ر�سالة الرئا�سة الأولى( ،كانون الثاني/يناير )2012

الرئي�س توما�س مون�سن

عي�ش الحياة الوافرة
ْ
الموهبة �أو المهارات .هي تبني �أو تهدم �شرك ًة �أو كني�س ًة �أو
بيت ًا .والملفت �أ ّننا نملك خياراً ّ
كل يوم في ما يتع ّلق بطريقة
2
التفكير التي �سن ّتبعها فيه".

قدي�سي الأيام الأخيرة في
مع حلول �سنة جديدةّ � ،
أحث ّ
ّ
عما
ومعبر ّ
كل مكان على القيام ببحث �شخ�صي وجا ّد ّ
�أدعوه الحياة الوافرة -حياة مليئة بوفر ٍة من النجاح والخير
والبركات .تمام ًا كما تع ّلمنا المبادئ ال�صحيحة في المدر�سة،
أقدم مبادئي الخا�صة لت�ساعدنا جميعنا على ك�سب
ها �أنا � ّ
الحياة الوافرة.

نغير وجهة الريح ولكن يمكننا �أن ن�ضبط
ال يمكننا �أن ّ
حد �أق�صى من ال�سعادة وال�سالم والر�ضى،
الأ�شرعة .لبلوغ ٍ ّ
دعونا نختار طريق ًة �إيجابي ًة في التفكير.

لتكن طريقة تفكيركم �إيجابية

�آمنوا ب�أنف�سكم

المبد�أ الأول من مبادئي هو طريقة التفكير .كتب وليام
طبيب نف�سي وفيل�سوف �أميركي رائد في مجاله
جايم�س ،وهو
ٌ
قائ ً
ال �إنّ "كبرى ثورات جيلنا هي اكت�شاف �أنّ الكائنات
الب�شر ّية ،بتغييرها طريقة تفكير عقولها من الداخل ،ت�ستطيع
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تغيير �أوجه حياتها من الخارج".

المبد�أ الثاني هو الإيمان -ب�أنف�سكم وبمن حولكم
وبالمبادئ الأبد ّية.

كونوا م�ستقيمين مع �أنف�سكم ومع الآخرين ومع �أبيكم
ال�سماوي .كان الكاردينال وول�سي من الأ�شخا�ص غير
الم�ستقيمين مع اهلل �إلى �أن فات الأوان .ووفق ًا ل�شك�سبير،
�سنوات طويلة في خدمة ثالثة ملوك وتم ّتع
�أم�ضى الكاردينال
ٍ
بالثراء وال�سلطة .ولكن في النهاية ،خ�سر �سلطته وممتلكاته
ب�سبب �أحد الملوك غير ال�صبورين� .صرخ الكاردينال وول�سي
قائ ً
ال:

تعتمد �أوجه كثيرة في الحياة على طريقة تفكيرنا .فالطريقة
التي نعتمدها لر�ؤية الأمور واال�ستجابة للآخرين هي التي
ت�صنع الفرق� .إنّ القيام ّ
ثم اختيار
بكل ما في و�سعنا ومن ّ
ال�شعور بال�سعادة مهما كانت ظروفنا ،يمكن �أن يعود علينا
بال�سالم والر�ضى.

خدمت �إلهي بن�صف الحما�سة
لو ّ�أنني
ُ
هرمت
خدمت بها ملكي ،لم يكن ليتركني بعد �أن
التي
ُ
ُ
3
ً
عاجزا �أمام �أعدائي.

م�سيحي:
وق�س
قال ت�شارلز �سويندول-وهو كاتب
ٍّ
ومرب ٌّ
ّ
أهم من ...الما�ضي... ،
إلي ،طريقة التفكير � ّ
"بالن�سبة � ّ
والمال ،والظروف ،والف�شل ،والنجاح ،ومن ّ
كل ما يفكر
أهم من المظهر �أو
فيه الآخرون �أو يقولونه �أو يفعلونه .هي � ّ

وكتب توما�س فولر ،وهو رجل دين وم� ّؤرخ �إنكليزي عا�ش
1

في القرن ال�سابع ع�شر ،الحقيقة التالية" :لي�س م�ؤمن ًا ُّ
كل من ال
4
يعي�ش وفق ًا لمعتقداته".
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تحدوا �أنف�سكم وال تدعوا الآخرين يقنعونكم ب�أ ّنكم
ال ّ
محدودون في ما ت�ستطيعون القيام به� .آمنوا ب�أنف�سكم وعي�شوا
بطريقة ّ
تمكنكم من ا�ستخدام ّ
إمكانياتكم.
كل �
ّ

يمكنكم �أن تحقّقوا ّ
كل ما ت�ؤمنون ب أ� ّنه يمكنكم تحقيقه.
تح ّلوا بالثقة والإيمان.

التدري�س انطالقاً من هذه الر�سالة
ّ
�شخ�صية
اختبارات
فكر في دعوة �أفراد العائلة �إلى م�شاركة
ٍ
ّ
�ساعدتهم فيها طريقة التفكير الإيجابية �أو الإيمان ب�أنف�سهم �أو
ال�شجاعة� .أو ادعهم �إلى �إيجاد �أمثل ٍة عن هذه المبادئ الثالثة
المقد�سة .يمكنك اال�ستعداد للتعليم من خالل
في الن�صو�ص
ّ
المقد�سة �أو في اختباراتك
بت�ضرع في الن�صو�ص
التفكير
ّ
ُّ
الخا�صة.

واجهوا التح ّديات ب�شجاعة

ت�ستحق العناء وتكت�سب معناها
ت�صبح ال�شجاعة ف�ضيلة
ّ
عندما ال ُينظر �إليها على �أ ّنها ا�ستعدا ٌد للموت بب�سالة بقدر ما
هي ت�صميم على العي�ش بطريقة الئقة.
قال الكاتب وال�شاعر الأميركي رالف والدو �إمر�سون:
"مهما تفعلون� ،أنتم تحتاجون �إلى ال�شجاعة .ومهما كان
تقررون اتّباعه ،تجدون دائم ًا َمن يقول لكم
الم�سار الذي ّ
�إ ّنكم على خط�أ .وتجدون دائم ًا م�صاعب تظهر وتغريكم
لالعتقاد ب�أنّ ناقديكم محقّون� .إنّ ر�سم ّ
معين واتّباعه
خط ّ
معين يتط ّلب بع�ض ًا من �شجاعة الجندي .لل�سالم
لبلوغ
ٍ
هدف ّ
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ولكن نيلها يتط ّلب رجا ًال ون�سا ًء �شجعان ًا".
انت�صاراته
ّ
أوقات من الخوف والإحباط .قد ت�شعرون ب�أ ّنكم
�ستمرون ب� ٍ
ّ
التحديات التي ت�ؤ ّدي �إلى الن�صر كبيرة .قد
ُهزمتم .وقد تبدو
ّ
ت�شعرون �أحيان ًا وك�أ ّنكم داود عندما حاول محاربة ُجليات.
ولكن ّ
تذكروا -داود انت�صر!

ال�شباب
ال�شجاعة لتخ ّطي العا�صفة

مادي�سون مورلي

هبت عا�صفة مطر ّية
في الليلة الثانية
لمخيم �شابات وتديّ ،
ّ
ممن
ي�ضم حوالى � 24شا ّبة ّ
قو ّية رافقها �إع�صار .كان جناحي ّ
المخيم مع قائدتين ،وكان علينا جميع ًا �أن نختبئ
�شاركن في
ّ
كوخ �صغير لنحتمي من الإع�صار .كان المطر قو ّي ًا والرياح
في ٍ
علي �أن � ّ
أذكر نف�سي با�ستمرار بال�صالة من
تزداد ّ
�شدةً .كان ّ
�أجل ال�سالمة التي كان رئي�س وتدنا قد تالها في وقت �سابق.
وتلوت
تال جناحنا �أي�ض ًا �صالة مجموعتنا الخا�صة في كوخنا
ُ
ال�شخ�صية.
�أنا �صلواتي
ّ

ال�شجاعة �ضرورية للقيام بخطو ٍة �أولى باتجاه الهدف
المن�شود ،ولكن �شجاع ًة �أكبر مطلوبة عندما يتع ّثر ال�شخ�ص
ويتعين عليه بذل جهدٍ �إ�ضافي للو�صول.
ّ

�صمموا على بذل الجهد ّ
وركزوا على العمل لبلوغ هدف
ّ
ّ
التحديات التي
مواجهة
أجل
�
من
ال
بال�شجاعة
وا
ل
وتح
م�ستحق
ّ
ّ
تظهر حتم ًا فح�سب ،بل لبذل جهدٍ �إ�ضافي �إذا تط ّلب الأمر
ذلك .تتم ّثل ال�شجاعة �أحيان ًا في ذاك ال�صوت الخافت الذي
مجدداً في الغد".
يقول في نهاية اليوم�" ،س�أحاول ّ

عديدات بالخوف وكان ال�سبب وا�ضح ًا .لم
فتيات
�شعرت
ٌ
ٌ
جداً وكان يقع بمحاذاة �أحد الأنهر .بعد
يكن كوخنا �صلب ًا ّ
ا�شتدت العا�صفة لدرجة �أنّ جميع
حوالى الع�شرين دقيقةّ ،
�أع�ضاء الوتد ا�ضطررن �إلى مغادرة �أكواخ �أجنحتهم واللجوء
�إلى �أكواخ الم�ست�شارين التي وقعت على رقعة مرتفعة من
الأر�ض .تال رئي�س وتدي �صال ًة �أخرى ورتّلنا الترانيم و�أنا�شيد
المخيم في محاولة م ّنا لم�ؤا�ساة �أنف�سنا .نعم،
االبتدائية و�أغاني
ّ
ك ّنا خائفات ،ولك ّننا �شعرنا ب�أنّ ّ
كل �شيء �سيكون على ما يرام.
وبعد ن�صف �ساعة �أمكننا العودة �إلى �أكواخ �أجنحتنا.

�أ�ص ّلي كي ّ
نتذكر هذه المبادئ مع بدء رحلتنا في ال�سنة
إيجابية في التفكير و�إيمان ًا بقدرتنا على
الجديدة و ُن ّ
نمي طريق ًة � ّ
تحديات قد
تحقيق �أهدافنا وقراراتنا و�شجاع ًة لمواجهة � ّأي ّ
تواجهنا .عندها �ستكون الحياة الوافرة ملك �أيدينا.
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واكت�شفنا الحق ًا ما كان قد حدث للإع�صار في تلك الليلة.
ان�شق �إلى عا�صفتين .التفّت �إحداهما حولنا يمين ًا
كان قد
ّ
والأخرى ي�ساراً .وما حدث لنا لم يكن �أ�سو�أ ما �أمكنه �إحداثه!

وكر�س حياته لم�ساعدة
� ّ
أحب الحقيقة والحر ّية والإيمانّ .
الت�شبه بالقائد
حريتهم .يمكنكم
ّ
النافيين على الحفاظ على ّ
تحدياتكم ب�شجاعة .يمكنكم
موروني من خالل مواجهة ّ
ح ّتى �أن ت�صنعوا �شعار الحر ّية الخا�ص بكم بكتابة الأمور
المهمة بالن�سبة �إليكم و�إلى عائلتكم.
ّ

�أعلم �أنّ اهلل �سمع �صلواتنا في تلك الليلة و�أ ّنه حمانا من
خطر العا�صفة الأكبرَ .لم قد تنق�سم العا�صفة �إلى �شقّين �إن لم
ُيرد اهلل ذلك؟ في عوا�صف الحياة� ،أعلم �أ ّننا ن�ستطيع دائم ًا
ال�صالة للآب ال�سماوي وهو �سي�سمعنا وي�ستجيب لنا معطي ًا
ّ
لنتخطاها ب�سالم.
�إ ّيانا ال�شجاعة والحماية اللتين نحتاجهما،

لمعرفة المزيد اقر�أ المراجع التالية
�ألما � :27-11 :46شعار الحريّة
�ألما � :17-16 ،13-11 :48صفات موروني

الأطفال
القائد موروني
التحديات.
تم ّتع القائد موروني بال�شجاعة لدى مواجهته
ّ
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المنزلية ،كانون الثاني/يناير 2012
ر�سالة الزيارة
ّ

المنزلية
الرعاية والخدمة من خالل الزيارات
ّ
ادر�سي هذه المواد
ُ
وناق�شيها بطريقة منا�سبة
مع الأخوات اللواتي
تزورينهن .ا�ستخدمي
ّ
الأ�سئلة لم�ساعدتك
على تقوية �أخواتك وجعل جمعية
ً
الإعانة ً
نا�شطا في حياتك.
جزءا
ع ّلم الرئي�س هنري �إيرينغ ،الم�ست�شار
ال ّأول في الرئا�سة الأولى قائ ً
ال:
ّ
مجرد ال�شعور
"يتخطى [معنى]
ّ
المحبة ّ
"فالمحبة تولد من الإيمان
بالإح�سان".
ّ
بالرب ي�سوع الم�سيح وهي من مفاعيل
ّ
كفّارته 1".بالن�سبة �إلى �أخوات جمعية
الإعانة ،يمكن �أن تكون الزيارات
مهمة
المنزلية تطبيق ًا للمحبة ،طريق ًة ّ
لممار�سة �إيماننا بالمخ ّل�ص.
من خالل الزيارات المنزلية ،ن� ّؤمن
الرعاية عبر االتّ�صال ٍ ّ
بكل من الأخوات،
وم�شاركة �إحدى ر�سائل الإنجيل،
وال�سعي لمعرفة احتياجاتها واحتياجات
عائلتها .ت�شرح جولي بيك ،الرئي�سة
العامة لجمعية الإعانة �أنّ "الزيارات
الرب عندما
المنزلية
تتحول �إلى عمل ّ
ّ
ّ
ً
نركز على النا�س بدال من ال ِن َ�سب"" .في
الحقيقة ،ال تنتهي الزيارات المنزلية
مهمة.
�أبداً .هي نمط حياة �أكثر منها ّ
ّ
كمدر�سات
وت�شكل خدمتنا ب�إيمان
ّ
2
تتلمذنا".
زائرات برهان ًا على ُ
والتقية،
عندما ن� ّؤمن الرعاية الثابتة
ّ
نتع ّلم كيف نخدم ّ
أخت و�أفراد
كل � ٍ
ونلبي احتياجاتهم ب�شكل
عائلتها ّ
�أف�ضل .يمكن �أن ت ّتخذ الخدمة �أ�شكاالً
عديدة-بع�ضها كبير وبع�ضها �أ�صغر
حجم ًا .وقد ع ّلم الرئي�س مون�سن ما
يلي" :كثيراً ما تكون �أعمال الخدمة
ال�صغيرة ّ
كل ما هو �ضروري لرفع
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الآخرين ومباركتهم� :س�ؤال عن عائلة
ال�شخ�ص� ،أو كلمات ت�شجيع �سريعة �أو
�إطراء �صادق �أو مالحظة �شكر �صغيرة
�أو اتّ�صال هاتفي ق�صير� .إذا ك ّنا واعين
ومتنبهين ،و�إذا عملنا بح�سب الدعوات
ّ
التي نت�س ّلمها ،يمكننا فعل الكثير من
يقدمها
الخير�... .إنّ �أفعال الخدمة التي ّ
المدر�سات
الجي�ش الكبير الم�ؤلّف من
ّ
الزائرات التابعات لجمعية الإعانة ال
3
ُعد".
تُح�صى وال ت ّ
من الن�صو�ص المق ّد�سة
يوح ّنا 35-34 ،15 :13؛ :21
15؛ مو�صايا 17 :2؛ المبادئ والعهود
5 :81؛ مو�سى 39 :1
من تاريخنا
في العام  ،1843كان �أع�ضاء
مق�سمين
الكني�سة في نافو� ،إيلينويّ ،
�إلى �أربعة �أجنحة .وفي �شهر حزيران/
عينت قائدات
يوليو من ذلك العامّ ،
جمعية الإعانة لجن ًة زائر ًة م�ؤ ّلفة من
ّ
�أربع �أخوات ّ
لكل جناح .و�شملت
م�س�ؤوليات اللجنة الزائرة تقييم
التبرعات.
االحتياجات وجمع ّ
جمعية الإعانة هذه
وا�ستعملت
ّ
4
التبرعات لم�ساعدة المحتاجين.
ّ
المدر�سات الزائرات
تعد
لم
حين
في
ّ
التبرعات� ،إال أ� ّنهن حافظن
يجمعن ّ
ؤولية تقييم االحتياجات،
على م�س� ّ
والزمنية ،والعمل على تلبية
الروحية
ّ
ّ
هذه االحتياجات� .شرحت �إاليزا �سنو
( ،)1887-1804الرئي�سة العامة
"يتعين� ...أن
الثانية لجمعية الإعانةّ :
الرب عند
تتم ّتع
المدر�سة برفقة روح ّ
ّ
دخولها � ّأي منزل لتعرف � ّأي روح تَلقى

فيه ... .اطلبي من اهلل والروح القد�س
ّ
فتتمكنين من
الح�صول على [الروح]
لقاء الروح ال�سائد في ذلك المنزل...
التفوه
ويمكنك �أن ت�شعري بالرغبة في ّ
وجدت
�سالم وتعزية ،و�إذا
بكلمات
ِ
ٍ
�أخت ًا ت�شعر بالبرد ،احت�ضنيها كما قد
ت�ضمين طف ً
ال �إلى �صدرك و[�أ�شعريها]
ّ
5
بالدفء".
مالحظات

Henry B. Eyring, “The Enduring Legacy of .1
Relief Society,” Liahona, Nov. 2009, 121.
Julie B. Beck, “Relief Society: A Sacred.2
Work,” Liahona, Nov. 2009, 114.

Thomas S. Monson, “Three Goals to Guide.3
You,” Liahona, Nov. 2007, 120–21.

.4راجع Daughters in My Kingdom: The
History and Work of Relief Society (2011), 105.
Eliza R. Snow, in Daughters in My.5
Kingdom, 108.

ما الذي يمكنني القيام به؟
.1ما الذي �أقوم به لأ�ساعد �أخواتي
هن
تحب ّ
على ال�شعور ب�أ ّنني �صديقة ّ
أمرهن؟
وتهتم ل ّ
ّ
أتح�سن في رعاية
.2كيف يمكنني �أن � ّ
الآخرين واالهتمام لأمرهم؟
للمزيد من المعلومات ،زوري
الموقع reliefsociety.lds.org.
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