

¬
رسا ß
ديسم»/نون اول ٢٠١٥
الرسة او،Ì


بق ðالرئيس توماس س .مونسون

ً
خصص وقتا لخلص

ً
ا يد هذا .أحد أعياد ايد ا يدة وبي Êكنت أزور مركزا
¬
أك»هن
للرعاية ،جلست ودثت مع ¶ ٍ
سة من النساء اسنات ،
ً
ولر :من ذلك
نت تبلغ من العمر  ١٠١عاما .لقد نت .ياء ،لك/ا 
تعرفت ع¬ ä
صو.â
ُ

حد ما هذا العام!“ قالت” .لقد
” أسقف ،أنت ¬خرت إٍ Ì


اعتقدت نك لن ¬ ¬ âالبتة“.
ٌ
ً
ً ً
ولر :من ذلك،
لقد قضينا وقتا *تعا سوية .مريضة واحدة ،
نظرت بتوق من النافذة ورددت مرا ًرا” ،أ أع  ðن ولدي ¬
سيأâ
¬ 
سيأ ،âنه سبق و` يتصل )ا
ل»ا âاليوم “.لقد تساءلت إذا ن
خل موا أعياد ايد السابقة.
 ُ
لكن ،زال أمامنا وقت هذا العام ن نقدم يد اساعدة،
والقلوب ُ
ا]حبة ،والــروح استعدة — ب'ات أخرى ،أن نتبع
ُ
القدوة ¬
ال µجسدها ºلصنا وأن دم  $ #يد هو أن دم .عندما
ُ
دمه ،فإننا لن ن َض ِّيع او  Úفرصتنا # ،فعل صاحب ُال»ل
ً
ً
القدم ٧،أي أن لنخصص  ßوقتا حياتنا وم²نة قلوبنا.
¬
رسا ßاك ¬
ال µأعطيت
أكننا أن ن0م عظمة الوعد ادون
َ
َ َ ُ َ ََ ْ ُ ُ ّÙ
ُُ َ َ ُ ُ 2
َ
إ Ìالرعاة اقيم¨ اقل” :أ أب ِِ 3Úبفر ٍح ع ِظ ٍ ...ñأنه وِلد ل1
٨
ْٱل َي ْو َم ِّ ºَ ُ ...ل ٌص ُه َو ْ َ
ٱ] ِس ُيح 2
ٱلر 5ب“.
ّ
ُ
عندما نتبادل ا§دا عيد ايد ا يدَ ،عل ُنا نتذكر ،ونقدر،
ونتس ðتلك ا§دية ¬
هدية أخرى — هدية
ال æ µأعظم من أي ٍ

ºلصنا وفادينا ،ل¼  ùياة ابديةُ .
ُ ”9اذا ينفع 8انسان إذا رفض موهبة أعطيت ß؟ إنه  يفرح ا
٩
أ ْع ِ َ
 ùو يفرح ن أعطاه اوهبة“.
ّ
ُ
ٓعلنا نتبعه ،ودمه ،ونكرمه ،ونتس ðهباته لنا )مواهبه( حياتنا

 َ
١٠
 Gيضمنا  #وصفت Fات اب ” ،Eبذراعا ºبته إ Ìابد“.

َ
ٌ
مو آخر لعيد ايد ا يد قد َحل علينا وهو مل طياته


سنة جديدة .يبدو وننا قد احتفلنا مــس يد الص
ر ٍ
اديدة.
ووضعنا القرارات 
ً
من ب¨ قراراتنا §ذا العام ،هل قرر أن صص وقتا حياتنا
ً
¬
وم ²قلوبنا لخلص؟ بغض النظر عن مقدار احنا قيق
ً
هذا ا§دف ،فأ واثق من أننا ¶يعا نتم µأن نقوم ا هو أفضل.
ودد ºاوتنا
مو عيد ايد هذا هو الوقت اناسب ل¼  ت» 

و¿ود.
ُ

حياتنا اليئة شاغل ،واكتظة لعديد من امور اخرى
ً
ال¬ µتاج إ Ìانتباهنا ¬
¬
واهÊمنا ،فإنه من الÈوري أن نبذل ¿ودا
ُ
صادقة ومنضبطة ل¼ لب اسيح إ Ìحياتنا وندخ Ðمنازلنا.
وإنه ن الÈوري  ن ¬
نب ،Ýمثل ا وس من Ù
اÚق ،مركز¬ Õ
اهÊمنا

١
ع äمته و” ¬ âلنسجد “.ß

¬
الرسا ßمن يسوع زالــت  æنفåا .قال
ع äمر اجيال،

لبطرس وأندراوس عä
اليل” ،اتبعاُ ٢“âوو ¿ت الدعوة
شوا ê
ً
ْ
إ Ìفليبس ”ات َب ْع ِ ٣“.µوإ Ìالوى الذي ن جالسا عند م²ن
ْ
اباية ¬أه التوجيه” ،ات َب ْع ِ ٤“.µإذا استمعنا¬ ،أن ñوأ ،فإننا سنتسð

٥
مثل تلك الدعوة” :اتبعو“.â
بفرص باركة
عندما نتبع خطواته اليوم وتذي بقدوته،
فسنحٍ ù
ً

ý
حياة اخــر .Õيسوع يدعو ن نكرس جزءا من أنفسنا ” :فإن
٦
الرب يطلب القلب والعقل الرا“.ÿ
Ù
أيوجد هناك |ص يتوجب علي} مساعدته عيد ايد ا يد
Ù
هذا؟ هل هناك | ٌص ينظر زرت}؟
سنوات مضت أجريت م²ة خاصة بعيد ايد ا يد
منذ
ٍ
ُ

لبيت احدى ارامل ُ
ا]سنات .بي Êكنت هناك ،قرع جرس الباب.
ٌ
هناك ع äالباب وقف ٌ
طبيب مشغول و?م¬ ` .ي ñاستدعاؤه؛ لكنه،
شعر  ٍ Ù
مريض ن يشعر لوحدة.
ب= يدفعه لزرة
ٍ
خل هذا او ،قلوب اهموم¨ تتوق لز ٍرة عيد ايد

محظات

¬ .١م.٢:٢ µ
¬ .٢م.١٩:٤ µ

١

 .٣يوحنا .٤٣:١
¬ .٤م.٩:٩ µ
 .٥ابادئ والJود .٢٢:٣٨
 .٦ابادئ والJود .٣٤:٦٤
 .٧راجع لوقا .٧:٢
 .٨لوقا .١١–١٠:٢
 .٩ابادئ والJود .٣٣:٨٨
.١٥:١  ٢ .١٠

الشبيبة

ﻃُ ُﺮ ٌق ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻴﺪ اﳌﻴﻼد اﳌﺠﻴﺪ

اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻳﻜﺮس اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺰﻳﺎرة اﳌﺴﻨني وﻣﻦ ﻳﺴﻜﻨﻮن
ﰲ دور اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ وﻗﺖ ﻋﻴﺪ اﳌﻴﻼد اﳌﺠﻴﺪ .ﻟﻘﺪ ﻻﺣﻆ ﺑﺄن
ﻫﻨﺎك ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة ﻷن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺰورﻫﻢ ،ﰲ ﺣني
أن اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﻳﺄﻣﻠﻮن وﻳﺮﺟﻮن أن ﻳﺄﺗﻴﻬﻢ زُوا ٌر ﻻ ﻳﺄﺗﻮن أﺑﺪا ً.
ﻧﺎس ﻳﻨﺘﻈﺮون ﺷﺨﺼﺎً ﻣﺎ— َﻋﻠّﻜُﻢ ﺗﻜﻮﻧﻮا ﰲ ﻳﻮم ﻋﻴﺪ اﳌﻴﻼد
ﻫﻨﺎك أُ ٌ
ﻫﺬا ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻨﺘﻈﺮ.
ﻣﺎ ﻳﲇ ﻫﻲ ﻗﺎمئﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻓﻘﻂ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ميﻜﻨﻚ
ﺑﻬﺎ أن ﺗﺘﺄﻛﺪ ﺑﺄن أﺣﺪا ً ﻟﻦ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة ﰲ ﻋﻴﺪ اﳌﻴﻼد ﻫﺬا.
ﻟﻚ ُﻣﻄﻠﻖ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﰲ أن ﺗُﻔﻜﺮ ﰲ ﻃُ ُﺮقٍ أُﺧﺮى ميﻜﻨﻚ ﺑﻬﺎ أن ﺗﻘﺪم
ﺷﺨﺺ
اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ داﺧﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﻚ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺳﻢ " .ﻫﻞ ُﻫﻨﺎك
ٌ
ﻳﻨﺘﻈﺮ زﻳﺎرﺗﻜﻢ؟"
 .اﺻﻨﻊ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻣﻌﺎﻳﺪة ﻟﻌﻴﺪ اﳌﻴﻼد واﺑﻌﺜﻬﺎ إﱃ اﳌﺒﴩﻳﻦ واﻟ ُﻌﺰب
واﳌﺴﻨني ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﺟﻨﺎﺣﻚ أو ﻓﺮﻋﻚ.
 .ﺗﻄﻮع ﰲ اﳌﻨﻈامت اﳌﺤﻠﻴﺔ.
ِ .
اﻋﻂ ﻧُﺴﺨﺎً ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻮرﻣﻮن وﻗﺪﻣﻬﺎ ﻛﻬﺪاﻳﺎ مبﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ اﳌﻴﻼد
اﳌﺠﻴﺪ ﻷﺻﺪﻗﺎﺋﻚ وﺟرياﻧﻚ.
 .زُر اﳌﺴﻨني ﰲ ﺟﻨﺎﺣﻚ أو ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ.
 .أﻋﺪ اﻟﺤﻠﻮى وﻗﺪﻣﻬﺎ ﻟﺠرياﻧﻚ.

اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻳﺤﺜﻨﺎ وﻳﻨﺎدﻳﻨﺎ ﺑﺄن ”ﻧﺒﺬل اﻟﺠﻬﺪ اﻟﺼﺎدق
واﳌﺨﻠﺺ ﻟيك ﻧﺠﻠﺐ اﳌﺴﻴﺢ إﱃ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ وﻧُﺪﺧﻠﻪ إﱃ ﻣﻨﺎزﻟﻨﺎ“ ﻓﻜﺮ ﰲ
أن ﺗُﻨﺎﻗﺶ ﻣﻦ ﺗُﺪرﺳﻬﻢ ﻛﻴﻒ ميﻜﻨﻬﻢ أن ﻳﺒﺬﻟﻮا ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺪ اﻟﺼﺎدق
واﳌﺨﻠﺺ ﻋﲆ ﻧﺤ ٍﻮ ﻓﺮدي وﻛﻌﺎﺋﻠﺔ .ﻗﺪ ﺗﻔﻜﺮ ﰲ أن ﺗﺴﺄﻟﻬﻢ ﺑﺄن ﻳُﻔﻜﺮوا
ٍ
ﺷﺨﺺ ﻣﺎ أو ﻋﺎﺋﻠ ٍﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ميﻜﻨﻬﻢ أن ﻳﺰوروﻫﺎ أو ﻳﺨﺪﻣﻮﻫﺎ ﰲ
ﰲ
ﻋﻴﺪ اﳌﻴﻼد اﳌﺠﻴﺪ ﻫﺬا ” .ﻟﻜﻦ ،ﻻزال ﻫﻨﺎك وﻗﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻟيك
ﻧُﻘﺪم ﻳﺪ اﳌﺴﺎﻋﺪة ،واﻟﻘﻠﺐ اﳌ ُِﺤﺐ ،واﻟﺮوح اﳌ ُﺴﺘﻌﺪة“.

األطفال

اﺗﺒﻊ اﻟﻨﻮر

ﺑﻌﺪ أن ُوﻟِﺪ ﻳﺴﻮع اﳌﺴﻴﺢَ ،ﺟﻠَﺐ ﻟﻪ اﳌﺠﻮس اﻟﻬﺪاﻳﺎ .ﻟﻘﺪ ﺗﺒﻌﻮا
ﻧﺠﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪةوﻻﻣﻌﺔ ﰲ اﻟﺴامء ﻟيك ﻳﻌرثوا ﻋﻠﻴﻪ .ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻬﺪاﻳﺎ اﻟﺘﻲ
ميﻜﻨﻜﻢ أن ﺗُﻘﺪﻣﻮﻫﺎ ﻟﻴﺴﻮع ﰲ ﻋﻴﺪ اﳌﻴﻼد اﳌﺠﻴﺪ ﻫﺬا؟
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الPت 8ا§ية ليسوع اسيح:
ٌ
رؤوف وحنون
ُ
واسع لتعر ما تشاركينه .كيف كن ل0م الطبيعة 8ا§ية لخلص أن
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.reliefsociety.lds.org



” ً اسفار ُا]قدسةF ،ة ًالر أفة ُتع µﻧﺼﻮص ﻣﻘﺪﺳﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ


حرفيا أن ’ت äب ‘.إ)ا تع µأيضا ن نظهر
ý
¬
١
العطف و الشفقة ،والر¶ة اه اخر“.

ا ¬
مث Ðعن
”زود يسوع لعديد من
العناية الرؤوفة ” ،قال الرئيس توماس س.

مونسون” .الرجل اعــرج عند $كة بيت
حسدا؛ ارأة الزانية؛ وارأة ¬
ال µنت عند
ب» يعقوب؛ وابنة $س؛ لعازر ،شقيق مرU
ُ
Ù
Ù
ومر — Vهم نوا أ|اصا اعتياد Õمشوا
ُ
ع äطريق أراV .هم احتاجوا لساعدة.

”إ Ìاعرج بيت حسدا ،قال يسوع،
¬ُ ْ ْ َ َ
$َ Xك َو ْٱم ٍش ‘.وإ Ìارأة ااطية
ٱ¶ل
’ِ .ِY
ْ
ََ
ِ ً
َ
الـ ¬ـ µأتت طلبا لشورة قال’ ،اذه ـ ِـ µو
¬ُ
ً
أيضا‘ ول¼ يساعدة ارأة ¬
ال µأتت
ْ ِط ِ µ
ْ َ
ل¼ ¬
تست Ýااء ،زودها بينبوع ماء َ’ين َب ُع ِإÌ
َ
¬ 
َح َي ٍاة أ َب ِد 2ي ٍة ‘.إ Ìابنة َ$س ايتة أ âامر
ُ َ ُ ُ ُ
ـو ‘!RوإÌ
التاَ َ ،Ìص ِب 2ية ،ل ِك أقــول :قـ ِ
ُ َ ً
لعازر ادفون قال’َ ،ه  ð2خ ِارجا‘.
ً
داا أZر قدرة غ» ºدودة عä
”الص
الرأفة ... .دعو نفتح أبواب قلوبنا  ،حيث
كنه — وهو القدوة اية ع äالرأفة الرقيقة
٢
— أن يدخل“.

ازمور ٨:١٤٥؛ زكر ٩:٧؛  ١بطرس ٨:٣؛
موصا ٩ ،١:١٥؛ ٧–٥:١٧  ٣

ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻘﺪﺳﺔ

ﺑِﺎﻟ ﱡﺮوحِ َو ...ﺑَ َىك“ )ﻳﻮﺣﻨﺎ .(٣٥ ،٣٣:١١
”ﻫﺬه ﻫﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻨﺎ .ﻳﺠﺐ أن ﻧﺸﻌﺮ
وﻧﺮى ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧُﺴﺎﻋﺪ ﻛﺎﻓﺔ أﺑﻨﺎء
أﺑﻴﻨﺎ اﻟﺴاموي أن ﻳﺸﻌﺮوا وﻳﺮوا وﻳﻌﺮﻓﻮا
ﺑﺄن ُﻣﺨﻠﺼﻨﺎ ﻗﺪ ﺣﻤﻞ ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻟﻴﺲ
ﻓﻘﻂ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧﺎ ﺑﻞ أﻳﻀﺎً آﻻﻣﻨﺎ وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻨﺎ
وﻣﺤﻨﻨﺎ ﻟيك ﻳﻌﺮف ﻣﺎ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﻪ وﻟﻴﻌﺮف
٥
ﻛﻴﻒ ُﻳﻌﺰﻳﻨﺎ“.

”زوﺟــﻲ وأﻧــﺎ رﻛﻌﻨﺎ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ إﺑﻨﺘﻨﺎ
اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  ١٧ﻋﺎﻣﺎً وﺗﻮﺳﻠﻨﺎ
ﻷﺟﻞ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ “،ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻴﻨﺪا س .رﻳﻔﺰ،
اﳌﺴﺘﺸﺎرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻹﻋﺎﻧﺔ” .اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ،ﻟﻜﻦ احظات
 ...ﻋﺮﻓﻨﺎ  ...ﺑــﺄن ] ...اﳌﺨﻠﺺ[ ﻳﺸﻌﺮ  .١الدليل إ Ìنصوص اقدسة” ،الرأفة“.
 .٢توماس س .مونسون“،The Gift of Compassion” ،
٣
 ،Liahonaمارس/آذار .٨ ،٥–٤ ،٢٠٠٧
ﺑﺮأﻓﺔ ﺗﺠﺎﻫﻨﺎ ﰲ آﻻﻣﻨﺎ“.
”واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ اﳌُﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪي ﻣﻦ
ﺣﻴﺎة اﳌﺨﻠﺺ ﻫﻲ ﻗﺼﺔ ﻟﻌﺎزر .اﻟﻨﺼﻮص
اﳌﻘﺪﺳﺔ ﺗُﺤﺪﺛﻨﺎ ﺑﺄن ’ﻳَ ُﺴﻮ ُع ]ﻛﺎن[ ﻳُ ِﺤ ﱡﺐ
َﻣ ْﺮﺛَﺎ َ ...وأُ ْﺧ َﺘ َﻬﺎ ]ﻣﺮﻳﻢ[ ،و]أﺧﻴﻬام[
ﻟِ َﻌﺎزَر ٤“‘.ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺻﺒﺢ ﻟﻌﺎزر ﻣﺮﻳﻀﺎً،
وﺻﻞ اﻟﺨﱪ إﱃ ﻳﺴﻮع ،ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻﻞ
ﻳﺴﻮع ﻛﺎن ﻟﻌﺎزر ﻗﺪ ﻣﺎت .ﻫﺮﻋﺖ ﻣﺮﻳﻢ
إﱃ ﻳﺴﻮع وﺧﺮت ﻋﻨﺪ ﻗﺪﻣﻴﻪ وﺑﻜﺖ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ رأى ﻳﺴﻮع ﻣﺮﻳﻢ ﺗﺒيك” ،اﻧْ َﺰ َﻋ َﺞ
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فكري هذا

ﻣﻦ ميﻜﻨﻪ أن ﻳﺒﺎرك ﺑﻔﻀﻞ رأﻓﺘﻚ؟
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