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ORIGINAL 
181st Annual General Conference 

Sunday Morning Session, April 3, 2011 
 

  جوھر التلمذة
  

  ِسيلفيا ألرد
  

  ّالمستشارة األولى في الرئاسة العامة لجمعية اإلعانة
  

ً أنه يتعين علينا أن نكون قلبا واحدا وفكرا واحدا إن أردنا أن نصبّالربّمنذ بدء األزمنة، علم  ً ً ً ّ ً وشرح المخلص أيضا ١.ح شعبهّ ّ

ّأن الوصيتين العظميين في الناموس ھما أن  ّ قلبك، ومن كل نفسك، ومن كل فكركّ إلھك من كلّالربّتحب "ّ  قريبك ّتحب"و." ّ
الفقراء والمحتاجين ] يزوروا"[ّ القديسين بأن ّالربً وأخيرا، وبعد وقت قصير من تنظيم الكنيسة، أوصى ٢."كنفسك

  ٣."للتخفيف عنھم] يخدموھم[و
  

ًھو أنه يجب أن نحب بعضنا بعضا وأن نخدم بعضنا بعضا ما ھو الموضوع المشترك بين ھذه الوصايا؟ ً ّ   ھوفي الواقع، ذلك .ّ
  .ّجوھر التلمذة في كنيسة يسوع المسيح الحقيقية

  
َّ عاما على انطالق برنامج اإلنعاش في الكنيسة، نذكر بأھداف اإل٧٥فيما نحتفل بمرور  ُ نعاش وھي مساعدة األعضاء على ً

ّنظمت الكنيسة مواردھا لمساعدة  .االعتناء بالفقراء والمحتاجين، وتقديم الخدمةوّمساعدة أنفسھم على االتكال على ذاتھم، 

وتقع على عاتق مكتب  .ّاألعضاء على تحقيق الراحة الجسدية والروحية واالجتماعية والعاطفية ألنفسھم ولعائالتھم ولآلخرين
ّألسقف مھمة خاصا وتساعده في مھامه  .ّة تتمثل في االعتناء بالفقراء والمحتاجين، وتوزيع الموارد على األعضاء في جناحهّ

ّ المدرسون المنزليون والمدرسات الزائراتّرابطات الكھنوت وجمعية اإلعانة وبشكل خاص ّ.  
  

ًلطالما كانت جمعية اإلعانة أساسية في اإلنعاش : ، قال للنساء١٨٤٢نبي جوزف سميث جمعية اإلعانة في العام ّفعندما نظم ال .ّ
إنعاش الفقراء والمعدمين واألرامل "ّوقال لألخوات إن ھدف جمعية اإلعانة ھو  ."ّإنھا بداية حياة أفضل للفقراء والمحتاجين"

ًسيصبون زيتا وخمرا على قلوب الب ....ّواأليتام والعمل الخيري بكل أشكاله ً ّ ويمسحون دموع اليتامى ويبثون  الجريحة،ؤساءّ

  ٤."الفرح في قلوب األرامل
  

ّقال أيضا إن الجمعية  ّالبحث عمن يحتاجون إلى  قد تدفع باإلخوة إلى القيام باألعمال الحسنة من خالل دراسة حاجات الفقراء"ً
  ٥."المساعدة، وتلبية احتياجاتھم؛ واإلسھام في تصحيح األخالقيات وتعزيز فضائل المجتمع

  
ّويقدم حملة الكھنوت الدعم الضروري لمن يحتاجون إلى  .ًيشارك رجال الكنيسة ونساؤھا معا اليوم في إعانة المحتاجين

ّكما يبارك المدرسون المنزليون الملھمون حياة كل عائلة ويوفرون لھا بركات اإلنجيل .َّالمساعدة واإلرشاد الروحيين ّ ّ باإلضافة  .َّ
ٍھم ومواھبھم بطرق أخرى منھا مساعدة عائالت تحتاج إلى إصالح منازلھا أو مساعدة عائالت ّإلى ذلك، فھم يشاركون قوت في ٍ

  .ٍأو مساعدة إخوة على العثور على وظيفة يحتاجونھاانتقالھا إلى منزل آخر 
  

َوتسھر مدرسات زائرات ملھ .ًتزور رئيسات جمعية اإلعانة المنازل لتقييم االحتياجات نيابة عن األساقفة ُ ٌ مات على األخوات ّ
ّوھن غالبا من يكن أول من يقدم المساعدة عند الحاجة .والعائالت ويعتنين بھا ّ ّّ ّتقدم أخوات جمعية اإلعانة وجبات الطعام كما  .ً

ّيقدمن الخدمة الرؤوفة ويؤمن الدعم المستمر في أوقات التجارب ّ ّّ.  
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ّتؤمن جھودنا  .وا اليوم بالفرص المتاحة أمامنا لخدمة اآلخرينفرح أعضاء الكنيسة حول العالم في الماضي وعليھم أن يفرح

ّالمشتركة اإلعانة للفقراء والجياع والمعذبين والبؤساء فتخلص بذلك النفوس ّ َ.  
  

ّ متاح لكل أسقف ويتم تأسيسه بمساعدة األعضاء المخلصين لألساقفة من خالل تكريس وقتھم ومواھبھم ّالربّإن مخزن  ٍ ّ
ّ يمكننا أن نساھم كلنا في ٦.ّھم ومواردھم وإمكانياتھم المادية لالعتناء بالفقراء وبناء ملكوت هللا على األرضومھاراتھم ورأفت

ّ الصوم ونضع مواردنا كلھا في تصرف األسقف لمساعدة المحتاجينياّ عندما نقدم عطاّالربمخزن  ّ.  
  

ًادئ اإلنعاش مع مرور الوقت ألنھا حقيقة مكشوفة وملھمة إلھاما ّوعلى الرغم من التغيُّر السريع الذي يشھده العالم، لم تتغير مب ً ً ًَ ّ

ّعندما يبذل أعضاء الكنيسة وعائالتھم كل ما في وسعھم إلعالة أنفسھم وال يستطيعون مع ذلك تلبية احتياجاتھم األساسية،  ً.إلھيا
ًتتم تلبية االحتياجات اليومية فورا كما يت .تكون الكنيسة جاھزة للمساعدة ّم وضع خطة لمساعدة متلقيھا ليتمكن من االتكال على ّ ّ ّ ّ ّ

َويشكل االتكال على الذات القدرة على تأمين احتياجات الحياة الروحية والزمنية للذات والعائلة .ذاته ّ ّ.  
  

ّبرفعنا مستوى اتكالنا على ذاتنا، نعزز قدرتنا على مساعدة اآلخرين وخدمتھم كما فعل المخلص ّ ّمخلص عندما ونتبع مثال ال .ّ

ٍ المبدأ المرشد في اھتمامنا باآلخرين، تتحول خدمتنا لھم إلى تطبيق ّالحبعندما يصبح  .ّنخدم المحتاجين والمرضى والمعذبين ّ ِ
  .ّإنھا الديانة الطاھرة .ّإنه اإلنجيل في أفضل أوجھه.لإلنجيل

  
ي يظھره األساقفة وقادة جمعية اإلعانة لألشخاص الذين  واالھتمام الذّالحبّفي مھامي الكنسية المختلفة، شعرت باالتضاع إزاء 

ّبينما كنت أخدم كرئيسة جمعية اإلعانة في أحد األوتاد في تشيلي في أوائل الثمانينات، كانت البالد تمر  .يقعون تحت مسؤوليتھم
رائعات إلى وشھدت كيف قامت رئيسات جمعيات اإلعانة ال %.٣٠بمرحلة قاسية من الركود االقتصادي وبلغت نسبة البطالة 

ّلقد صورن بمثالھن النص المقدس في  .في تلك الظروف الصعبة" فعل الخير"ّ ومدرسات زائرات مخلصات بـّحد البطولة ّ ّ
ّتبسط كفيھا للفقير، وتمد يديھا إلى المسكين"، ٢٠: ٣١األمثال  ّ".  

  
ّن سوى القليل يساعدن دوما من اعتقدن أن حاجاتھم أكبركانت األخوات اللواتي لم تملك عائالتھ َّ بشكل أوضح ما ٍعندئذ فھمت  .ً

  :٤-٣: ٢١ّرآه المخلص عندما أعلن في لوقا 
  
  ّإن ھذه األرملة الفقيرة ألقت أكثر من الجميع،:  أقول لكمّبالحق"
  
  ."ّت كل المعيشة التي لھاّوأما ھذه فمن إعوازھا، ألق ّألن ھؤالء من فضلتھم ألقوا في قرابين هللا،"
  

ّبعد بضع سنوات، شھدت على األمر ذاته كرئيسة جمعية اإلعانة في أحد األوتاد في األرجنيتن، عندما ضربت موجة تضخم 
ًمالي كبير البالد وأثر االنھيار االقتصادي الذي تالھا سلبا على الكثيرين من أعضائنا المؤمنين ًوشھدت عليه أيضا في زياراتي  .ّ

ّإن أعضاء األجنحة  .خيرة إلى كينشاسا في جمھورية الكونغو الديمقراطية، وأنتاناناريفو في مدغشقر، وبوالوايو في زمبابوياأل
ّفي كل مكان، وأخوات جمعية اإلعانة بشكل خاص   .، يتابعون بناء اإليمان وتقوية األفراد والعائالت ومساعدة المحتاجينّ

  
ًمن الرائع أن نرى أن أختا أو  ّأخا متواضعا يحمل دعوة كنسية يستطيع الذھاب إلى منزل يعمه الفقر أو الحزن أو المرض أو ّ ً ً ً

ّأينما كان الجناح أو الفرع ومھما كانت المجموعة كبيرة أو صغيرة، يتمتع كل  .البؤس وإدخال السالم والراحة والفرح إليه ّ

  .ي مكان ما في العالم في ھذه اللحظة بالذاتّيحدث ذلك كل يوم وھو يحدث ف .عضو حول العالم بھذه الفرصة
  

ّكارال أم شابة لطفلتين  . ويستغرقه الطريق بين المنزل والعمل وبالعكس ساعة من الوقت،يعمل زوجھا برنت لساعات طويلة .ّ
لخدمة كمستشارة في ُّتسلمي الدعوة لذي تبع في اليوم ال" :بعد مرور وقت قصير على والدة ابنتھما الثانية، روت االختبار التالي

فكيف لي أن آخذ على عاتقي مسؤولية المساعدة على االعتناء بالنساء في  .ُ جناحي، بدأت أشعر بالضيقةفيجمعية اإلعانة 
ّجناحي إذا كنت أنا أكافح جاھدة ألتمكن من لعب دوري كزوجة وأم لطفلة كثيرة الحركة في الثانية من عمرھا ولمولودة جديدة؟ ً   
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ّلم أكن متأكدة من كيفية معالجتھا واالعتناء  .ّ أفكر في ھذه المشاعر، مرضت الطفلة التي تبلغ سنتين من العمرُوبينما كنت ّ

ًعندئذ قرعت األخت واسدن، إحدى مدرساتي الزائرات، الباب فجأة .بالرضيعة في الوقت ذاته ّ ومن خبرتھا في تربية أوالدھا،  .ٍ
ّالحقا رتبت األمر  .ذھبت إلى الصيدلية لإلتيان ببعض الحاجياتورتني بما يجب أن أفعله أخب .علمت ما يجب القيام به للمساعدة ً

ًليتم إقالل زوجي من محطة القطار ليأتي إلى المنزل سريعا ويساعدني ّ ًكانت استجابتھا لما أؤمن أنه كان دعوة من الروح . ّ ّ

َ يشكالن الطمأنة التي احتجتھا من ،القدس واستعدادھا لخدمتي   ."ّ بأنه سيساعدني في تلبية دعوتي الجديدةّالربّ
  

ّاآلب السماوي يحبنا ويعرف ظروفنا وقدراتنا الفردية ًوعلى الرغم من سعينا للحصول على مساعدته يوميا من خالل الصالة،  .ّ

ًفھو يلبي حاجاتنا عادة من خالل شخص آخر ّ.  
  

ً حب بعضا لبعضّبھذا يعرف الجميع أنكم تالميذي إن كان لكم: "ّالربقال  ّ".٧  
  

ً المسيح النقي عندما نقدم خدمة خالية من األنانيةّيظھر حب ُّفمساعدة بعضنا بعضا تشكل تجربة مقدسة تعلي المتسلم وتحث  .ّ ِّ ًُ ً ًِّ ّ

ّإنھا تساعدنا على أن نصبح تالميذ حقيقيين للمسيح .المانح على التواضع ّ.  
  

ًلطالما كانت خطة اإلنعاش تطبيقا لمبادئ ا ّليقم كل منا بتجديد رغبته  .ّالرب العطاء على طريقة ًفعالّھي تشكل  .إلنجيل األبديةّ ّ
  . في مباركة اآلخرينّالربًفي أن يصبح جزءا من مخزن 

  
ٍّ كال منا بحس أكبر من الرحمة واإلحسان والرأفةّالربّأصلي ليبارك  ّ ّأرجو أن تتعزز رغبتنا وقدرتنا على مد أيدينا لألقل .ً ّ ّ 

ّة والبؤساء والمعذبين ومساعدتھم؛ عسى أن تلبى احتياجاتھم ويتعزز إيمانھم وتمتلئ قلوبھم باالمتنان وحظو ّ ُ ّ   .ّالحبً
  

  .ًّ كال منا فيما نسير مطيعين وصاياه وإنجليه ونورهّالربعسى أن يبارك 
  

  .باسم يسوع المسيح، آمين
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