رسالة الرئاسة األوىل ،يوليو 2013
بقلم الرئيس
توماس س .مونسون

العامل اليوم بحاجة
إىل الرواد
مضوا ُقدُ م ًا .غالب ًا ما غنّوا:

للعديدين ،رحلة الرواد لعام  1847مل تبدأ يف نافو ،كريتالند،
فار وســت ،أو نيويورك بل يف انجلرتا البعيدة ،ســكوتلندا،
اســكندنافيا ،أو أملانيا .مل يتمكن األطفال الصغارمتام ًا من َفه ِم
هــذا اإليامن العظيم الذي َح َف َز آبائهــم عىل أن يرتكوا ورائهم
عائالهتم ،أصدقائهم ،راحتهم ،وأمنهم.
قد يسأل أحد األطفال“ ،أمي ،ملا نحن نرتك املنزل؟ إىل أين
نحن ذاهبون؟”
“تعــال معــي ،أهيا الغــايل؛ نحــن ذاهبــون إىل صهيون،
مدينة اهلٰنا”.
لقد حالت مياه املحيط األطلــي اهلائجة والغادرة ما بيننا
وبني منازلنا اآلمنة ووعد صهيون .من ُيمكنه وصف مشــاعر
اخلوف التي اجتاحت القلب البشــري يف أثناء أوقات العبور
العصيبة تلك؟ مدفوعني هبمســات الــروح القدس اخلافتة،
ٍ
بإيامن بسيط لكن راســخَ ،وثِ َق أولئك القديسون
ومدعومني
الرواد يف اهلل وأبحروا يف رحلتهم.
أخري ًا وصلــوا إىل نافــو وحاملا وصلوا رشعــوا يف رحلة
أخرى حيث واجهوا املشــاق مرة أخرى عىل الطريق .شواهد
القبور من الشــيح والصخور َع َل َمت الطريق بأكمله من نافو
وحتى بلدة سولت ليك .كان هذا هو الثمن الذي دفعه بعض
الرواد .أجسا ُدهم مدفون ٌة بسال ٍم ،لكن أسامئهم ستبقى خالِدَ ًة
إىل األبد.
ِ
تثاقلت الثريان من التعب ،عجالت العربة ختلخلتَ ،عم َل
الرجال الشــجعان بِ ِج ٍدُ ،دقت طبول احلرب ،وعوت الذئاب
الربية .لكن الرواد املدفوعني بقوة اإليامن ا ُملستوحي والعاصفة

مام ،قِ ّديسـي ا َللّٰ ْه ،ال تَخافوا الْ َع َم ْل.
إِىل ْالَ ِ
لكن ببهجة شقوا طريقككم.
السـفَـ ُر َص ْعباً
َح ّتى لَ ْو كا َن َّ
َس ُيبا ِركُنا …
1
ك ُُل يش ٍء بخري!
ي َرب شعبي
هؤالء الرواد تذكروا كلامت الرب“ :ال ُبد أن ُ َ
يف كُل شئ ،كي يكونوا ُمستعدين الستالم املجد الذي أحتفظ
2
به هلم ،حتى جمد صهيون”.
مــرور الوقت ُيضعــف ذاكرتنا و ُيقلل مــن تقديرنا ملعاناة
أولئك الذين ختبطوا يف درب األملُ ،ملفني ورائهم طريق ًا مليئ ًة
بالدموع و ُق ٍ
بور ألُ ٍ
ناس أسامئهم جمهولة .لكن ماذا عن حتديات
ٍ
صخرية علينا أن نُســافرها ،أال
اليــوم؟ أال توجد هناك ُط ُر ٌق
تُوجد ُهنــاك ِج ٌ
بال وعر ٌة جيب تســلقها ،أال تُوجدُ هناك ُه َو ٌة
وب جيــب أن نُمهدها ،أال
جيب ختطيها ،أال توجــد هناك ُد ُر ٌ
أهنار جيب خوضها؟ أو هل ُهناك حاج ٌة ُم ِلح ٌة يف
توجــدُ ُهناك ٌ
الوقت احلايل ألن تقوم هذه الروح الرائدة بقيادتنا وإبعادنا عن
املخاطر التي ُتدد بغزو حياتنا وألن تقودنا إىل أمن صهيون؟
عىل مر العقود التي أعقبت احلــرب العاملية الثانية ،أخذت
املعايري األخالقيــة بالتدهور واالنحطاط مــرة تلو األخرى.
ٍ
بشــكل شــديد؛ اللباقة األخالقية يف
ارتفعت نســبة اجلريمة
ٍ
انحطاط رهيب .الكثريون يضعون أنفسهم يف مواقف خطرة
ويازفون
و ُمدمــرة ،بحث ًا عن ا ُملتعة املؤقتة يف حــن ُيضحون ُ
١

ببهجات األبدية .وبذلك نتخيل عن السالم ونخرسه.
نحن ننسى كيف انترص اإلغريق والرومان بشكل ُمذهل يف
عاملٍ ُمتوحش وكيف انتهى هذا النرص — وكيف أوداهم كسلهم
وضعفهم إىل اهلالك والدمار .يف النهايــة ،رغبوا وأكثر من أي
ِ
شــئ آخر يف احلصول عىل األمان والراحة أي أكثر من رغبتهم
يف احلصول عىل احلُرية؛ وخرسوا كُل الراحة واألمان واحلُرية.
ال متتثلوا إلغراءات الشــيطان؛ بل ،قفوا صامدين دفاع ًا عن
احلقيقة .رغبات النفس وشهواهتا غري ا ُملشبعة ،ال ُيمكن إشبا ُعها
بالبحث ا ُملســتمر عن البهجة وســط تيارات اإلثارة والرذيلة.
ُشجع املحبة أبد ًا.
الرذيلة ال تقود إىل الفضيلة أبد ًا .الكراهية ال ت
ُ
جلبن ال يتولد عنه الشجاعة أبد ًا .الشك ال ُيعزز اإليامن أبد ًا.
ا ُ
الســفهاء
حتمل ُســخرية ُ
البعض من الناس يســتصعبون ُ
وتعليقاهتم التافهة عن العفة ،الصدق ،وطاعة وصايا اهلل .لكن
ِ
ِ
ب
العامل منذ األزل َسخ َر من مسألة التمسك باملبدأ .عندما ُطل َ
من نوح أن يبني سفينة ،نظر الشعب السفيه إىل السامء الصافية
وسخروا منه — إىل أن تساقط املطر.
ِ
أال جيب علينا أن نتعلم من مثل تلك الدروس ا ُملكل َفة مرار ًا
وتكرار ًا ؟ الزمن يتغري ،لكن احلقيقة تبقى خالدة .عندما نفشل
يف االستفادة من جتارب املايض ،فإننا ننزع إىل تكرارها و ُمعايشة
نفس احلــزن ،املعاناة ،والكرب .أال نمتلك احلكمة لكي نُطيعه
ُه َو من يعــرف البداية من النهاية — ربنا ،الــذي َص َم َم ُخطة
اخلالص — بدالً من طاعة تلك احلية ،التي كرهت مجال اخلُطة؟
القاموس اللغــوي ُيعرف الرائد عىل أنه “ذلك الشــخص
الذي ُي ِعد أو يفتح الطريق أمام اآلخرين لكي يتبعوه 3”.أيمكننا
بشكل ما أن نستجمع الشجاعة وثبات الغرض التي متيزت هبا
شخصية الرواد من اجليل السابق؟ أال يمكنني و ُيمكنكم ،أن
نكون ُرواد ًا بِ َح ٍق؟
أنــا أعرف أنه ُيمكننــا ذلك .آه ،كم حيتــاج العامل اليوم إىل
الرواد!

املدونة يف رسالة الرئيس مونسون ملن تزوروهم .قد ترغبوا يف أن
تُناقشوا معهم طُ ُرقاُ يتعرفوا من خاللها عىل األمثلة البارة ويحتذون
بها ،ويتجنبوا الخداع ،ويتعلموا من أخطاء اآلخرين .اسألوا من
ت ُد ّرسونهم كيف ميكنهم أن يُصبحوا روادا ً اليوم.

الشبيبة

ُمقتادين باإليامن
بِقلم ماجي إيريل

أنا لن أنىس الوقت الذي مشيت فيه عىل أرايض وينرت كورترز،
نرباسكا ،يف الواليات امل ُتحدة األمريكية ،حيث عاش الرواد أعواماً
ُنت أزور
مضت .شعرت بأن األرض كانت ُمقدسة ،متاما كام لو ك ُ
هيكالً يف الخالء.
ترقرقت الدموع يف ُمقلتي ،وأصبحت رؤيتي غري واضحة .رأيت
متثاالً لكنني مل أمتكن من رؤية التفاصيل .عندما مسحت دموعي،
رأيت رجالً وامرأة اعرتى وجهيهام األمل والحزن .عندما نظرت من
ُرب ،رأيت متثاالً ِ
لطفلٍ رضيعٍ ُم َم َد ٍد يف ق ٍرب بالقرب من قدميهام.
ق ٍ
هذا املشهد ملئني بالكثري من املشاعر :الحزن ،الغضب ،االمتنان،
والبهجة .أردت أن أمحو الحزن الذي شعر به أولئك القديسون،
لكنني ويف نفس الوقت كُنت ممتن ًة ملا بذلوه من تضحي ٍة يف سبيل
اإلنجيل.
تجربتي التي عشتها يف وينرت كورترز ساعدتني عىل أن أُدرك بأن
ِب اإلنجيل ألبنائه ويسمح لهم ب ُحرية االختيار
األب الساموي يَه ُ
دي ذلك الطفل أن يختارا
ليفعلوا بها ما يشاءون .كان بإمكان والِ َّ
الطريق األسهل .اتباع النبي والعيش بحسب اإلنجيل تطلّب من
هؤالء الرواد بأن ميضوا قُ ُدماً حتى وإن عنى ذلك أن يدفنوا طفلهم.
لكنهم اختاروا بأن يحتفظوا باإلنجيل يف حياتهم وتقبّلوا التحديات.
لقد َعلِ ْم ُت بأن ت َك ُّر َس القديسني لإلنجيل وعزمهم عىل امل ُيض قُدماً
كان كُلُه مدفوعاُ باإلميان واألمل — أي األمل مبُستقبلٍ أفضل
واإلميان بأن الرب عرفهم وبإمكانه أن يُخفف أملهم.

مالحظات

الكاتبة تقطن يف نورث كارولينا ،بالواليات امل ُتحدة األمريكية.

“ .1إىل األما ِم قدييس اهلل  ”،ترنيمة رقم.30
 .2املبادئ والعهود .31:136
 .3القاموس اللغوي اإلنجليزي أكسفورد ،الطبعة الثانية (“ ،)1989رائد”.

األطفال

كُن رائد ًا

التدريس من هذه الرسالة

شخص يدل اآلخرين عىل
يقول الرئيس مونسون بأن الرائد هو ٌ
الطريق الذي يجب أن يتبعوه .ما الذي ُيكنك فعله ليك تُدافع
عام هو صحيح وتكون رائدا ً يف ُمجتمعك ووسط عائلتك؟ اكتب
أجوبتك وشاركها مع عائلتك.

ت ُوضح النصوص امل ُقدسة بأن امل ُد ّرسني املنزلني يجب أن “يُنذروا،
يُفرسوا ،يحثوا ،يُعلِموا ،ويدعوا الجميع إىل املسيح( ”.املبادئ
والعهود  .)59:20فكروا يف االشارة إىل التحذيرات والدعوات
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رسالة الزيارة املنزلية ،يوليو 2013

تدريس و َت َع ُل ُم اإلنجيل

اإليامن ،العائلة،
اإلعانة

ُأدرسن بروح الصالة حمتويات هذه الرسالة ،عىل النحو املالئم ،وتباحثن فيها مع األخوات اللوايت
تزوروهن .اســتخدمن األسئلة لكي تُساعدكن يف تقوية األخوات وجلعل مجعية اإلعانة جزء ًا هام ًا
من حياتِكُن .للحصول عىل املزيد من املعلوماتُ ،زرن املوقع .reliefsociety.lds.org

يســوع املســيح كان ُم َع ِلــ ًا ُمتميز ًا .من تارخينا

لقد َجســدَ خري ِم ٍ
ثال لنا عندمــا “ َع َّل َم
َ
النســاء يف جمموعات وعىل انفراد ،عىل
الطريــق وبالقرب من شــاطئ البحر،
وعند البئــر ويف منازهلن .لقد أظهر حمبة
و ُلطف َا جتاههن وشــفاهن وشــفى أفراد
1
عائالهتن”.
لقد َع َّل َم مرثــا ومريم و“دعامها ألن
تُصبحا تلميذتيه وحتصال عىل اخلالص،
ِ
الصالِ َح’ [ لوقا  ] 42:10الذي
يب َّ
‘النَّص َ
2
لن ُين َْز َع منهام”.
يف نصوصنا ا ُملقدسة لأليام-األخرية
 ،أمرنا الرب “بــأن ُن َع ِل َم بعضنا البعض
مبادئ امللكــوت” ( املبــادئ والعهود
 .) 77:88عــن تدريس وتعلم املبادئ،
شريلني أ .إيســبلني ،املستشارة الثانية يف
الرئاسة العامة لإلبتدائية ،قالت“ ،التع ّلم
للوصول إىل فهم كُيل ملبــادئ اإلنجيل
هو عملية ُمستمرة طوال احلياة وحتدث
‘خط ًا عىل خط ،ووصي ًة عىل وصية ،هنا
3
وهناك القليل’ ( 2نايف ”.)30:28
قليل ُ
عندما نتعلم ،نــدرس ،ونُصيل ،فإننا
ُدرس بقوة الروح ال ُقــدس ،الذي
ســن ّ
سيحمل رســالتنا “إىل قلوب أبناء البرش
[والنساء]” (  2نايف .)1:33

من النصوص ا ُملقدسة

أملــا 3–2 :17؛ 5 :31؛ املبــادئ
والعهود 13–12:42؛ 85:84

أنبياؤنا الســابقون ذكرونا بأننا كنِساء
ٍ
ســات يف املنزل
كمدر
لدينــا دور ًا هام ًا
ّ
والكنيســة .يف ســبتمر لعــام ،1979
طلــب منا الرئيــس ســبنرس و .كيمبل
ٍ
“أخــوات
( )1985–1895أن نُصبــح
ٍ
خبــرات يف النصوص ا ُملقدســة ”.قال:
ٍ
ِ
عالمات يف النصوص ا ُملقدسة —
“ص َن
ْ
ال لكي ُ ْتبِ ْط َن اآلخرين ،بل لرتفعن من
معنوياهتــم! يف النهاية ،من ُهم يف أشــد
احلاجــة ألن ‘يكنزوا’ حقائــق اإلنجيل
(والتــي قد يعتمــدون عليهــا يف وقت
احلاجة) أكثر من النساء واألُمهات اللوايت
4
يبذلن جمهود ًا كبريا يف الرتبية والتعليم؟”

ما الذي يمكنني أن أفعله؟

 .1ما االستعدادات التي أقوم بها ليك
أُصبح ُمعلم ًة أفضل؟
 .2هل أُشارك شهاديت مع األخوات
اللوايت أعتني بهن؟

امت وم ِ
نحن مجيع ًا مع ِّل ٍ
تع ّلامت.عندما
َُ
ُ
نُدَ ِّر ُس من النصوص ا ُملقدســة وكلامت
األنبيــاء األحيــاء ،يمكننــا ُمســاعدة
اآلخريــن عــى أن ُيقبلوا إىل املســيح.
عندما نُشارك يف العملية التعليمية بطرح
األســئلة املفيدة وذات املعنــى وبعدها
االســتامع ،يمكننا العثور عىل األجوبة
التي ختدم احتياجاتنا الشخصية.
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