
خّدامه، األنبياء 
 مايكل واتسن. الشيخ ف

من السبعين 
 

. يتحّدث المعّلم إلينا من خالل نبّيه
 

في خالل سنوات طفولتي في سبرينغ سيتي، يوتاه، وهي بلدة صغيرة معظم سّكانها من المزارعين، ُأتيحت لي الفرصة في 
في أحد األّيام، تجّمع الضباب  .ال مانتي ال سالكّل صيف أن أكون مع أبي بمفردنا ألسبوعين نرعى الخراف في سلسلة جب

. كثيفًا في المنطقة إلى حّد بتنا ال نرى يدنا لو مددناها أمامنا، وكان الليل قد بدأ يحّل
 

أذكر أّنني تساءلت كيف سأتمّكن من إيجاد المخّيم وسط  .اقترح علّي أبي أن أعود إلى المخّيم وقال إّنه سيتبعني قريبًا
عمًال بهذه النصيحة، تمّسكت باللجام ومع  ."اعتمد على الحصان وهو سيقودك إلى المخّيم: "ل لي أبي ببساطةفقا .الضباب

أحيانًا، كان وجهي يصطدم بغصن متدلٍّ لم أتمّكن من رؤيته أو رجلي تفرك شجرة  .بعض التشجيع للحصان، بدأت الرحلة
. وتراءى لنا شكل المخّيم في النهاية، بلغ الحصان نقطة توّقف عندها كلّيًا، .ما
 

في بعض األوقات قد ال نتمّكن من إيجاد الطريق المرجو أمامنا مباشرة غير أّن حكمة َمن سبقونا باإلضافة إلى حكمة َمن 
. يرافقوننا، ستكونان مرشدًا لنا إن سمحنا لهما باإلمساك باللجام

 
. س على َمن كان يبحث في النصوص المقّدسة بجّدكان ذاك السؤال الذي طرحه فيلّب" ألعّلك تفهم ما أنت تقرأ؟"

 
 1"كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟" :فكانت اإلجابة على شكل سؤال

 
تأتي اإلجابة عن هذه األسئلة الباحثة من أنبياء العصور الماضية الذين عّلموا أهمية البحث في النصوص المقّدسة وأرفقوها 

 2."فمن يكنز كلمتي لن يخدع" :بوعد
 
ويشّكل  3."وكّل ذلك كي يتحّقق ما كتبه األنبياء: كي يعلنوا هذه األمور للعالم: "ي كّل تدبير، أعطى الرّب وصايا لألنبياءف

 .من المبادئ والعهود مقّدمة الرّب للمبادئ، والعهود، والوصايا المعطاة في هذا التدبير، أي تدبير ملء األزمنة 1القسم 
: 38و 37ونذكر بشكل خاص العددين 

 
. افحصوا هذه الوصايا ألّنها أمينة وال ريب فيها وكّل النبوات والوعود التي تضّمها ستتحّقق"

 
وما قلته أنا الرّب قد قلته، كما أّني ال أعذر نفسي؛ وحتى إذا زالت السماء واألرض فإّن كلمتي لن تزول بل ستتّم، سواًء "

." كان بصوتي أو بأصوات خّدامي فالكّل سواء
 

، بدأت بتنفيذ رغبة طال انتظار 1970في شهر آذار من العام  .صوت سبعة من خّدام الرّب الذين أتحّدث عنهم اليومإّنه 
منذ البداية، ُأتيحت أمامي الفرص للعمل مباشرة إلى جانب إخوة رابطة اإلثني عشر  .تحقيقها بمساعدة خّدام الرّب المختارين

كلمتي لن "في تلك السنوات الصاِقلة، بدأ فهمي لجملة  .ى لمدة أربعة عقود تقريبًاوبالتالي إلى جانب أعضاء الرئاسة األول
. ينمو في قلبي" تزول بل ستتحّقق

 
لقد تّم تقديم نصائح مهّمة في المؤتمرات العاّمة في الماضي وسيستمّر في تقديمها أولئك الذين يتمّتعون بحكمة الماضي، 

. ن علينا، عند اّتباع هذه النصائح، أن نكون أقوياء وال نستسلم أبدًا ونصبر حّتى النهايةيتعّي .وسيجعل ذلك قلوبنا تضطرم فينا
 

فمثًال، كان الرئيس جوزف فيلدنغ سميث هو الذي اقتبس  .دعوني أشارككم التوجيه والنصح الذي قّدمه أنبياء اهللا هؤالء
حيث تّم طرح سؤال وإعطاء جواب ووعد المؤمنين  كثيرًا الكلمات المذكورة في الفصل الرابع والعشرين من المزامير،

. ببركة
 

" من يصعد إلى جبل الرّب ومن يقوم في موضع قدسه؟" :السؤال
 

." الّطاهر اليدين والّنقي القلب اّلذي لم يحمل نفسه إلى الباطل وال حلف كذبًا" :الجواب
 



 4."يحمل بركة من عند الرّب وبّرًا من إله خالصه" :الوعد
 

قد ال يروقكم ما " :رئيس هارولد لي، في مؤتمر عام باإلذعان للكلمات والوصايا التي يعطيها الرّب من خالل نبّيهنصحنا ال
وقد يكون تدّخًال في جانٍب من  .آراءكم االجتماعّية] أو[ . . .إذ أّنه قد يتعارض وآراءكم السياسّية .يصدر عن سلطة الكنيسة

إلى تلك األمور، كما لو كانت خارجة من فم الرّب نفسه، بصبر وإيمان، فالوعد هو ] اأصغين[ولكن إن  .حياتكم االجتماعّية
 5."'الرّب اإلله سيبّدد قّوات الظلمة من أمامكم وسيجعل السماء تهتّز لصالحكم ولمجد اسمه' . . .أّن 
 

ّظفي الكنيسة وعائالتهم وبعد ، وبينما كان يتحّدث إلى مجموعة من مو1973ديسمبر /قبل وفاة الرئيس لي في كانون األول
هل تعتقدون أّن هؤالء األنبياء عرفوا ما " :أن أعطى لمحة تاريخّية عن برنامج اإلنعاش في الكنيسة، طرح السؤال التالي

الحقًا في الخطاب ذاته، وفي ما خّص نصيحة اإلخوة بالحذر من التساهل الذي يغزو المنازل عبر  "كانوا يتحّدثون عنه؟
تفّكروا بهم ليس كأنبياء بل ] إلى درجة أن[هل أنتم قريبون من اإلخوة "والبرامج التلفزيونية غير المناسبة سأل، القراءات 

 6"أمر حسن؟] تلك النصيحة[كرجال يعتقدون أّن 
 

في  .سيغفرلقد كان الرئيس سبنسر كمبل هو الذي زّودنا في كتاباته بالكلمات المطمئنة قائًال بوجود معجزة مغفرة وبأّن اهللا 
إطار آخر، وفي ما يتعّلق بالتحّديات غير المتوّقعة التي قد نواجهها، حّذر الرئيس كمبل قائًال إّننا لو ُأعطينا القدرة كأفراد 

 على تغيير األوقات التي قد تبّدل مجرى الحياة، فهل كّنا لنغّير أحداث سجن كارتاج التي أّدت إلى وفاة النبّي جوزف سميث؟
واألهّم من ذلك، وبامتالكنا هذه القدرة التي ال يمكن السيطرة عليها، ما الذي كّنا لنقوم به في اللحظة المصيرّية في 

؟ 7"لتكن ال إرادتي بل إرادتك: "جثسيماني حيث ُلفظت الكلمات التالية
 

ستماع إلى الرئيس عزرا تافت بنسن لطالما أحببت اال .في اجتماع الرئاسة األولى في كّل صباح، يتتالى اإلخوة في الصالة
وبالنسبة إلى الشهادة الثانية ليسوع  .كان يخّصص معظم صلواته تقريبًا لتقديم الشكر بدًال من طلب البركات .وهو يصّلي

إّن كتاب مورمون أصّح من أّي كتاب آخر على األرض، وهو "المسيح، كّرر الرئيس بنسن كلمات النبّي جوزف سميث 
كما نصحنا بأن نتبع  8."وسيقترب أّي إنسان من اهللا من خالل االلتزام بمبادئه أكثر من االلتزام بأّي كتاب آخر أساس ديانتنا

 9"انظروا إلّي، واثبتوا إلى المنتهى، فتحيوا؛ وكّل من يثبت إلى المنتهى فسأعطيه الحياة األبدية: "المخّلص الذي قال
 

ئيس للكنيسة، أحببنا كّلنا طيبته الفطرية وقد أصدر الدعوات ألعضاء الكنيسة وفي خالل فترة خدمة الرئيس هاورد هنتر كر
: بأن
 
 . . . .يعيشوا مولين انتباهًا أكبر لحياة الرّب يسوع المسيح ومثاله وخصوصًا للحّب واألمل والتعاطف الذي أظهره"

 
فالرغبة األعّز على  .لعهودهم األكثر قداسة ويؤّسسوا هيكل الرّب كالرمز األعظم على عضوّيتهم واإلطار السماوّي . . .“

 10."قلبي هي رؤية كّل عضو من أعضاء الكنيسة مستحّقًا لدخول الهيكل

 
لم أتعّرف شخصيًا إلى النبي جوزف سميث  .لم أتحّدث وجهًا لوجه إلى أنبياء هذا التدبير كّلهم" :قال الرئيس غوردن هنكلي

ي الذي كان يعيش في نافو في شبابه سمعه يتحّدث وشهد على دعوته اإللهية كالنبي جّد] ولكّن،[ .ولم أسمعه يتحّدث أبدًا
 11."العظيم في هذا التدبير

 
شهد الرئيس هنكلي على الرؤيا األولى، حين ذهب الفتى جوزف سميث للصالة في بستان وتسّلم إجابة عبر رؤيا إلهّية من 

. اآلب واالبن معًا
 

. اء الهياكل والعمل المقّدس المنّفذ فيها نجمًة قطبية يتبعها كّل مّناوسيبقى شغف الرئيس هنكلي ببن
 

إرشادًا  1839شّدد نبّينا الحبيب، الرئيس توماس مونسن مجّددًا على الرغبة المرجّوة للرئاسة األولى التي أصدرت في العام 
وإخالصكم وصّحة العقائد التي تعّلمونها والتعاليم على جدِّكم ومثابرتكم " :علينا السعي باستمرار لتحقيقه حّتى في أّيامنا هذه

 12."يعتمد مصير العائلة البشرّية . . .األخالقّية التي تشرحونها وتمارسونها 

 
وقد جّسد  .الرئيس مونسن هو الشخص الذي نؤّيده كنبّي وراٍء وكاشٍف وهو الذي يحمي األرامل واليتامى وجميع المحتاجين

الرئيس مونسن هو الناطق باسم الرّب وهو َمن  .ج المعّلم والرغبة الصادقة في خدمته على الدوامبحّق في خالل حياته نموذ
أنا أعلم، وقد الحظت في لقاءات اإلخوة المجتمعين، أّن  .فالمعّلم يتحّدث إلينا فعليًا عبر نبّيه .ُننصح باّتباع إرشاده وتوجيهه

. ذلك صحيح
 



حياء وشهود األّيام األخيرة هؤالء الذين عرفتهم وأحّبهم، أشهد بصدق تام، فيما يصغي وكشخص تعّلم عند أقدام األنبياء األ
أعضاء هذه الكنيسة إلى الكلمات والوصايا التي أعطاها الرّب ألنبياء العهَدين والتي يّتبعها نبّي الرّب حّتى في أّيامنا هذه، 

 13."وهو يعلن سّره لعبيده األنبياء السّيد الرّب ال يصنع أمرًا إّال"على أّننا سنفهم أكثر أّن 
 

على هذه الحقائق وعلى وجود اهللا في السماء وعلى أّن يسوع هو المسيح وعلى هذه الكنيسة، كنيسة يسوع المسيح لقّديسي 
. األّيام األخيرة، والتي لديها أنبياء وراؤون وكاشفون يرشدوننا، أشهد رسمّيًا باسم يسوع المسيح المقّدس، آمين
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