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  اإلعانة العائلة، اإليمان،: ّرؤية األنبياء لجمعية اإلعانة
 
 

  جولي بيك
 
 

ّالرئيسة العامة المسرحة حديثا لجمعية اإلعانة ً َّ ُ  
 
 

ّلقد تلقيت اإللھام من الروح خالل السنوات األخيرة للتحدث بكثر ّة عن جمعية اإلعانة وعن أھدافھا ومميزاتھاّ  ٢ وقيمة تاريخھا١ّ
ًويبدو مھما اآلن تخصيص بعض االنتباه لرؤية األنبياء في ما . ٣ملكيصادق كھنوت وعملھا وشراكتھا مع األساقفة ورابطات ّ

ّيتعلق بجمعية اإلعانة ّ.٤  
 

ّتماما كما علم أنبياء الرب الشيوخ والكھنة العالين باستمرار ّ  حول أھدافھم وواجباتھم، فقد شاركوا رؤيتھم بخصوص األخوات ً
ّويبدو واضحا من إرشاد ھؤالء األنبياء أن أھداف جمعية اإلعانة ھي زيادة اإليمان والبر الشخصي وتقوية  .ّفي جمعية اإلعانة ّ ّ ً

َستخدم ھذه الكلمات الثالث البسيطة من ُ ت– اإليمان والعائلة واإلعانة .ّالعائالت والمنازل والتقرب من المحتاجين ومساعدتھم
  .أجل التعبير عن رؤية األنبياء بخصوص األخوات في الكنيسة

 
َّمنذ بداية االستعادة، شارك األنبياء رؤيتھم بوجود نساء قويات ومؤمنات ومفيدات يفھمن قيمتھن وھدفھن األبديين ّ ّ َ ّعندما أسس  .ّ

ّتترأس ھذه الجمعية عبر االعتناء بالفقراء وخدمة حاجاتھم "يستھا األولى أن ّالنبي جوزف سميث جمعية اإلعانة، طلب من رئ ّ

ّجمعية مختارة، منفصلة عن كل شرور العالم"ّ وقد رأى ھذه المنظمة كـ٥."ّورعاية الشؤون المختلفة لھذه المؤسسة ُّ".٦  
 

ّلرسل اإلثني عشر أن يوجھوا األساقفة نحو ّأما بريغھام يونغ، الرئيس الثاني للكنيسة، فقد طلب من مستشاريه ومن رابطة ا
ّبتنظيم جمعيات إعانة نسائية في األجنحة المختلفة] لألخوات[السماح " ّقد يظن البعض أنه أمٌر تافه، ولكنه ليس : "وأضاف ."ّ ّ ّ

  ٧."كذلك
 

ّسميث في وقت الحق إن جمعية اإلعانة وعلى عكس المنظمات العالمية التي. وقال الرئيس جوزف ف ّ ّ صنع "ً عادة ما تكون من ٍ
 وقال الرئيس جوزف ٨."وأوصى بھا هللا إلھي بإذن إنشاؤھا وتأسيسھا ّتم إلھي صنعمن "ھي " الرجال أو من صنع النساء

ُفيلدنغ سميث لألخوات إنھن أعطين  ّأنتن أعضاء في : " كما قال٩."ّالقوة والسلطة من أجل القيام بالكثير من األمور العظيمة"ّ

ّظمات النسائية في العالم وھي منظمة تشكل جزءا أساسيا من ملكوت هللا على األرض، وقد تم تصميمھا وتتم إدارتھا أعظم المن ّ ً ً ّ ٌ ّ ّ

  ١٠."ّلمساعدة النساء المؤمنات فيھا على اكتساب الحياة األبدية في ملكوت أبينا
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  ّدائرة تأثير موسعة

 
ّكل سنة، تصبح مئات اآلالف من النساء والشابات ّ ھذه التي ال تنفك تتوسع١١"دائرة األخوات"ً جزءا من ّ وبعد أن تصبح . ّ

ّاألخت عضوا في الجمعية، تحتفظ بعضويتھا وارتباطھا في جمعية اإلعانة أينما عاشت وخدمت ّّ ّ ونظرا ألھمية أھداف جمعية ١٢.ً ّ ً

ّاإلعانة، عبرت الرئاسة األولى عن رغبتھا في بدء تحضير الشابات النضمامھن ّ ّ إلى جمعية اإلعانة قبل بلوغھن سن ّ ّ  سنة ١٨ّ
  ١٣.بكثير

 
ًال تشكل جمعية اإلعانة برنامجا ّ ّإنھا جزء رسمي من كنيسة الرب وقد  .ّ ٌ ّمن أجل تعليم األخوات وتقويتھن " أوصى بھا هللا"ّ

ّوإلھامھن في ھدفھن حول اإليمان والعائلة واإلعانة ّتشكل جمعية اإلعانة أسلوب حياة بالن .ّ ّسبة إلى قديسات األيام األخيرة، ّ ّ

ّفھي تتبع نمط التلميذات اإلناث اللواتي خدمن مع الرب  .ّويصل تأثيرھا إلى ما ھو أبعد من صف يوم أحد أو لقاء اجتماعي
ّأنه من اإللزامي لكل امرأة أن تجعل الفضائل التي ترعاھا جم"ّ لقد تعلمنا ١٤. يسوع المسيح ورسله في كنيسته القديمة ّعية ّ

ّاإلعانة جزءا من حياتھا كما ھو إلزامي لكل رجل أن يدخل إلى حياته أنماط الشخصية التي يرعاھا الكھنوت ُّ ً".١٥  
 

ّعندما نظم النبي جوزف سميث جمعية اإلعانة، علم األخوات أنه عليھن  ّ ّ ّ ِ وسمح لألخوات ١٦."إنقاذ النفوس"و" إعانة الفقراء"ّ ُ
ّفي إطار مسؤوليتھن بـ َأن ينظمن دائرة تأثير موسعة ويشاركن فيھا" ذ النفوسإنقا"ّ ْ ّ ّأما أول رئيسة لجمعية اإلعانة فقد تم  .ّ ّّ ّ

ّتخصيصھا لشرح النصوص المقدسة، وال تزال جمعية اإلعانة تحمل مسؤولية تعليمية أساسية في كنيسة الرب ّ ّ ّ ّ وعندما أخبر  .ّ
ِّجوزف سميث األخوات أن تنظيم جمعية اإلعانة سيحض ّ ّ تم توضيح عمل الرب ١٧"امتيازات الكھنوت وبركاته وھباته،"ّرھن لـّ ّ

ًيتضمن إنقاذ النفوس إذا مشاطرة اإلنجيل والمشاركة في العمل التبشيري .ّالخالصي لھن ّكما يتضمن االلتزام بعمل الھيكل  .ّ
ّوالقيام بكل ما ھو ممكن من أجل تحقيق االتكال على الذات روح والتاريخ العائلي ًيا وزمنياّ ًّ ّ.  

 
ّويتسو أن جمعية اإلعانة تقدم أعلن الشيخ جون  ّاإلعانة من الفقر واإلعانة من المرض؛ واإلعانة من الشك واإلعانة من "ّّ

ّواإلعانة من كل ما يحول دون بھجة المرأة وتقدمھا – الجھل   ١٨!"ّيا لھا من مھمة رائعة .ّ
 

ّأما الرئيس بويد باكر، فقد شبه جمعية اإل ّ ّ إن مسؤولية حماية األخوات وعائالتھن تزيد من أھمية ١٩."جدار الحماية"عانة بـّ ّ ّ

ّالرعاية والخدمة اللتين تقدمھما المدرسات الزائرات، وھي تشكل برھانا على استعدادنا لتذكر العھود التي قطعناھا مع الرب ُّّ ً ّ ُ ّ. 
  ٢٠.ّمن أجل االعتناء بالحاجات الزمنية والروحية للقديسين" ن،خادمات للمحتاجين والمصابي"نحن نعمل بتناغم مع األساقفة كـ

 
ّويحق لھن التمتع  .ٍتعيش العديد من األخوات في حالة نقص وعوز على الصعيد الروحي" :قال الرئيس سبنسر كيمبل ما يلي ّ ّ

َّإنه شرف لكن أن تدخلن المنازل لتحويل العوز إلى غنى...  .بالغنى الروحي ُ ٌ  .كنا الرئيس ھارولد لي الرؤية التالية وقد شار٢١."ّ
ّجمعية اإلعانة مھمة زيارة ھذه المنازل؟... ّأال يمكنكم أن تروا لماذا أوكل الرب " :قال ٌألنه باستثناء المعلم نفسه، ال يملك أحد  ّ ّ ّ

ًفي الكنيسة لمسة أكثر حنانا وتفھما أكثر شمولية لقلوب ھؤالء األفراد وحياتھم ًّ ًّ ً".٢٢  
 

ّسميث األخوات في جمعية اإلعانة وقائداتھن قائال إنه لم يكن يريد . لرئيس جوزف فّحذر ا ً ّ رؤية الزمن الذي ستتبع فيه "ّ
ّالمنظمات التي ھي من صنع النساء أو االمتزاج بھا أو خسارة ھويتھا الخاصة عبر ... ّجمعيات اإلعانة الخاصة بالكنيسة  ّ ّ

ًقيادة العالم وخاصة النساء في"ّوقد توقع من األخوات  ."االختالط بھا ٌّھو مستحق للمدح وشبيهٌ بالصفات  ما ّكل في العالم، ّ

ِّاإللھية وفي كل ما ھو معل ومطھر ٍ ْ ُ ّ ّه على مھمة إزالة التقاليد، والمواضيع، واألفكار السائدة ّ وتشدد نصيحت٢٣."البشر لبني ّ
  .ّوالميول االجتماعية التي ال تتطابق مع أھدافنا ومبادئنا المكتوبة
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ّويمكن للقائدات اللواتي يسعين للحصول على الكشف أن يحرصن على تلبية كل اجتماع ودرس وصف ونشاط ومجھود في  ّ َ َ ْ

ِّت التي نظمت من أجلھاّإطار جمعية اإلعانة للغايا َأما االجتماعيات والصداقات والوحدة التي نرغب فيھا فھي تشكل النتائج  .ُ ّ ّ ّ
ّالجميلة لخدمتنا سويا مع الرب في عمله ً.  

 
 

  تحقيق رؤية األنبياء
 

ًشھد الرئيس توماس مونسن ومستشاراه مؤخرا على  ّأن الرب قد استعاد ملء إنجيله عبر النبي جوزف سميث و"ّ ّأن جمعية ّ ّ

ًاإلعانة تشكل جزءا مھما من ھذه االستعادة ًّ ّلجمعية اإلعانة، " اإلرث المجيد"ًوتأكيدا على رغبة الرئاسة األولى بالحفاظ على  ."ّ
ًنشرت مؤخرا كتاب  ّDaughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society) بنات ملكوتي :

ًويمكننا أن نجد في صفحات ھذا الكتاب أنماطا وأمثلة عن أخوات وإخوة  .ّووزعته حول العالم) تاريخ جمعية اإلعانة وعملھا

ّيعملون سويا مع العائالت والكنيسة، كما يمكننا بواسطة ھذا الكتاب تعلم المبادئ التي تذكرنا من نحن وما الذي نؤمن به وما  ّ ً ّ
ِالسماح لحقائقه األبدية وأمثلته الملھمة بالتأثير "ّ دراسة ھذا الكتاب المھم وّوقد شجعتنا الرئاسة األولى على .الذي علينا حمايته ّ

  ٢٤]."حياتنا[على 
 

ّمع امتثال األخوات أكثر فأكثر ألھداف جمعية اإلعانة، تتحقق رؤية األنبياء ّتتوفر طاقة في ھذه المنظمة : "قال الرئيس كمبل .ّ ٌ ّ

ٍلم تمارس بعد بشكل] ّوھي جمعية اإلعانة[ َ َ وھذه الطاقة لن تمارس – كامل من أجل تقوية منازل صھيون وبناء ملكوت هللا ُ ُ

ّكاملة حتى تفھم األخوات كما الكھنوت رؤية جمعية اإلعانة ّ ّ وتنبأ أن ٢٥."ً ّالكثير من النمو الكبير الذي تعرفه الكنيسة في األيام "ّ ّ
ّحسا داخليا بالروحية... ّواللواتي يحملن في أكثرية األحيان (ّاألخيرة سيأتي ألن الكثير من النساء الصالحات في العالم  ًّ ً (

ُوسيحدث ذلك لدرجة أنه سينظر إلى نساء الكنيسة  .ِسينجذبن إلى الكنيسة بأعداد كبيرة ّبطريقة خاصة ومختلفة عن نساء ... ّ
  ٢٦."ُ بطرق سعيدة–العالم 

 
ّأنا ممتنة لرؤية األنبياء بخصوص جمعي ٌ ّا مقتنعة شأني شأن الرئيس غوردن ھنكلي بأنه وأن .ة اإلعانةّ ّما من منظمة أخرى في "ٌ

ّ تقع المسؤولية علينا نحن اآلن بااللتزام برؤية األنبياء لجمعية اإلعانة عندما ٢٧."ّالعالم تضاھي جمعية اإلعانة في ھذه الكنيسة ّ
  .نسعى لزيادة اإليمان وتقوية العائالت وتأمين اإلعانة

 
ّإن مستقبل جمعية " :سنو الرئيس لورنزوسأنھي بكلمات  ًواعد جدا] اإلعانة[ّ ّ ًفمع نمو الكنيسة، ستتوسع أيضا حقول إفادتھا  .ٌ ّ

ّوستتحلى بقوة نحو الخير أكبر بعد مما كانت عليه في الماضي ّ بما : "ّ وقال لألخوات اللواتي يساعدن على تقدم ملكوت هللا٢٨."ّ
ّأنكن ساھمتن في ھذه األعمال ستش ّ ّاركن أيضا بكل تأكيد في انتصار العمل وفي اإلعالء والمجد اللذين سيمنحھما الرب ألبنائه ّ ّ ً

  .ً أنا أشھد أيضا على ھذه الرؤية باسم يسوع المسيح، آمين٢٩."المؤمنين
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