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من رابطة الرسل اإلثني عشر 
 

سيستمّر المبّشرون في القيام بأفضل ما في وسعهم، ولكن ألن يكون من األفضل أن نتقّدم، أنا وأنتم، لنقوم بمهّمة تقع على 
عاتقنا أصًال؟ 

 
قرب مدخل وادي بروفو كانيون عندما الحظت أّن  منذ سنوات عديدة كنت أقود سيارتي طوال جاّدة يونيفيرسيتي أفينيو

رأيت في األمام سّيارات شرطة بأضواء وامضة وسّيارة إطفاء باإلضافة إلى عّدة آلّيات بحث وإنقاذ  .السير أمامي يتمّهل
غير  .ت طويلانزعجت في بادئ األمر إذ بدا لي أّننا قد نبقى عالقين لوق .متجّمعة، قاطعًة الطريق إلى وادي بروفو كانيون

ما الذي أحدث هذا االضطراب؟  أّنني شعرت بالفضول---
 

عندما رفعت نظري إلى واجهة الصخرة المحاذية للجهة الشرقية من مدخل وادي بروفو كانيون رأيت بعض الرجال 
كانت إحدى النعجات،  .في النهاية رأيت السبب ما الذي دفعهم إلى التسّلق؟ .قّدرت أن يكونوا الباحثين والمنقذين .يتسّلقونها

لم تكن  .أمتار نحو أعلى الصخرة وعلقت هناك 8أو الخراف الضالذة، قد شّقت طريقها، بشكل أو بآخر، وعبرت حوالى 
. كبشًا أو خروفًا برّيًا بل نعجة بيضاء تاهت عن قطيع راعيها

 
لم أستطع أن أكتشف  .يث وقفت النعجةوبما أّنه لم يكن لدي شيء آخر أقوم به، بحثت حول الصخرة عن سبيل يوصل إلى ح

لم أعرف حّتى اليوم كيف انتهت  .مع ذلك، كانت هناك، واالضطراب أمامي كان الهدف منه إنقاذها .كيف صعدت إلى فوق
. القّصة بما أّن رجال الشرطة وجدوا طريقة لحّل زحمة السير

 
والمنقذين ينّم بالتأكيد عن حسن نّية ولكن ُترى كيف  إّن موقف الباحثين. بعد أن ابتعدت عن المكان، أزعجني أمر معّين

قد يطلقون عليها سهمًا  أنا متأّكد من أّنهم رسموا خّطة للطريقة التي سيّتبعونها لتهدئتها--- ستكون رّدة فعل النعجة تجاههم؟
أّنني كنت أعلم القليل عن رّدة لم أكن أعرف شيئًا عن خّطتهم غير  .مخّدرًا من مسافة قريبة فيستطيعون التقاطها قبل أن تقع

من المؤّكد أّنه  "أين الراعي؟: "ثم تساءلت .فعل الحيوانات إذا أحاط بهم الغرباء، فقلقت بشأن جدوى جهودهم اإلنقاذّية
صوت الراعي المهّدئ ويده المساعدة هما ما تطّلبه الوضع  .صاحب الحظ األفضل في االقتراب من النعجة من دون إخافتها

. الراعي كان غائبًا عندما دعت الحاجة إلى وجوده غير أّن
 

فّكروا لبرهة في ما قاله  .نحن كأعضاء في الكنيسة، نكون أحيانًا غائبين عندما تدعو الحاجة إلى وجودنا، تمامًا كهذا الراعي
 .ات التبشيرية الجددالمخّصصة لرؤساء البعث 2008الرئيس مونسن لرؤساء البعثات التبشيرية في الحلقة الدراسّية للعام 

ولن تكون األسئلة الذهبية  .لن يكون توزيع الكتّيبات بديًال عنه .بديل عن برنامج تبشير يشمل األعضاء . . .ما من " :قال
 Motivating“" (ُيعَتبر البرنامج الذي يشمل األعضاء مفتاح النجاح وهو يأتي بنتيجة أينما جّربناه .بديًال عنه

Missionaries,” June 22, 2008, 8 .(
 

الرعاة، والمبّشرون المتفّرغون، كأعضاء فريق البحث  أنتم وأنا---انطالقًا من هذا المنظار، ُيعَتبر األعضاء المبّشرون---
من المؤّكد أن يستمّر المبّشرون المتفّرغون في القيام  .واإلنقاذ، يحاولون القيام بشيء من شبه المستحيل أن يقوموا به وحدهم

ما في وسعهم، ولكن ألن يكون من األفضل أن نتقّدم، أنا وأنتم، لنقوم بمهّمة تقع على عاتقنا أصًال ونحن األشخاص بأفضل 
األنسب إلنجازها بما أّننا نعرف شخصّيًا األفراد الضاّلين الذين يحتاجون إلى اإلنقاذ؟ 

 
يشّجعنا كّل منها على أّال نكون غائبين عندما  .هودأوّد أن أرّكز على ثالثة أهداف ألعضاء الكنيسة نجدها في المبادئ والع

 .ويجب أن يشمل ذلك َمن ابتعدوا عن الكنيسة، وهم األقّل نشاطًا .يحتاج األصدقاء والجيران وأفراد العائلة إلى مساعدتنا
. علينا كّلنا أن نكون أعضاء مبّشرين أفضل

 
حظيت بفرصة السفر إلى  ."يجب على كّل من ُأنذر أن ينذر جاره": ، نقرأ التالي81، العدد 88في المبادئ والعهود، القسم 

كانت تلك تجربة مفيدة وروحّية جّدًا بالنسبة  .العديد من أوتاد الكنيسة ألشّجع نمو البعثات التبشيرّية في األجنحة وتطويرها
قريبًا في الواليات المتحدة وكندا فقد اكتشفت في هذه الرحالت، وقد أثبتت إحصاءات حديثة الواقع، أّن نصف الناس ت. إلّي

 .أنا متأّكد من أّن النسبة أكبر بكثير في أجزاء أخرى من العالم .يعرفون القليل عن ممارساتنا ومعتقداتنا أم يجهلونها كّليًا
أو أظهرت هذه اإلحصاءات ذاتها أّنه عندما يتفاعل غير األعضاء مع أعضاء مخلصين في الكنيسة لفترة طويلة من الوقت 

. يتلّقون معلومات واضحة ودقيقة حول معتقدات الكنيسة وعقائدها يصبح موقفهم إيجابّيًا ومنفتحًا
 



في جعلهم أفضل معّلمين إلنجيل بّشروا بإنجيلي لقد ساعد دليل  .متفّرغ للتبشير يخدمون حول العالم 50000للكنيسة حوالى 
يمضي أغلب المتفّرغين للتبشير وقتًا أطول في محاولة إيجاد الناس لسوء الحظ  .يسوع المسيح حظينا بهم في تاريخ الكنيسة

إن أنجزنا أنا وأنتم جزءًا أكبر  .أنا أعتقد أّن المتفّرغين للتبشير يشّكلون مورد تعليم ُيساء استخدامه .مّما يمضونه في تعليمهم
 .س الذين نجدهم، ستبدأ أمور رائعة بالحدوثمن األبحاث للمتفّرغين للتبشير وحّررناهم ليقضوا وقتًا أطول في تعليم النا

. نحن نفّوت فرصة ذهبية لتعزيز الكنيسة عندما ننتظر من المتفّرغين للتبشير أن ينذروا جيراننا بدًال من القيام بذلك بأنفسنا
 

ات التي يمكن أن إلى أولئك الذين يبحثون عن اإلجاب) 14: 123المبادئ والعهود " (باجتهاد"علينا أن ُنحِضر نور اإلنجيل 
. تقّدمها خّطة الخالص

تكمن فرصتنا في إعطائهم األمل  .ويبحث البعض عن األمان في عالم من القيم المتغّيرة .الكثيرون قلقون على عائالتهم 
إنجيل الرّب موجود على  .والشجاعة وفي دعوتهم إلى المجيء معنا واالنضمام إلى َمن يعتنقون إنجيل يسوع المسيح

. هو سيبارك حياتهم هنا وفي األبدّية اآلتيةاألرض و
 

ال يمكن منح  .تعطي الكّفارة القّوة لغسل الخطايا والشفاء ووهب الحياة األبدّية .يتمحور اإلنجيل حول كّفارة رّبنا ومخّلصنا
اإليمان بيسوع المسيح والتوبة  نجيل---بركات الكّفارة التي ال تثّمن إّال ألولئك الذين يعيشون المبادئ ويتسّلمون مراسيم اإل

رسالتنا التبشيرية العظيمة للعالم هي أّن الجنس البشري كّله مدعو  .والمعمودية وتسّلم الروح القدس والصبر حّتى النهاية
. ليتّم إنقاذه وللدخول إلى حظيرة الراعي الصالح أي يسوع المسيح

 
 .فنحن نعلم أّن اهللا يتحّدث إلى أنبيائه اليوم، تمامًا كما كان يفعل في القدم .يرّيةإّن معرفتنا باالستعادة تقّوي رسالتنا التبش

ليس هنالك من رسالة أخرى تحمل معنًى أبدّيًا عظيمًا مشابهًا  .ونعلم أيضًا أّن إنجيله ُيعطى بقّوة الكهنوت الُمستعاد وسلطته
إّن صوت  .يعًا أن نعّلم هذه الرسالة لآلخرين بقّوة وقناعةعلينا جم .بالنسبة إلى جميع الذين يعيشون على األرض اليوم

الروح القدس الخافت والساكن هو الذي يشهد من خاللنا على أعجوبة االستعادة ولكن يتعّين علينا أّوًال أن نفتح أفواهنا 
. علينا أن ننذر جيراننا .ونشهد

 
 88من القسم  81في حين يعّلمنا العدد  .ّياه من المبادئ والعهوديقودني ذلك إلى النص المقّدس الثاني الذي أوّد أن أشارككم إ

. أن نفتح أفواهنا 33من القسم  10--7أّن العمل التبشيري يصبح مسؤولّية كلٍّ مّنا فور إنذارنا، تعّلمنا األعداد 
 

 :إلينا عن العمل التبشيري من المبادئ والعهود بأّن الرّب يتحّدث 4أّي شّك في ذهن الذين حفظوا القسم  7ال يترك العدد 
نعم، الحّق الحّق أقول لكما إّن الحقل قد ابيّض للحصاد ومن أجل ذلك هيا أرسال منجليكما واحصدا بما لديكما من قّوة "

." وعقل وطاقة
 

: بأن نفتح أفواهنا ثالث مرات--- وتلي النصيحة---
 
. أورشليم في البرّية افتحا فميكما فيمتلئا وتصبحان مثل نافي القديم الذي رحل من"

 
. نعم افتحا فميكما وال تتراجعا وسوف يحمل كتفاكما حزمًا فإّني معكما"

 
توبوا توبوا وأعّدوا طريق الرّب واجعلوا سبله مستقيمة ألّن ملكوت السموات قد  :نعم، افتحا فميكما فسوف تمتلئا قائلين"

  ).10--8األعداد " (قرب
 

بادئ ذي بدء، علينا  .إن سمحتم لي، أوّد أن أقّدم اقتراحًا كان علينا أن نفتح أفواهنا ثالث مّرات؟ما الذي قد يقوله كّل مّنا لو 
فعمله الفادي يبارك الجنس البشرّي أجمع بهبة الخلود وبالقدرة على التمّتع بأعظم  .أن نعلن إيماننا بيسوع المسيح وكّفارته

  .مواهب اهللا للبشر، أي هبة الحياة األبدّية
 

وهي معرفتنا بفتًى لم يكن  ي المّرة الثانية التي نفتح فيها أفواهنا، علينا أن نخبر بعباراتنا الخاصة قّصة الرؤيا األولى---وف
وبعد قرون  .قد بلغ بعد الخامسة عشرة من عمره ذهب إلى بستان أشجار وبعد أن صّلى بصدق وتواضع، ُفتحت السموات له

  .ية للهيئة اإللهّية وتعاليم اهللا الحقيقية للعالممن الضياع، ُكشفت الطبيعة الحقيق
 

يكّمل كتاب مورمون  .شهادة ثانية ليسوع المسيح :وفي المّرة الثالثة التي نفتح فيها أفواهنا، دعونا نشهد على كتاب مورمون
على أّن جوزف سميث هو يشّكل كتاب مورمون اإلثبات القاطع  .الكتاب المقّدس من خالل زيادة فهمنا لعقائد إنجيل مخّلصنا

إذا كان كتاب مورمون صحيحًا، فذلك  .إذا كان كتاب مورمون صحيحًا فذلك يعني أّن استعادة الكهنوت تّمت .حّقًا نبي هللا
. يعني أّن جوزف سميث استعاد كنيسة يسوع المسيح بقّوة هذا الكهنوت



 
: ألما في ختام رسالته العظيمة إلى الكنيسة في زاراحملة قال .لقد أنهيت لتّوي سفر ألما من قراءتي الراهنة لكتاب مورمون

 
وإن انقّض ذئب على قطيعه أفال  فأّي راٍع منكم يملك أغنامًا كثيرة وال يحرسها فيّتقي أن تدخل الذئاب وتفترس قطيعه؟"

. بلى، وينتهي به األمر إلى قتله إن استطاع يذوده؟
 
كم؛ وإن استجبتم لصوته آواكم في حظيرته وصرتم خرافه؛ وهو يوصيكم بأّال ها إّني أقول لكم إّن الراعي الصالح ينادي"

). 60--59: 5ألما " (تمّكنوا ذئبًا مفترسًا من الدخول بينكم لعّلكم تتجّنبون الهالك
 

ون تذّكرني النعجة على الصخرة المحاذية لمدخل وادي بروفو كاني .المخّلص هو الراعي الصالح وكّلنا مدعّوون إلى خدمته
أي إنسان منكم له مئة خروف، وأضاع واحدًا " :وكلمات ألما هذه بسؤال طرحه المخّلص في الفصل الخامس عشر من لوقا

  ).4العدد ( "منها، أال يترك التسعة والتسعين في البرية، ويذهب ألجل الضال حّتى يجده؟
 

ما في وسعه من  بكّلاألمانة الملقاة على عاتقه، بالقيام عندما أفّكر عادًة في رعاية الخراف، أفّكر في مسؤولّية الراعي، أو 
وتحّولت أفكاري إلى الوضع الخطر لهذه  الضالولكّن هذه التجربة ذّكرتني بأّن المثل هو مثل الخروف  .خرافه جميعأجل 

لتفاف وإيجاد النعجة الضاّلة التي وجدت نفسها وحيدة عاجزة عن الصعود خطوة أخرى على الصخرة وعاجزة أيضًا عن اال
ال بّد من أّنها شعرت باالضطراب واليأس بعد أن فقدت كّل قّوة إلنقاذ نفسها، وهي على بعد خطوة  .دربها نحو األسفل
. واحدة من الكارثة

 
" ًاروحّي"من المهّم بالنسبة إلى كّل واحد مّنا أن يفّكر ملّيًا في الشعور الذي يخّلفه الضالل وفي معنى أن يكون المرء راعيًا 

قد يحتاج هؤالء الرعاة إلى خبرة أفراد فريق البحث واإلنقاذ ومساعدتهم غير أّنهم  .خروفًا ليجد الخروف الضال 99يترك 
إّن هؤالء الرعاة يستجيبون  .حاضرون ومتوّفرون، يتسّلقون إلى جانبهم إلنقاذ ذوي القيمة الكبيرة في نظر اهللا ألّنهم أبناؤه

: ّد مشاركتكم إّياها من المبادئ والعهود والتي تقضي بأن يكونوا أعضاء مبّشرينللنصيحة األخيرة التي أو
 
فإن حدث أن جهدتما طول أّيامكما بالمناداة بالتوبة لهذا الشعب وجلبتما لي حتى نفسًا واحدة فما أعظم فرحكما معها في "

 !ملكوت أبي
 
 !"ت أبي، فما أعظم فرحكما إن أحضرتما نفوسًا كثيرة إلّيوإن كان فرحكما عظيمًا بنفس واحدة أحضرتماها إلّي في ملكو"
). 16--15: 18المبادئ والعهود (

 
أشهد على هذه الحقيقة باسم يسوع المسيح،  .وكما تعّلمنا النصوص المقّدسة أيضًا، يختبر هؤالء الرعاة فرحًا ال يوصف

. آمين
 


