رسالة الرئاسة األوىل ،أكتوبر ٢٠١٣
بِقلم الرئيس توماس س .مونسون

مسؤوليتنا للنجدة

ويلصني من خويف ،و ُيديل بشهادته يل”.
الطريق ،و ُيشجعنيُ ،
بينام كنت أقرأ هذه الرســالة ،رجعــت بأفكاري إىل زيارة
ٍ
واحد من أعظم املعارض الفنيــة يف العامل ــــ
ُقمت هبــا إىل
متحف فيكتوريا وألربت الشــهري يف لنــدن ،إنجلرتا .هناك،
كانت ُتف ًة فنيةُ ،مربوز ًة بشكل رائعٍُ ،ر ِس َمت يف عام ١٨٣١
من ِقبل جوزف مالورد ويليام تورنر .أبرزت الصورة الغيوم
الســوداء ا ُملثقلة وغضب البحر اهلائج ا ُملنذر باخلطر واملوت.
ٍ
ٍ
عالقة يف املدى البعيــد .يف املقدمة،
ســفينة
ومض من
نــور ُي ُ
ٌ
تقاذفت األمواج العالية الواردة مــن رغوة املياه ،قارب ًا كبرياً
ب الرجــال بقوة املجاديف بينــا كان قارب
ــح َ
يس َ
للنجاةَ .
النجاة خيوض وسط العاصفة بشــجاعة .عىل الشاطئ تقف
زوجة وطفلني ،بللهم املطر ولفحتهم الريح .يتطلعون بلهفة
جتاه البحــر .يف ذهني اخترصت اســم اللوحة .بالنســبة يل
١
أصبحت للنجدة.
وســط عواصف احلياة ،يرتبص اخلطر .الرجال والنســاء،
الفتيان والفتيات جيدون أنفســهم عالقني ويواجهون الدمار.
سيوجه قوارب النجاة ،تارك ًا ورائه وسائل الراحة يف املنزل
من
ّ
وتارك ًا أرسته ويذهب للنجدة؟
مهمتنا ليست ُمستعصية .نحن قائمون بمهمة الرب؛ نحن
نستحق مساعدته.
ّ
أثناء خدمــة ا ُملع ّلم ،دعا الصيــادون يف اجلليل ألن يرتكوا
شــباكهم ويتبعوهُ ،معلن ًا“ ،فأجعلكم صيــادي الناسَ ٢”.ع َلنا
ننضم إىل صفوف صيادي الرجال والنساء ،لنتمكّن من تقديم
ّ
ما يف وسعنا من مساعدة.
واجبنا هو أن نسعى لننجد الذين تركوا األمان الذي يكمن
يف النشاط يف الكنيســة ،كي نجلبهم إىل مائدة الرب ليغرتفوا
من كلمته ،ويســتمتعوا برفقة روحه ،وأال يكونوا “ َب ْعدُ ُغ َر َبا َء
ني و َأه ِل بي ِ
ِ ِ
ِ
٣
ت اهللِ”.
َون ُُزالًَ ،ب ْل َرع َّي ٌة َم َع ا ْلقدِّ يس َ َ ْ َ ْ

بالنســبة لقدييس األيام األخرية ،احلاجة ألن نُنجد أخوتنا
وأخواتنا ممن ،لســبب مــا أو آلخر ،ضلوا عن طريق نشــاط
الكنيســة له أمهية أبديــة .هل نعرف مثل أولئــك الناس ممن
احتضنوا اإلنجيل مرةً؟ إذا كان األمر كذلك ،فام هي مسؤوليتنا
لكي نُنجدهم؟
فكــروا يف التائهني مــن بني كبار الســن ،مــن األرامل،
واملرىض .يف كثري من األحيان ُوجدوا يف الربية اجلافة واملقفرة
من العزلة والتي تُعرف بالوحدة .عندما يرحل سن الشباب٫
وعندما تتداعي الصحة ،عندما تتضاءل اهلمة واحليوية ،عندما
خيفت بريق األمل ،يمكنهم أن حيظوا عيل العون واملساندة من
ي ٍد ت ِ
ُقد ُم املساعدة ومن قلب يعرف العطف.
َ
هنــاك ،بالطبع ،آخرون ممــن حيتاجون للنجــدة .البعض
يتصارعون مع اخلطيئة يف حني أن اآلخرين يتخبطون يف خوف
أو المباالة أو جهل .ألي ســبب كان ،فقد عزلوا أنفسهم عن
النشاط يف الكنيسة .وعىل األرجح سيظلون يف حالة ضياع ما
مل ُيوقظوا فينا الرغبة — نحن أعضاء الكنيســة النشــطني —
الرغبة يف النجدة والتخليص.

شخص ّ
يدل عىل الطريق
ٌ

منذ وقت مىض تســ ّلمت رسالة كُتِبت بقلم رجل َض َل عن
الكنيســة .إهنا ُ َت ِسد العديد من أعضائنا .بعد أن وصف كيف
ٍ
َب:
أصبح غري ناشط يف الكنيسةَ ،كت َ
لدي القليل .أنا لســت سعيد ًا
لدي الكثري واآلن ّ
"لقد كان ّ
فشلت يف كُل يشء .مل يرتك اإلنجيل قلبي أبد ًا،
وأشــعر كأنني
ُ
بالرغم من أنه ترك حيايت .أطلب صلواتكم.
“رجا ًء ال تنســوا من هم منا من املتواجدين ُهنا — قدييس
األيام األخرية التائهني .أنا أعلم أين الكنيســة ،لكن يف بعض
األحيان أعتقد بأنني أحتاج لشــخص آخــر لكي يد ّلني عىل
١

مبدأ ُ
احلب

الشبيبة

اكتشــفت بأن هناك سب َبني أساســ َيني ُيعزى إليهام وإىل
لقد
ُ
وللتغي يف السلوك،
حد كبري العودة إىل النشــاط يف الكنيســة
ّ
العادات ،واألفعال .أوالً ،يرجع األفــراد ألن أحد ًا أطلعهم
عىل إمكانياهتم األبدية وساعدَ هم عىل أن ُيقرروا نيلهاّ .
األقل
املتوسطة حال اكتشافهم
نشاط ًا يف الكنيسة لن ُيبقوا عىل القدرة
ّ
التفوق يف ُمتناول أيدهيم.
بأن ّ
ِ
ِ
ِ
ني”
أو“رع َّي ٌة َم َع ا ْلقدِّ يس َ
ثاني ًا ،يرجع اآلخرون ألن أحبائهم َ
٤
اتبعوا نصيحة ا ُملخ ّلص ،أح ّبوا أقربائهم كام أح ّبوا أنفســهم،
وساعدوا اآلخرين عىل حتقيق أحالمهم وطموحاهتم.
احلافز يف هذه العملية كان — وسيبقى كذلك — مبدأ احلُب.
باملعنــى احلقيقي ،أولئك األشــخاص العالقــن يف البحر
العاصــف يف لوحة ترينر هم مثل العديديــن من أعضائنا ِمَن
ُهم ّ
أقل نشاط ًا يف الكنيســة وممن ينتظرون النجدة ِمن ِق َب ِل من
وجهون قوارب النجاة .قلوهبم تتوق إىل تســ ّلم ا ُملســاعدة.
ُي ّ
يتوسلن
األُمهات واآلباء ُيص ّلون ألبنائهم وبناهتم .الزوجات ّ
للســاء أن تصل ا ُملســاعدة إىل أزواجهن .يف بعض األحيان
ُي ّ
صل األبناء ألجل آبائهم.
صــايت هي أن تكون لدينــا الرغبة يف نجدة مــن ُهم ّ
أقل
نشــاط ًا يف الكنيســة وإعادهتم إىل هبجة إنجيل يسوع املسيح،
لكي يتقاسموا معنا كل ما ُيمكن ملثل تلك الرفقة أن تُقدّ مه.
دعونا نمد أيدينا لنُنجد التائهني ممن ُييطون بنا :ا ُملســنّني،
واألرامل ،واملرىض ،وا ُملعاقني ،واألقل نشــاط ًا يف الكنيســة،
ّ
نمدّ هلم اليد التي
وأولئك ممن ال حيفظوا الوصاياُ .أ
صــي بأن ُ
تُســاعد والقلب الذي يعرف العطف .بعمل ذلك ،سنجلب
البهجة إىل ُقلوهبم ،وســنخترب االكتفــاء الثري الذي يأيت إلينا
عندما نُساعد شخص ًا آخر عىل طول الطريق إىل احلياة األبدية.

الهبة جني

لقد اتخذت سلسل ًة من الخيارات الخاطئة يف السنة الدراسية
الثانية من املدرسة الثانوية .هذه الخيارات أ ّدت إىل عواقب وخيمة
استغل ُعطلتي الصيفية ليك أبدأ يف إحداث
ّ
وإىل التعاسة ،وقررت أن
التغيريات .عندما فتحت املدرسة أبوابها م ّرة أخرى ،تناولت طعام
الغذاء يف الحامم أو يف رواقٍ فار ٍغ لتج ّنب العالقات السيئة التي
كانت يف انتظاري ُلت ّحب ّيب.
بعدها أعطاين الله هبة :أرسل يل جني .مل ت ُدينني البتة عىل
أخطايئ لكن عوضاً عن ذلك شجعتني عىل مواصلة التح ّرك يف االت ّجاه
الصحيح .العلم بأنها ستكون يف املدرسة ساعدين عىل االستمرار يف
قراءة النصوص امل ُق ّدسة وتغذية شهاديت .وبحلول وقت التخ ّرج،
أتغي.
ُ
أثبت لنفيس بأنني ملتزم ٌة ألن ّ
أتساءل أحياناً أين كُنت سأكون اليوم لو مل متد جني يدها يل.
التمسك مبباديئ من دونها؟ لحسن الحظ ،لن
هل كان بإمكاين
ّ
أعرف أبدا ً ألنها وقفت إىل جانبي من كُل قلبهاُ ،متأهب ًة ومستع ّد ًة
مل ُساعديت.
الكاتبة تقطن يف يوتا ،الواليات املتحدة االمريكية.

األطفال

طُ ُر ٌق للنجدة

يُ َعلِّ ُم الرئيس توماس س .مونسون بأننا يجب أن مند ايدينا
واألقل نشاطاً
ّ
لآلخرين مبا يف ذلك امل ُس ّنني ،واألرامل ،واملرىض،
يف الكنيسة ،ومن يحتاجون إىل املساعدة اإلضافية .فكّروا يف من
تعرفوهم الذين يحتاجون إىل بعض من الخدمة.
اكتب أو ارسم ص ّورا ً عن أفكا ٍر لطرقٍ ميكنك بها أن تُساعد بعضاً
من أولئك الناس .ميكنك أن تطلب من وال َديك أن يُساعداك يف أن
تفكّر يف أفكا ٍر وبعدها تختار واحدة لتج ّربها هذا األسبوع.

ُمالحظات
.١

.٢
.٣
.٤

بقلم جويس س .كيلپاك

قارب للنجاة والعديد من املعدات تنطلق باجتاه
(العنوان الكامل للوحة هو
ٌ
السفينة العالقة التي تبعث بإشارة (أضوي ٌة زرقاء) طلب ًا لإلغاثة.
متى ١٩:٤
ُأفسس ١٩:٢
راجع متى ٣٩:٢٢

التدريس من هذه الرسالة

فكّر يف سؤال الناس الذين تزورهم إذا كانوا يعرفون أي أحد
يسعى جاهدا ً لاللتزام بالذهاب إىل الكنيسة .ميكنك أن تختار
شخصاً واحدا ً وتُناقش الطرق التي ميكن إظهار الحب من خاللها،
مثل دعوته أو دعوتها للمشاركة يف األمسية العائلية املنزلية أو
القدوم لتناول وجبة طعام.
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رسالة الزيارة املنزلية ،أكتوبر ٢٠١٣

املهمة اإلهلية ليسوع املسيح:
اخلالق

اإليامن ،العائلة،
اإلعانة

بروح الصالة ُأدريس هذه املادة ،وكام هو مالئم ،ناقشيها مع األخوات اللوايت تزورهين .استخدمي
األسئلة لتُساعدك يف تقوية أخواتك ولتجعيل من مجعية اإلعانة جزء ًا فعاالً من حياتك .للمزيد من
املعلومات ،اذهبي إىل .reliefsociety.lds.org

هذه هي الرســالة األوىل من بني سلسلة
من رســائل الزيارة املنزلية التي تعرض
جوانب مهمة ا ُملخ ّلص.
يســوع املســيح “خلق الســاوات
واألرض” ( ٣نــايف  .)١٥:٩لقــد فعل
ٍ
وبتوجيه من
ذلك بواسطة قوة الكهنوت
أبينا الساموي (راجعي موسى .)33:1
“كم جيــب أن نكون ُمتنني ألن خالق ًا
حكي ًام َصن ََع أرضــ ًا ووضعنا هنا ”،قال
الرئيس توماس س .مونسون...“ ،لكي
ُجرب ،وهي ُفرصة لكي نُثبت أنفســنا
ن ّ
ولكي نكون ُمستحقني لكل ما أعده اهلل
لنا لنتســ ّلمه ١”.عندما نستخدم حريتنا
لنُطيع وصايا اهلل ونتــوب ،فإننا نُصبح
ُمستحقني للعودة لنعيش معه.
عن اخللق ،قــال الرئيــس ديرت ف.
أوختدورف ،ا ُملستشار الثاين يف الرئاسة
األوىل:
“نحــن الســبب الــذي ألجله خلق
الكون! ...
تناقــض
“هذا هــو
ظاهــري واحدٌ
ٌ
ٌ
لإلنســانُ :مقارن ًة مع اهلل ،اإلنســان ال
٢
يشء؛ إال أننا ال زلنا نعني كل يشء هلل”.

العلم بأن يسوع املسيح خلق األرض لنا
ألننا نعني كل يشء لألب الساموي يمكنه
أن ِيساعدنا يف أن نزيد من حمبتنا هلام.

تترصفــن بموجب تلك املشــاعر التي
ّ
زرعهــا اهلل يف صدوركن ”،قــال النبي
جوزف سميث“ .إذا ِعشــتُن بموجب
هــذه املبادئ كم ســيكون هــذا عظي ًام
وجميــد ًا! — إذا ارتقيتُــن إىل ُمســتوى
امتيازكُن ،فال ُيمكن منع املالئكة من أن
٥
تكون رفاق ًا لكُن”.

من تارخينا

املالحظات

من النصوص ا ُملقدّ سة

يوحنــا ٣:١؛ العربانيــن ٢–١:١؛
موصايــا ٨:٣؛ موســى ،٣٣–٣٠ :١
٣٩–٣٥؛ ابراهيم ٢٥–٢٤ :٣
لقــد ُخلقنا عىل صــورة اهلل (راجعي
موســى  ،)٢٧–٢٦ :٢ونحــن لدينــا
إمكانيــة إهليــة .ن ََص َح النبــي جوزف
ســميث األخوات يف مجعية اإلعانة بأن
“يرتقني إىل مســتوى امتيازهن ٣”.بمثل
ٍ
كأســاس ،األخوات يف
ذلك التشجيع
كنيســة يســوع املســيح لقدييس األيام
األخرية َت َع َّل ْم َن بأن يرتقني إىل مســتوى
إمكانياهتن اإلهليــة بتحقيق أغراض اهلل
هلن“ .عنــد فهمهــن لكينونتهن ـــ أي
ٍ
بنات اهلل ،ولدهين ُق ٍ
فطرية عىل
درة
أهنن ُ
وهب احلــب والرعاية ــــ فإهنن يبلغن
ٍ
٤
كنساء ُمقدّ سات”.
إمكانياهتن
يؤهلكن ألن
“أنتــن اآلن يف وضــ ٍع ّ

.١
.٢
.٣
.4
.٥

توماس س .مونسون،“The Race of Life” ،
 ،Liahonaمايو .٩١ ،٢٠١٢
ديرت فُ .أوختدورف،“You Matter to Him” ،
 ،Liahonaنوفمرب .٢٠ ،٢٠١١
جوزف سميث يف Daughters in My Kingdom:
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.١٧١ ،Daughters in My Kingdom
جوزف سميث يف ،Daughters in My Kingdom
.169

ماذا يمكنني أن أفعل؟

 .١كيف ُيكن أن يزيد السعي لفهم
طبيعتنا اإللهية من محبتنا للمخلّص؟
 .٢كيف ُيكن أن نُظهر امتناننا لخلق ﷲ؟

©  .Intellectual Reserve, Inc. 2013كافة حقوق النرش والطبع حمفوظةُ .طبع يف الواليات ا ُملتحدة األمريكية .املوافقة عىل الطبعة اإلنجليزية.6/12 :
املوافقة عىل الرتمجة .6/12 :ترمجة 10670 102. Arabic. Visiting Teaching Message, October 2013

١

