ر�سالة الرئا�سة الأولى (كانون الأول/دي�سمبر )2011

الرئي�س هنري �إيرينغ
المستشار األوّل
في الرئاسة األولى

خيار االمتنان —
االمتنان
يو�صينا �أبونا ال�سماوي ب�أن نكون ممت ّنين في ّ
كل �شيء
(راجع الر�سالة الأولى �إلى �أهل ت�سالونيكي ،)18 :5
نقدم ال�شكر للبركات التي نت�س ّلمها (راجع
ويطلب م ّنا �أن ّ
المبادئ والعهود  .)32 :46ونحن نعلم �أنّ و�صاياه
جميعها تهدف �إلى �إفراحنا ،كما نعلم �أن مخالفة الو�صايا
ت�ؤ ّدي �إلى الب�ؤ�س.

نحبهم �إال بم�ساعدة الروح القد�س .عندئذٍ فقط يمكننا
َمن ّ
�أن ن�أمل �أن نكون ممتنين في ّ
كل الأمور ونتفادى �إهانة اهلل
بنكران الجميل.
بقوة الروح
علينا �أن ن�س�أل اهلل بوا�سطة ال�صالة �أن ي�ساعدنا ّ
خ�ضم تجاربنا.
القد�س على ر�ؤية بركاتنا بو�ضوح حتى في
ّ
بقوة الروح على �إدراك البركات
فهو يمكنه �أن ي�ساعدنا ّ
التي ن�ستهتر بها واالمتنان لها .و�أكثر ما �ساعدني هو طلبي
�إلى اهلل بوا�سطة ال�صالة قائ ً
ال" :هال �أر�شدتني رجا ًء �إلى َمن
�أ�ستطيع �أن �أ�ساعده من �أجلك؟" لقد ر�أيت بركاتي الخا�صة
عن كثب من خالل م�ساعدة اهلل على مباركة الآخرين.
ثنائي لم �أكن �أعرفه
وا�س ُتجيبت �صالتي ّ
مر ًة عندما دعاني ّ
وجدت طفل ًة
من قبل �إلى الذهاب �إلى �أحد الم�ست�شفيات.
ُ
الهزال ما كان ليجعلها ت ّت�سع في راحة يدي.
بلغت من ُ
كانت قد خ�ضعت لعمليات جراحية عديدة في الأ�سابيع
أطباء قد �أخبروا �أهلها
القليلة التي �أم�ضتها في الحياة .كان ال ّ
�أنّ عمليات جراحية �أخرى �أكثر �صعوب ًة �ستكون مطلوبة
للقلب والرئتين لإنقاذ حياة ابنة اهلل ال�صغيرة هذه.
منحت الطفلة برك ًة كهنوتية.
نزو ًال عند طلب الوالدين،
ُ
و�شملت البركة وعداً ب�إطالة الحياة .ناهيك عن �إعطائي بركة،
قلب �أكثر امتنان ًا.
ّيت �أنا نف�سي برك ًة بح�صولي على ٍ
تلق ُ
بم�ساعدة �أبينا ،يمكننا جميع ًا �أن نختار ال�شعور بامتنان
�أكبر .يمكننا �أن نطلب منه م�ساعدتنا على ر�ؤية بركاتنا

ممتن لنكون �سعداء ونتفادى
بقلب
لذا يجب �أن نتم ّتع ٍ
ّ
الب�ؤ�س .لقد ر�أينا ال�صلة بين االمتنان وال�سعادة في حياتنا.
يو ّد ٌّ
كل م ّنا �أن ي�شعر باالمتنان ،ولكن ال ي�سهل االمتنان
الدائم في ّ
خ�ضم تجارب الحياة .في حياتنا،
كل الأمور في
ّ
نحبهم.
ن�صادف المر�ض وخيبة الأمل وفقدان �
ٍ
أ�شخا�ص ّ
قد ت�ص ّعب علينا �أحزاننا ر�ؤي َة بركاتنا وتقدير البركات التي
يحفظها لنا اهلل للم�ستقبل.
تحدي ًا لأ ّننا نميل �إلى اال�ستهتار
| ُيعتبر تعداد بركاتنا ّ
الجيدة .عندما نفقد منز ًال �أو نفتقر �إلى الطعام �أو
بالأمور ّ
يتعين علينا �أن نكون
دفء الأ�صدقاء والعائلة ،نعي كم كان ّ
ممت ّنين عندما ك ّنا نملك هذه الأمور.
والأهم �أ ّنه ي�صعب علينا �أحيان ًا �أن نكون ممت ّنين بما يكفي
لأعظم البركات التي نت�س ّلمها :والدة ي�سوع الم�سيح،
وكفّارته ،والوعد بالقيامة ،وفر�صة التم ّتع بالحياة الأبد ّية مع
عائالتنا ،وا�ستعادة الإنجيل والكهنوت ومفاتيحه .ونحن
ال ن�ستطيع �أن ن�شعر بمعنى هذه البركات بالن�سبة �إلينا و�إلى
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ت�شجعوا َمن تع ّلمونهم على اتّباع مثال
يمكنكم �أي� ًضا �أن ّ
يوجههم
الرئي�س �إيرينغ في الطلب من الآب ال�سماوي �أن ّ
�إلى َمن ي�ساعدونهم �أو يخدمونهم.

ب�شكل �أكثر و�ضوح ًا مهما كانت ظروفنا .لأ ّنني في ذلك
قدرت كما لم �أفعل من قبل �أعجوب َة عمل قلبي ورئتي
اليومّ ،
قدمت ال�شكر في طريقي �إلى المنزل على
ب�شكل طبيعيّ .
البركات المعطاة لأوالدي والتي ا�ستطعت �أن �أرى بو�ضوح
الطيبين
�أكبر �أ ّنها كانت �أعاجيب محبة من اهلل ومن النا�س ّ
حولهم.
أهم أ� ّنني �شعرت باالمتنان للبرهان على عمل الكفارة
وال ّ
في حياة ه�ؤالء الأهل القلقين وفي حياتي.
ي�شع في وجوههم حتى
ر�أيت الأمل
وحب الم�سيح النقي ّ
ّ
و�شعرت بالبرهان الذي يمكنكم �أن
في تجربتهم الرهيبة.
ُ
ت�شعروا به �إذا �س�ألتم اهلل �أن ُيظهر لكم �أنّ الكفّارة يمكنها �أن
تتيح لكم ال�شعور بالأمل والحب.
يمكننا جميعنا �أن نختار تقديم ال�شكر بوا�سطة ال�صالة و�أن
نطلب من اهلل الإر�شاد لنخدم الآخرين نياب ًة عنه-خ�صو� ًصا
في هذا الوقت من ال�سنة الذي نحتفل فيه بوالدة المخ ّل�ص.
وهب اهلل الآب ابنه ،ووهبنا ي�سوع الم�سيح الكفّارة� ،أعظم
كل المواهب ّ
ّ
وكل العطايا (راجع المبادئ والعهود .)7 :14

بتحد لالمتنان
القيام ٍ ّ

االمتنان
ر�سالة الرئا�سة الأولى

ال�شباب

القيام
بتحد لالمتنان
ٍّ
جون هيلتون الثالث و�أنطوني �سويت
فح�سب--لنعددها!
نتحدث عن تعداد بركاتنا
دعونا ال
ّ
ّ
أمر �أنتم ممت ّنون له� .إذا بدا لكم ذلك
اكتبوا الئحة من ٍ � 100
جربوا ما يلي:
كثيراً جداًّ ،
دونوا  10قدرات ج�سدية �أنتم ممت ّنون لها.
ّ ِ .1
دونوا  10ممتلكات مادية �أنتم ممت ّنون لها.
ّ ِ .2
دونوا �أ�سماء � 10أ�شخا�ص �أحياء �أنتم ممت ّنون لهم.
ّ ِ .3
دونوا �أ�سماء � 10أ�شخا�ص متوفّين �أنتم ممت ّنون لهم.
ّ ِ .4
دونوا � 10أ�شياء طبيعية �أنتم ممت ّنون لها.
ّ ِ .5
دونوا � 10أ�شياء تتع ّلق باليوم �أنتم ممت ّنون لها.
ّ ِ .6
دونوا � 10أماكن على الأر�ض �أنتم ممت ّنون لها.
ّ ِ .7
دونوا  10اختراعات حديثة �أنتم ممت ّنون لها.
ّ ِ .8
دونوا � 10أطعمة �أنتم ممت ّنون لها.
ّ ِ .9
دونوا � 10أ�شياء تتع ّلق بالإنجيل �أنتم ممت ّنون لها.
ّ ِ .10
عندما ن�ضع الئحة كتلك ،نكت�شف �أنّ الئحة من 100
�شيء لي�ست �سوى بداية لجميع الأمور التي منحنا �إ ّياها اهلل.

يمكن لتقديم ال�شكر بوا�سطة ال�صالة �أن يتيح لنا ر�ؤية
حجم هذه البركات وبركاتنا الأخرى كلها لنت�س ّلم بذلك
قلب �أكثر امتنان ًا.
هب َة ٍ

التدري�س من هذه الر�سالة
يمكن �أن ي�ساعدنا تدوين تجاربنا وبركاتنا على ّ
تذكرها
كما يمكن �أن يمنحنا مرجع ًا نعود �إليهّ .
فكروا في الطلب
من الذين تع ّلمونهم �أن يكتبوا الأمور التي هم ممت ّنون لها-
لم�ساعدتهم على ّتذكر البركات التي ت�س ّلموها و�إدراك
بركات الحا�ضر وانتظار بركات الم�ستقبل.
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المنزلية ،كانون ال ّأول/دي�سمبر 2011
ر�سالة الزيارة
ّ

مو�سعة
دائرة عمل ّ

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
المقد�سة ،وتعظيم
اليومية للن�صو�ص
الرب وكني�سته والعائالت
ّ
يحتاج ّ
البارات .دعوات الكني�سة على زيادة الإيمان
والمجتمعات �إلى ت�أثير الن�ساء ّ
الرب.
في الواقع ،ع ّلم ال�شيخ را�سل باالرد
وبناء ملكوت ّ
من رابطة الر�سل الإثني ع�شر قائ ً
ال:
عما �إذا
للأخوات اللواتي يت�ساءلن ّ
ّ
"لكل �أخت في هذه الكني�سة �أقامت
كانت هذه الإ�سهامات التي تبدو
إلهية تق�ضي
الرب،
عهوداً مع ّ
و�صية � ّ
ّ
�صامتة تُحدث فارق ًا ،ي� ّؤكد ال�شيخ
الّ :
بالم�ساعدة في خال�ص النفو�س ،وقيادة باالرد قائ ً
"كل �أخت تدافع عن
ن�ساء العالم ،وتقوية بيوت �صهيون،
ال�شر.
والبر تق ّل�ص من ت�أثير ّ
الحقيقة ّ
1
وبناء ملكوت اهلل".
ّ
تقوي عائلتها وتحميها تقوم
كل �أخت ّ
بعمل اهللّ .
كل �أخت تعي�ش كامر�أة
قد تت�ساءل بع�ض الأخوات ما �إذا
تتحول �إلى منارة يتبعها الآخرون
اهلل
كن ي�ستطعن تحقيق هذه الغايات
ّ
ّ
وتزرع بذور الت�أثير ال�صالح الذي
ال�سامية .ولكن ،كما �شرحت �إاليزا
4
�سنو ( ،)1887-1804الرئي�سة العامة �سيح�صد في العقود المقبلة".
الثانية لجمعية الإعانة" :ما من �أخت
من الن�صو�ص المق ّد�سة
�ضيقة بحيث
معزولة �أو تعي�ش في دائرة ّ
الر�سالة الأولى �إلى �أهل كورنثو�س
يحول ذلك دون قيامها ب�شيء عظيم
18-4 :12؛ الر�سالة الأولى �إلى
2
لت�أ�سي�س ملكوت اهلل على الأر�ض".
تيموثاو�س 19-18 :6؛ مو�صايا :4
تم
وع ّلمت الأخت �سنو �أي� ًضا �أ ّنه ّ
27؛ بنود الإيمان 13 :1
ت�أ�سي�س جمعية الإعانة "للقيام ّ
بكل
3
عمل ح�سن ونبيل".
من تاريخنا
ٍ
تو�سع الم�شاركة في جمعية الإعانة
دعا الرئي�س بريغهام يونغ (-1801
ّ
دوائر ت�أثيرنا من خالل منح ٍ ّ
كل من
� )1877إاليزا �سنو التي كانت قد
الأخوات فر� ًصا لبناء الإيمان وتقوية
�سر لجمعية الإعانة عند
خدمت ك�أمينة ّ
العائالت والمنازل وتقديم الخدمة
ت�أ�سي�سها في نافو ،لتتنقّل في المناطق
في المنازل وحول العالم .ولح�سن
التي قامت فيها الكني�سة وت�ساعد
يتعين �أن تكون جهودنا
الأ�ساقفة على تنظيم جمعية الإعانة في
الحظ ،ال ّ
ك�أفراد وكجمعيات �إعانة كثيرة ومتعبة �أجنحتهم.
بل يجب �أن تكون مق�صودة وثابتة.
وع ّلمت الأخت �سنو ما يلي�" :إذا
البارة كال�صالة
�ست�ساعد الممار�سات ّ
كانت � ٌّأي من بنات �إ�سرائيل و� ّأمهاتها
ال�شخ�صية والعائلية اليومية ،والدرا�سة
دوائرهن
ت�شعر ب�شيء من التقييد في
ّ

الإيمان • العائلة • الإعانة

الراهنة ،ف�ستجد الآن نطاق ًا وا�سع ًا ّ
لكل
قوة ومقدرة على فعل الخير �أُ�سبغت
ّ
عليها ب�سخاء ... .فتح الرئي�س يونغ
الباب �أمام دائرة عمل وفائدة وا�سعة
5
ومو�سعة".
ّ
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ما الذي يمكنني القيام به؟
 .1كيف يمكنني �أن �أ�ساعد الأخوات اللواتي
التحول �إلى
قدرتهن على
أزورهن على �إدراك
�
ّ
ّ
ّ
بار والعمل على تعزيزها؟
ت� ٍ
أثير ّ

 .2كيف يمكنني �أن �أ�ستخدم مواهبي وهباتي
الفريدة لمباركة الآخرين؟
للمزيد من المعلومات ،زوري الموقع

www.reliefsociety.lds.org.
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