

رسا} 
الرسة او ،æآذار /مارس ٢٠١٧
الرئيس هي ب .أ íينغ


اول  Ô
الرسة اوæ
اÌستشار



متسلح  ل


أعلن ن    ع ارض ،الرئيس توماس س .مونسون” ،اليوم،
َ
 َُ
أك  مع للخطية ،والفساد ،
وال من أي وقت
سكر ضد 
ن مع 
١
م  ¤ ¥

تمع أمام أعيننا“.
هل ستتفاجأ أن تع¬ أن الرئيس مونسون تلفظ ªذه ال§ات
معسكر ضد  مع غ مسبوق 

لل آنذاك،
قبل  ٥٠عاما؟ إذا كنا

  Äحرى  Áكة 
ال الذي ªدد اليوم؟ لسبب وجيه ،أعلن

الرب لزماننا ”هوذا العدو ¤تمع“ )اÌبادئ والÊود .(١٢:٣٨


” 
ند Ñيعا“ ٢بدأت قبل أن نولد ع ارض.
اÒرب ال   

 
السن  ÔالعاÓ
ح  اªا بدأت قبل خلق ارض .بدأت منذ آف 

ما قبل 
لتدم حرية اختيار
ار ،Ýحيث Ûرد الشيطان و”س Ù

àلáنسان“ )مو.(٣:٤ ß
َ َ
ُ
َ
)رؤ ،(٩:١٢
خ الشيطان تلك اÌعركة و”ط ِرح ِإ æا ْر ِض“ 


حر مع
حيث   íال يستمر  Ôحربه اليوم .هنا ع ارض ”يصنع 

وول حوòم“ )اÌبادئ والÊود  (٢٩:٧٦مع ا îذيب
قدي  ، ó


واÒداع  ،
والف.

انه ارب ضد انبياء والرسل .انه ارب ضد قانون العفة

العائ÷ واòي .öانه ارب ضد ما
وقدسية الزواج .انه ارب ضد
هو صا úوطاهر ،ومقدس.

كيف Ûكننا ¤اربة مثل هذا العدو؟ كيف Ûكننا ¤اربة ال

حلفاؤ؟
الذي يبدو أنه  تاح عاÌنا؟ ما هو درعنا؟ من þ


عل;ا ،والعمل ع
ونكرم ال:نوت .نصنع الÊود اÌقدسة وافظ 

  
ر .عائلتنا ،وحضور اòي .öون نس Ùستمرار إ æالتوبة
َ َ ُْ
والت+ع إ æالرب ُ
لـ”]ينفذ[ َك ?ف َار َة َد ِم ْ َ

ٱ> ِس ِيح َح ? ن َنال غف َر ًا
َ) َط َا َ
)موصا  .(٢:٤ن نص  
ودم 

ون*د وÛارس àا Ûان
“

ِ 

بيسوع اÌسيح.
 
علينا أن نسلح أنفسنا أيضا  ل والسلطان بي( ”نك ] Ôعقولنا[
'م اÒياة ستمرار“ )اÌبادئ والÊود  .(٨٥:٨٤ن  
نك هذه




و& Ôات خدام
اقوال عن طريق %ر أنفسنا  Ôالكتب اÌقدسة 
الرب 
ا  $
تار ،الذي سوف يشاركون إرادته ،وفكره ،وصوته )راجع
اÌبادئ والÊود  (٤:٦٨خáل 
اÌؤÛر العام 
ال*ر اÌقبل.
ال  ،ب علينا أن نتذكر 
 Ôمعركتنا ضد 
داÛا أن لدينا اÌساعدة


"
ز ،æوالرب
من ' جان   اÒجاب .حلفائنا يشملون  اب ا 
يسوع اÌسيح ،والروح القدس.
َ َ َ ْ
يشمل حلفائنا أيضا جيوش ال0ء الáمرئية َ ” .ــف “،قال
? ?
وا2ا جيشا من 
َأليشع لشاب خائف عندما 
ال” ،ن ال ِذ  َ َم َع َنا
َْ
?
أ ك  ُ ِم َن ال ِذ  َ َم َ ُْ Êم“ )راجع  ٢ملوك .(١٦–٦:١٥

  ب أن اف  .ب قديسيه .انه لن ي كنا أبدا.

 

عا4
وأ أع¬ أن  Ô ،استجابة
للصáة ،قام بتحقيق ت +
"
اب ،
لينجي  من 
و¤لص العا ،Óوالروح
ال .أ6د أنه بعون 



يك 7للوقوف
القدسÛ ،كننا التأكد من أننا سوف نع 9قوة أك  8
أمام قوى 
ال ال   
نوا2ها.

لنكن 
 

ا.4
داÛا
متسلح  ل ليكون لدينا الثقة  Ôالن +ال; 

ﻗﻮة اﻟﺤﻤﻞ

ّ
ع¬ الن   جوزيف |يث أن الشيطان } سلطان علينا فقط بقدر
٣
ما نسمح }.
ْ
َ ] َ َ َ
َ
ّ
رأى   Ôأمنا هذه ،و”]رأى[ َسط َوة َ َ
يó
ِ Ñل ٱ^ِ ِ
ل ع ْق ِ َد ِ 
َ
َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ? ّ ْ ُ َ ?
ك ِنيس ِة ٱÒم ِل ،وع قو ِم ٱلِ Êد قو ِم ٱلر ِب
ٱ>شت ِت  َ َع َو ْج ِه ٱ ْر ِض
ُّ
 
ﻴﻢ“ ).(١٤:١٤ Ô  ١
ِ< َها؛ ﻓ َُﺴﻠﱢ ُﺤﻮا ﺑِﺎﻟ ِ ﱢْﱪ َو ِﺑ ُﻘ ْﺪ َر ِة ٱﻟﻠ ِﻪ َوأُ ِﺣﻴﻄُﻮا مبِ َ ْﺠ ٍﺪ َﻋ ِﻈ ٍ

كيف نسلح أنفسنا  ل والسلطة؟ افظ ع قداسة يوم الرب

مáحظات

 .١توماس س .مونسونÑ ÷ ¤ “،Correlation Brings Blessings” ،عية àاعانة نيسان/
أ íيل .٢٤٧ ،١٩٦٧

 ،Hymns “،We Are All Enlisted” .٢ر.٢٥٠ C
 .٣راجع .٢١٤ ،(٢٠٠٧) Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith

١

اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ

ﻛﺎن ميﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺮارا ﺻﻌﺒﺎ اﺗﺨﺎذه ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﱄ ،وﻟﻜﻦ ﻛﻠامت
ﻗﺎﺋﺪة اﻟﺸﺎﺑﺎت ﺗﻮاردت ﻋﲆ ﺧﺎﻃﺮي ،وﻛﺎن اﻟﺨﻴﺎر ﺳﻬﻼ .وﴎﻋﺎن ﻣﺎ
رﻓﻀﺖ .ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﻗﺮرت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﺳﺄود اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ.
أﻧﺎ أﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺬﻫﺐ إﱃ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ وﻧﻔﺴﺢ اﳌﺠﺎل ﻟﻸﺷﻴﺎء
اﻟﺘﻲ ﻧﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻫﻨﺎك ،ﺳﻮف ﻧﻨﻌﻢ ﺑﻘﺪر أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﺮوﺣﻴﺔ
واﻟﺤامﻳﺔ ﻣﻦ إﻏﺮاءات اﻟﻌﺎمل.

ﻳﺬﻛﺮﻧﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ آﻳﺮﻳﻨﻎ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻧﺨﻮض ﺣﺮﺑﺎ ﺿﺪ اﻟﴩ .ميﻜﻨﻚ أن
ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻏﻨﺎء ”ﻛﻠﻨﺎ ﻣﺠﻨﺪﻳﻦ“ ) ،Hymnsرﻗﻢ  (٢٥٠ﻣﻊ اﻟﺬﻳﻦ
ﺗﺪرﺳﻬﻢ .ﺛﻢ ميﻜﻨﻚ دﻋﻮﺗﻬﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻦ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺣامﻳﺘﻬﻢ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﱪ واﻟﺘﻔﻜري ﰲ ﻃﺮق ﻟﺤامﻳﺔ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن،
ﻣﺜﻞ اﺧﺘﻴﺎر وﺳﺎﺋﻞ اﻋﻼم ﻣﻔﻴﺪة ،أوﻋﻘﺪ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻷﴎة ،أو أﻣﺴﻴﺔ
أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺑﻴﺘﻴﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ .ميﻜﻨﻚ ﺗﺤﺪﻳﻬﻢ ﻟﻠﺘﻔﻜري ﺑﺨﺸﻮع ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺑﻨﺎء اﻟﺘﺤﺼﻴﻨﺎت ﻟﻌﺎﺋﻼﺗﻬﻢ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﲆ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
أﻓﻜﺎرﻫﻢ.

ﺗﻘﻄﻦ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﰲ ﻳﻮﺗﺎ ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌ ُﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

األطفال

اﻟﺒﺲ درﻋﻚ

الشبيبة

ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺴﻴﺌﺔ ﰲ اﻟﻌﺎمل اﻟﻴﻮم .اﻹﻧﺠﻴﻞ ﻳﺸﺒﻪ
اﻟﺪرع اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻴﻨﺎ .اﻗﺮأ  ١٠أﺷﻴﺎء ﻳﺨﱪﻧﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ أﻳﺮﻳﻨﻎ أن ﻧﻘﻮم
ﺑﻬﺎ ﻟﺤامﻳﺔ أﻧﻔﺴﻨﺎ .ﺛﻢ ارﺳﻢ وﻟﻮن اﻟﺪرع اﻟﺨﺎص ﺑﻚ!
 .١اﺣﻔﻆ ﻳﻮم اﻟﺮب ﻣﻘﺪﺳﺎ
 .٢أﻛﺮم اﻟﻜﻬﻨﻮت
 .٣وﺣﺎﻓﻆ اﻟﻌﻬﻮد وﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 .٤وﺣﺎﻓﻆ ﻋﲆ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
 .٥اذﻫﺐ اﱃ اﻟﻬﻴﻜﻞ
 .٦اذﻫﺐ
 .٧ﺻﲇ
 .٨اﺧﺪم اﻵﺧﺮﻳﻦ
 .٩ﺷﺎرك ﺑﺸﻬﺎدﺗيك
 .١٠اﻗﺮأ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻘﺪﺳﺔ

ﻟﻘﺪ ﻗﺮرت ﻣﺴﺒﻘﺎ

ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺎدﻳﺴﻮن ﺛﻮﻣﺒﺴﻮن

ذات ﻣﺮة اﺳﺘﻠﻤﺖ درﺳﺎ ﻗﻴام ﰲ درس اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻋﻦ اﻟﻄﻬﺎرة
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ—ﺟﻌﻞ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻳﺘﺸﻨﺠﻦ ﰲ
ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﻦ .أﻧﺎ ﻻ أﺗﺬﻛﺮ ﻛﻞ ﳾء ﺗﻌﻠﻤﺘﻪ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ،ﻟﻜﻨﻨﻲ أﺗﺬﻛﺮ
ﻗﺎﺋﺪيت ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳريﻫﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ—ﻟﺘﺒﻘﻰ دامئﺎ
ﻃﺎﻫﺮة ﺟﻨﺴﻴﺎ .ﻛﻠامﺗﻬﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻌﻲ ،وﻣﻦ ﺛﻢ اﺗﺨﺬت اﻟﻘﺮار اﻟﻮاﻋﻲ
ﻻﻋﺘامده ﻛﺄﺣﺪ ﻗﻴﻤﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﰲ أﺣﺪ اﻷﻳﺎم ﻛﻨﺖ أرﻛﺐ ﺣﺎﻓﻠﺔ اﱃ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﺣﺪث رﻳﺎﴈ ،ﺑﺪأ
ﺷﺨﺺ ﻋﲆ ﻣنت اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﻟﻌﺒﺔ ﻗﻮل اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أو ﺗﺤﺪي اﻟﺠﺮأة .ﺑﺴﺒﺐ
اﳌﻠﻞ ،أﻧﺎ وﺑﻌﺾ اﻷﻃﻔﺎل اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻧﻀﻤﻤﻨﺎ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎء دوري،
ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻲ أن أﻓﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﺟﺮﻳﺌﺎ ﻛﻨﺖ أﻋﺮف أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﺎ .ﻫﺬا


ُ
ُ 
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الوت اÌتحدة
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الزرة  
اÌلية ،آذار /مارس ٢٠١٧
رسا} 

قوة يسوع اÌسيح
اÌعينة وكفارته


العائ÷à ،اعانة
àا Ûان،


ُ

تعر ÔاÌزيد %ا تشاركينه .كيف Ûكن لHم الغرض من Ñعية اعانة إعداد
ادرí ßوح الصáة ِ
واس Ùن 


بنات  لîت اÒياة ابدية؟

َ

َ
َ
?
ْ َ ُ ُ ? َ ْ  ْ
?
ٍ ßء ِ َ Ôا> ِس ِيح ال ِذي َخل ْص َت ِ   ِم ْن أ ْي ِدي أ َخ َو ?ي؛ َو َو َﻫ ْﺒﺘَ ِﻨﻲ ﻗُ ﱠﻮ ًة
َ ”أست ِطيع  K

?
ُ
 
ْ
ُ
ُيق ِّوي ِ   “ )فيل   ” .(١٣:٤ع الر Lمن أننا ﻓَﺄُ َﻣ ﱢﺰ َق ٰﻫ ِﺬ ِﻩ ٱﻟْ ُﻘﻴُﻮ َد ٱل ِ   ق ِّيدت ِ َªا‘ )Ô  ١

عل;ا“،
لدينا Ñيعا ضعفاتÛ ،كننا التغلب 

ديـــ ف .أخــتــدورف،
 Mيقول الرئيس


 

” Ôالواقع
الثا Ô 4الرسة او .æ
اÌستشار 
بنعمة  ،إذا تواضعنا وîن لنا اÛان ،فان

١
اشياء الضعيفة Ûكن أن تصبح قوية“.

يقول ¤لصنا  ÔاÌبادئ والÊود” ،سوف
أس أمام .Oوسوف أكون ع Ûين Oوع

يسار ،Äويكون رو Ô  Pقلوب ،Oومáئك 



يط بــ ،Oلتحمل) “OاÌــبــادىء والÊود
.(٨٨:٨٤




”  Ôهو مثال عن Rص عرف وQم،
واعتمد ع قوة 
ا$لص اÌعينة M “،يقول
الشيخ ديفيد أ .
بيدر من رابطة الرسل

اثــ   عـ ـ” .اخــوة   Ôقيدوه Òبال
وخططوا للقضاء عليه .أرجو مáحظة صáة
َ
? ] ََ
َ  َ
 ’ :Ôأ ]
َ
ً
ª
ـاِ 4بك َهá
ـ
U

ا
ر
ظ
ن
،
ب
ـر
ـ
ٱل
ـا
ـ
à


ِ ِ

١٧:٧؛ التشديد مضاف(.

لتغي ظروفه .بل ،ص
يص   Ô
”…  Ó
لتغي ظروفه .واعتقد انه
من أجل القوة 

ص ªذه الطريقة لضبط نه îن يعرف،

واخت قوة الكفارة اÌعينة.
ويHم،


”أ  أعتقد أن القيود ال   îنت  íبط

  Ôسقطت مــن يديه ومعصميه بفعل
اÌثاíة
السحر .بل ،أظن أنه تبارك ب öمن 
وقوة الشخصية فوق قدرته الطبيعية ،وأنه
بعد ذلك ِ’ب ُق ?و ِة ?
)موصا % (١٧:٩ل
ٱلر ِّب‘


ّ
وª Ôاية اÌطاف
وتلوى وشد ع اÒبال ،
٢
Ûكن حرفيا من ك القيود“.

ﻧﺼﻮص ﻣﻘﺪﺳﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ

إشعياء  ،١٠:٤١أث ٢٧:١٢؛
reliefsociety.lds.org

مáحظات

 .١
دي ف .أختدورف،Liahona “،The Gift of Grace” ،
أر/مايو .١٠٨ ،٢٠١٥
 .٢ديفيد أ .
بيدر“،Strength beyond Our Own” ،
 ،New Eraآذار /مارس .٤ ،٢٠١٥

فكري ªذا

ﻛﻴﻒ ميﻜﻦ ﻟﻘﻮة ﻳﺴﻮع اﳌﺴﻴﺢ اﳌﻌﻴﻨﺔ
وﺗﻀﺤﻴﺘﻪ اﻟﻜﻔﺎرﻳﺔ أن ﺗﻘﻮي ﺿﻌﻔﺎﺗﻨﺎ؟


ُ
ُ 
امريكية .اÌوافقة ع الطبعة àا    
الوت اÌتحدة
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