أ
أ
رسائل ئ
ول/أكتو� ٢٠١٦
الر�سة الوىل ،شت� ي ن� ال
ب
بقمل الرئيس توماس س .مونسن

ب�اكت الطاعة

ف
“إن أعظم درس ي�كن أن نتعمله ي� احلياة الفانية ”،امك عمل الرئيس
ن
توماس س .مونسن“ ،هو انه عندما يتملك هللا و�ن نطيع ،فإننا
سنكون ئ
١
دا�ا عىل صواب”
مبارك� .امك قال الرئيس مونسن خالل ت
ين
مؤ�ر
سوف نكون أيضا
ن
الوصا� ،فان حياتنا ستكون أسعد ،وأك�ث
عام مؤخرا“ :عندما �فظ
ي
ت
ت
د�تنا ومشالكنا أهسل �مال،
إشباعا ،وأقل تعقيدا .ستصبح � ي
٢
وسوف نستمل ب�اكت هللا املوعودة”.
ف
تعال� الرئيس مونسن كرئيس للكنيسة،
و� املقتطفات التالية من ي
ي
ن أ
الوصا� ه ض
أ�ن مرشد إىل السعادة والسالم.
يذكر� ب�ن
فانه
ي ي

اخرت الطاعة

ت
ن
وال� جام التلفزيونية
ا�اه
“إن ج
عرص� هو إال ب�حية .تصور املج الت ب
الر�ضة ي ن
كث� من
نج�وم أفالم الشاشة ،وأبطال ميدان ي
الذ� يتوق ي
الشباب لتقليدمه ف ي� ت ج�اهل ي ن
والتباه ب�مارسات الخ طية،
قوان� هللا
ي
تأ
سء .أال تعتقد ذلك! هناك وقت
عىل ما يبدو بدون أي �ثـ يـر ي
للحساب مثل موازنة ت
لد�ا منتصف
دف� احملاسبة .لك سندريال ي
ليلها ،إن مل يكن ف� هذه احلياة ،اذن ف� التالية .يوم احلساب ت
سيأ�
ي
ي
ي
ت
خ
٥
للجميع … .نأ�شدمك أن �تاروا الطاعة”.

الفرح والسالم

ن ف
ن
لد�م متعة
الذ� ي� العامل خارجا ي
“قد يبدو لك أحيا� أن أولئك ي
ف
ث
ال� ت ز
ت
أك�
نل�م
منك .قد يشعر البعض منمك ب�لتقييد ي� قواعد السلوك ي
ن
ف
ت
ن
وأخوا� ،نأ� أعلن لمك ،مع ذلك ،أن
إخوا�
�ن ب�ا ي� الكنيسة.
ي
ي
ف
هنالك ال �ش ي ء ي�كنه أن ي ج�لب املزيد من الفرح ي� حياتنا أو سالم
أك� ف� نفوسنا من الروح الذي ي�كن أن ي أ� ت� لنا نبي� ن�ن نتبع خ
ث
امللص
ي
ي
ن
٦
الوصا�”.
و�فظ
ي

إرشادات للرحلة

ت
ـا� هللا إلحباطنا أو لتصبح عقبات �ول دون
“ال تعىط وصـ ي
سعادتنا .العكس ت�اما هو الصحيح .هو الذي خلقنا والذي ي�بنا
ن
يعرف ت�اما ب�لضبط كيف �تاج أن نعيش حياتنا من أجل احلصول
ت
ال� ،إذا
عىل ب
أك� قدر ممكن من السعادة .أوقد وفر لنا إالرشادات ي
ة
اتبعناها ،سوف تصل بنا إىل ب� المان خالل هذه الرحل الفانية
أ
ف
كث� من الحيان .علينا أن نتذكر ملكات تال�نيمة
والغادرة ي� ي
أ
الوصا�! بف�ا ت�منوا ،ب�ا تسملوا’ [راجع “احفظوا
املعروفة‘ :احفظوا
ي
ق
٣
الوصا� ”،خمتارات تال� يان� ،ر� ”.]٤٣
ي

املسري باستقامة

غ
“أ�ش د لمك أن ب�اكتنا املوعودة تتجاوز االحصاء .عىل الر� من أن
أ
غ
غيوم العاصفة قد تتلبد ،وعىل الر� من أن المطار قد نت�مر علينا ،فان
ت
معرفتنا ب� إل نج�يل وحبنا ألبينا الامسوي خ
وملصنا سوف ت� ي�نا و�فظنا
ن
ن
ت
الوصا� .لن
نس� ب�ستقامة و�فظ
ج
ي
و�لب الفرح إىل قلوبنا نبي� �ن ي
ف
٧
يكون هناك �ش ي ء ي� هذا العامل ي�كنه أن ي�زمنا”.

القوة واملعرفة

ز لأ
املم�ة ل نبياء ،فقد قدمت هلم القوة واملعرفة
“الطاعة يه السمة ي
عىل مر العصور .من ض
ال�وري ب�لنسبة لنا أن ندرك أننا ،كذلك ،لنا
ف
ة
بهسول للك واحد منا
حق ي� هذا املصدر للقوة واملعرفة .انه متوفر
وصا� هللا… .
اليوم نبي� نطيع ي
أ
ت
ت
ت
ال� ن�غب
ال� نتوق هلا ،والقوة ي
ال� تنسىع يإل�ا ،والجوبة ي
“املعرفة ي
ب�ا اليوم ج
ومتغ� ي�كن أن تكون لنا عندما
د�ت عامل معقد
ملوا�ة � ي
ي
٤
وصا� الرب”.
نطيع ب إ�رادتنا ي

اتبع املخلص
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أ
الوجاع خ
وم بت� احلزن؟ من هو ملك املج د ،رب
“من اكن رجل
خ
ن
سيد� .انه ملصنا .انه ب ن
ا� هللا .انه رئيس خالصنا.
الج نود؟ انه
ن
هو يدعو‘ ،اتبعو� ’.هو يعمل‘ ،اذهب واصنع كذلك ’،انه ض
يت�ع
ي
وصا�ي’.
‘احفظوا ي
ن
دعو� �اك مثاهل .ن
“دعو� نتبعه .ن
ن
دعو� نطيع ملكته .وبفعل ذلك،
ي
٨
فإننا نقدم هل العطية إالهلية ب�المتنان”.

مالحظات

بالرغم من أنه كان يعرف بانه ليس مسموحا له استخدام أعواد
الثقاب ،فانه ركض راجعا إىل الكوخ ليجد بعضا منها ،وقام هو
وداين بإشعال نار صغرية يف ذلك املوضع العشبي .هم توقعوا أن
تنطفئ النار من تلقاء نفسها ،ولكن بدال من ذلك امتدت إىل حريق
كبري وخطر .هرع هو مع داين طلبا للمساعدة وحاال جاء الكبار
مسارعني إلطفاء النار قبل أن تصل إىل األشجار.
يتابع الرئيس مونسن“ ،أنا وداين تعلمنا عدة دروس صعبة
ولكنها هامة يف ذلك اليوم—ليس األقل من بينها هو أهمية
الطاعة( ”.راجع “ ،Liahona ”،Obedience Brings Blessingsأيار/
مايو .)٩٠–٨٩ ،٢٠١٣
مثل الرئيس مونسن ،هل توجب عليك ابدأ أن تتعلم درسا يف
الطاعة بالطريقة الصعبة؟ ما هي األهداف التي ميكنك أن تضعها
لتحافظ عىل نفسك آمنا من خالل الطاعة يف املستقبل؟

أ
ول/أكتو� .٥ ،٢٠٠٧
 ٥ ،Liahona ”،They Marked the Path to Follow“ .١شت� ي ن� ال
ب
الوصا� ”،خمتارات تال� يان�.٤٣ ،
“ .٢احفظوا
ي
الوصا�.٤٣ ”،
“ .٣احفظوا
ي
 ،Liahona ”،“Obedience Brings Blessings ٤.يأ�ر .٩٢ ،٩٠ ،٢٠١٣
 ،Liahona ”،Believe, Obey, and Endure“ .٥يأ�ر/مايو .١٢٩ ،٢٠١٢
ش ن ن ف
الثا�/نو� ب� .٨٣ ،٢٠١١
 ،Liahona ”،Stand in Holy Places“ .٦ت� ي� ي
 ،Liahona ”،Be of Good Cheer“ .٧يأ�ر/مايو .٩٢ ،٢٠٠٩
ش ن ن ف
الثا�/نو� ب� .٨٨ ،٢٠٠٨
 ،Liahona ”،Finding Joy in the Journey“ .٨ت� ي� ي

التدريس من هذه الرسالة

يعلمنا الرئيس مونسن عن الكثري من الربكات التي ميكن أن
نستلمها من خالل طاعتنا ،تشمل القوة ،واملعرفة ،والفرح ،والسالم.
فكر أن تسأل هؤالء الذين تعلمهم كيف أنهم تباركوا يف طاعة
الوصايا .ميكنك أن تشجعهم باالستمرار يف التفكر يف بركاتهم وأن
يدونوا أفكارهم واختباراتهم يف مفكرة .ميكنك أيضا أن تشجعهم
عىل أن يظهروا امتنانهم لله عىل بركاتهم من خالل االستمرار يف
الطاعة.

األطفال

الشبيبة

اخرت الصواب

نريان ودروس الطاعة

اختيار الصواب يقربنا إىل اآلب الساموي ويسوع املسيح .كام
انه يساعدنا أيضا لنكون سعداء ويف أمان .ضع دوائر ميكنك فيها
اختيار الصواب.
الغش يف املدرسة
قراءة الكتب املقدسة
الذهاب إىل الكنيسة
العب ألعاب جيدة
تشاجر مع اخوتك
اخدم اآلخرين

أخرب الرئيس توماس س .مونسن ذات مرة عن وقت تعلم
فيه أهمية الطاعة .عندما كان عمره مثانية سنوات ،زارت عائلته
كوخهم يف الجبال .أرد هو وصديقه أن يزيلوا موضعا عشبيا من
أجل نار املخيم .لقد حاولوا إزالة الحشائش بأيديهم ،جذبا وسحبا
بقوة بأقىص ما يف وسعهم ،لكن كل ما حصلوا عليه كان حفنات
من األعشاب الضارة .أوضح الرئيس مونسن“ ،وبعد ذلك ،ما ظننت
أنه الحل األمثل ،خطر يف عقيل البالغ من العمر مثاين سنوات .قلت
لداين :كل ما نحتاج إليه هو اشعال النار يف هذه األعشاب .سنقوم
فقط بحرق دائرة يف األعشاب!”

أ
ُ
ُ ف
المريكية .املوافقة عىل الطبعة إال نج� ي ز
الوال�ت التحدة
ل� ية.١٥/٦ :
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أ
ة
الز�رة نز
ول/أكتو� ٢٠١٦
امل�لية ،شت� ي ن� ال
رسال ي
ب

دعا هللا إىل إنشاء العائلة

ة
العائل ،إالعانة
إال ي�ان،

ُ
ف ُ
ف
ة
“العائل :إعالن
تعر� ما تشاركينه .كيف سيقوم �مك
هلام
لل
وإسع
املادة
هذه
الصالة
وح
و�
درس
أ
إ
ِ
ب
لك ي
ي
ي
ي
الذ� ت� يع�م من خالل يز�رة نز
للعامل” ب ز� ي�دة يإ�انك ب�هلل ومباركة ي ن
امل�لية؟ للحصول عىل املزيد من املعلومات،
ُ
زوري املوقع .reliefsociety.lds.org

ف
ة
‘العائل
“� ملكات ت(�نيمة االبتدائية)،
ي
من هللا … ’،يـ تـم تــذكـ يـر ن� ب�ملــبــدأ الــنـق ي ”،
أ ف
نز
تقول اكرول م.
ستيف� ،املستشارة الوىل ي�
ن
ئ
الر�سة العامة لج معية إالعانة�“ .ن ال نتعمل
ة
العائل من هللا بل أيضا أننا لكنا جزء
فقط أن
ة
من عائل هللا… .
أ
آ
“… إن خطة الب لوالده يه خطة
حمبة .نإ�ــا خطة لتوحيد ج�يع اوالده—
١
عائلته—معه”.
قال الشيخ ل .توم يب�ي ()٢٠١٥–١٩٢٢
ن
االث� ش
من رابطة الرسل ن
ع��“ :ن نؤمن
ي
أيضا ب�ن العائالت التقليدية القوية ليست
أ
فقط يه الوحدات الساسية ملج تمع مستقر،
واقتصاد مستقر ،وثقافة يق� مستقرة—بل
أ
لأ
ف
ن
و�
أ�ا أيضا الوحدات الساسية ل بدية ي
امللكوت وحكومة هللا.
ن
تنظ� وحكومة الامسء
“�ــن نؤمن أن ي
ستكون مبنية حول العائالت والعائالت
٢
املمتدة”.
شخ
“لك �ــص ،بغض النظر عن ظروفه
أ
ت
االج�عية أو عدد الطفال ،ي�كن أن يكون

ف
مدافعا عــن خطة هللا املبينة ي� إعــان
ن
ة
بو� ل .أوساكرسن ،الرئيسة
العائل ”،قالت ي
للشا�ت“ .إذا اكنت خطة الرب،
العامة
ب
٣
ن
فإ�ا ي ج�ب أن تكون خطتنا أيضا!”

نصوص مقدسة إضافية

املبادئ والهعود :٢٣–١؛ ١٩:١٣٢

مبدأ العائلة

أ
جول ب .بيك ،الرئيسة
عملت الخت
ي
أ
العامة السابقة لج معية إالعانة ،ب�ن الهوت
ة
العائل يعتمد عىل الخ لق ،والسقوط ،وكفارة
يسوع املسيح.
أ
“إن خلق الرض وفر مـ ن
ـا� ي�كن فيه
للعائالت أن تعيش .خلق هللا رجال وامرأة
ة
النصف� ض
ال� ي ن
ين
ين
للعائل.
وري�
والذ� شالك
آ
اكن جزءا من خطة الب الامسوي أن آدم
وحواء ي خ� ت�ن معا ويشالكن ة
عائل أبدية.
“… السقوط جعهل ممكنا هلم أن يكون
هلم أوالد وبنات.
ة
للعائل ب�ن ت خ��ت
“كفارة [املسيح] تسمح
لأ
معا ل بدية .نا�ا تسمح للعائالت ب�ن تنمو

ً
ت
ـ�
ـد�
أبـ ي
وتصل للامكل .خطة السعادة والـ ي
ً
لخ
تدىع ايضا خطة ا الص ،يه خطة أنشئت
للعائالت… .
“… اكن هــذا مبدأ املسيح … .بدون
ة
العائل ،ال يوجد خطة ،ال يوجد سبب للحياة
٤
الفانية”.
مالحظات

نز
 .١اكرول م.
ستيف�،Liahona ”،The Family Is of God“ ،
يأ�ر/مايو .١٣ ،١١ ،٢٠١٥
 .٢الشيخ ل .توم يب�يWhy Marriage and Family“ ،
 ،Liahona ”،Matter—Everywhere in the Worldيأ�ر/
مايو .٤١ ،٢٠١٥
ن
بو� ل .أوساكرسنDefenders of the Family“ ،
 .٣ي
 ،Liahona ”،Proclamationيأ�ر .١٥ ،٢٠١٥
جول ب .بيكTeaching the Doctrine of the“ ،
.٤
ي
 ،Liahona ”،Familyآذار /مارس .٣٤ ،٣٢ ،٢٠١١

فكري ب�ذا

ما هو السبب أن العائلة هي اهم
وحدة يف الزمن ويف األبدية؟

أ
ُ
ُ ف
المريكية .املوافقة عىل الطبعة إال نج� ي ز
الوال�ت التحدة
ل� ية.١٥/٦ :
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