رسالة الرئاسة األوىلُ ،أغسطس ٢٠١٣
بقلم الرئيس هنري ب .أيرينغ

ا ُملستشار األول يف الرئاسة األوىل

وقدموا الشكر
أدركوا ،تذ ّكرواّ ،

يطلب اهلل أن نُقدّ م له الشــكر عىل الربكات التي نتســ ّلمها منه
أي ًا كانت .من الســهل علينا أن نُصبح آليني يف صلوات امتناننا،
ُمرددين غالب ًا نفس الكلامت من دون نية تقديم شكرنا كهبة قلبية
خالصة هلل .علينا “أن نُقدم الشكر...بالروح” (املبادئ والعهود
 )٣٢:٤٦لكي نشعر باالمتنان احلقيقي ملا أعطاه اهلل لنا.
كيــف يمكننا حتــى أن نتذكّر جزء ًا مما فعلــه اهلل لنا؟ َد َّو َن
الرسول يوحنا ما َع َل َمنا إِيا ُه املخ ّلص عن هبة التذكّر التى تأيت
عن طريق الروح ال ُقدس“ :وأما ا ُملعزي الروح القدس ،الذي
سريسله اآلب باسمي ،فهو يع ِلمكم كُل شئ ،وي ِ
ذك ُركُم بِك ِ
ُل
ُ
َُ ُ
ما ُقلتُه لكم” (يوحنا .)٢٦:١٤
الــروح القدس تُعيد إلينا الذكريات اخلاصة بام َع َل َم ُه اهلل لنا.
وواحدة من الطرق التي ُيع ّلمنا اهلل هبا هي بربكاتِه؛ وبذلك ،إذا
اخرتنا أن نُامرس اإليامن ،فإن الروح ال ُقدس ست ِ
ُذك ُرنا بحنان اهلل.
يمكنكم أن ختتربوا هــذا بالصالة اليوم .يمكنكم أن تتبعوا
الوصية “اشكروا الرب إلـٰهكم عىل كُل شئ” (املبادئ والعهود
.)٧:٥٩
اقــرح الرئيس عزرا تافت بنســون ( )١٩٩٤-١٨٩٩بأن
ُتيح الوقت لفعل ذلك .قال“ :النبي جوزف ســميث
الصالة ت ُ
قال مر ًة بأن أعظم خطيئة قد يقرتفها قديسو األيام األخرية هي
ن ُ
ُكران اجلميل .أنا أفرتض بــأن معظمنا مل ُيفكّروا هبا عىل أهنا
خطيئة عظيمة .لدينا نزع ٌة عظيمة أن نطلب من اهلل يف صلواتنا
ٍ
ٍ
إضافية .لكن يف بعض األحيان
بركات
وترضعاتنا بأن يمنحنا
ّ
ُكرس جزء ًا أكرب من صلواتنا للتعبري
ن
ألن
نحتاج
بأننا
أشــعر
ّ
عن امتناننا وشكرنا عىل الربكات التي تس ّلمناها ُمسبق ًا .نحن
ً ١
نستمتع هبا كثريا”.

ُيمكنكم أن حت ّظوا عىل مثل تلك التجربة هببة الروح ال ُقدس
اليوم .يمكنكم أن تبدءوا الصالة الشخصية بالشكر .يمكنكم
أن تبــدءوا بِ َعدّ بركاتكــم وبعدها التو ّقــف والتأ ّمل للحظة.
إذا مارســتم اإليامن ،وهببة الروح ال ُقدس ،ستكتشــفون بأن
ٍ
بربكات أخرى ســتتوارد إىل أذهانكم .إذا
الذكريات اخلاصة
ٍ
بدأتم بالتعبري عن امتنانكم ألجــل كُل واحدة منها ،فإن مدة
صالتكم قد تكون أطول من ا ُملعتاد .الذاكرة ستعود ،وكذلك
االمتنان.
ُدونون اليوميات يف
يمكنكم أن ُتربوا نفس الشــئ بينــا ت ّ
ُمذكّراتكم الشــخصية .الروح القدس ســاعد الناس يف ذلك
ِ
“وح ِف َظ
منذ بدء الوقت .أنتم تتذكّرون بأن سفر موسى يقولُ ،
ٍ
وس ِج َل بلغة آدمُ ،فأعطي لكل من دعوا اهلل أن
كتاب للذكرىُ ،
يكتبوا بروح اإلهلام( ”.موسى .)٥:٦
الرئيس سبنرس و .كيمبل ( )١٩٨٥-١٨٩٥وصف عملية
الكتابة ا ُمللهمة تلك“ :أولئك ممن حيتفظون بكتاب للذكرى هم
عىل األرحج من يتذكّرون الرب يف حياهتم اليومية .املذكّرات
الشــخصية هي طريقة لعــدّ بركاتنا وترك قائمــة جرد هبذه
٢
الربكات لنسلنا”.
عندما تبدءون بالكتابة ،يمكنكم أن تسألوا أنفسكم“ ،كيف
باركني اهلل وبارك َمن أحبهم اليوم؟” إذا فعلتم هذا باســتمرار
نحو ٍ
وعىل ٍ
كاف وبإيامن ،ستجدون أنفسكم تتذكّرون الربكات.
هبــات عجزتم عن
ويف بعض األحيان ســتتوارد إىل ذهنكم
ٌ
ُمالحظتها خالل اليوم ولكن عندها ســتعرفون أثر ملســة اهلل
يف حياتكم.
ُأصيل بأن نستمر يف بذل اجلهد املصحوب باإليامن يف إدراك،

١

تذكّر ،وتقديم الشــكر ملــا أعطانا إياه ك ٌُل من أبينا الســاوي
ُ
وم ّلصنا وعىل كُل ما فعاله وال زاال يفعاله لكي يفتحا طريق
العودة إىل منزهلام.

الربكات التى تسلّمتموها يف حياتكم سوا ًء أكانت صغرية أم كبرية”
(“ Liahona ”،Consider the Blessingsو ،Ensignنوفمرب ،٢٠١٢
 .)٨٦اعملوا عىل اتباع نصيحة أولئك األنبياء وضعوا أهدافاً ألن
تكتبوا يف ُمذكراتكم الشخصية.

ُمالحظات

 .1عزرا تافت بنسون،God, Family, Country: Our Three Great Loyalties ،
(.١٩٩ ،)١٩٧٤
 .2سبنرس و .كيمبل ،Ensign “،Listen to the Prophets“ ،مايو .٧٧ ،١٩٧٨

األطفال
ُط ُر ٌق عديدة لتقديم الشكر

التدريس من هذه الرسالة

“يف كافة أنحاء العامل ويف نهاية كُلِ يوم،
أبناء األب الساموي يركعون و ُيصلون،
ك ٌُل منهم يق ُ
ُول شُ كرا ً بطريقته الخاصة”.
“.١٦ ،Children’s Songbook ”،Children All Over the World

يف رسالته ،يدعونا الرئيس أيرينغ ألن نتذكّر لُطف األب الساموي
يف صلواتنا .ناقشوا مع من تد ّرسوهم كيف ميكن للصالة بامتنان أن
ت ُساعدنا يف أن نُدرك أثر الله يف حياتنا .فكّروا يف الركوع والصالة مع
من تُد ّرسوهم واقرتحوا عىل من س ُيق ّدم الصالة أيا كان بأن يُ َع ِّب أو
ت ُ َع ِّ َب عن الشكر لله فقط.
ميكنكم أيضاً أن تقوموا بدراسة أهمية االمتنان بقراءة هذه
اآليات إىل جانب اآليات التي ذكرها الرئيس أيرينغ :املوزمور ١٠٠؛
موصايا ٢٢-١٩ :٢؛ أملا ٨ :٢٦؛ ٣٨:٣٤؛ املبادئ والعهود ٢١:٥٩؛
١٩:٧٨؛ .٢٨:١٣٦

استخدموا خريطة للتعريف عن البلدان امل ُختلفة التي ت ُستخدم
بعض من هذه اللغات يتم التحدث بها يف أكرث
فيها تلك اللغاتٌ .
بلد ِ
من ٍ
واح ٍد!
( gracias .1اإلسبانية)
( malo .٢التونغية)

الشبيبة
كونوا قائمة جرد
ّ

( thank you .٣اإلنجليزية)
 .٤شُ كرية (الهندية)

الرئيس أيرينغ يقتبس كلامت الرئيس سبنرس و .كيمبل (-١٨٩٥
 )١٩٨٥عندما قال بأن “املذكّرات الشخصية هي طريقة لع ّد بركاتنا
وترك قامئة جرد بهذه الربكات لنسلنا ”.يف املؤمتر العام لشهر أكتوبر
لعام  ،٢٠١٢أدىل الرئيس توماس س.مونسون بشهادته عن أهمية
الكتابة يف امل ُذكرات الشخصية .لقد شارك بعضاً من خرباته الحياتية،
ُمضيفاًُ “ ،مذكّرايت الشخصية ،الذي احتفظت بها طوال تلك السنني،
ساعدتني عىل أن أحتفظ بتفاصيلٍ عن األمور التي قد كُنت عىل
األرجح سأنساها ”.ن ََص َح“ :ك ّونوا قامئة جرد عن حياتكم وتطلعوا إىل

.٥سپاسيبا (الروسية)
 .٦أريگاتو (اليابانية)
(البت ُغالية)
ُ obrigado .٧
( asante .٨السواحلية)
( merci .٩الفرنسية)
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رسالة الزيارة املنزلية ،أغسطس ٢٠١٣

اإلنعاش

اإليامن ،العائلة،
اإلعانة

ُادرســن هذه املادة بروح الصالة ،وكام هو الئق ،ناقشــنها مع األخوات اللوايت تزوروهن .استعن
ِ
ُســاعدُ كُن عىل تقوية أخواتِكُن ولتجعلــن مجعية اإلعانة ُجزء ًا مــن حيا َت ُك َن اخلاصة.
باألســئلة لِت
للحصول عىل مزيد من املعلموماتُ ،ز ْر َن املوقع.reliefsociety.lds.org ،

األهــداف مــن برنامــج الكنيســة
لإلنعاش ُه َو ُمســاعدة األعضاء عىل أن
يتكلوا عىل أنفسهم ،وألن يعتنوا بالفقري
وا ُملحتاج ،ول ُيقدمــوا اخلدمة .اإلنعاش
هو أســايس لعمل مجعيــة اإلعانةَ .ع َل َم
الرئيس هنــري ب .أيرينغ ،ا ُملستشــار
األول يف الرئاسة األوىل:
زو َد
“[الــرب] منذ بدايــة الزمــن ّ
تالمذته بِ ُطرق ُيمكنهم من خالهلا تقديم
كرســوا
ا ُملســاعدة .لقد دعا أبنائه ألن ُي ّ
وقتهم ،وســائلهم ،وأنفسهم لينضموا
إليه وخيدموا اآلخرين....
“لقد دعانا وأمرنا بأن نُشارك يف عمله
ونُعــن ا ُملحتاج .نقطع عهــدا بأن نفعل
ذلك يف مياه املعمودية ويف داخل هياكل
اهلل ا ُملقدســة .نُجدد هذا العهد كُل يوم
١
أحد عندما نتناول ال ُقربان ا ُملقدس”.
وبتوجيه من األُ ُسقف أو رئيس الفرع،
ُيســاعدُ القادة املحليني بتقديم اإلنعاش
الروحي واملــادي .الفــرص للخدمة
باملدرســات الزائرات اللوايت
تبدأ غالب ًا
ّ
يســعني للحصول عىل اإلهلام للتعرف

عىل كيفية االســتجابة الحتياجات ك ِ
ُل
ُأ ٍ
خت يزرهنا.

من النصوص ا ُملقدّ سة

لوقــا ٣٧-١٠:٢٥؛ يعقوب ٢٧:١؛
موصايــا ٢٦:٤؛ ١١-٨ :١٨؛ املبادئ
والعهود ١٨:١٠٤

من تارخينا

يف التاســع من شــهر يونيــو ،لعام
ــف النبي جوزف ســميث
َ ،١٨٤٢ك ّل َ
ِ
“يَفف َن
األخوات يف مجعيــة اإلعانة بأن ُ
٢
و“يلصن النفــوس”.
عــن الفقــر” ُ
هــذه األهــداف ال تزال تُشــكل جزء ًا
أساســي ًا من مجعية اإلعانــة وتم التعبري
عنها يف شــعارنا“ ،املحبة ال تس ُق ُط أبد ًا”
( ١كورنثوس .)٨:١٣
رئيســتنا اخلامســة يف مجعية اإلعانة،
إيميلني ب .ويلز ،و ُمستشارتيها أطلقن
هذا الشــعار يف عــام  ١٩١٣كُمذك ٍّر لنا
بمبادئنا األساسية“ :نحن نُعلن بأن هدفنا
لهمة للنبي
هو[...التشــبث] بالتعاليم ا ُمل َ
جوزف ســميث عندما أعلن عن اخلطة

التي تتس ّلم النســاء بموجبها الصالحية
وبدعوة من سلطة الكهنوت ألن يتجمعن
يف ُز َم ٍ
ــر ُمالئمــة لكي خيدمــن املرىض،
ُويســاعدن ا ُملحتاجني ،و ُيعزين ا ُملسنني،
٣
ويذرن الغافلني ،و ُيساعدن اليتامى”.
ُ
اليــوم مجعية اإلعانة هلــا تأثري عاملي
بفضــل األخوات اللــوايت هيبن املحبة،
ــب ا ُملخلــص النقي ،إىل
والتــي هي ُح ُ
جرياهنن (راجعوا موروين .)٤٧-٤٦ :٧
ُمالحظات

 .١هنري ب .أيرينغ”،Opportunities to Do Good“ ،
 Liahonaو ،Ensignمايو .٢٢ ،٢٠١١
 .٢جوزف سميث ،يف Daughters in My Kingdom:
،)٢٠١١( The History and Work of Relief Society
.٦٣
.٦٣ ،Daughters in My Kingdom .٣

ماذا ُيمكنني أن أفعل؟

 .١كيف أُ ِع ُد لالعتناء بنفيس وبعائلتي
روحياً ومادياً؟
 .٢كيف ُيكنني أن أتبع قُدوة امل ُخلّص
بينام أسعى لتلبية احتياجات األخوات
اللوايت أعتني بهن؟
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