ر�سالة الرئا�سة الأولى (حزيران/يونيو )2011

الرئي�س هنري �إيرنغ

الم�ست�شار ال ّأول في الرئا�سة الأولى

بركات الع�شور
عندما ّ
تحل هذه البركات ،يتزايد �إيماننا ب�أن اهلل هو م�صدر
ّ
كل ما هو ح�سن في حياتنا .وي�سهل �إدراك �أنّ التكري�س
ي� ّؤكد ّ
بكل ب�ساطة الحقيقة القائلة �إنّ مخلوقات اهلل جميع ًا
هي له .هو يجعلنا ن�شعر باالمتنان لأنّ اهلل يطلب  10في
م�ستعدين ب�شكل
المئة فقط مما �أعطانا �إ ّياه .لذلك ،نكون
ّ
�أف�ضل للعي�ش وفق ًا لقانون التكري�س عندما ُيطلب م ّنا ذلك.
ثاني ًا ،ن�شعر نحن الذين دفعنا كامل ع�شورنا بانتظام بثقة �أكبر
عندما نطلب من اهلل الأمور التي نحتاج �إليها نحن وعائالتنا.
ولقد وعد اهلل ببركات تفوق ما ن�ستطيع ت�س ّلمه عندما نكون
�أوفياء لعهدنا بدفع ع�شورنا (راجع مالخي � .)10 :3إذاً ف�إنّ
�إحدى �أعظم بركات الع�شور هي الثقة بما يحمله الم�ستقبل.
و�أ ّي ًا تكن ظروفنا� ،ستكون الأمور على �أف�ضل ما يرام.
ّ
وي�شكل
فعندما نحفظ وعودنا ،يحفظ اهلل وعوده �أي�ض ًا.
ال�شعور بال�سالم �إحدى البركات العظيمة التي تنتج عن دفع
كامل الع�شور .ويمكن لأولئك الذين حفظوا و�صية دفع
حقيقية وثمينة.
الع�شور �أن ي�شهدوا على �أنّ بركة ال�سالم
ّ

هدف اهلل من �إعطائنا الو�صايا هو مباركتنا .هو يريد �أن
يعطينا الحياة الأبدية� ،أعظم هباته ك ّلها (راجع المبادئ
والعهود  .)7 :14ولكي نت�س ّلم هبة العي�ش معه �إلى الأبد
في عائالت في الملكوت ال�سماوي ،يجب �أن ن�ستطيع
العي�ش وفق ًا ل�شريعة هذا الملكوت (راجع المبادئ والعهود
.)22 :88

لقد �أعطانا و�صايا في هذه الحياة لم�ساعدتنا على تنمية
ّ
وي�شكل قانون الع�شور �إحدى هذه الو�صايا
هذه القدرة.
الرب ع�شر دخلنا
التح�ضيرية .ويق�ضي القانون ب�أن نعطي ّ
الكامل .وهو من الب�ساطة بحيث ي�ستطيع طفل فهمه .لقد
ر�أيت �أوالداً يعطون �أ�سقف ًا مغلف ع�شور يحوي ع�شر النقود
التي اكت�سبوها.

تكمن �إحدى البركات المنبثقة عن دفع كامل الع�شور في
تنمية الإيمان بغية العي�ش وفق ًا لقانون �أ�سمى منه .لن�ستطيع
العي�ش في المملكة ال�سماوية ،علينا العي�ش وفق ًا لقانون
التكري�س .وبذلك ،يجب �أن ّ
نتمكن من ال�شعور ب�أنّ ّ
كل ما
نحن عليه ّ
وكل ما لنا هو ملك هلل.

حبهم هلل ولأبناء
ثالث ًا ،ي�شعر من يدفعون الع�شور بازدياد ّ
كيفية
اهلل جميعهم .وينبع ازدياد
ّ
الحب هذا من فهم ّ
نقدمها لمباركة النا�س في هذا
ا�ستخدام الآب للع�شور التي ّ
العالم وفي الأبدية.

يهيئنا من خاللها دفع كامل
ثمة ثالث طرق على الأقل ّ
الع�شور في هذه الحياة لن�شعر بما يجب �أن ن�شعر به لننال
هبة الحياة الأبد ّية.
� ّأو ًال ،عندما ندفع ع�شورنا للكني�سة ،يغدق �أبونا ال�سماوي
البركات علينا .ويعلم ّ
كل من دفع كامل ع�شوره بانتظام �أنّ
هذا �صحيح .وتكون البركات روحي ًة حين ًا وزمني ًة �أحيان ًا.
الرب ووفق ًا
و ُنمنح هذه البركات في الوقت الذي ّ
يحدده ّ
لما يراه منا�سب ًا لنا.

المفو�ضين ،يو ّزع الع�شور بعناية فائقة.
خدامه
ومن خالل ّ
ّ
الرب على بناء الهياكل ،حيث يمكن
ي�ساعد دافع الع�شور ّ
�أن تُختم العائالت �إلى الأبد .وي�ساعده دافع الع�شور على
�إر�سال الإنجيل �إلى النا�س في ّ
كل مكان .وي�ساعد دافع
الرب على رفع الجوع والمعاناة بطريقته الخا�صة
الع�شور ّ

1

المب�شرون وال�شباب تلك
ويلعبون فرح ًا عظيم ًا .واغتنم
ّ
الفر�صة ليع ّلموني در�س ًا من الإنجيل ،و�شعرت براحة دفعتني
�إلى الت�صميم على ت�س ّلم المعمودية.

الخدام �أن
خدامه .ويمكن ل ّأي من ه�ؤالء ّ
من خالل ّ
الحب بف�ضل ا�ستخدام الع�شور لمباركة
يخبركم كيف ازداد
ّ
النا�س .ويمكن لدافع الع�شور المخل�ص �أن يخبركم الأمر
ذاته �أي�ض ًا.

يات ،ح ّتى بعد ان�ضمامي �إلى
تحد ٍ
ولك ّنني واجهت ّ
كنت الع�ضو الوحيد في الكني�سة في تلك المنطقة
الكني�سةُ .
وكنت �أقطن بعيداً عن دار االجتماعات .ولم يعد
من البلدة
ُ
�أ�صدقائي من غير الأع�ضاء يريدون التعاطي معي .وعندما
الرب.
كنت �أ�شعر بالوحدة ،كنت �أ�ص ّلي و�أ�شعر
ُ
بحب ّ
ّ

�ستتم ت�سوية الع�شور بعد �أ�شهر .و�أنا �أ�ص ّلي لتبد�أوا �أنتم
ّ
وعائالتكم الآن بالتخطيط واال�ستعداد ال�ستحقاق البركات
التي يغدقها اهلل على ّ
كل َمن ي�ستطيعون �أن يعلنوا له �أ ّنهم
يدفعون كامل ع�شورهم.
التدري�س من هذه الر�سالة

ح�ص ًة �صغيرة من بع�ض المال الذي
ُ
كنت �أتلقّى �شهري ًا ّ
علي �أن �أعيل نف�سي بهذا
كانت � ّأمي قد تركته .كان ي�ص ُعب ّ
قررت �أن �أكون مطيع ًا .كنت �أدفع
المبلغ القليل .غير �أ ّنني ّ
علي �أي�ض ًا �أن �أدفع كلفة النقل �إلى
الع�شور وكان ّ
يتوجب ّ
المدر�سة الدينية واجتماعات الأحد .لم �أفهم الأمر ،ولك ّنني
كنت �أجد في نهاية ال�شهر� ،أنّ المال كان كافي ًا للقيام بذلك
ُ
ك ّله.

• �أحيان ًا ،تكمن الطريقة الف�ضلى لتعليم مبد�أ ما في
تج�سيده (راجع .)Teaching, No Greater Call [1999], 164
ّ
فكر في �أن تطلب من �أحد �أفراد العائلة �إظهار ما يم ّثله
الع�شر .ويمكن �أن يقوم بذلك من خالل ف�صل غر�ض عن
مجموعة من ع�شرة �أغرا�ض .ختام ًاّ ،
فكر في دعوة �أحد
كيفية ملء ق�سيمة الع�شور.
�أفراد العائلة لعر�ض ّ

• "�سي�ستفيد من تع ّلمهم من م�شاركة بع�ضهم البع�ض"
ادع �أفراد العائلة �إلى
(ُ .)Teaching, No Greater Call, 63
م�شاركة معنى قول الرئي�س �إيرنغ بح�سب ر�أيهم " :لن�شعر
بما يجب �أن ن�شعر به لننال هبة الحياة الأبد ّيةّ ".
فكر في
يح�ضرنا من خاللها دفع الع�شور
مناق�شة الطرق الثالث التي ّ
لل�شعور بما يجب �أن ن�شعر به لنت�س ّلم بركات اهلل.

المال الكافي

ال�شباب

�أعلم �أ ّنني بوركت من خالل دفع الع�شور .وقد �ساعدتني
الو�صية على اكت�ساب �شهادة �أقوى ،والخدمة
�إطاعة هذه
ّ
في بعثة تب�شير ّية ،وتمييز البركات ل ّ
أتمكن من تقوية �أع�ضا ٍء
التحديات.
جدد يواجهون
ّ

يمكنني �أن �أدفع الع�شور

الع�شور

الع�شور
ر�سالة الرئا�سة الأولى

ر�سالة الرئا�سة الأولى
الأوالد

المال الكافي

يمكنني �أن �أدفع الع�شور

فابيانو دو�س �سانتو�س دا �سيلفا

المب�شرين عندما كنت في ال�سابعة ع�شرة من
التقيت
ّ
العمر .في ذلك الوقت ،كنت� ،أنا و�أخي الأكبر ،نعي�ش
مع ًا .كانت � ّأمي قد توفّيت في ال�سنة ال�سابقة ،وكانت الحياة
�صعبة .عندما ع ّلمني
المب�شرون ،ا�ستطعت �أن �أدرك �أنّ
ّ
الكني�سة هي التي كنت �أبحث عنها طوال حياتي .غير �أنّ
ت�أثير �أ�صدقائي منعني من الذهاب �إلى الكني�سة �أ ّيام الآحاد.
ذهبت �إلى �أحد ن�شاطات الكني�سة
المرات
ُ
وفي �إحدى ّ
في ر�ؤية ال�شباب ي�ضحكون
في خالل الأ�سبوع .وقد ب ّثت ّ
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مما
�إنّ دفع الع�شور يعني �إعطاء ّ
الرب  10في المئة ّ
تخيلوا ثالثة �أوالد يقومون ب�أعمال مختلفة .لو
نكت�سبهّ .
اعتبرنا �أنّ الأول يك�سب دوالراً واحداً والثاني دوالرين
يتعين
اثنين والثالث ثالثة دوالراتّ .
دونوا قيمة الع�شور التي ّ
على ّ
كل ولد �أن يدفعها.

2

�س�ؤال �إ�ضافيٌّ � :أي من دافعي الع�شور ه�ؤالء �سيتلقّى
بركات �أكثر؟ (تلميح :راجع المقطع الأخير من ر�سالة
الرئي�س �إيرنغ).
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المنزلية ،حزيران/يونيو 2011
ر�سالة الزيارة
ّ

المقد�سات
جمعية من الن�ساء
ّ
ّ

ً
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

ع ّلمت �إاليزا �سنو ،الرئي�سة العامة الثانية
"تحدث بول�س الر�سول
لجمعية الإعانة:
ّ
المقد�سات .من واجب
قديم ًا عن الن�ساء
ّ
ّ
مقد�سة.
كل واحدة م ّنا �أن تكون امر�أة ّ
مقد�سات ،تكون
فعندما نكون ن�سا ًء ّ
�أهدافنا �ساميةً .ون�شعر ب�أ ّننا ُندعى لت�أدية
معفى منها.
مهمة .ال �أحد
واجبات ّ
ً
ما من �أخت معزولة �أو تعي�ش في دائرة
�ضيقة بحيث يحول ذلك دون قيامها
ب�شيء عظيم لت�أ�سي�س ملكوت اهلل على
1
الأر�ض".
�أيّتها الأخوات ،نحن ل�سنا معزوالت كما
�ضيقة .فمن خالل قبول
�أنّ دائرتنا لي�ست ّ
جمعية الإعانة ،ن�صبح
هبة الن�شاط في
ّ
النبي جوزف كجمعية
جزءاً ّ
مما و�صفه ّ
"تنف�صل عن �شرور العالم جميعها-
2
ومقد�سة".
ُمختارة وفا�ضلة
ّ
الجمعية على تقوية �إيماننا
ت�ساعدنا هذه
ّ
وعلى النمو روحي ًا من خالل �إعطائنا
فر�ص القيادة والخدمة والتعليم .في
بعد جديد �إلى حياتنا.
خدمتناُ ،ي�ضاف ٌ
ح�سنا باالنتماء
ّ
نتقدم روحي ًا ويزداد ّ
والهو ّية والقيمة الذاتية .ندرك �أنّ الهدف
من ّ
خطة الإنجيل هو منحنا فر�صة لبلوغ
قدرتنا الكاملة.
جمعية الإعانة على تح�ضيرنا
ت�ساعد
ّ
لت�س ُّلم بركات الهيكل ،واحترام العهود
بق�ضية �صهيون.
التي نقطعها ،وااللتزام
ّ
جمعية الإعانة على زيادة �إيماننا
ت�ساعدنا
ّ
وبرنا ال�شخ�صي وعلى تقوية العائالت
ّ
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وعلى ال�سعي �إلى من هم بحاجة �إلى
الم�ساعدة وم�ساعدتهم.
مقد�س والقيام
�إنّ عمل
جمعية الإعانة ّ
ّ
مقد�س يخلق فينا القدا�سة.
بعمل ّ
�سيلفيا � ِألرد ،الم�ست�شارة الأولى في
لجمعية الإعانة.
الرئا�سة العامة
ّ

من الن�صو�ص المق ّد�سة

الخروج 5 :19؛ المزامير4-3 :24 :؛
الر�سالة الأولى �إلى �أهل ت�سالونيكي
7 :4؛ الر�سالة �إلى تيط�س 4-3 :2؛
المبادئ والعهود 24 :38؛ 33 :46؛
14 :82؛ 8 :87؛ مو�سى 18 :7

الإيمان • العائلة • الإعانة

ما الذي يمكننا القيام به؟

 .1كيف �أ�ساعد الأخوات اللواتي
عليهن على زرع "الأهداف
�أ�سهر
ّ
ال�سامية" وبلوغها؟
 .2ما الذي �أقوم به لأجعل من حياتي
ومقد�سة"؟
" ُمختارة ،وفا�ضلة،
ّ
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقع

www.reliefsociety.lds.org.

وعندما �شاركت الأخوات في عمل
تقد�سن
خدمة الآخرين وتخلي�صهمّ ،
�شخ�صي ًا� .شاركت لو�سي ماك �سميث،
من تاريخنا
النبي ،الخير الذي ت�ستطيع جمعية
والدة ّ
�شدد النبي جوزف �سميث ،في حديثه
ّ
الإعانة تحقيقه" :علينا �أن نحب بع June
جمعية الإعانة في نوفو ،على
�إلى ن�ساء
�ضنا البع�ض ،ون�سهر على بع�ضنا البع�ض
ّ
القدا�سة �شارح ًا �أنّ الأخوات،
باكت�سابهن ونع ّزي بع�ضنا البع�ض ونكت�سب التعليم،
ّ
4
لهن ث�أثير كبير
فنجتمع ك ّلنا في الج ّنة".
النقاء والقدا�سة يكون ّ
على العالم� .شرح ما يلي" :الوداعة
مالحظات
والحب والنقاء -هذه هي الأ�شياء التي
ّ
Eliza R. Snow, “An Address,” Woman’s.1
ّ
مكن� ... .سيكون لهذه
Exponent, Sept. 15, 1873, 62
يجب �أن تعظ ّ
َ
Joseph Smith, in History of the Church, .2
الم ِلكات فيها.
الجمعية� ...صالحية �أ ْمر َ
ّ
4:570
وملكاتها
أر�ض
ل
ا
ملكوك
أتي
�
� ...سي
Joseph Smith, in History of the Church,.3
4:605, 606
ويقدمون احترامهم ".وال
�إلى �صهيون ّ
Lucy Mack Smith, in Relief Society, .4
ت�ستحق �أخوات جمعية الإعانة اللواتي
Minute Book Mar. 1842–Mar. 1844, entry
for Mar. 24, 1842, Church History Library,
عهودهن احترام النا�س النبالء
يع�شن
ّ
18–19.
فح�سب ،بل �إنّ جوزف وعد الأخوات
قائ ً
كنتن جديرات باالمتيازات
ال "�إن ّ
يحالفكن
بد من �أن
لكن ،فال ّ
ّ
المعطاة ّ
3
المالئكة".
3
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