رسالة الرئاسة األولى ،آب/أغسطس 2012
الرئيس توماس مونسن

ّ
دعوة المخلص إلى الخدمة
يعرف ّ
كل من درسوا الرياضيّات ما هو القاسم المشترك .بالنسبة

ما نوع الخدمة التي تتطلّبها السماء؟ ّ
“إن ّ
الرب يطلب القلب

إلى ق ّديسي األيّام األخيرة ،ثمّة قاسم مشترك يربطنا ببعضنا .ذاك
القاسم المشترك هو الدعوة الفرديّة التي يتسلّمها ٌّ
كل منّا لتأدية

والعقل الراضي؛ لذلك ّ
فإن الراضين والمطيعين سوف يتذ ّوقون
خيرات أرض صهيون في هذه األيّام األخيرة”.
ّ
أتوقف عند التفكير في كلمات الرئيس جون تايلور (:)1887-1808
3

المهام في ملكوت اهلل هنا على األرض.
هل تتذمّرون عاد ًة عندما تتسلّمون دعو ًة؟ أم أنّكم تقبلون بالشكر

“إن لم ّ
تعظموا دعواتكمّ ،
فإن اهلل سيحاسبكم عمّن كنتم لتنقذوهم لو قمتم

ّ
كل فرصة لخدمة إخوتكم وأخواتكم ،مدركين ّ
أن أباكم السماوي

بواجبكم”.
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سيبارك أولئك الذين يدعوهم؟
آمل ّ
أال نفقد الهدف الحقيقي وراء فرص الخدمة العزيزة على

لقد كانت حياة يسوع خالل خدمته بين البشر بمثابة مصباح
طيبة مضيء .عندما ّ
بث الق ّوة في أطراف المقعد والبصر في

قلبنا .ذاك الهدف ،تلك الغاية األبديّة ،هو ذاته الذي تح ّدث عنه

عيني األعمى والسمع في أذني األص ّم والحياة في جسم الميت،

الرب والوارد في الخريدة النفيسةّ :
ّ
“ألن عملي ومجدي هو إحداث

أعلن يسوع“ :أنا بينكم كالذي يخدم”.5
السامري الصالح ،علّمنا المعلّم أن ّ
ّ
نحب أقرباءنا
بواسطة مثل

خلود اإلنسان وحياته األبدية”.
عسى أن ّ
نتذكر دائماً ّ
أن معطف العضوية في كنيسة يسوع
1

ّ
والغني ،علّمنا أن نخلع
الشاب
كأنفسنا 6.ومن خالل إجابته للحاكم
ّ
عنّا أنانيّتنا 7.وعندما أطعم الـ ،5000علّمنا أن نرى حاجات

المسيح لق ّديسي األيّام األخيرة ليس بعباءة الراحة بل هو رداء
المسؤوليّة .يقضي واجبنا ،إلى جانب إنقاذ أنفسنا ،بإرشاد اآلخرين

اآلخرين 8.وفي عظة الجبل ،علّمنا أن نسعى أ ّوًال إلى ملكوت اهلل.

9

إلى مملكة اهلل السماويّة.
عندما نسير طوعاً على درب خدمة اهلل ،لن نضع أبداً أنفسنا في

في العالم الجديد ،أعلن ّ
الرب المُقام“ :إنّكم تعلمون األمور التي
يجب أن تصنعوها في كنيستي؛ فاألعمال التي رأيتموني أفعلها
10
يجب أن تفعلوها أيضاً؛ وما رأيتموني أصنع فذلك ستصنعونه”

مجردًا من
موقف الكاردينال وولسي ،إحدى شخصيّات شكسبيرّ .
صالحيّاته بعد إمضائه حياته في خدمة الملك ،ناح بحزن ً
قائال:

نحن نبارك اآلخرين عندما نخدم مثل “يسوع الذي من
الناصرة ...الذي جال يصنع خيراً 11”.واهلل يباركنا لنجد الفرح في

ُ
خدمت إلهي بنصف الحماسة
لو أنّني
ُ
ُ
هرمت
خدمت بها ملكي ،لم يكن ليتركني بعد أن
التي

خدمة أبينا السماوي عندما نخدم أوالده على األرض.

عاجزاً أمام أعدائي.
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1

ً
شعرت ّ
ُ
ّ
حقًا
عام واحد.
فحددُت هدفا يقضي بتأدية  1000معموديّة في ٍ
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ُ
فصمت ألعرف ما إذا كان ذلك ما يجب
بالحاجة إلى تحديد هذا الهدف؛
ُ
ّ
وبدأت أذهب إلى هيكل تامبيكو في
السماوي،
أن أقوم به .فأجابني أبونا
مكسيكو كلّ سبت.

بعد أن أ ّديُت  500معموديّة ،ح ّددُت هدفاً يقضي بالبحث عن أسالفي
ُ
وأحببت القيام بالبحث إلى ح ّد أنّني لم أعد أستطيع النوم
في التاريخ العائلي
ُ
ألنّني ُ
وجدت  50إسماً وثمانية أجيال من تاريخ
كنت أحاول إيجاد األسماء.
عائلتي؛ وساعدتُ في القيام بعمل الهيكل لهم جميعاً.
وتخرجُت من المدرسة الدينية،
انتهى األمر بتأديتي  1300معموديّة،
ّ
وتسلّمُت كهنوت ملكيصادق ،وأنا أخدم اآلن ّ
متفرغ ،وكان ذلك أحد
كمبشر ّ

التدريس انطالقاً من هذه الرسالة
ّ
ّ
سيعظمنا
[الرب] بأن نفشل إذا قمنا بما يتعيّن علينا القيام به.
“لن يسمح

أهمّ أهدافي في الحياة.

بما ّ
الخاصة ... .تلك هي إحدى أعذب
يتخطى حتّى مواهبنا وقدراتنا
ّ

األوالد

ّ
بشري” (Ezra Taft Benson, in
يمر بها كائن
االختبارات التي قد ّ
ّ )20 ،]1999[ Teaching, No Greater Call
فكر في مشاركة اختبار

يمكنني القيام بشيء لآلخرين

بالرب ّ
َ
يعظم مواهبك أو قدراتكُ .
ّ
ادع
شعرت فيه أنت ،أو شخص تعرفه،

يمكن ٍّ
لكل منّا أن يقوم بشي ٍء ما لمساعدة اآلخرين .علّم الرئيس مونسن أنّه

أفراد العائلة إلى مشاركة بعض اختباراتهم اإليجابية التي استجابوا فيها

يتعيّن علينا أن نحبّ الجميع ونتعلّم أن نرى كيف يمكننا مساعدتهم.

“لدعوة المخلّص إلى الخدمة”.

عندما تتناولون العشاء مع عائلتكم ،اقترح أن يقوم ٌّ
كل من أفراد العائلة
بمشاركة شيء قام به لخدمة شخص في ذلك اليومّ .
كل يوم ،دوّن اختباراتك
ٍ

الشباب

في الخدمة في دفتر يوميّاتك.

الخدمة في الهيكل
بنجامن أ.
بدأت ّ
بلغت السابعة عشرة من العمرُ ،
عندما ُ
أفكر ج ّديًّا في مستقبلي ،وصلّيُت
ّ
السماوي بشأن ما يمكنني القيام به لالستعداد للذهاب في مهمّة تبشيريّة
لآلب
ُ
علي الذهاب إلى الهيكل أكثر ألنّه
وتسلّم كهنوت ملكيصادق.
شعرت بأنّه يتعيّن ّ
بيت الربّ وألنّه سيكون المكان الذي أشعر فيه بأنّني أقرب إلى أبي السماويّ.
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رسالة الزيارة المنزليّة ،آب/أغسطس 2012

التحرك عند الحاجة
ّ

ادرسي هذه المواد بتضرّ ع وناقشيها مع األخوات اللواتي تزورينهنّ  ،كما ترينه مناسباً .استخدمي األسئلة لمساعدتك
على تقوية أخواتك وجعل جمعية اإلعانة جزءاً ناشطا ً في حياتك.

اإليمان ،العائلة ،اإلعانة

كمدرّسات زائرات ،يتمثّل أحد أهدافنا في

بصفتنا مدرّسات زائرات ،يمكن أن

المساعدة على تقوية العائالت والمنازل.
ّ
نزورهن
يجب أن تتم ّكن األخوات اللواتي

يكون لنا “سبب عظيم ...لنفرح” بفضل
“النعمة التي أُتيحت لنا :أنّنا صرنا وسائل

فهي تتواصل مع مدرّسات زائرات يعرفن

من القول“ :إذا واجهت المشاكل ،فإنّني

في يد هللا لتحقيق هذا العمل العظيم( ”.ألما

تجارب ك ّل أخت واحتياجاتها الخاصّة.

أعرف ّ
أن مدرّساتي الزائرات سيساعدنني

.)3 ،1:26

من دون أن تنتظرن قيامي بطلب ذلك”.

من النصوص المقدّسة
متّى 40–37:22؛ لوقا 37–29:10؛

ّ
خاللهن أن تعرف ما يدور في
ويمكنها من
قلب األفراد والعائالت .فتتم ّكن من تلبية
االحتياجات ومساعدة األسقف في دعوته

ّ
نزورهن.
إدراك حاجات األخوات اللواتي

ألما 4–1:26؛ المبادئ والعهود

التي تشمل رعاية األفراد والعائالت”.

عندما نبحث عن اإللهام ،نعرف كيف

.19–18:82

نلبّي االحتياجات الروحيّة والزمنيّة لكلٍّ

من تاريخنا

ّ
بزيارتهن.
من األخوات اللواتي نو َكل
ث ّم ،باستعمال وقتنا ومهاراتنا ومواهبنا

في السنوات األولى للكنيسة ،كان عدد
األعضاء قليالً وكانوا يتج ّمعون ويعيشون

وصلواتنا اإليمانية ودعمنا الروحي

مكان مح ّدد .كان بإمكان األعضاء
في
ٍ

والعاطفي ،يمكننا أن نساعد في تقديم خدم ٍة

االستجابة بسرعة في حال احتاج شخصٌ إلى
المساعدة .أ ّما اليوم ،فيتخطّى عدد أعضائنا

ظروف خاصّة أخرى.
ٍ
وفقا ً لتقارير المدرّسات الزائرات،

 14مليون شخص وهم منتشرون حول
العالم .الزيارات المنزليّة هي جزء من خطّة

تح ّدد رئاسة جمعيّة اإلعانة ذوي الحاجات

الربّ لتأمين المساعدة لجميع أبنائه.

لكي نق ّدم الخدمة ،تقع علينا مسؤوليّة

رؤوفة في حالتَي المرض والوفاة وفي
1

مرض جسدي أو عاطفي،
الخاصّة بسبب
ٍ
ت طارئة ،والدات ،وفيّات ،إعاقة،
حاال ٍ

قال الرئيس هنري إيرينغ المستشار
األوّل في الرئاسة األولىّ :
“إن النظام

أو شعور بالوحدة أو تح ّديات أخرى .ومن

الوحيد الذي يؤ ّمن المساعدة والعزاء في

ث ّم ترفع رئيسة جمعيّة اإلعانة استنتاجاتها
إلى األسقف .وتقوم بتنظيم المساعدة وفقا ً

كنيسة بهذا الحجم وفي عالم بهذا االختالف

إلرشاده.
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هو من خالل خ ّدام فرديّين قرب الناس

وتابع قائالً ...“ :لك ّل أسقف ورئيس
فرع رئيسة جمعيّة إعانة يعتمد عليها.

3
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المحتاجين”.
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