ر�سالة الرئا�سة الأولى ،تموز/يوليو 2011

الرئي�س ديتر �أختدورف
الم�ست�شار الثاني
في الرئا�سة الأولى

أ�خي ،أ�نا ملتزم
وقف �أخان �شا ّبان على جرف �صخري �صغير ّ
يطل على
ٌ
معروف ومق�صو ٌد للقفز في المياه.
مياه بحيرة زرقاء �صافية،
تحدث الأخوان عن القفز من �أعلى الجرف ،وهو
ولطالما ّ
�أمر ر�أيا �آخرين يقومون به.

الحافّة؟ هل �س�أخطو �إلى الأمام �أو �أختبر حرارة المياه ب�أ�صابع
قدمي فقط؟”

جراء قيامنا ب�أعمال خاطئة؛ و�آثام �أخرى
بع�ض الآثام ُيقترف ّ
جراء عدم قيامنا ب�أي �شيء .قد ي�ؤ ّدي االلتزام الجزئي
تُقترف ّ
بالإنجيل �إلى عدم الر�ضا والتعا�سة وال�شعور بالذنب .ولكن
ال يجوز �أن ينطبق ذلك علينا لأ ّننا �شعب العهد ،فنحن نقطع
الرب.
الرب في المعمودية وعندما ندخل بيت ّ
العهود مع ّ
ر�سمون في الكهنوت.
يقطع الرجال العهود مع ّ
الرب عندما ُي َ
الرب.
أهم من الحفاظ على عهدٍ قطعناه مع ّ
وما من �شيء � ّ
ّ
فلنتذكر �سوي ًا ر ّد راحيل وليئة ليعقوب في العهد القديم .كان
ر ّداً ب�سيط ًا ووا�ضح ًا �أظهر التزامهما“ :فالآن ّ
كل ما قال لك
اهلل اف َعل” (التكوين .)16 :31
يجب �أن يتوقّع ّ
كل من هو ملتزم جزئي ًا فقط الح�صول على
ب�شكل منقو�ص .وقد تُف َتح
بركات ال�شهادة والبهجة وال�سالم
ٍ
�أمامه كوى ال�سماوات جزئي ًا فقط� .ألي�س �ضرب ًا من ال�سخافة �أن
ّ
نفكر�“ :س�ألتزم الآن بن�سبة  50في المائة ولك ّنني �س�ألتزم بن�سبة
 100في المائة عندما يظهر الم�سيح في المجيء الثاني”؟

وعلى الرغم من �أنّ كالهما كان يريد القفز ،لم يكن � ّأي
جداً �إ ّال
منهما يرغب في القفز �أو ًال .لم يكن الجرف عالي ًا ّ
�أنّ الم�سافة بدت وك�أ ّنها تزداد بالن�سبة �إلى ال�شا َّبين ك ّلما كانا
ينحنيان �إلى الأمام عند حافّة الجرف .فراحت �شجاعتهما
تتال�شى ب�سرعة.

أخوين قدمه على حافة
في نهاية المطاف ،و�ضع �أحد ال َ
وتقدم ّ
بكل ح�سم .وفي تلك اللحظة ،هم�س �أخوه
الجرف ّ
قائ ً
ال“ :لع ّله من الأف�ضل �أن ننتظر حتى ال�صيف القادم”.
�إ ّال �أنّ زخم الأخ الأول كان يدفع به �إلى الأمام ،ف�أجاب:
“�أخي� ،أنا ملتزم!”

قفز في المياه وعاد ب�سرعة �إلى ال�سطح ليطلق �صيحة
انت�صار .ولم يكن من الأخ الثاني �سوى �أن حذا حذوه على
ال�شاب
الفور .بعدئذٍ  ،راح الأخوان ي�ضحكان على كلمات
ّ
ال ّأول الأخيرة قبل �أن يقفز في المياه�“ :أخي� ،أنا ملتزم”.

الرب هو ثمرة اهتدائنا.
�إنّ التزامنا بالعهود التي قطعناها مع ّ
ويقوي نف�سنا وبهذا
يبني التزامنا بمخ ّل�صنا وكني�سته
�شخ�صيتنا ّ
ّ
ال�شكل �سيعانقنا الم�سيح عندما نلقاه ويقول لناِ “ :ن ِع ّما �أ ّيها
العبد ال�صالح والأمين” (م ّتى .)21 :25

حد ما بالقفز في المياه .ف� ّإما �أن تكون
�إنّ االلتزام �شبي ٌه �إلى ٍّ
ملتزم ًا �أو ال تكونّ � .إما �أن ت�سير قدم ًا �أو تراوح مكانك .ما من
ّ
ن�ضطر فيها �إلى اتخاذ
حل و�سطي هنا .ك ّلنا نواجه لحظات
ّ
تغير م�سار حياتنا .وك�أع�ضاء في الكني�سة ،علينا �أن
قرارات ّ
ن�س�أل �أنف�سنا“ :هل �س�أقفز في المياه �أو �س�أكتفي بالوقوف على

هناك فرق بين النية والفعل� .أولئك الذين ينوون فقط �أن
يفعلوا قد يجدون الأعذار في ّ
مرة� .أما �أولئك الذين
كل ّ

1

التحديات مبا�شر ًة
ب�شكل حقيقي ،فهم يواجهون
يلتزمون
ّ
ٍ
“�صحيح �أنّ هذا ال�سبب قد يكون منا�سب ًا
ويقولون لأنف�سهم:
ٌ
للت�أجيل ولك ّنني قطعت العهود لذا �س�أقوم بما التزمت به”.
المقد�سة وي�سعون �سعي ًا د�ؤوب ًا وراء
�إ ّنهم يبحثون في الن�صو�ص
ّ
الكن�سية ّ
ويعظمونها.
�إر�شاد �أبيهم ال�سماوي .يقبلون دعواتهم
ّ
يح�ضرون اجتماعاتهم ويقومون بالتدري�س المنزلي �أو
الزيارات المنزلية.

االقتراحات ب�ش�أن ما عليهم ر�سمه.

ال�شباب
كلّ ما يمكنني �إعطا�ؤه
�ألي�سا هان�سن

كنت �أجهِ د نف�سي في التفكير كيف �س�أدفع ثمن الن�شاطات
التي كنت �أنوي القيام بها خالل ف�صل ال�صيف ،كال�صفوف
والمخيمات ال�صيفية وغيرها� .شعرت وك�أن ّني
وور�ش العمل
ّ
تذكرت ّ
ثم ّ
كل ما تع ّلمته حول التح ّلي بالثقة
�س�أبد�أ بالبكاءّ ،
فقررت �أن �أترك الم�س�ألة بين يديه و�أن �أثق
والإيمان
ّ
بالربّ .
ب�أ ّنه �إذا كانت هذه �إرادته ف�سي� ّؤمن الو�سيلة لتحقيقها.
ح�صلت
وجدت � ّأمي �شيك ًا غير مقبو�ض
وبعد فترة ق�صيرةَ ،
ُ
ثم
عليه مقابل ٍ
عمل قمت به في وقت �سابق من تلك ال�سنةّ ،
و�صلتني في اليوم التالي جائزة نقدية ب�سيطة في البريد لأ ّنني
حقّقت المرتبة الثانية في �إحدى الم�سابقات .كانت هذه
حي فع ً
ويهتم
يحبني
ّ
ال و�أ ّنه ّ
�شهادة عظيمة بالن�سبة � ّ
إلي ب�أنّ اهلل ٌّ
لأمري و�سيعطيني ما �أحتاج �إليه.

يقول ٌ
مثل �ألماني�“ :إنّ الوعود �شبيه ٌة بالبدر� .إن لم نحترمها
فوراً من دون تر ّدد ،تت�ضاءل يوم ًا بعد يوم ”.لقد التزمنا
لقدي�سي الأ ّيام الأخيرة
ك�أع�ضاء في كني�سة ي�سوع الم�سيح ّ
تخيلوا
بال�سير على درب التلمذة وباحتذاء مثال مخ ّل�صناّ .
ويتحول نحو الخير عندما يعي�ش ّ
كل
�سيبارك العالم
ّ
كيف ُ
الرب وفق ًا لم�ستوى طاقتهم الحقيقية ،وقد
�أع�ضاء كني�سة ّ
اهتدوا في �أعماق �أنف�سهم والتزموا ببناء ملكوت اهلل.
بطريق ٍة �أو ب�أخرىّ ،
كل واحد م ّنا يقف عند نقطة اتخاذ
القرار والمياه تحته� .إ ّنني �أ�ص ّلي من �أجل �أن نتح ّلى بالإيمان
ونم�ضي قدم ًا ونواجه مخاوفنا و�شكوكنا ب�شجاعة ونقول
لأنف�سنا�“ :أنا ملتزم!”

والحب الغامران تجاه �أبي ال�سماوي
ملأني االمتنان
ّ
جراء هذا ال�شعور!
ومخ ّل�صي .و�شعرت ب�أ ّنني �أكاد �أنفجر من ّ
أ�سبح اهلل ب�أف�ضل طريقة
كنت �أتوق لأظهر مدى امتناني ول ّ
ممكنة و�أ�شرك الآخرين بهذا ال�شعور .قام �آخرون بذلك عبر
أحبذ
ت�أليف �أغنية �أو كتابة ق�صيدة �أو ر�سم لوحة ولك ّنني لم � ّ
القيام ب�أي من هذه الن�شاطات� .أدركت �أنّ ال�شيء الوحيد
أقدمه كت�سبيح منا�سب هو حياتي� ،أي �أن
الذي يمكنني �أن � ّ
�أكون “قدو ًة للم�ؤمنين” (الر�سالة الأولى �إلى تيموثاو�س :4
كل ما يطلبه وهذا ّ
 )12و�أن �أعطي حياتي للم�سيح .هذا ّ
كل
ما يمكنني �إعطا�ؤه.

التدري�س انطالقاً من هذه الر�سالة

“تكمن �إحدى الطرق لم�ساعدة المتع ّلمين على فهم مبادئ
ال�صور .فالر�سم ي�سمح لهم
الإنجيل في ح ّثهم على ر�سم
َ
با�ستك�شاف فهمهم وم�شاعرهم تجاه روايات الإنجيل ومبادئه
والتعبير عنها” (.)Teaching, No Greater Call [1999], 166
ّ
فكروا في قراءة الر�سالة ومناق�شة مبد�أ االلتزام بالإنجيل
ممن يريد ذلك �أن ير�سم �صور ًة لعمل مذكور في
والطلب ّ
الإنجيل يظهر االلتزام .قد يحتاج الأطفال الأ�صغر �س ّن ًا �إلى
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المنزلية ،تموز/يوليو 2011
ر�سالة الزيارة
ّ

تعالوا �إلى الهيكل واطلبوا بركاتكم
ادر�سي هذه المواد
وناق�شيها مع الأخوات
تزورينهن،
اللواتي
ّ
ً
منا�سبا.
كما ترينه
ا�ستخدمي الأ�سئلة لم�ساعدتك على
تقوية �أخواتك وجعل جمعية الإعانة
ً
ً
نا�شطا من حياتك.
جزءا
مباركات! المخ ّل�ص
�أخواتي ،كم نحن َ
هو على ر�أ�س هذه الكني�سة .ويقودنا
المقد�سة.
�أنبياء �أحياء .لدينا الن�صو�ص
ّ
المقد�سة
ولدينا العديد من الهياكل
ّ
حول العالم حيث يمكننا الح�صول على
المرا�سيم ال�ضرورية لم�ساعدتنا على
العودة �إلى �أبينا ال�سماوي.
نحن نق�صد الهيكل من �أجل �أنف�سنا
يو�ضح ال�شيخ روبرت هايلز من
�أو ًالِ .
رابطة الر�سل الإثني ع�شر “�إنّ الهدف
الأ�سا�سي للهيكل هو ت�أمين المرا�سيم
ال�ضرورية لإعالئنا في الملكوت
ال�سماوي� .إذ تر�شدنا مرا�سيم الهيكل
�إلى مخ ّل�صنا وتمنحنا البركات التي ت�أتينا
عبر كفّارة ي�سوع الم�سيح .الهياكل
حرم تع ّل ٍم متوفّر للإن�سان
هي �أعظم َ
فهي تعطينا المعرفة والحكمة حول
خلق العالم .وتمنحنا تعليمات ت�س ُّلم
الت�صرف
الأعطية الإر�شا َد ب�ش�أن كيفية
ّ
تتكون
خالل حياتنا هنا في الفناءّ ... .
المرا�سيم من مجموعة من التعليمات
حول طريقة العي�ش التي ينبغي �أن نتبعها
والعهود التي نقطعها من �أجل العي�ش
1
حياة �صالحة عبر �إتّباع مخ ّل�صنا”.

�إ ّال �أنّ خدمة الهيكل ال تنتهي هنا .وقد
ع ّلمنا الرئي�س بويد باكر ،رئي�س رابطة
الر�سل الإثني ع�شر قائ ً
ال�“ :ستتمكنون،
عند عملكم بالنيابة عن �شخ�ص انتقل
�إلى العالم الآخر� ،أن تقوموا بمراجعة
العهود التي قطعتموها .و�ستقومون
في عقولكم بتعزيز البركات الروحية
العظيمة المتعلقة ببيت الرب ... .في
العهود والمرا�سيم تتمركز البركات التي
يمكنكم الح�صول عليها في الهيكل
2
المقد�س”.
عاو ْدنَ المجيء.
ثم ِ
ائتين �إلى الهيكل ّ
�إنّ قطع العهود في الهيكل واحترامها
�سيبقينا على م�سار البركة الأعظم :الحياة
ُ
الأبدية.
باربرا توم�سون ،الم�ست�شارة الثانية في الرئا�سة العامة
لجمعية الإعانة.

من الن�صو�ص المق ّد�سة
�إ�شعياء 3 :2؛ الر�سالة الأولى �إلى �أهل
كورنثو�س 11 :11؛ ر�ؤيا يوحنا :7
15--13؛ المبادئ والعهود 109

قدي�سي الأيام
تلقّى نحو  6000من ّ
الأخيرة مرا�سيم الهيكل قبل النزوح من
نافو .وبح�سب الرئي�س بريغهام يونغ
(“ :)1877-1801كان الطوق الذي
القدي�سون للح�صول على مرا�سيم
�أظهره ّ
[الهيكل] عظيم ًا والحما�سة من جهتنا
لت�أديتها كبير ًة لدرجة دفعتني �إلى تكري�س
الرب في
نف�سي
ٍ
ب�شكل كامل �إلى عمل ّ
الهيكل لي ً
ال نهاراً مكتفي ًا بما ال يزيد عن
كمتو�سط يومي،
�أربع �ساعات من النوم
ّ
مرة
من دون العودة �إلى المنزل �سوى ّ
قوت قدرة عهود
في الأ�سبوع 4”.وقد ّ
القدي�سين وهم يغادرون مدينتهم
الهيكل ّ
وهيكلهم في رحلة نحو المجهول.
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من تاريخنا
تحدث النبي جوزف �إلى
كثيراً ما ّ
الأخوات في جمعية الإعانة خالل
اجتماعاتهن .وخالل فترة ت�شييد هيكل
ّ
نوفو ،ع ّلم النبي الأخوات على العقيدة
رهن لتلقّي المزيد من المعرفة
ّ
وح�ض ّ
عبر مرا�سيم الهيكل .في العام ،1842
قال لمير�سي فيلدنغ توم�سون �إنّ ت�س ّلم
الأعطية “�سيخرجك من الظالم �إلى
3
النور المذهل”.
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