

رسا ±
شباط/ف ا ٢٠١٦
الرسة ا«و]،


الرئيس 
دي ف .أختدورف



الثا)  
الرسة ا«و]
استشار  


السعادة ن  م



أفúرö .ا«غراء هو أن
وعل مشاûنا مركز
تس بش÷ üيح 
« 



ال 
نوõها بدل من أن كز ع¼ اþلص وع¼
كز ع¼ اشا 
ÿåادتنا للحقيقة.


دتنا  هذه
للس خ®ل  
لكن هذه ليست الطريقة اثالية 
اÉياة.



 ôيقوم الطيار ا Éب ل ك ع¼ مركز مدرج اÆبوط ونقطة
ً
أيضا علينا أن نستمر  ال  
ك
الت®مس وليس ع¼ العاصفة ،فنحن



واي| وخطة أبينا ال}وي—وع¼ هدفنا
ع¼ مركز اÛ
اننا—{لصنا 


ـا—æأن نعود مان إ] غايتنا ال}وية .علينا أن نثق [
ا«سـ


ُ 

بÞ
وعلينا أن عل البقاء ع¼ درب الت¹ذة {ورً õود .علينا أن ن  

ال نع_ ن
أعيننا وقلوبنا وذهوننا مرتكزة ع¼ العيش وفقا للطريقة 
علينا أن نعيش ا.
²

وصاه بفرح سيجلب لنا
إ@ار اÛاننا وثقتنا «ب ال}وي وحفظ 
السعادة وا þد .وإن بقينا ع¼ الدرب فإننا سنمر خ®ل اطبات—

>ما @رت قوية—ونعود مان إ] بيتنا ال}وي.
إن نت ال}ء حولنا صافية أو نت مليئة لغيوم اتوعدة فإننا
َ
كت®ميذ ليسوع اسيح نطلب أو« وراء ملكوت < وه ،إذ أننا نع_


ا«شياء  الاية ُ
ستوهب لنا )راجع م
ننا إن فعلنا ذك فإن 

.(٣٣:٦

  ±من درس >م  اÉياة!

ومعاتنا وشكوكنا 

و{اوفنا  داد
*ا ازداد قلقنا اه صعابنا

ا«شياء .لكن *ا ازداد   
صعوبة هذه
ك  ع¼ غايتنا ال}وية الائية
²
وع¼ الفرح الذي يتبع طريق الت¹ذة—حب < وخدمة ا«  
خر¾—


 داد 
احµل أن تاز خ®ل هذه ا«وقات الصعبة واطبات بنجاح.

 



الفا)
أصدقا)
وصديقا) ا«عزاء ،ح لو عصفت ً رح وجود 


إيل يسوع اسيح دوما يقدم لنا الطريق
بعنف من حولنا فإن 


ا«فضل Æبوط آمن  ملكوت أبينا ال}وي.



وزوج ،هارييت  ،إحدى اطارات
قصة كنت أ
قبل فة 

ً
ً
اقب 
و بط .ن يوما عاصفا ،ونت الزوابع
الطاات 
الكبة 


الطاات 
العنيفة 
ت¨ب 
واراج  ما
اق بة مسببة اراف 
خ®ل 
ا«قاب.
²
بي µكنا اقب هذا ال¨اع  
ب ³الطبيعة وا«  ±تذكرت أوقات
ً



تع¹ا هناك—و¶ت «حقا
ـ
تدري ع¼ 
الط ²ان وابادئ الـ 



خر¾ خ®ل التدريب.
بتعليمها
للطيار¾ ا« 

كنت أقول Æم «” ،تقاوم اقود خ®ل اطبات .حافظ ع¼
هدوئك؛ « تنفعل .أبق عينيك ع¼ 
اÉط الذي يتوسط مدرج

اÆبوط .إن ارفت عن خط 
ا«قاب اطلوب  Ðبعمل تصليحات


معتد .±ثق بقدرة 
الطان 
ح
Ôيعة لكن
طاتك .استمر  
الرح“.
تتوقف 


ً
الطيارون 
ا Éاء يع¹ون م « يستطيعون داÛا التح« Úشياء
 
ال دث من حوÆم « .يستطيعون إيقاف اطبات « .يستطيعون

جعل اطر أو الثلج   
الرح تتوقف عن
ت « .Þيستطيعون جعل 
 
ااهها.
تغ 
اÆبوب أو أن 

لكم يäمون نه من 

الرح
اÉطأ أن  افوا من اطبات أو 

å

ال
القوية—وخاصة ن يعجزوا 
بسبا عن فعل أي 
æء .الطريقة 


تساعد ع¼ اÆبوط مان عندما تكون الظروف غ مثالية  أن

الطان الصحيح بقدر استطاع.
نب Þع¼ درب 


ا«خرى تقوم  
بي µكنت أراقب 
خ وخ®ل
طاة تلو
«قاب ا« 
ال 

تع¹ا خ®ل السنوات ااضية كطيار ،تساءلت
تذكري
ل¹بادئ 


إن ن يوجد  ذلك درس نستفيد منه  حياتنا اليومية.


ال تضñا اÉياة  طريقنا.
 « نستطيع عادة التح Úلعواصف ً 

أحيا .قد نشعر   
ا«شياء ببساطة « ري   ôيد
«هاز والقلق
بسبب مطبات الفشل والشك 
وا« õاد.
واÉوف واÉزن ö




ال
 هذه ا«وقات ،يكون من الøل أن ننشغل ب÷ ا«شياء 

١

اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ

ﱄ ﺑﺼﺤﺔ رﺳﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺎدة .ﻛﺎن اﻟﺸﻌﻮر ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ أي ﺷﻌﻮر
أﺣﺴﺴﺖ ﺑﻪ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻋﺮﻓﺖ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻠﻪ ﺻﺤﻴﺢ.
ﻟﻜﻨﻨﻲ واﺟﻬﺖ اﻟﺮﻓﺾ واﳌﻌﺎرﺿﺔ أﻛرث ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﴣ.
أﺣﺴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة واﻹرﻫﺎق واﻟﺤرية .إن ﻛﻨﺖ أﻓﻌﻞ اﻟﴚء
اﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﳌﺎذا ﻛﻨﺖ اواﺟﻪ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺼﻌﺎب؟ مل أﺳﺘﻄﻊ أن أﻓﻬﻢ
ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮن ﺗﺠﺎريب ﻫﺬه ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻲ .ﻋﻠﻤﻨﻲ اﳌﺒﴩﻳﻦ أن أﺻﻮم
ﻣﺪرﳼ .ﻋﻨﺪﻣﺎ مل أﻋﺪ أﺳﺘﻄﻴﻊ
وأﺻﲇ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ذﻟﻚ وﺳﻂ ﻳﻮم
ّ
أن أﺣﺘﻤﻞ اﻟﺼﻌﺎب ﻛﻨﺖ أﺳﻜﺐ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﻼة وأﺷﻌﺮ
ﻣﺒﺎﴍة ﺑﻌﺰاء اﻟﺮوح.
ﻛﺎن اﺳﺒﻮع اﻋﺘامدي ﻣﻠﻴﺌﺎً ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرب .ﻫﺪد ﻣﺪﻳﺮي ﺑﺄن ﻳﺮﻓﺪين
إن ذﻫﺒﺖ إﱃ ﻋامدي ومل أﻗﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ يك أﻋ ّﻮض ﺑﺪل ﺷﺨﺺ ﻣﺎ،
اﻧﺘﻬﻰ اﳌﻄﺎف يب ﰲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺤﴡ ﰲ اﻟﻜﲆ وﻃﻠﺐ ﻣﻨﻲ أﻫﲇ
أن أﻏﺎدر ﻣﻨﺰﻟﻨﺎ .ﻛﻞ ﻫﺬه اﻷﺷﻴﺎء ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق ﺳﻴﻄﺮيت وﻟﺬﻟﻚ
ﻓﺈن اﻟﴚء اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي اﺳﺘﻄﻌﺖ ﻓﻌﻠﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﺮب.
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺎرب ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻲ .ﺳﺎﻋﺪﺗﻨﻲ ﺑﺄن أﺗﻌﻠﻢ
ﻋﻦ ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻹﻧﺠﻴﻞ اﻟﺘﻲ أﻋﻄﺘﻨﻲ أﺳﺎﺳﺎً ﻟﺸﻬﺎديت.

ﻳﻨﺼﺤﻨﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﺧﺘﺪورف ﺑﺄن ”ﻧﺜﻖ ﺑﺎﻟﻠﻪ وﻧﺠﻌﻞ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﲆ
درب اﻟﺘﻠﻤﺬه ﻣﺤﻮر ﺟﻬﻮدﻧﺎ “.ﻓﻜﺮ ﺑﺄن ﺗﺴﺄل ﻣﻦ ﺗُﻌﻠّﻤﻬﻢ ﻛﻴﻒ
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ أن ﻳﺴﺘﻤﺮوا ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺰ ”ﻋﲆ ﻏﺎﻳﺘﻨﺎ اﻟﺴاموﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
وﻋﲆ اﻟﻔﺮح اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﺗّﺒﺎع ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻠﻤﺬة“ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ
اﻟﺼﻌﺎب .ﻗﺪ ﺗﺪﻋﻮﻫﻢ ﺑﺄن ﻳﻔﻜﺮوا ﺑﻄﺮق متﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ
ﺷﻬﺎدﺗﻬﻢ وﻋﲆ اﳌﺴﻴﺢ ﰲ اﻷوﻗﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔ وﺑﺄن ﻳﻘﺮروا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺼﻼة ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺣﺪى أو ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻟﻄﺮق ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ.

الشبيبة

أﺳﺎس ﻟﺸﻬﺎديت
ﺑﻘﻠﻢ ﺟﻴﻨﻴﻔﺮ وﻳﻔﺮ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﰲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﴩة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ أﺗﺖ إﺣﺪى ﺻﺪﻳﻘﺎيت
إﱃ ﻣﻨﺰﻟﻨﺎ ﻣﻊ اﳌﺒﴩﻳﻦ .ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷوﱃ متﺖ
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﲆ ﻛﻞ أﺳﺌﻠﺘﻲ ﺑﻮﺿﻮح .ﺷﻌﺮت ﺑﺎﻟﺮوح اﻟﻘﺪس ﻳﺸﻬﺪ

ﺗﻌﻴﺶ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﰲ آﻳﺪاﻫﻮ ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.


ُ
ُ 
ا«مريكية .اوافقة ع¼ الطبعة öا«    
الو«ت اتحدة
ل ية.١٥/٦ :
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رسا ±زرة  
شباط/ف ا ٢٠١٦
الية،


العائ|ö ،ا«عانة
öا« Ûان،

الزواج أنشأه <



”العائ| :إع®ن للعا “2أن
تعر ما تشاركيه .كيف Ûكن لäم
ادر æهذه اادة
وح الص®ة
واس 3 4





الزرة الية؟ ل¹زيد من اعلومات زوري موقع
تعتن ³ن عن طريق 
  يد من إÛانك [ ويبارك من 
.reliefsociety.lds.org


يستمر ا«نبياء والرسل والقادة  «öع®ن
ً
”ر6يا ويبة  ن الزواج  
ب ³الرجل وارأة


العائ| عن¨ جوهري 
أمر عينه < وأن
١



ال وضñا اÉالق“.
اÉطة 
قال الشيخ د .تــود كريستوفرسون من

رابطة الرسل öا« ث å
”العائ| ،ابنية
ع:8

ع¼ الــزواج  
ب ³رجل وام ـرأة ،توفر اúن

ا«فضل Éطة < أن  دهر… .

”… « Ûكن لنا أو «ي إنسان آخر أن
ُ ّ 
٢
 Aهذا“.
يعدل Ûط الزواج öا« 

بــو) ل .أوســúرســون ،الرئيسة العامة

اÉميع> ،ما
للشات قالت” :يستطيع 


نت ظروCم الزوجية أو عدد أطفاÆم،

ـ ُوصفت
أن يدافعوا عن خطة الــرب الـ 

العائ| .إن نت  خطة الرب
 إع®ن
٣
فعلا أن تكون خطتنا كذلك!“

أEل الشيخ كريستوفرسون” :البعض

من{ Úروم من كة الزواج «سباب تشمل

ا«ــذاب
ا«فتقار إ] إمúنيات Fلية ،
اÉسدية والعقلية
اث¼ö ،ا«عاقات 

ن G
ا É
أو ببساطة 
اÉوف من الفشل … .أو رÛا
تكونوا مـ  
ـوجـ  
ـ ³لكن زواجــ Úانـ ـ… .H

بعض من اـ  
ـوجــون من بينÛ « Úكنه


إاب ا«طفال… .

اÉميع  Û
كم أن يساIوا
”مع ذلك … ،

٤
 åن 8
اÉطة öا«Æية   جيل“.


ﻧﺼﻮص ﻣﻘﺪﺳﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ

تــكـ  
ـو¾ ٢٤–١٨:٢؛  ١كورنثوس ١١:١١؛
ابادئ والñود ١٧–١٥:٤٩

ﻗﺼﺺ ﺣﻴﺔ



ا«خ «ري م .غيبسون ،استشار ا«ول
السابق  
الرسة العامة للشباب ،تذكر قول

ش] ،
ي¼:
ما
زوجته،
أصبحت
ال
  

  

ـ أعــرف نــك ب
” ’أ
أحبك «نـ 

الرب å
أك   R
ب… ‘.


قل… .
”هذه öا«جابة علقت 


ً
دوما   
ن
”… ]و[أردت ما أن تشعر

å
٥
å
æء“.
أحب الرب أك من  
ع_ الشيخ ديفد أ .
بدر من رابطة الرسل
öا« ث å
ع” :8الرب يسوع اسيح هو النقطة

 
اركزية  ع®قة Uد الزواج] … .يلوا
أن[ 
اþلص موجود ع¼ رأس مثلث ،وارأة
زوا القاعدة والرجل ع¼
ع¼ زاوية من 


 ²

الزاوية ا«خرى .وا«ن يلوا ما دث 
الع®قة  
ب ³الرجل وا ـرأة عندما يقومون
ونتظام ’ «öقــبــال  ــاه 

اþلص‘
بذام 

واولون أن ’يكونوا  
)مورو)
مل ³فيه‘

 .(٣٢:١٠بفضل الفادي وعن طريقه يستطيع
الــرجــل واـــرأة أن يــقـ ـ ن مــن 
بعWما
٦
البعض“.
م®حظات

   å

الثا) ،٢٠١٠
” .١العائ| :إع®ن للعا ،Liahona “،2نو¶ /ت ¾ 8
.١٢٩

العائ|“،
 .٢د .تود كريستوفرسون” ،اذا الزواج ،اذا
مايو/أر .٥٢ ،٢٠١٥
،Liahona




العائ|،Liahona “،
”حام ³إع®ن
بو) ل .أوسúرسون،
 .٣
مايو/أر .١٥ ،٢٠١٥


العائ|.٥٢ “،
 .٤د .تود كريستوفرسون” ،اذا الزواج ،اذا


مص  ا«بدي،Ensign “،
« .٥ري م .غيبسون” ،قيق 
ف ا/شباط .٢٢–٢١ ،٢٠١٥


 .٦ديفد أ 
أسا  æخطته ا«بدية“،
بدر” ،الزواج

يونيو/حزان .٥٤ ،٢٠٠٦
،Liahona


فكري ذا

ﻛﻴﻒ أﺣﺎول ﺑﺬايت أن أﺳﻌﻰ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم يك
”أﻗﺒﻞ ﺗﺠﺎه اﳌﺴﻴﺢ“؟


ُ
ُ 
ا«مريكية .اوافقة ع¼ الطبعة öا«    
الو«ت اتحدة
ل ية.١٥/٦ :
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