

رسا û
يونيو/حز¸ان ٢٠١٦
الرسة او،³

بق( الرئيس 
دي ف .أختدورف



الثا'  
الرسة او³
اÚستشار  

أبو ،مرشد


تعلت
هل حــدث أن فتحت صندوق اجــزاء وأخرجت 
ً
ال كيب وفكرت  نفسك” ،هذا غ 
منط إطقا“؟


ُ

 

نوا  ا¥سنة وثقتنا الداخلية قد ¡رج أحد اجزاء
أحيا ر¦ 
ا¥زء؟“ أو ”كيف يتءم هذا؟“
ونسأل” ،ما غرض هذا «
 ¸داد إحباطنا بي ننظر إ ³الصندوق ونحظ كتابة تقول،
”مطلوب ال كيب—¾ر  ٨سنوات وما فوق “.وذلك  يعزز ثقتنا


«نفسنا ننا  زلنا  Åلك أي فكرة عن كيفية الكيب.
ً

ً 

مشاÇا  Æا «¡يل .قد ننظر إ ³جزء من
نواجه
أحيا موقفا «


ا¥زء .أو عندما
Æا «¡يل و¡ك رأسنا ونتساءل ما هو هدف هذا «
ً


نفحص جزءا آخر قد ندرك «ننا ،بعد أن حاولنا « «¡د Ïمه بشÌ
ا¥زء.
Õمل  ،نستطيع أن نكتشف سبب وجود هذا «

•

•
•


والذÅ äلكون السلطة × ¸ بطوا  
يومنا هذا  
و¡تموا ع õارض
 

و الÙء.


اÚؤمن  ö
الذ äيعملون
لقد قام «ستعادة كنيسته — منظمة من
ً


معا Úساعدة 
بعúم البعض بي يعملون «¡اه خøم «¡وف
١
ورعدة وفرح ليس  ûمثيل.

أعطا الكتب اÚقدسة — òته اÚكتوبة لنا.
لقد
ُ


ساعد
أعطا العديد من وسائل التكنولوجيا ا¥ديثة × ت
لقد


مستنا  طريق التóذة .توجد العديد من هذه Æارشادات
 

الرائعة  .LDS.org

أعطا 

َ
أبو الÙوي  ãوسائل اÚساعدة هذه؟ نه ¡ ّبنا.
وÿ


ونــه } ،قال بنفسه،
و~ــدي هو إحــداث خلود Æانسان
”¾« õ


٢
وحياته ابدية“.
ب]ات أخرى فإن «أ  الÙوي هو إ{نا و ìهو مرشد لنا.
^
يعرف اب الÙوي احتياجات أبنائه وبناته بش Ìأفضل من
َ
 
أي _ 
يساعد   ãمنعطف واهبا
و~ده هو أن
`ص آخر .إن ¾« é
 
تساعد  طريقنا × نعود إليه.
لنا مصادر رائعة زمنية وروحية

أﺑﻮﻧﺎ اﻟﺴاموي ﻫﻮ ُﻣﺮﺷﺪﻧﺎ



نبÖ
ا¥يد أن «أ  الــÙوي قد
من «
أعطا 
تعلت رائعة × 
ُ

التعلت سارية اÚفعول
و¡مع ذاتنا «فضل الطرق .هذه
حياتنا «


ر¦ 
¾ر وظروفنا .هو قد وهبنا Æا «¡يل وكنيسة يسوع اÚسيح .هو
قد وهبنا خطة الفداء ،خطة 
ا¥ص ،
ح Öخطة السعادة .هو á
ً


دت ا¥ياة قائ” ،خذوا .حظا
ي كنا
وحيد äمع  ãالشك و ¡ ã
ً

سعيدا .اكتشفوها «نفس“.å


لص «و¡ثنا بقلب متواضع وعقل منفتح سنجد «ن
إن ¡لينا « «



الشامé
تعلته
ì
أعطا العديد من الوسائل × نëم بش Ìأفضل 

لنحقق السعادة  ا¥ياة:
ُ


ال  Öت ّقدر بثمن ،الروح القدس
• لقد أعطا هبة  الروح القدس 
لديه Æامôنية «ن ُيصبح معóنا الÙوي 
ا¥اص بي ندرس òة
 ìو¡اول أن نوجه 
أفôر وأفعالنا لتكون متوافقة مع òته.

• لقد منحنا القدرة «ن نتواصل معه ع õالدوام عن طريق صة
Æا Åان والدعوات الصافية النية.




الذ äيكشفون òة  ì
• لقد وهبنا انبياء
ا¥ديث öوالرسل 

ﻛﻞ أب ﻫﻮ ﻣﺮﺷﺪ

^

  بعض اماكن   العا áي? 
تكر@ ا «ء من قبل العائت
ً


داÅا أن نكرم و¡ م والدينا.
ا¥يد
وا=« تمع  _>ر
حز¸ان .من «


^

عائÇم } أن {م
يفعل ا «ء العديد من اشياء الرائعة من أجل
 ^ 

دور äل «ء  حياة
ال Öتستحق Æا «;اب .أ< ^ 
العديد من الصفات 
أبناÇم /ا دورا< :رشد ومثال حسن .يفعل ا «ء _

أك من «~رد
أبناÇم ¾ا هو حسن أو ما هو خطأ؛ يفعلون _

إخبار 
إعطاÇم
أك من


الدليل والتوقع «ن يكتشفوا ا¥ياة «نف-م.
^

الغال öوÅثلون {م كيفية عيش ا¥ياة
¸شــد ا «ء أبناء<
^


لنجدÇم
وحيد äبل ي*عون
اÚستقيمة  .يك ا «ء أبناء<
ً

وأحيا،
قدم)م عندما يسقطون.
مساعد äإ< ع õال)وض ع õ
١

^
 
ا «ء  
مدرك« öن
بناÇم أن يناضلوا
عندما تتطلب ا#¥ة ،يسمح


الوسي éالوحيدة × يتعóوا.
هذه «رÅا تكون

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ

ﻗﺪ ﺗﺒﺪأ ﺑﺴﺆال ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ ﻋﻦ ﻟﺤﻈﺔ ﻗﺎم اﻵب اﻟﺴاموي ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺈرﺷﺎدﻫﻢ .ﻗﺪ ﺗﺴﺄﻟﻬﻢ ﺑﺄن ﻳﻔﻜﺮوا ﺑﻨﻘﺎط اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑني ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ
واﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻌﺮوا ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄن أﺑﺎﻫﻢ اﻷرﴈ ﻛﺎن ﻳﻘﻮم ﺑﺈرﺷﺎدﻫﻢ.
ادﻋﻮﻫﻢ أن ﻳﻜﺘﺒﻮا ﻧﻘﺎط اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﰲ ﻃﺮق اﻹرﺷﺎد اﻟﺬي اﺳﺘﻠﻤﻮه .ﻗﺪ
ﺗﻌﻄﻴﻬﻢ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﺑﺄن ﻳﺤﺎوﻟﻮا ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﴚء اﻟﺬي ﻛﺘﺒﻮه وﻳﺒﺬﻟﻮا ﺟﻬﺪا َ
يك ﻳﺼﺒﺤﻮا ﻣﺜﺎﻻً أﻓﻀﻞ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ.

ﺟﻤﻴﻌﻨﺎ ﻣﺮﺷﺪﻳﻦ


^
ارضيون هذا جل 
أبناÇم فإن روح Æارشاد "
بي يفعل ا «ء
_
!ء علينا وهبه ل Ìأبناء وبنات  ìبغض النظر عن العمر واÚوقع



والظروف .تذكروا «ن أبناء وبنات  < ìأخوتنا وأخواتنا؛ ¡ن
 
ً
العائ éابدية.
«0يعا من نفس
ً
«وÇذا 

مرشد — äنتلهف × Åد يد
اëÚوم علينا «0يعا أن نكون

العون لبعضنا البعض ونصبح أفضل ما Åكن أن نكون .وننا أبناء
وبنات  ìفإن لدى  ãمنا إمôنية أن نصبح مث .éإن حب ì
وصا  ìواتباع مثال 
ورفاقنا من _
ا=لص Åثل الطريق
الب* وحفظ 
اÚستق? الضيق اõÚء «لفرح  «¡اه 

الÙوي.ö
ح2ة والدينا


ً



إن اه? بنا إ ûالعا áلدرجة كونه مرشد فإن « Æمôننا ¡ن أيضا أن

Åد 
للغ بغض النظر عن 
لوÇم أو عرÏم أو مستوا< اقتصادي
يد 
دي)م .
لغ)م أو 
واج 4أو 
مرشدُ äم  


لهم öونبارك
دعو نصبح

^



ا  
أبناء بل أبناء وبنات  ã  ìأ¡اء
خر—äليس فقط
حياة
العا.á

األطفال

ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻵب اﻟﺴاموي

ﻷن اﻵب اﻟﺴاموي ﻳﺤﺒﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﻳُﻌﻄﻴﻨﺎ ﻋﺪة وﺳﺎﺋﻞ وﻫﺒﺎت
ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ .ﰲ اﻷﺳﻔﻞ ﺗﺠﺪون ﺑﻌﺾ اﻟﻬﺒﺎت اﻟﺘﻲ وﻫﺒﻬﺎ ﻟﻨﺎ .ﻛﻴﻒ
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻟﻬﺒﺎت يك ﺗﺒﺎرك ﺣﻴﺎﺗﻚ وﺣﻴﺎة اﻵﺧﺮﻳﻦ؟
ﻗﻮة اﻟﻜﻬﻨﻮت
اﻟﺼﻼة
اﻟﺤﺐ ﺗﺠﺎه اﻵﺧﺮﻳﻦ
اﻟﺮﺳﻞ واﻷﻧﺒﻴﺎء
اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻘﺪﺳﺔ

محظات


ّ
فيل.١٢:٢ Ö
 .١راجع أ¾ال الرسل ٥٢:١٣؛ الرسا ûإ ³أهل « 
 .٢مو! .٣٩:١


ُ
ُ 
امريكية .اÚوافقة ع õالطبعة Æا  «¡  
الوت اÚتحدة
ل ية.١٥/٦ :
©  2016من ِقبل Õ .Intellectual Reserve, Inc.فة ا¥قوق ~فوظة .طبع  
اÚوافقة ع õ
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٢


الزة  
يونيو/حز¸ان ٢٠١٦
اÚلية،
رسا û


العائÆ ،éاعانة
Æا Åان،

اس? ا{ي ÌوالBود
مر 



”العائ :éإعن للعا“á
تعر ما تشاركيه .كيف Åكن لëم
ادر! هذه اÚادة
«¸وح الصة
واس × C





الزرة اÚلية؟ لóزيد من اÚعلومات زوري
تعتنÇ« öن عن طريق 
أن  ¸ يد من إÅانك « Dويبارك من 
موقع .reliefsociety.lds.org

اســ? ال ـ 
ـ2وري ــة للخص
«0ــيــع اÚــر 
واعــء ¸ 
افëا Fود مع ” .ìعقد الBود
Æ


يع Öأن ¸ بط أنفسنا مع «أ 
وحفظ الBود 
الــÙوي ويسوع اÚسيح “،قالت ليندا ك.
١
بتون ،الرئيسة العامة «¥معية Æاعانة.
قال الشيخ نيل ل .أندرسون من رابطة
اث_ Ö

ع*” ،قال الرب’ ،تظهر القوة
الرسل  
اس?‘.
Æا{ية  اÚر 
_
”هناك «¸Õت  
Jة من  ìل` Ìص
مستحق يعتمد ويست( الـــروح القدس
٢
القرن بش Ìمنتظم“.
ويتناول «
قــال الشيخ م .رســل «رد من رابطة
اث_ Ö
الرسل 
ع*” ،عندما يذهب الرجال

والنساء إ ³ا{ي ،Ì
فإÇم يستóون نفس
و" قوة الMنوت …
القوة ،أ 
”… لدى «0يع الرجال والنساء طريقة
للحصول ع õهذه القوة من أجل اÚساعدة
ً
 
حياÇم0« .يع  
الذ äعقدوا Fودا مقدسة



ـذ¡ äمون هذه الBود
مع الرب و ãالـ 

الــذا' وأن
يستحقون أن يستóوا Æا{ــام

يباركوا « ¡دمة اÚئكة وأن يتواصلوا مع ì



و ال)اية يكونوا
وأن يستóوا ملء Æا «¡يل 
وارثـ  
ـ¡« « öانب يسوع اÚسيح ل Ìما Åلكه
^
٣
اب“.

ﻧﺼﻮص ﻣﻘﺪﺳﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ


١٤:١٤   ١؛ اÚبادئ والBود ١٣:٢٥؛
٨:٩٧؛ ٢٢:١٠٩

ﻗﺼﺺ ﺣﻴﺔ


 عــام  ٢٠٠٧وبعد مــرور أربعة أم

البو ،
الت الشيخ
ع õالزلزال
العظ?  


السبع¸« öئيس
ماركوس ب .ش من رابطة
الفرع وينسيسو كوندي وزوجته« ،مي.

”سأل الشيخ ش اخت كوندي عن حال
 

قائÇ « éــم ،من
أبناÇم .أجابته «بتسامة

ومــان .سأل عن
خل حسن «  ¡ « ،ì
مل 

عائ éكوندي.
ً
”أجابته ببساطة á’ ،يعد موجودا‘.
”’ ...ولكن ‘،حظ الشيخ ش’ ،أنت

تبتسم öبي نت‘.R
”’نعم ‘،أجابت’ ،لقد صليت 
وأ أشعر

بسم .لدينا  ãما ¡تاج إليه .لدينا بعضنا

ُ

البعض ،لدينا أطفالنا ،لقد ختمنا  ا{ي،Ì
لدينا هذه الكنيسة الرائعة ولدينا الرب.

سنب_ Öنية «Åساعدة الرب... ‘.

ا¥زء اÚتعلق بعقد وحفظ الBود
”ما هو «
مع  ìوالذي يعطينا القوة × نبت Sخل

الصعاب و¡ ّول ا=ن إ ³انتصارات...؟“
”اÚصدر هو  .ìوصولنا إ ³هذه القوة

٤
Fود معه“.
عن طريق
محظات

 .١ليندا ك .بتون،


نو_ « T
/ت*  ،٢٠١٣ '  _ ä
،Liahona “،Covenant Keeping
.١١١
 .٢نيل ل .أندرسن“،Power in the Priesthood” ،
 _  
الثا' .٩٢ ،٢٠١٣
 ،Liahonaنو/« Tت*  ä
 .٣م .رسيل «ردMen and Women in the work of” ،
« ،Liahona “،the Lordأ¸ يل/نيسان .٤٩–٤٨ ،٢٠١٤
 .٤راجع د .تود كريستوفرسونThe Power of” ،
مايو/أر .٢١–٢٠ ،١٩ ،٢٠٠٩
،Liahona “،Covenants


فكري «Çذا

ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻮﻳﻨﺎ ومتُ ﻜﻨﻨﺎ اﻟﻌﻬﻮد واﳌﺮاﺳﻴﻢ ﰲ
اﻟﻬﻴﻜﻞ؟


ُ
ُ 
امريكية .اÚوافقة ع õالطبعة Æا  «¡  
الوت اÚتحدة
ل ية.١٥/٦ :
©  2016من ِقبل Õ .Intellectual Reserve, Inc.فة ا¥قوق ~فوظة .طبع  
اÚوافقة ع õ
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١

”The Power, Joy and Love of

