به عندما ّ
للرب� .أذكر ذاك ال�شعور
خدم ًة عطوفة ّ
بالر�ضى ال�ساكن منذ طفولتي حين اقتلعت
الأع�شاب ال�ضارة لأحد جيراننا بنا ًء على
دعوة والدي .عندما �أُدعى لأكون ُمعطي ًا،
�أذكر الكلمات التالية و�أ�ؤمن بها “اللهم
2
م ِلكي ،عملك يبهجني”.
�أعلم �أنّ هذه الكلمات ُكتبت لت�صف
الرب في يوم
الفرح الذي ينبع من عبادة ّ

الرب .غير �أنّ ه�ؤالء الأوالد الذين كانوا
ّ
يحملون الطعام عند بابنا �شعروا في يوم من
الرب .وقد
�أ ّيام الأ�سبوع بفرح القيام بعمل ّ
ر�أى �أهلهم الفر�صة لفعل الخير ون�شر الفرح
مد الأجيال.
على ّ
الرب في االعتناء بالمحتاجين
تتيح طريقة ّ
فر�صة �أخرى للأهل لمباركة �أوالدهم .وقد
ر�أيتها في كني�س ٍة في �أحد �أ ّيام الآحاد� .س ّلم
تبرعات عائلته
طفل �صغير الأ�سقف مغ ّلف ّ
عند دخوله الكني�سة قبل اجتماع القربان.
كنت �أعرف العائلة وال�صبي .وكانت
ُ
لتوها عن �شخ�ص محتاج
علمت
قد
العائلة
ّ
ال�صبي �شيئ ًا من هذا
في الجناح .قال والد
ّ
القبيل للطفل فيما و�ضع عطاء �صوم �أ�سخى
من المعتاد في المغ ّلف“ :لقد �صمنا اليوم
و�ص ّلينا للمحتاجين� .أرجو منك �أن ت�س ّلم
هذا المغ ّلف للأ�سقف بالنيابة ع ّنا� .أنا �أعلم
�سيقدمه لم�ساعدة َمن لديهم حاجات
�أ ّنه
ّ
�أكبر من حاجاتنا”.
وبد ًال من �أن يذكر الطفل �شعوره بالجوع
في ذاك الأحد� ،سيذكر ذاك اليوم بفرح.
عرفت من ابت�سامته ومن طريقة �إم�ساكه
ب�شدة� ،أ ّنه �شعر بالثقة الكبيرة التي
المغ ّلف ّ
منحه �إ ّياها والده ليحمل تقدمة العائلة
للفقراء� .سيذكر ذاك اليوم عندما ي�صبح
�شما�س ًا ور ّبما �إلى الأبد.
ّ
ور�أيت تلك ال�سعادة ذاتها على وجوه
الرب في
النا�س الذين �ساعدوا من �أجل ّ
�أيداهو منذ �سنوات عديدة .انفجر �سد تيتون
يوم ال�سبت الواقع فيه  5حزيران/يونيو
 .1976والقى �أحد ع�شر �شخ�ص ًا حتفهم.
وا�ضطر المئات �إلى مغادرة منازلهم في
وتدمرت بع�ض البيوت.
�ساعات قليلة.
ّ
ولم يكن تحويل مئات الم�ساكن �إلى �أمكنة
إمكانيات
قابلة لل�سكن ممكن ًا �إال بجهودٍ و�
ٍ
ّ
تخطت ما تم ّتع به �أ�صحابها.
�شعر َمن �سمعوا بالم�أ�ساة بالتعاطف و�شعر
بع�ضهم بالدعوة ل�صنع الخير .ترك الجيران
والأ�ساقفة ورئي�سات جمعيات الإعانة
المنزليون
والمدر�سون
وقادة الرابطات
ّ
ّ
والمدر�سات الزائرات منازلهم ووظائفهم
ّ
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أ�شخا�ص �آخرين عائمة
لتنظيف منازل �
ٍ
بالمياه.
عاد زوجان �إلى ريك�سبورغ من عطلة،
مبا�شر ًة بعد الفي�ضان .غير �أ ّنهما لم يذهبا
لتفقّد منزلهما .بل بحثا عن �أ�سقفهما
لي�س�أاله �أين ي�ستطيعان الم�ساعدة.
ف�أر�شدهما �إلى عائلة محتاجة.
وبعد ب�ضعة �أيّام ،ذهبا لتفقّد منزلهما.
جراء الفي�ضان.
مهدم ًا،
كان ّ
ّ
ومدمراً ك ّلي ًا ّ
فعادا بب�ساطة �إلى الأ�سقف و�س�أاله“ :ماذا
تريد م ّنا �أن نفعل بعد؟”
بد �أ ّنكم ر�أيتم
�أينما كنتم تعي�شون ،ال ّ
ً
عجيبة التعاطف تلك تنقلب عمال غير
أناني .ربما لم يحدث ذلك غداة كارثة
� ّ
طبيعية كبيرة� .أنا ر�أيتها في رابطة كهنوتية
حيث وقف � ٌأخ لي�صف حاجات رجل
�أو امر�أة يبحث �أو تبحث عن فر�صة
للعمل ليعيل نف�سه وعائلته �أو تعيل نف�سها
وعائلتها� .شعرت بالتعاطف في الغرفة،
واقترح البع�ض �أ�سماء �أ�شخا�ص قد ّ
يوظفون
ال�شخ�ص الذي يحتاج �إلى عمل.
ما ح�صل في رابطة الكهنوت وما ح�صل
في المنازل العائمة بالمياه في �أيداهو هو
الرب لم�ساعدة َمن يعانون
تعبير عن طريقة ّ
من العوز على االتّكال على �أنف�سهم .نحن
نت�صرف وفق ًا
ن�شعر بالر�أفة ونعرف كيف
ّ
الرب في الم�ساعدة.
لطريقة ّ
نحن نحتفل هذه ال�سنة بالذكرى الخام�سة
وال�سبعين لبرنامج الإنعا�ش في الكني�سة .لقد
�أُطلق في الأ�صل لتلبية حاجات َمن فقدوا
وظائفهم ومزارعهم وحتى منازلهم بعد ما
بات ُيعرف بالك�ساد الكبير.
وها قد ظهرت حاجات زمنية كبيرة
لأوالد الآب ال�سماوي مجدداً في زمننا
كما ح�صل وكما �سيح�صل على الدوام.
� ّأما المبادئ التي ّ
�شكلت �أ�س�س برنامج
الإنعا�ش في الكني�سة فهي لي�ست لزمان
واحد ومكان واحد .هي لجميع الأزمنة
والأمكنة.
هذه المبادئ روحية و�أبدية .لهذا
�سيتيح لنا فهمها وتر�سيخها في
ال�سببُ ،

قلوبنا ر�ؤي َة الفر�ص وا�ستغاللها للم�ساعدة
الرب.
�أ ّنى ومتى دعانا ّ
�إليكم بع�ض المبادئ التي �أر�شدتني
الرب
عندما �أردت تقديم الم�ساعدة بطريقة ّ
وعندما تلقّيت الم�ساعدة من الآخرين.
�أو ًال ،ي�شعر جميع النا�س ب�سعادة �أكبر
وباحترام �أكبر للذات عندما ي�ستطيعون
ّ
ويتمكنون من
�إعالة �أنف�سهم وعائالتهم
االعتناء بالآخرين� .أنا ممتن َلمن �ساعدوني
وبت �أكثر
على تلبية حاجاتي بنف�سيُّ .
امتنان ًا مع مرور ال�سنين ،لمن �ساعدوني
على االتكال على ذاتي .و�أنا ممتن على
وجه الخ�صو�ص لمن ّبينوا لي كيف �أ�ستعمل
بع�ض ًا من الفائ�ض الذي �أملكه لم�ساعدة
الآخرين.
لقد تع ّلمت �أنّ طريقة الح�صول على
فائ�ض تقت�صر على �إنفاق � ّ
مما �أك�سب.
أقل ّ
بف�ضل هذا الفائ�ض ،تمكّنت من �أن �أتع ّلم
�أنّ العطاء �أف�ضل حق ًا من الت�س ّلم .ويعود
نقدم
ذلك جزئي ًا �إلى �أنّ
الرب يباركنا عندما ّ
ّ
الم�ساعدة بطريقته.
متحدث ًا عن
قال الرئي�س ماريون رومني
ّ
عمل الإنعا�ش“ :في �إطار هذا العمل ،ال
ئم
يمكنك �أن تعطي �إلى ّ
حد يفقركّ ”.
اقتب�س عن رئي�س بعثته ،ملفين باالرد ،ما
يلي“ :ال يمكن ل�شخ�ص �إعطاء الفتات
للرب من دون �أن يح�صل على رغيف في
ّ
3
المقابل”.
�صحة ذلك في حياتي.
لقد اكت�شفت ّ
عندما �أكون كريم ًا مع �أوالد الآب
ال�سماوي المحتاجين ،يكون هو كريم ًا
معي.
هنالك مبد�أ ثانٍ من مبادئ الإنجيل كان
دلي ً
قوة الوحدة
ال لي في عمل الإنعا�ش وهو ّ
وبركتها .عندما ن�شبك الأيدي لنخدم النا�س
الرب قلوبنا.
يوحد ّ
المحتاجينّ ،
عبر الرئي�س روبن كالرك االبن عن
وقد ّ
ذلك بهذه الطريقة“ :لقد ...ولّد هذا
أخوة الم�شتركة فيما
العطاء� ...شعوراً بال ّ
عمل رجال من جميع المجاالت والمهن
جنباً �إلى جنب في حديقةٍ �أو م�شروع �آخر

إنعا�ش4”.
من م�شاريع ال ٍ
أخوة المع ّزز هذا يبديه
وال�شعور بال ّ
المت�س ّلم والمعطي على حد �سواء .وحتى
اليوم ،ي�شعر �أحد الرجال الذي جرفت معه
الوحول جنب ًا �إلى جنب في منزله العائم
بالمياه في رك�سبورغ ،برابط ي�صله بي.
وهو ي�شعر بكرامة �شخ�صية �أعظم لكونه قد
قام بكل ما في و�سعه لنف�سه ولعائلته .فلو
عمل ٌّ
كل منا على حدة ،لفقد كالنا بركة
روحية.
ويقودنا ذلك �إلى المبد�أ الثالث في عمل
الإنعا�ش بالن�سبة �إلي :اجمع �أفراد عائلتك
للعمل معك كي ي�ستطيعوا تع ّلم االعتناء
ببع�ضهم بع�ض ًا كما يعتنون بغيرهم .فعلى
الأرجح �أنّ �أبناءك وبناتك الذين يعملون
معك لخدمة �آخرين محتاجين� ،سي�ساعدون
بع�ضهم بع�ض ًا عندما يحتاجون �إلى ذلك.
القيم الرابع من الإنعا�ش
تع ّلمت المبد�أ ّ
كنت �أ�سقف ًا .وقد نبع
في الكني�سة عندما ُ
من الو�صية التالية الواردة في الن�صو�ص
بمد �أيدينا للفقراء.
المقد�سة والتي تق�ضي ّ
ّ
�إ ّنه لمن واجب الأ�سقف �أن يجد َمن يبقون
بحاجة �إلى الم�ساعدة بعد �أن يكونوا قد
بذلوا وعائالتهم ّ
كل ما في و�سعهم ،ويقدم
الرب ير�سل
لهم الم�ساعدة .واكت�شفت �أنّ
ّ
الروح القد�س ليتيح لكم �أن “[تطلبوا]
و[تجدوا]” 5في االعتناء بالفقراء تمام ًا
كما يفعل هو في �إيجاد الحقيقة .غير �أ ّنني
تع ّلمت �أي�ض ًا �أن �أ�شرك رئ�سية جمعية الإعانة
في البحث .فقد تت�س ّلم الر�ؤيا قبلكم.
�سيحتاج بع�ضكم �إلى هذا الإلهام في
الأ�شهر المقبلة .ولإحياء الذكرى الخام�سة
وال�سبعين لبرنامج الإنعا�ش في الكني�سة،
�ستتم دعوة الأع�ضاء من حول العالم
للم�شاركة في يوم خدمة� .سي�سعى القادة
يحددون
والأع�ضاء �إلى ا�ستالم الر�ؤيا فيما ّ
الم�شاريع التي �س ُتنفّذ.
أقدم ثالثة اقتراحات لكم فيما
�س� ّ
ت�صمّمون م�شروع خدمتكم.
جهزوا �أنف�سكم و َمن تقودون
�أو ًالّ ،
روحي ًا .فلن ت�ستطيعوا �أن تروا بو�ضوح
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هدف الم�شروع� ،أي مباركة حياة �أوالد
ال�سماوي روحي ًا وزمني ًا� ،إال �إذا النت
الآب
ّ
القلوب بف�ضل كفارة المخ ّل�ص.
اقتراحي الثاني هو اختيار الأ�شخا�ص
الذين �سيتلقّون خدمتكم� ،ضمن الملكوت
ممن تلم�س حاجاتهم
�أو في المجتمعّ ،
�سيقدمون الخدمة .حينذاك
قلوب الذين
ّ
بحبهم.
ي�شعر الأ�شخا�ص الذين يخدمونهم ّ
وقد ي�شعرهم ذلك ب�سعادة �أكبر ،كما
وعدت الترنيمة ،من القيام بتلبية حاجاتهم
الزمنية فح�سب.
اقتراحي الأخير هو التخطيط لالعتماد
على روابط العائالت والرابطات
والمنظمات الم�ساعدة والنا�س الذين
تعرفونهم في مجتمعاتكم .فال�شعور
بالوحدة يع ّزز الآثار الح�سنة للخدمة التي
تقدمونها .و�سينمو ذاك ال�شعور بالوحدة
ّ
في العائالت والكني�سة والمجتمعات
لي�صبح �إرث ًا دائم ًا بعد انتهاء الم�شروع
بوقت طويل.
أقدركم.
هذه هي فر�صتي لأخبركم كم � ّ
حبة التي قدمتموها
من خالل الخدمة ُ
الم ّ
للرب ،تلقّيت امتنان الأ�شخا�ص الذين
�ساعدتموهم عندما التقيتهم حول العالم.
قدمتم
وجدتم طريقة لرفعهم عندما ّ
الرب .رميتم� ،أنتم
الم�ساعدة بطريقة ّ
وتالميذ للمخ ّل�ص ،متوا�ضعون مثلكم،
خبزكم على وجه المياه في الخدمة ،وقد
حاول النا�س الذين �ساعدتموهم �إعطائي
رغيف امتنان مقابل ذلك.
و�أنا �أتلقّى تعبير التقدير هذا ذاته من
النا�س الذين عملوا معكم� .أذكر �أ ّنني
كنت �أقف في �إحدى المرات �إلى جانب
نتحدث
الرئي�س عزرا تافت بن�سن .ك ّنا
ّ
الرب .وقد
عن خدمة الإنعا�ش في كني�سة ّ
ً
فاج�أني بطاقته ال�شابة عندما قال م�شيرا بيده
أحب هذا العمل وهو عمل
بحما�سة�“ :أنا � ّ
بالفعل!”
أتقدم منكم بال�شكر
نياب ًة عن المع ّلمّ � ،
لعملكم في خدمة �أوالد �أبينا ال�سماوي.
هو يعرفكم ويرى جهدكم ومثابرتكم

وت�ضحيتكم .و�أنا �أ�ص ّلي ليمنحكم بركة ر�ؤية
ثمرة �أعمالكم في �سعادة َمن �ساعدتموهم
و َمن �ساعدتم معهم نياب ًة عن الرب.
�أعلم �أنّ الآب ال�سماوي حي وهو ي�سمع
�صلواتنا� .أعلم �أن ي�سوع هو الم�سيح.
وتتقووا
يمكن �أن تتنقّوا و َمن تخدمونهم
ّ
من خالل خدمته وحفظ و�صاياه .يمكنكم
�أن تعلموا كما �أعلم ،بقوة الروح القد�س،
�أنّ جوزف �سميث كان نبي اهلل الذي

ا�ستعاد الكني�سة الحقيقية والحية ،التي هي
هذه� .أ�شهد على �أنّ الرئي�س توما�س مون�سن
عما فعله
هو نبي اهلل
الحي .هو مثال عظيم ّ
ّ
ب�صنع الخير� .أ�صلي كي
ّ
الرب :االلتزام ُ
ن�ستغل فر�صنا “[لنرفع] الأيدي الم�سترخية
و[ن�شدد] الركب ال�ضعيفة 6”.با�سم ي�سوع
المقد�س� ،آمين.
الم�سيح
ّ
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