ر�سالة الرئا�سة الأولى (�آب�/أغ�سط�س )2011

الرئي�س
توما�س مون�سن

الحب في البيت-
ّ
نبينا
من
ن�صيحة
ّ

حياة عائلية مبا َركة
"عندما نكون قد اختبرنا الكثير ور�أينا كم �أنّ ق�سم ًا كبيراً
و�سطحي �أحيان ًا ،يزيد امتناننا المتياز
عابر
مما ّ
ّ
يقدمه العالم ٌ
ٌّ
كوننا جزءاً من �شيء ن�ستطيع االتّكال عليه -البيت والعائلة
نحب .و ندرك ما معنى �أن نكون مرتبطين مع ًا
و�إخال�ص َمن ّ
بالواجب واالحترام واالنتماء .ونتعلم �أنّ ما من �شيء يمكن
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�أن ّ
يحل مكان العالقة المباركة المتم ّثلة بالحياة العائلية".

حبكم لأوالدكم� .أنتم
"لكم �أ ّيها الأهل� ،أقول� ،أظهروا ّ
تحبونهم ،ولكن احر�صوا على �أن يعرفوا
تعرفون �أ ّنكم ّ
هم ذلك �أي�ض ًا .هم غالون بالن�سبة �إليكم .دعوهم يعرفون
تلبون حاجاتهم
ذلك .اطلبوا م�ساعدة �أبينا ال�سماوي فيما ّ
أبوة
في كل يوم وتتعاملون مع التحديات التي ترافق ال ّ
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حتم ًا� .أنتم تحتاجون �إلى ما يفوق حكمتكم لتربيتهم".

م�شاركة حبّنا
أحبك� ′أكثر من ذي قبل؛
"� ِ
أثن على ابنك وعانقه؛ وقُلّ �′ ،
عبر عن امتنانك على الدوام .ال تترك �أبداً م�شكلة يجب
ّ
ُ
ّ
تحبه .الأ�صدقاء يبتعدون
أهمية من
ٍ
حلها ت�صبح �أكثر � ّ
�شخ�ص ّ
أحباء يموتون .من ال�سهولة بمكان �أن
والأطفال يكبرون وال ّ
ن�ستخف بالآخرين �إلى �أن ي�أتي اليوم الذي يخرجون فيه من
ّ
حياتنا ونبقى نحن مع م�شاعر الندم" :ماذا لو" و"يا ليت".

التعبير عن حبّنا
حبكم لأوالدكم� .ص ّلوا من
عبروا عن ّ
"�أنتم �أ ّيها الأهلّ ،
�أجلهم كي ّ
يتمكنوا من مقاومة �شرور العالم� .ص ّلوا لينموا
في الإيمان وال�شهادة� .ص ّلوا ليكملوا حياتهم في الطيبة
وخدمة الآخرين.

تحبونهم.
"�أ ّيها الأوالد ،دعوا �أهلكم يعرفون �أ ّنكم ّ
تقدرون ّ
كل ما فعلوه وما زالوا يفعلونه
دعوهم يعرفون كم ّ
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من �أجلكم".

"دعونا ن�ستمتع بالحياة فيما نعي�شها ونجد الفرح في
الرحلة ون�شارك حبنا مع الأ�صدقاء والعائلة .فالوقت �سينفذ
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أهم".
م ّنا في يوم من الأيام .دعونا ال ن�ؤجل ال ّ

�إظهار حبّنا
فهن
"�أ ّيها الإخوةِ ،لنعامل زوجاتنا باحترام
مهنّ .
ونكر ّ
ّ
أزواجكن .هم
كرمن �
ّ
�شريكاتنا الأبد ّيات� .أ ّيتها الأخوات ّ
طيبة .يحتاجون �إلى ابت�سامة
يحتاجون �إلى �سماع كلمة ّ
الحب الحقيقي... .
ودودة .يحتاجون �إلى تعبير دافئ عن
ّ

الأمر الأكثر �أهمية
يخ�ص في غالب الأحيان النا�س
"الأمر الأكثر �أهمية
ّ
حولنا" .كثيراً ما نعتبر �أ ّنهم يعرفون من دون ّ
�شك كم
نحبهم .ولكن علينا �أ ّال نكتفي باالعتبار؛ علينا �أن ُنعلمهم
ّ
حبه ال
بذلك .فقد كتب وليام �شيك�سبير" :من ال يظهر ّ
يحب حق ًا ".لن نندم �أبداً على الكلمات اللطيفة التي
ّ
لفظناها �أو العاطفة التي �أظهرناها .بل �إنّ ندمنا �سيظهر في
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ال�شباب

حال تغا�ضينا عن هذه الأمور في عالقاتنا مع الأ�شخا�ص
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الأع ّز بالن�سبة �إلينا".

�أ ّمي خ ّل�صتنا

تقريب ال�سماء
"ع�سى �أن تمتلئ عائالتنا وبيوتنا بالحب :الحب لبع�ضنا
البع�ض ،والحب للإنجيل ،والحب للآخرين والحب
لمخ ّل�صنا .بذلك �ستكون ال�سماء �أقرب بقليل �إلى الأر�ض.

باتري�سيا �أوك�سيه

كنت في ال�ساد�سة من عمري ،كنت و�أختي
عندما ُ
ال�صغرى ن�شاهد مباراة كرة �س ّلة �شاركت فيها �أختنا
الكبرى .بعد �أن خرج �أبي ،رغبنا في مرافقته �إلى المنزل،
ولما عجزنا عن �إيجادهُ ،عدنا �أدراجنا
فتبعناه تحت المطرّ .
�إلى النادي لنعود �إلى المنزل مع �أمي ،غير أ� ّننا عندما دخلنا
النادي ،كان الجميع قد رحلوا.

مقد�سة يرغب �أفراد
"ع�سى �أن نجعل من بيوتنا �أمكنة ّ
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عائالتنا في العودة �إليها على الدوام".

�صالة للعائالت
تتعر�ض لهجوم في العالم اليوم،
"نظراً �إلى �أنّ العائلة ّ
مقد�سة تُه ّز�أ
ونظراً �إلى �أنّ �أموراً كثيرة لطالما اع ُتبرت ّ
اليوم ،نطلب �إليك ،يا �أبانا� ،أن تجعلنا بم�ستوى التحديات
والبر .ع�سى
التي نواجهها ،لن�صمد ّ
بقوة دفاع ًا عن الحقيقة ّ
وحب وروحية7".
�أن تكون بيوتنا مالجئ �سالم
ّ

و�ضمينا بع�ضنا
�أذكر �أ ّننا وقفنا� ،أنا و�أختي ال�صغرى،
ّ
في ّ
ظل �إطار �أحد الأبواب ،محاولتين االختباء من المطر
وم�صليتين لمجيء �أحدٍ ما .ثم �أذكر �أ ّننا �سمعنا �صوت باب
الفان الأحمر خا�صتنا ُيغلق ،فرك�ضنا ناحية ال�صوت .وهنا
حدثت �إحدى ذكريات طفولتي الأكثر �سطوع ًا في ذهني:
ت�ضمنا بين ذراعيها "كما تجمع الدجاجة فراخها تحت
� ّأمنا ّ
جناحيها" ( 3نافي  .)4 :10خ ّل�صتنا �أمي ،ولم �أ�شعر في
مما �شعرت به في تلك اللحظة.
حياتي ب�أمان �أكبر ّ
ّ
وجهتني نحو
علي� ،أرى �أنّ حياتها ّ
عندما �أفكر في ت�أثير � ّأمي ّ
المخ ّل�ص و�أظهرت لي ما معنى �أن "[نرفع] الأيدي الم�سترخية
[ون�شدد] الركب ال�ضعيفة" (المبادئ والعهود  .)5 :81فلقد
قوتها"
قوة "تفوق ّ
اتّكلت على ي�سوع الم�سيح الذي �أعطاها ّ
(.)“Lord, I Would Follow Thee,” Hymns, no. 220
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الأوالد

بناء بيت �سعيد
يقترح الرئي�س مون�سن طرق ًا يمكننا من خاللها بناء بيت
�سعيد .ابحث في المقالة لإيجاد �أ�شيا ٍء يمكنك �أن تقوم بها
�أنت وعائلتك لبناء بيت �سعيد.

التدري�س من هذه الر�سالة
المدر�س
طرق جديدة ،يطرح
في ن�شاط قوامه التفكير في ٍ
ّ
�س�ؤا ًال �أو حال ًة ما ويمنح المتع ّلمين وقت ًا ق�صيراً ليقترحوا بحرية
حلو ًال �أو �أفكاراً" (.)Teaching, No Greater Call [1999], 160
عندما تقر أ� هذه المقالة مع �أفراد العائلة ،اطلب منهم �أن
ي�صغوا �إلى الن�صائح �أو الأفكار التي ت�ؤ ّثر فيهم .يمكن لأفراد
العائلة حينئذٍ �أن ّ
طرق جديدة ليزيدوا الحب في
يفكروا في ٍ
منازلهم .فكر في دعوة العائلة �إلى مراجعة هذه الأفكار في
�أم�سية عائلية منزلية الحقة.

في ّ
دونه .ابحث
كل مرة تجد فيها �شيئ ًا يمكنك القيام بهّ ،
عن خم�س طرق على الأقل تتيح لك بناء بيت �سعيد وار�سم
بيت ًا فيه عائلتك.
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المنزلية� ،آب�/أغ�سط�س 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
"تحدث بول�س
الثانية لجمعية الإعانة:
ّ
المقد�سات.
الر�سول قديم ًا عن الن�ساء
ّ
من واجب ّ
كل واحدة م ّنا �أن تكون
مقد�سة .فعندما نكون ن�سا ًء
امر�أة ّ
مقد�س والقيام
�إنّ عمل
جمعية الإعانة ّ
ّ
ّ
مقد�س يخلق فينا القدا�سة.
مقد�سات ،تكون �أهدافنا �ساميةً .ون�شعر بعمل ّ
مهمة .ال
ب�أ ّننا ُندعى لت�أدية واجبات ّ
�سيلفيا � ِألرد ،الم�ست�شارة الأولى في
معفى منها .ما من �أخت معزولة
�أحد
ً
لجمعية الإعانة.
الرئا�سة العامة
ّ
�أو تعي�ش في دائرة �ضيقة بحيث يحول
ذلك دون قيامها ب�شيء عظيم لت�أ�سي�س من الن�صو�ص المق ّد�سة
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ملكوت اهلل على الأر�ض".
الخروج 5 :19؛ المزامير:24 :
�أ ّيتها الأخوات ،نحن ل�سنا معزوالت 4-3؛ الر�سالة الأولى �إلى �أهل ت�سالونيكي
7 :4؛ الر�سالة �إلى تيط�س 4-3 :2؛
�ضيقة .فمن
كما �أنّ دائرتنا لي�ست ّ
المبادئ والعهود 24 :38؛ 33 :46؛
جمعية
خالل قبول هبة الن�شاط في
ّ
14 :82؛ 8 :87؛ مو�سى 18 :7
النبي
الإعانة ،ن�صبح جزءاً ّ
مما و�صفه ّ
جوزف كجمعية "تنف�صل عن �شرور
من تاريخنا
العالم جميعهاُ -مختارة وفا�ضلة
�شدد النبي جوزف �سميث ،في
ّ
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ومقد�سة".
ّ
جمعية الإعانة
ن�ساء
إلى
�
حديثه
ّ
الجمعية على تقوية
ت�ساعدنا هذه
في نوفو ،على القدا�سة �شارح ًا �أنّ
ّ
�إيماننا وعلى النمو روحي ًا من خالل
باكت�سابهن النقاء والقدا�سة
الأخوات،
ّ
�إعطائنا فر�ص القيادة والخدمة
لهن ث�أثير كبير على العالم� .شرح
يكون ّ
بعد
والتعليم .في خدمتناُ ،ي�ضاف ٌ
والحب والنقاء -هذه
ما يلي" :الوداعة
ّ
نتقدم روحي ًا ويزداد هي الأ�شياء التي يجب �أن ّ
جديد �إلى حياتناّ .
مكن.
تعظ ّ
الجمعية� ...صالحية
ح�سنا باالنتماء والهو ّية والقيمة الذاتية� ... .سيكون لهذه
ّ
ّ
ندرك �أنّ الهدف من ّ
الم ِلكات فيها� ... .سي�أتي ملكوك
خطة الإنجيل هو �أَ ْمر َ
منحنا فر�صة لبلوغ قدرتنا الكاملة.
ويقدمون
الأر�ض وملكاتها �إلى �صهيون ّ
جمعية الإعانة على تح�ضيرنا احترامهم ".وال ت�ستحق �أخوات
ت�ساعد
ّ
عهودهن
لت�س ُّلم بركات الهيكل ،واحترام العهود جمعية الإعانة اللواتي يع�شن
ّ
بق�ضية �صهيون .احترام النا�س النبالء فح�سب ،بل �إنّ
التي نقطعها ،وااللتزام
ّ
جمعية الإعانة على زيادة
ت�ساعدنا
ّ
وبرنا ال�شخ�صي وعلى تقوية
�إيماننا ّ
العائالت وعلى ال�سعي �إلى من هم
بحاجة �إلى الم�ساعدة وم�ساعدتهم.
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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.

جوزف وعد الأخوات قائ ً
كنتن
ال "�إن ّ
لكن،
جديرات باالمتيازات المعطاة ّ
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يحالفكن المالئكة".
بد من �أن
فال ّ
ّ
وعندما �شاركت الأخوات في عمل
تقد�سن
خدمة الآخرين وتخلي�صهمّ ،
�شخ�صي ًا� .شاركت لو�سي ماك �سميث،
النبي ،الخير الذي ت�ستطيع
والدة ّ
جمعية الإعانة تحقيقه" :علينا �أن نحب
بع�ضنا البع�ض ،ون�سهر على بع�ضنا
البع�ض ونع ّزي بع�ضنا البع�ض ونكت�سب
4
التعليم ،فنجتمع ك ّلنا في ال�سماء".
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