ر�سالة الرئا�سة الأولى (ت�شرين ال ّأول�/أكتوبر )2011

الرئي�س توما�س مون�سن

وعود كتاب مورمون الثمينة
�شاب يت�أرجح بين
وقفت منذ �سنوات ّ
عدة عند فرا�ش � ٍأب ّ
وولديهما يقفون
الحياة والموت .وكانت زوجته الحزينة
َ
تو�سل“ :ح�ضرة
�إلى جانبه .ف�أخذ يدي وقال لي بنظرة ّ
الأ�سقف� ،أنا �أعرف �أ ّنني على �شفير الموت .قُل لي �إذاً ما
ّ
�سيحل بروحي بعد الموت”.
الذي
رفعت حينئذٍ �صال ًة �صامتة للح�صول على الإر�شاد
ُ
ال�سماوي والحظت ن�سخة من كتاب مجموعة الن�صو�ص
المقد�سة الثالثة على طاولة قرب �سريره .ف�أخذته ورحت
ّ
�أت�صفّحه .واكت�شفت فج�أة �أ ّنني توقّفت ومن دون �أي
مجهود �شخ�صي عند الف�صل الأربعين من �سفر �ألما في
كتاب مورمون .فقر�أت له هذه الكلمات:
ٌ
مالك �أنّ �أرواح الب�شر جميع ًا �ساعة تفارق
“فقد ّبين لي
هذا الج�سد الفاني ]...[ ،تُرجع �إلى الإله الذي ك�ساها
حياةً.

�سمى
“عندئذٍ يكون �أنّ �أرواح الأبرار ت�صير �إلى النعيم ُ
الم ّ
بالفردو�س �أو الراحة والأمن ،حيث ي�ستريحون من ّ
كل
�شقائهم ومن ّ
هم وحزن” (�ألما .)12-11 :40
كل ّ
ال�شاب
وفيما �أنا �أتابع القراءة عن القيامة ،تلألأ وجه
ّ
وارت�سمت ابت�سامة على �شف َتيه .وعندما ختمت زيارتي،
الطيبة.
و ّدعت تلك العائلة ّ
ّ
وتذكرت
وولديه في الدفن.
ال�شاب
ر�أيت بعد ذلك زوجة
َ
ّ
تلك الليلة عندما رجا هذا ال�شاب الح�صول على الحقيقة
1

و�سمع الجواب عن �س�ؤاله من كتاب مورمون.
تنبع من كتاب مورمون وعو ٌد ثمينة �أخرى بما فيها وعود
خدمت �إله الأر�ض ي�سوع
بال�سالمة والحر ّية والبركات “�إذا
َ
الم�سيح” (�أثير .)12 :2
وتنطوي �صفحات الكتاب على وعد “�سعادة �أبد ّية”
لأولئك “الذين حفظوا و�صايا اهلل”“ .لأ ّنهم مباركون في
ّ
روحية” (مو�صايا .)41 :2
زمنية �أو
ّ
كل الأ�شياء �سوا ًء كانت ّ
كما ينبع من �صفحاته وعد “[البهجة] التي تفوق الإدراك”
الرب” في �إنقاذ
لأولئك الذين ي�صبحون “[و�سائل] في ّ
يدي ّ
�أبنائه وبناته الغاليين (�ألما 8 :28؛ .)9 :29
وعد ب�أنّ �شعب �إ�سرائيل الم�ش ّتت
وينبع من �صفحاته ٌ
جمع وهو ٌ
عمل نلتزم به عبر جهودنا التب�شير ّية
�سوف ُي َ
العظيمة حول العالم (راجع  3نافي 16؛ .)22-21
وعد ب�أ ّننا عندما ن�ص ّلي للآب
وينبع من �صفحاته �أي� ًضا ٌ
بارك عائالتنا (راجع 3
با�سم ي�سوع الم�سيح
ّ
المقد�س �س ُت َ
نافي .)21 :18
جراء درا�سة ل�صفحاته يتحقّق الوعد النبوي ب�أنّ
ومن ّ
الرب �سيدخل �إلى حياتكم وبيوتكم
إ�ضافي ًا من روح ّ
“مقداراً � ّ
للم�ضي قدم ًا في �إطاعة و�صايا
كما �ستتم ّتعون بعزيمة مع ّززة
ّ
1
الحية البن اهلل”.
اهلل وب�شهادة �أقوى على الحقيقة ّ
كما نجد في كتاب مورمون وعد موروني ب�أ ّنه عبر ال�صالة
والنية ال�صافية والإيمان بالم�سيح� ،سنعرف حقيقة هذه الوعود
ّ

النا�س .فليقر�أه ّ
مجدداً .ولن�شارك
كل واحد م ّنا ويعيد قراءته ّ
ببهجة �شهاداتنا على وعوده الثمينة مع ّ
كل �أبناء اهلل.

“بقوة الروح القد�س” (راجع موروني .)5-4 :10
ّ
�أنا �أ�شهد مع �أنبياء الأ ّيام الأخيرة الآخرين على حقيقة
أ�صح الكتب على الأر�ض”� 2أي كتاب مورمون� ،شهادة
“� ّ
ل الأر�ض وتمنح قارئها
ثانية لي�سوع الم�سيح� .إنّ ر�سالته تم أ
يغير حياة
معرفة الحقيقة .و�شهادتي هي �أنّ كتاب مورمون ّ
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المنزلية ،ت�شرين ال ّأول�/أكتوبر 2011
ر�سالة الزيارة
ّ

ما لم ّ
ن�شك

جولي بيك ،الرئي�سة العامة لجمعية الإعانة

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
ولكن ه�ؤالء ال ّأمهات لم
ت�أ ّثر ب�أ ٍّم.
نقر�أ في كتاب مورمون عن �شباب
ّ
إيمانهن
وحدنَ �
يت�صرفن
مثاليين يتمتعون بقدر عظيم من
وحدهن .بل ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وقدرتهن على ت�شكيل قدو ٍة مع رجال
ذوي
“كانوا
ة.
والقو
إقدام
ل
وا
ال�شجاعة
ّ
ّ
قوة
ٍ
�صدق وتعقّل لأ ّنهم ُر ِّو�ضوا على حفظ ون�ساء ّ
بارين �آخرين من �أجل تعليم ّ
و�صايا اهلل وال�سير با�ستقام ٍة �أمامه” (�ألما العهود .فهِ َم �شباب تلك الفترة العهود
التي قطعها �أهلهم بعدم الم�شاركة في
ال�شبان
 .)21 :53وقد �أبدا ه�ؤالء ّ
الحرب .وقد فتح الآب ال�سماوي
الأوفياء تقديرهم ل ّأمهاتهم – القدوة
المحب طريق ًا �أمام ه�ؤالء الأهل من
في حياتهم ومع ّلماتهم.
ّ
عا�شت � ّأمهات محاربي حيلمان في �أجل حفظ عهودهم والحفاظ على
لما كان ذلك يبدو
حر ّيتهم ،ح ّتى ّ
زمن ي�شبه زمننا .فقد كانت ظروفهم
م�ستحي ً
ال (راجع �ألما .)9–5 :56
يتم ا�ستدعاء
�صعبة وخطيرة وكان ّ
ً
ونحن �أي�ضا علينا �أن نحفظ عهودنا
الحرية
ال�شباب من �أجل الدفاع عن ّ
الما ّدية والروحيةّ � .أما اليوم ،فنعي�ش في كي يفهم الأوالد وال�شباب هذه
ّ
العهود ويدعمون حفظها� :أوالدنا
عالم حيث “م�صارعتنا لي�ست مع دم
ولحم ،بل مع الر�ؤ�ساء مع ال�سالطين مع نحن والأوالد الآخرون في الأجنحة
ّ
والفروع والأحياء والمجتمعات
والة العالم على ظلمة هذا الدهر ،مع
الأخرى.
الروحية في ال�سماو ّيات”
ال�شر
ّ
�أجناد ّ
عندما نحفظ عهودنا ،يمكن للآب
(الر�سالة �إلى �أهل �أف�س�س .)12 :6
يعد الطريق لنا .علينا �أن
ال�سماوي �أن ّ
وتتط ّلب الأوقات ال�صعبة �أه ً
ال
نعي�ش عهودنا ّ
بكل دقّة .فيمكننا مثالً
�أقوياء ّ
ي�شكلون قدوة لتعليم الحقيقة
�أن نكون دقيقين في ال�صالة ودرا�سة
التي عرفها محاربو حيلمان�“ :أنّ اهلل
المقد�سة وحملنا تو�صية
الن�صو�ص
ّ
ينقذهم ما لم ّ
ي�شكوا” (�ألما :56
�سارية لدخول الهيكل وفي ارتداء
 .)47يتط ّلب تعليم هذه الحقيقة
الرب.
الثياب المحت�شمة وتقدي�س يوم ّ
وتج�سيدها اليوم الكثير من اليقظة.
وعندما نقوم بذلك� ،سيعرف �أوالدنا
ولكن يجب �أ ّال نخاف .فعندما نعلم
ّ
ويتمكنون من القول:
الحقيقة التالية
من نحن ومن هو اهلل ونقطع العهود
ّ
كن
أمهاتنا
�
�
في
عندنا
�شك
“ال
أنّ
ّ
معه �سيكون لنا ت�أثيراً عظيم ًا من
ب�صيرات بالأمر” (�ألما .)48 :56
�أجل الخير ،مثل � ّأمهات المحاربين
قدي�سات الأ ّيام الأخيرة اللواتي
المذكورات.
�إنّ ّ
تهن ت�أتي من كفّارة الرب
قو ّ
بد من �أن يكون ّ
يعرفن �أنّ ّ
كل واحدٍ من
ال ّ
ال ي�ست�سلمن في الأوقات ال�صعبة
محاربي حيلمان الألفَين وال�س ّتين
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ماذا يمكنني �أن �أفعل؟

 .1كيف يمكنني م�ساعدة �أخواتي على
القوة التي يملكنها من �أجل
التعرف �إلى ّ
ّ
والت�صرف على
ال�صاعد
الجيل
على
أثير
الت�
ّ
�أ�سا�سها؟
 .2ما الإلهام الذي �س�أجده في كتاب
التحديات التي
مورمون من �أجل رفع
ّ
�أواجهها اليوم؟
للمزيد من المعلومات ،يمكنكم زيارة
موقع www.reliefsociety.lds.org

والمثبطة للعزيمة .ونحن كن�ساء
ّ
يحفظن العهود نبرع في دعم الأوالد
وال�شباب ورعايتهم وحمايتهم لنقول
في يوم من الأ ّيام عن هذا الجيل
ال�صاعد�“ :إ ّني لم �أعرف ّ
قط �شجاع ًة
كهذه ال�شجاعة” (�ألما .)45 :56
المقد�سة
من الن�صو�ص
ّ
�ألما 53؛ 58–56
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