ر�سالة الرئا�سة الأولى (أيلول/سبتمبر )2011

الرئي�س ديتر �أختدورف
المستشار الثاني
في الرئاسة األولى

الم�ؤتمر العام —
مميزة
بركة
ّ

تح�ضيراً للم�ؤتمر العام ،ا�سمحوا لي �أن �أقترح عليكم ثالثة
يتفوه
مفاهيم �أ�سا�سية قد ت�ساعدنا على تلقّي الكلمات التي ّ
ُّ
وتذكرها وتطبيقها ب�شكل �أف�ضل.
الرب
بها ّ
خدام ّ

يتحدث �إلى جاره الذي
�صالح في الكني�سة
ع�ضو
كان
ّ
ٌ
ٌ
لم يكن من كني�ستنا وعندما تناوال مو�ضوع الم�ؤتمر العام،
طرح الجار ال�س�ؤال التالي�“ :أتقول لي �إ ّنه لديكم �أنبياء
مرتَين في ال�سنة في م�ؤتمر
ُ
ور�سل؟ وهم يك�شفون كلمة اهلل ّ
عالمي؟”
ّ
“بكل ت�أكيد”.
ف�أجاب الع�ضو في الكني�سة بثقة:
ّ
مهتم فع ً
ال ثم �س�أل:
ففكر الجار بالأمر للحظة وبدا �أ ّنه ٌّ
“وماذا قالوا في الم�ؤتمر العام الأخير؟”

� .1إ ّن �أع�ضاء الكني�سة م�ؤ ّهلون للح�صول على ر�ؤى �شخ�صيّة
عندما ي�ستمعون �إلى الكلمات المل َهمة التي تُقال في الم�ؤتمر العام
ودرا�ستها.
تتح�ضرون للم�ؤتمر العام� ،أدعوكم �إلى التفكير
فيما
ّ
في الأ�سئلة التي تو ّدون الح�صول على �إجابة عنها .قد
ال ّ
تكونون مث ً
الرب و�إر�شاده في ما يتع ّلق
متعط�شين لتوجيه ّ
بالتحديات التي تواجهونها.
ّ
المحددة مبا�شر ًة من
وقد ت�أتي اال�ستجابة ل�صلواتكم
ّ
محددة كما قد ت�أتي الأجوبة
معين �أو من جملة ّ
حديث ّ
�أحيان ًا �أخرى في كلمة �أو جملة �أو �أغنية يبدو لنا �أ ّنها ال
تتع ّلق بظروفنا� .إنّ قلب ًا يزخر باالمتنان لبركات الحياة
�سيمهد
وبرغبة �صادقة ل�سماع كلمات ال ُن�صح واتّباعها
ّ
ال�شخ�صية.
الطريق للر�ؤيا
ّ

عندئذٍ انتقل الع�ضو ال�صالح في الكني�سة من الحما�سة تجاه
م�شاركة الإنجيل �إلى الخجل والحرج .فحاول جاهداً �إ ّال أ� ّنه
لم ي�ستطع التفكير في تفا�صيل � ٍّأي من الأحاديث التي ت َُليت.
فوجد �صديقه هذا ُمق ِلق ًا وقال له�“ :أتقول لي �إنّ اهلل يك ّلم
الإن�سان في أ� ّيامنا هذه و�أنت ال ّ
تتذكر ما الذي قاله؟”
وتعهد ب أ� ّنه �سيقوم
اتّ�ضع هذا الأخ بعد ذلك الحديث ّ
بجهد �أكبر ّ
الرب في
لتذكر الكلمات التي يلفظها ّ
خدام ّ
الم�ؤتمر العام.
تذكر ّ
نحن نعرف كم من ال�صعب ّ
أعطيت
كل ر�سالة � ِ
واثق �أ ّنه لي�س علينا �أن نخجل �إن لم
في الم�ؤتمر العام و�أنا َل ٌ
نتذكرها ك ّلها� .إ ّال �أنّ هناك ر�سائل في ّ
ّ
كل م�ؤتمر عام تُمنح
ب�شكل
ال�شخ�صية
تخ�ص ظروفنا
كهبة وبركة من ال�سماء
ٍ
ّ
ّ
خا�ص.

لمجرد �أنّها تبدو م�ألوفةً.
 .2ال تتجاهلوا ر�سال ًة
ّ
لطالما ع ّلم الأنبياء بوا�سطة التكرار؛ �إ ّنها قاعدة للتع ّلم
و�سوف ت�شهدون على الكثير من التكرار في الموا�ضيع
والعقائد في الم�ؤتمر العام .ولكن دعوني �أطمئنكم ب�أنّ
المخيلة .نحن
ذلك لي�س ب�سبب النق�ص في االبتكار �أو
ّ
الرب
ن�سمع دائم ًا الر�سائل حول موا�ضيع مت�شابهة لأنّ
ّ
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يع ّلمنا ويطبع في �أذهاننا وقلوبنا بع�ض المبادئ الأ�سا�سية
والت�صرف على
أهمية �أبد ّية عظيمة يجب فهمها
ذات � ّ
ّ
�أ�سا�سها قبل �أن ننتقل �إلى �أمور �أخرى� .إنّ � ّأي ب ّناء حكيم
ي�ضع الأ�سا�سات �أو ًال قبل بناء الجدران وال�سقف.

ال�شباب

الجيد والأح�سن والأف�ضل

ماري �سيل�ست لوي�س

تك ّلم ال�شيخ دالين �أوك�س من رابطة الر�سل الإثني ع�شر في
حديثه خالل الم�ؤتمر العام في ت�شرين الأول�/أكتوبر 2007
“الجيدة والأح�سن والأف�ضل” ،وعندما
عن الن�شاطات
ّ
و�صل في حديثه �إلى م�س�ألة “ن�شاطات الأوالد المفرطة”
أتحرك في مقعدي ا�ضطراب ًا.
رحت � ّ
كنت �أعلم �أ ّنني �أبالغ في ن�شاطاتي� .إذ كنت �أ�شارك في
المدر�سية و�أح�ضر �صفوف المواد ال�صعبة في
الم�سرحيات
ّ
ّ
المدر�سة كما كنت �أ�شارك في ن�شاطات عديدة �أخرى .لم
�أكن �أ�شارك في ن�شاطات ّ
ب�شكل مخ ِل�ص
منظمة ال�شا ّبات
ٍ
وكانت �أ ّيام الأحد مليئة بالتوتّر وال�ضغط �إذ كنت �أحاول
المنزلية في اللحظة الأخيرة .وقد فقد
�إنهاء الفرو�ض
ّ
التمرين المو�سيقي وتنقيح �صحيفة المدر�سة عن�صر الت�سلية
فيهما و�أ�صبحا نوع ًا من العمل.

 .3يجب �أن تكون الكلمات المذكورة في الم�ؤتمر العام بو�صل ًة
تر�شدنا �إلى الطريق الذي يجب اتّباعه في الأ�شهر الآتية.

�إذا ما �سمعنا دعوات الروح وتبعناها ،فهي �ستخدمنا
لنتحدى
كال ِلياحونا �أو البو�صلة التي تر�شدنا عبر المجهول
ّ
الوديان والجبال التي تواجهنا (راجع  1نافي .)16
يعبرون عن �إرادة
لقد رفع اهلل منذ بداية الأزمان �أنبياء ّ
ؤوليتنا
ال�سماوات لل�شعوب التي تعي�ش في زمنهم ومن م�س� ّ
نطبقها.
�أن ن�ستمع �إلى الر�سائل التي يوفّرها ّ
الرب لنا ّ
وثم �أن ّ
والمحب لم يترك �أوالده ولن
�إنّ �أبانا ال�سماوي الرحوم
ّ
يتركهم �أبداً واليوم ،كما في الأزمنة الما�ضية ،لديه ٌ
ر�سل
معينون ال يزال يك�شف كلمته لهم.
و�أنبياء ّ

لقد دفعني حديث ال�شيخ �أوك�س �إلى مراجعة جدول
جيدة ولك ّنها كانت كثير ًة جداً
�أعمالي .كانت ن�شاطاتي ّ
علي اختيار الأف�ضل من بينها .وفيما كنت �أحاول �أن
وكان ّ
أقرر ما هي الن�شاطات التي يجب �أن �أتخ ّلى عنها� ،أدركت �أنّ
� ّ
�إنجيل ي�سوع الم�سيح هو �أف�ضل �أولو ّية قد ي�ضعها �أي �إن�سان
المقد�سة على
في حياته .فو�ضعت ال�صالة ودرا�سة الن�صو�ص
ّ
ر�أ�س الئحتي و�أ�صبحت حياتي �أكثر �سال�س ًة منذ ذلك الحين.
الرب
لقد ع ّلمني ال�شيخ �أوك�س �أ ّنه عندما نقوم بما يريدنا ّ
�أن نقوم به � ّأو ًال ،ي�سير ّ
كل �شيء �آخر ب�سال�سة .ف�إذا در�ست
المقد�سة قبل اللعب �أو حتى قبل القيام بفرو�ضي،
ن�صو�صي
ّ
�س� ّ
أتمكن من �إنجاز ّ
مهم .وعندما � ّ
أركز حياتي
كل ما هو ّ
الرب بدل زيادته كفكرة مت� ّأخرة� ،أ�ضفي �إليها المزيد
حول ّ
من ال�سالم والنجاح.

كم هو رائع امتياز �أن ن�سمع ر�سائل اهلل ّ
لكل واحد م ّنا
نتح�ضر جيداً لهذه البركة
خالل الم�ؤتمر العام! دعونا
ّ
خدامه
المعطى لنا عبر ّ
العظيمة �أي هذا الإر�شاد الإلهي ُ
المختارين.
مميز ٌة فع ً
ال.
لأنّ هذه البركة هي ّ

التدري�س انطالقاً من هذه الر�سالة
و�شجع العائلة على تحديد الأمور
•�إقر�ؤوا الر�سالة �سوي ًا
ّ
جيداً خالل الم�ؤتمر العام.
التي يجب �أن ي�صغوا �إليها ّ
•من �أجل م�ساعدة الأطفال ال�صغار على تطبيق الن�صيحة
التي �أعطاها الرئي�س �أختدورف ،يمكنك �أن تريهم
جدو ً
ال لل�سلطات العامة (تجده في عدد مج ّلة Liahona
الذي يتناول الم�ؤتمر العام)� .أخبِرهم �أنّ �أع�ضاء
الرئا�سة الأولى ورابطة الر�سل الإثني ع�شر �سوف
�شجع الأطفال
تكون لهم كلمات في الم�ؤتمر العامّ .
وار�سم �صور ًة
على اال�ستماع �إلى مجريات الم�ؤتمر ُ
لم�ساعدتهم على ّ
تذكر ما تع ّلموه .يمكن للأهل زيارة
موقع  conferencegames.lds.orgمن �أجل المزيد من
والمخ�ص�صة للأطفال.
الن�شاطات المتع ّلقة بالم�ؤتمر
ّ

بت �أحر�ص على الإ�صغاء �إلى الن�صائح التي تُعطى
والآن ُّ
في الم�ؤتمر العام!

الأطفال

يمكنني الح�صول على الأجوبة من خالل الم�ؤتمر العام
يع ّلمنا الرئي�س �أختدورف �أ ّننا �إذا ّ
فكرنا في بع�ض الأ�سئلة
يتحدث �إلينا بل�سان
للرب �أن
ّ
قبل الم�ؤتمر العام ،يمكن ّ
�أنبيائه ور�سله خالل الم�ؤتمر.
2

�صف الأمور التي عليكم تع ّلمها مع ًا �أو
.1ناق�شوا كعائل ٍة �أو ّ
ب�شكل فردي( .مث ً
علي
ٍ
ال :كيف � ّ
أقوي �شهادتي؟ كيف ّ
التعامل مع م�شكل ٍة في المدر�سة؟) اكتبوا �أ�سئلتكم على
يومياتكم.
ورق ٍة �أو في دفتر ّ
.2يمكنكم �أن ّ
تفكروا في هذه الأ�سئلة وت�ص ّلوا من �أجل
الح�صول على �إجابة عنها في الأ�سابيع التي ت�سبق
الم�ؤتمر.

جيداً �إلى المداخالت خالل الم�ؤتمر (قد
�.3أ�صغوا ّ
ي�ساعدكم تدوين المالحظات) .من ثم اكتبوا كيف
الرب عن �أ�سئلتكم من خالل قادة الكني�سة.
�أجاب ّ
.4على ورق ٍة �أخرى ،يمكنكم �أن تر�سموا �صورتكم و�أنتم
تقومون بما تع ّلمتموه.
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المنزلية� ،أيلول�/سبتمبر 2011
ر�سالة الزيارة
ّ

الروحية
تقوية العائالت عبر زيادة
ّ

تزورينهن .ا�ستخدمي الأ�سئلة
ادر�سي هذه المواد وناق�شيها بطريقة منا�سبة مع الأخوات اللواتي
ّ
ُ
ً
لم�ساعدتك على تقوية �أخواتك وجعل جمعية الإعانة ً
نا�شطا في حياتك.
جزءا
ّ
خطة الآب ال�سماوي الأبد ّية .وقد
قالت جولي بيك ،الرئي�سة العامة
لجمعية الإعانة“ :لقد نمت في داخلي �س�أل ال�شيخ م .را�سل باالرد من رابطة
�شهاد ٌة غامرة على قيمة بنات اهلل … .الر�سل الإثني ع�شر“ :ماذا يمكننا �أن
لقد �شعرت ب�أ ّنه لم تبرز قب ً
لنهيئ �أطفالنا ب�شكل �أف�ضل على
ال حاج ٌة �أكبر نفعل ّ
والبر ال�شخ�صي .كما لم ال�صعيد الروحي لأدوارهم الأبد ّية؟ ّ
لعل
لزيادة الإيمان ّ
تبرز قب ً
الجواب الأ�شمل هو :يمكننا تعليمهم
ال حاج ٌة �أكبر لوجود عائالت
كيفية العي�ش وفق ًا لمبادئ الإنجيل”.
و� َأ�سر قو ّية”.
اليومية
وي�أتي هذا التعليم عبر ال�صالة
ّ
يمكن للأخوات الم�ساهمة في
المقد�سة وتناول
لن ودرا�سة الن�صو�ص
ّ
يعم َ
تكوين �أُ�سر وعائالت قو ّية فيما َ
الوجبات مع العائلة بالإ�ضافة �إلى
ال�شخ�صية .وتابعت
وفق ًا للر�ؤى
ّ
العائلية والح�ضور
ة
المنزلي
أم�سيات
ل
ا
ّ
ّ
الأخت بيك حديثها كالتالي�“ :إنّ
ً
ويو�ضح ال�شيخ
أ�سبوعيا.
القدرة على ا�ستحقاق الر�ؤيا ال�شخ�صية �إلى الكني�سة �
ِ
ّ
نتح�ضر ّ
كل يوم الآن
باالرد�“ :إ ّننا
ّ
أهم
وت�س ّلمها والعمل وفق ًا لها هي � ّ
نتح�ضر
مهارة على الإطالق يمكن اكت�سابها في للحياة الأبد ّية .و�إن لم نكن
ّ
نتح�ضر ل�شيء � ّ
أقل
للحياة الأبد ّية ،فنحن
ّ
الرب
هذه الحياة .والت� ّأهل لنيل روح ّ
2
ّ
ّ
قيم ًة ولعله �أقل قيمة بكثير”.
يبد�أ بالرغبة في هذه الروح ويفتر�ض
معينة من اال�ستحقاق .كما
من الن�صو�ص المق ّد�سة
درج ًة ّ
ي�ؤ ّدي حفظ الو�صايا والتوبة وتجديد
ال 6 :22؛ ر�سالة يوحنا الأولى
العهود التي نقطعها عند المعمود ّية �إلى 22 :3؛ المبادئ والعهود :11
الرب
بركة الح�صول على رفقة روح ّ
14-13؛ 38 :19؛ 25 :68
الدائمة .كما ي�ضيف قطع عهود الهيكل
من تاريخنا
الروحية والقدرة �إلى
القوة
وحفظها ّ
ّ
حياة � ّأي امر�أة .يمكننا �أن نجد �أجوب ًة
لجمعية الإعانة في
في اجتماع
ّ
كثيرة عن الأ�سئلة ال�صعبة عبر قراءة
ني�سان�/أبريل من العام  ،1842ع ّلم
م�ساعدة
المقد�سة لأ ّنها
الن�صو�ص
هن
ِ
ّ
النبي جوزف �سميث الأخوات �أ ّن ّ
للر�ؤيا� ... .إنّ ال�صالة اليومية هي
يملكن واجب ًا ر�سمي ًا بال�سعي وراء
�ضرور ّية كي نحظى على رفقة روح
الخا�ص .وقال“ :بعد ]
خال�صهن
ّ
ّ
1
الرب”.
�ستكن م�س�ؤوالت عن
تعليمي[،
ّ
ّ
ٌ
ل�شرف يجب
الخا�صة؛ �إ ّنه
خطاياكن
ّ
ّ
نقوي �أي�ض ًا �أع�ضاء عائالتنا
نحن ّ
�أن ت�سعين وراءه ب�أن تمثلن �أمام �أبينا
روحي ًا عندما ن�ساعدهم على فهم
ّ
أنف�سكن؛ ك ّلنا
�
�صن
ل
لتخ
ال�سماوي
ّ
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ما الذي يمكننا القيام به؟
 .1كيف يمكنني م�ساعدة �أخواتي
ذاتهن روحي ًا؟
ّكالهن على
على زيادة ات
ّ
ّ
أح�سن قدرتي
 .2كيف يمكنني �أن � ّ
التعرف �إلى الروح
ّ
الخا�صة على ّ
القد�س واال�ستجابة له؟
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقع

www.reliefsociety.lds.org.

م�س�ؤولون �أمام اهلل عن الطريقة التي
نح�سن فيها النور والحكمة اللذين
ّ
الرب من �أجل تمكيننا
يمنحنا �إيّاهما ّ
مهن �أن
من تخلي�ص �أنف�سنا 3”.ع ّل ّ
مقد�س ًا
يكن من الأبرار وي�صبحن �شعب ًا ّ
ّ
ويتهي�أن لمرا�سيم الهيكل وعهوده.
ّ
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