رسالة الرئاسة األوىل ،سبتمرب ٢٠١٣
بقلم الرئيس ديرت ف .أوختدوروف
املستشار الثاين يف الرئاسة األوىل

قديسون لكافة الفصول

أنا لدي ذكريــات طفولية عن جزء من العــامل كان جيب أن
يكون بمثابة صورة عىل بطاقة بريدية لتغري الفصول .كُل شــهر
مىض كان جميد ًا ورائع ًا .يف أثناء أيام الشــتاء املثالية ،غطى الثلج
النقي البِكر اجلبال وشــوارع املدينة .جلب الربيع معه األمطار
التي طهرت كُل يشء وكســت الطبيعة بحلة خرضاء .الشمس
الساطعة ملعت يف الســاء اهلادئة ،والزرقاء يف الصيف .وفصل
اخلريــف ا ُملذهل ز ّيــن الطبيعة بظالل من األلــوان الربتقالية،
ُنت طف ً
أحببت
ال صغري ًا،
ُ
الصفراء ،واحلمــراء املتألقة .عندما ك ُ
ك َُل فصــل من هذه الفصول ،وإىل هذا اليوم ،أحب شــخصية
وتفرد ك َُل فصل من فصول السنة.
ّ
ُهناك ُف ٌ
دافئ وهبيج .وغريها
صول يف حياتنا أيضــ ًا .بعضها ٌ
بعض أيام حياتنا قد تكون مجيلة متام ًا كجامل صور الرزنامة
الُ .
وظروف جتلب
صورة .لكن وبالرغم من ذلك فإن هناك أيا ٌم
ٌ
ا ُمل ّ
لنا احلزن وقد تُضفي عىل حياتنا مشــاعر عميقة من اإلحباط،
االمتعاض ،واملرارة.
ٍ
املرات أو غريها بأنه من
مرة من ّ
أنا متأكدٌ بأننا مجيع ًا فكّرنا يف ّ
الرائع أن نقطــن يف أرض مليئة بالفصول اجلميلة واملثالية وبأن
نتجنب األوقات البغيضة.
لكن هذا غري ممكن .وال حتى مرغوب.
عندما أفكّــر يف تاريخ حيايت ،فإنه مــن الواضح بأن أغلب
األوقات التي ساعدتني عىل أن أصل إىل مرحلة النضج الروحي
مررت فيها بمحن وجتارب عصيبة.
كانت تلك التي
ُ
ِ
أبونا الســاوي ذو احلكمــة الكاملة َعل َم بأنــه لينمو أبنائه
وليصبحوا الكائنات التي ُص ِم َمــت أن تكوهنا ،فهم حيتاجون
أن خيتربوا فصوالً من املحــن يف رحلتهم األرضية الفانية .قال
الب”
نبي كتاب مورمون ُلي بأنه من دون املتناقضاتَ “ ،لا َ َت َق َق ِ ُ

( ٢نــايف  .)١١:٢بالطبع ،إن مرارة احلياة هــي التي ُتكّننا من
أن نُدرك ،ونكتشــف ،ونُقدّ ر ُعذوبتها (راجع املبادئ والعهود
٣٩:٢٩؛ موسى .)٥٥:٦
وضعها الرئيــس بريغهام يونــغ يف هذه الكلــات“ :كافة
الكائنــات الذكية املتوجة باملجد ،اخللــود واحلياة األبدية جيب
متر بكل ُمعضلة ُمصصة لتلك الكائنات الذكية ،لتكتســب
أن ّ
املجد واإلعــاء .كُل كارثة يمكن أن حتل عىل الكائنات الفانية
ســيمرون هبا...لكي ُتيئهم ليتمتّعوا بحرضة الرب ...كُل حمنة
ّ
١
وجتربة مررتم هبا هي رضورية خلالصكم”.
الســؤال ال يكمن فيام إذا كنّا سنخترب فصوالً من املحن لكن
كيف ســنتغ ّلب عىل هذه العواصف .فرصتنا العظيمة يف أثناء
التمســك بكلمة اهلل املخلصة،
املتغية تلك هي
ّ
فصــول احلياة ّ
ألن نصيحته ليست ُمصممة لتساعدنا يف التغ ّلب عىل عواصف
احلياة فحســب بل أيض ًا لتقودنا كي نتجاوزها .أبونا الساموي
َو َص َل لنا كلمته عرب أنبيائه—املعرفة الثمينة ُمصممة لتقودنا أثناء
خوضنا لتحديات الفصــول الصعبة إىل هبجة ال تُوصف ونور
مهم من جتربتنا احلياتية لكي ّ
نتحل
احلياة األبدية اللامع .إنه جز ٌء ٌ
رب
بالقوة ،والشجاعة ،واالســتقامة ولكي نتش ّبث باحلقيقة وال ّ
بالرغم من الصدمات التي قد نختربها.
أولئك ممن دخلوا مياه املعمودية وتس ّلموا هبة الروح القدس
وضعوا أقدامهــم عىل بداية طريق التلمذة وهــم ُمك ّلفون بأن
يمشوا عىل خطى ا ُملخ ّلص بثبات وإخالص.
َع َل َم املخ ّلص بأن الشمس تُرشق ”عىل األرشار والصاحلني،
و  ...بأن املطر [هيطل] عىل األبــرار والظاملني” (متى .)45 :5
يف بعض األحيان ال يمكننا فهم ملا حتدث األمور الصعبة وغري
العادلة يف احلياة .لكن كأتبا ٍع للمسيح ،فإننا نثق بأننا إذا “سعينا

١

ٍ
باجتهاد وصلينا بال انقطاعٍ ،وكنّا مؤمنني...،ستعمل كافة األمور
[ملنفعتنا] ،إذا رسنا باستقامة” (املبادئ والعهود .)24 :90
ٍ
كأعضاء يف كنيسته ،كقديسني ،فإننا نخدم ببهجة وعن طيب
خاطر يف كافة األجواء ويف كافة الفصول .وبينام نفعل ذلك ،فإن
ٍ
بإيامن ُمقدس ،وأمل شايف ،وحمبة ساموية.
ُقلوبنا تُصبح ُمتلئة
مع ذلك ،جيــب أن نُعايش كافــة الفصول—البهيجة منها
واملؤملة .لكــن وبغض النظر عن الفصل ،فإننا كأتبا ٍع ليســوع
املسيح ،سنضع أملنا فيه بينام نميش جتاه نوره.
باختصار ،نحن قديسو اهلل ،عازمون عىل أن نتع ّلم منه ،وأن
حجاج نســر عىل درب
نُحبه ،ونُحب أخينا اإلنســان .نحن
ٌ
التلمذة ا ُملبارك ،وسنميش بثبات جتاه هدفنا الساموي.
لذلك ،دعونا نكون قديســن يف الربيع ،الصيف ،اخلريف،
والشتاء .دعونا نكون قديسني لكافة الفصول.

لقي األخ چني مرصعه يف حادث سيارة يف السنة التالية.
بعدها َ
ُعقب الحادثة ،بدا دامئاً وكأن وفاته تتوارد إىل ذهني و ت ُطاردين
يف أحالمي .استيقظت والدموع ترتقرق من ُمقلتي وسألت مر ًة
تلو األُخرى“ ،ملاذا؟ ملاذا يسمح الرب ملثل هذا النوع من املأساة
ألن يحدث؟ ملاذا عىل مثل ذلك اليشء أن يحدث لتلك العائلة
ُنت أُصار ُع هذه األسئلة ،أخذتُ
الجميلة؟” يف أحد األيام ،وعندما ك ُ
دليل الدرس وقرأت هذه الكلامت من الرئيس سبنرس و .كيمبل
(:)١٩٨٥ –١٨٩٥
“إذا نظرنا إىل الحياة الفانية عىل أنها هي الوجود بذاته ،إذا ً فإن
األمل ،األىس ،الفشل ،والحياة القصرية تُع ُد كارثة .لكن إذا نظرنا إىل
الحياة عىل أنها يش ٌء أبدي ميت ّد ليشتمل عىل مايض الحياة ما قبل
األرضية وحتى ُمستقبل مرحلة ما بعد املوت األبدية ،عندها ُيكن
وض ُع كافة األحداث يف املنظور الصحيح...
“أال نتع ّرض لإلغراءات ليت ّم اختبار قُ ّوتنا ،املرض علنا نتعلّم
١
الصرب ،املوت علنا نُ َخلَّد ونُ ّجد؟”
أتخل عن ُحزين وأتطلّع إىل امل ٌستقبل
يف تلك اللحظة ،قررت أن ّ
املوعود واملمكن .رأيت يف مخيلتي األخ چني يلتقي بعائلته.
هذا املشهد َجل ََب يل السالم .أنا أعلم بأن األب الساموي سي ُم ُدنا
بالحكمة والشجاعة ملواجهة املحن.

ُمالحظات

.62 –261 ، )١٩٩٧( Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young .١

التدريس من هذه الرسالة

َعلَّمت الرئاسة األوىل“ ،واحد ٌة من أعظم املواعظ يتم التبشري
بها بغناء الرتانيم ( .)Hymns, ixعندما تناقش هذه الرسالة ،فكّر يف
أن تُغني مع من ت ُد ّرسهم واحدة من هذه الرتانيم أو أغنية أخرى
عن الصمود يف وجه املحن( ”How Firm a Foundation“ :رقم
)85؛ “( ”The Lord Is My Shepherdرقم )١٠٨؛ أو “Let Us All
( ”Press Onرقم  .)243إذا شعرت مبحفز ،تحدث عن فصل عاصف
وصعب يف حياتك تح ّول إىل بركة.

الكاتب من تايوان

مالحظات

.١٥ ،)٢٠٠٦( Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball .١

األطفال

الخدمة يف كافة الفصول

يُ َعلِّ ُم الرئيس أوختدورف بأننا يجب “أن نخدم ببهج ٍة وعن
طيب خاطر يف كافة األجواء ويف كافة الفصول ”.ما هي بعض
الطُرق التي ُيكنك أن تخدم بها اآلخرين يف فصل الشتاء؟ ما هي
بعض الطرق التي ميكنك أن تخدم بها أثناء فصل الربيع؟ ماذا
عن أثناء فصيل الصيف والخريف؟ د ّون أفكارك عن کل فصل .قد
ترغب يف محاولة استخدام واحدة من أفكارك هذا الشهر!

الشبيبة

ّنت من أن ّ
أتخل عن ُحزين
متك ُ

بقلم جوان شو

عندما تَ َع َّم َد أصدقايئ األخ چني وزوجته وانضام إىل جناحنا،
شعرت بسعادة غامرة .بعد ُميض عام عىل معموديتهامُ ،ختام يف
الهيكل ،و ُختم لهام ولدهام الذي ت ّ
ُوف قبل انضاممهام إىل الكنيسة.
لقد كان من الرائع رؤية عائلة چني تنمو يف اإلنجيل.
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رسالة الزيارة املنزلية ،سبتمرب ٢٠١٣

االتكال عىل الذات

اإليامن ،العائلة،
اإلعانة

ادرسن بروح الصالة هذه املادة و ،كام هو مالئم ،ناقشنها مع األخوات اللوايت تزوروهن .استخدمن
األســئلة لتساعدكن يف تقوية أخواتكن ولتجعلن مجعية اإلعانة جزء ًا فعاالً يف حياتكن .للمزيد من
املعلوماتُ ،ز ْر َن املوقع.reliefsociety.lds.org ،

االتــكال عىل الــذات هــو املقدرة
وااللتزام واجلهد املبذول لتزويد أنفسنا
١
وعائالتنا باإلنعاش الروحي واملادي.
عندما نتع ّلــم ونُط ّبق مبادئ اإلتكال
ومتمعاتنا ،فإننا
عىل الذات يف منازلنــا ُ
نحظى عــى ال ُفرص لإلعتنــاء بالفقري
وا ُملحتــاج ومســاعدة األخرين عىل أن
يتكلــوا عىل ِ
ذاتــم لكــي يصمدوا يف
أوقات املحن.
نحــن لدينا االمتياز واملســئولية ألن
نســتخدم حرية اختيارنا لكي نتكل عىل
ذاتنا روحيا ومادي ًا .متحدّ ث ًا عن االتكال
الروحي عىل الــذات واعتامدنا عىل أبينا
السامويَ ،ع َّل َم الشــيخ روبرت د .هيلز
من رابطة الرســل االثني عرش“ :نُصبح
مهتدين ومتكلني عىل ذاتنا روحي ًا عندما
وبــروح الصالة نحيا بحســب عهودنا
ونُط ّبقهــا—أي عن طريــق التناول من
القربــان باســتحقاق ،وعندمــا نكون
ُمســتحقني المتــاك توصيــة لدخول
اهليــكل ،والتضحيــة ألجــل خدمــة
٢
اآلخرين”.

نصحنــا الشــيخ هيلز بــأن نُصبح
متكلني عــى ذاتنا ماديــ ًا“ ،األمر الذي
يشــتمل عىل تســ ّلم التعليم اجلامعي أو
التدريب املهنــي ،تعلم العمل ،والعيش
ضمن نطاق وحدود إمكانياتنا .بتجنّب
الدَ ين وادخــار النقود اآلن ،فإننا نُصبح
املتفرغة يف الكنيســة يف
ُمهيئني للخدمة ّ
الســنوات ا ُملقبلة .اهلدف مــن ك ٍ
ُل من
االتكال الروحي واملادي عىل الذات هو
أن نرتقي بأنفســنا لكي نُساعد األخرين
٣
من املحتاجني”.

من النصوص ا ُملقدسة

متى ١٣–٢٥:١؛ تيموثاوس ٨:٥؛ أملا
٢٨–٣٤:٢٧؛ املبــادئ والعهود ٤٤:٦؛
٢٩–٥٨:٢٦؛ ٨٨:١١٨

من تارخينا

جتمع قديسو األيام األخرية يف
بعد أن ّ
وادي سولت ليك ،والذي كان صحراء
معزولة  ،أرادهــم الرئيس بريغهام يونغ
أن يزدهروا ويؤسسوا منازل دائمة .هذا
عنى بأن القديسني احتاجوا ألن يتع ّلموا

املالحظات
.١
.٢

٣.
.٤

راجعي الدليل :٢إدارة الكنيسة (.1-1-6 ،)٢٠١٠
روبرت د .هيلز“Coming to Ourselves: The Sacrament, the Temple, and Sacrifice in Service،” ،
Ensignو  ،Liahonaمايو .٤٣ ،٢١٠٢
ربورت د .هيلز “Coming to Ourselves” ،و .٣٦
راجعي .٥١ ،)٢٠١١( Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society

مهــارات ستســمح هلم بــأن ُيصبحوا
ُمكتفني ذاتي ًا .يف هذا اجلهد ،وثق الرئيس
يونــغ ثقة كبرية يف قــدرات ،ومواهب،
وإيامن ،واستعداد النســوة ،وشجعهن
بينام حتملن مهام ماديــة حمدّ دة .يف حني
أن هذه املهام املحدّ دة لألخوات يف مجعية
اإلعانة هــي يف الغالب خمتلفة اليوم ،إال
أن املبادئ ال تزال مستمرة وموجودة:

 .١تعلّم َن أن تُ ْحبِنب العمل وتتجننب
البطالة.
 .٢اكتس َنب روح التضحية الذاتية
 .٣اقبل َن املسئولية الشخصية لتتز ّودن
بالقوة الروحية ،الصحة ،التعلّم ،الوظيفة،
املاديات ،الطعام ،وغريها من الرضوريات
امل ُعززة للحياة.
 .٤صل َني ألجل التحيل باإلميان والتز ّود
بالشجاعة ملواجهة التحديات.
 .٥ق ّوي َن اآلخرين ممن يحتاجون إىل
٤
امل ُساعدة.

ماذا ُيمكنني أن أفعل؟

 .١كيف أُساعد األخوات اللوايت
أعتني بهن عىل أن يعرثن عىل حلول
لحاجاتهن املادية والروحية؟
 .٢هل أزيد من اتكايل الروحي الذايت
عن طريق التحضري للقربان والتضحية
ألجل الخدمة؟
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