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REVISION 2 
181st Annual General Conference 

Saturday Morning Session, April 2, 2011 

 
  صيروا مثل األوالد

  
  جين ستيفنز

  
  ّالمستشارة األولى في الرئاسة العامة لالبتدائية

  
ّ بحكمته وحبه العظيمين، أبناءه وبناته الروحيين إلى ھذه األرض كأوالد،يرسل أبونا السماوي ولدون في عائالت كھبات ھم ي .ّ

ّيعلم أبونا السماوي أن األوالد يشكلون أحد المفاتيح التي تساعدنا على أن نصبح مثله .ّثمينة بطبيعة ومصير إلھيين ّوثمة الكثير  .ّ
ّمما نستطيع تعلمه من األوالد ّ.  

  
ّلقد أثبتت صحة ھذه الحقيقة المھمة منذ بضع سنوات  ّ ًفقد زار جناحا  .ّي مھمة إلى ھونغ كونغكان أحد أعضاء السبعين فّلما ُ

ّمتواضعا كان يكافح بشتى الطرق لتلبية احتياجاته من دون أن ينجح ً ملھمةوفيما شرح األسقف حالتھم، شعرت السلطة العامة .ً َ 
 ھذا تنفيذ كيفية الصعبة، عن ظروفھم كان يعرفوتساءل األسقف، الذي  .بالحاجة إلى جعل األعضاء يدفعون عشورھم

ًففكر في األمر وقرر أن يتحدث إلى بعض األعضاء األكثر إيمانا في جناحه ويطلب منھم دفع عشورھم .اإلرشاد ّ ّ وفي األحد  .ّ
ّعلم األوالد عن قانون العشور الذي وضعه الرب وسألھم  .التالي ذھب إلى االبتدائية على استعداد لدفع العشور على إن كانوا ّ

  .وھذا ما فعلوه .والد عن استعدادھم للقيام بذلكأعرب األ .المال الذي يجنونه
  

ّقابل األسقف الحقا الراشدين في الجناح وشرح لھم أن أوالدھم المخلصين قد دفعوا العشور وسألھم  .في األشھر الستة الماضية ً
ُّتأثر الناس بالغ التأثر بالتضح .ّإذا كانوا يرغبون في اتباع مثال األوالد والقيام باألمر ذاته ّيات التي كان األوالد مستعدين ّ

 مثال ھؤالء األوالد المخلصين، نما جناح في بفضل .السموات كوى ُوفتحت .لتقديمھا فقاموا بما ھو مطلوب لدفع عشورھم
  .الطاعة والشھادة

  
ّإن يسوع المسيح ھو من علمنا النظر إلى األوالد كمثال َ َول من يجب أن يكون األعظم في ّويسجل العھد الجديد إجابته عندما تناقش رسله ح .ّ

ٍفأجاب يسوع عن سؤالھم بمثل عملي معبر بالرغم من بساطته .ملكوت السموات ّ َ   :ًدعا إليه ولدا وأقامه في وسطھم وقالفقد  .َ
  
  .السموات ملكوت تدخلوا فلن األوالد مثل وتصيروا ترجعوا لم إن"
  
  ).٤-٣: ١٨ ّمتى" (مواتالس ملكوت في األعظم فھو الولد ھذا مثل نفسه وضع فمن"

  
ّما ھي الصفات التي يتمتعون بھا وما ھي األمثلة التي يعكسونھا والتي تساعدنا في نمونا الروحي؟ ّما الذي يجب أن نتعلمه من األوالد؟ ّ  

  
تواضع والطاعة ّھم يمثلون ال .ًھم ممتلئون إيمانا ومنفتحون لمشاعر الروح .أبناء هللا الغالون ھؤالء يأتون إلينا بقلوب مؤمنة

ّھم في غالب األحيان أول من يحب وأول من يسامحو .ّوالحب ّّ.  
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ٍدعوني أشارككم بعض االختبارات عن كيفية مباركة األوالد لحياتنا بأمثلتھم البريئة ولكن المعبرة عن صفات شبيھة بصفات  ّ

  .المسيح
  

ّذھب تود، البالغ من العمر سنتين، مع والدته مؤخرا إلى متحف فن ّي أقيم فيه معرض خاص للوحات جميلة عن المخلصً ولدى  .ُ
 ويحني ذراعيه يكتف فرأته إليه نظرت ."يسوع"ابنھا الصغير يلفظ بمھابة اسم ّاألم ّمرورھما أمام تلك الرسوم المقدسة، سمعت 

ّھل نستطيع أن نتعلم شيئا من تود عن التواضع واالحترام والحب .اللوحات مشاھدته لدى رأسه ً   ؟ّلرب لّ
  

ٍفي الخريف الماضي، شاھدت مثال ولد في العاشرة من عمره في أرمينيا ّفبينما كنا في انتظار بدء اجتماع القربان، الحظ  .ُ

ًوصول العضو األكبر سنا في الفرع ّكان أول من أسرع إليھا، ماد .ّ  بلغت أن إلى ساعدھا .ًا ذراعه لتثبيت خطاھا المضطربةّ
َھل يمكن لعمله الطيب البسيط أن يعلمنا أن أعظم من في ملكوت  .تسمع أن تستطيع كانت حيث الكنيسة من لّاألو ّالصف ّ ّ  ّالربّ

  ٍھم الذين يبحثون عن فرص لخدمة اآلخرين؟
  

ًعلمتنا كايتي، وھي فتاة صغيرة، درسا عندما رأينا تأثيرھا على عائلتھا  .كانت تحضر االبتدائية وكانت تعاليم اإلنجيل تجذبھا .ّ
 ."ًمالذا في قلبھا"ّكتبت فيھا أن حقائق اإلنجيل وجدت  ،ت كايتي التي نما إيمانھا وشھادتھا مالحظة على وسادة والديھاترك

ّوأثرت الشھادة البسيطة لتلك  .ُشاركت توقھا إلى االقتراب من أبيھا السماوي، وإطاعة وصاياه، وجعل عائلتھا تختم في الھيكل
َالفتاة الطيبة في قلب والدي ّوتسلمت كايتي وعائلتھا مراسيم الھيكل المقدسة التي ربطتھم إلى األبد .ھا بشكل كبيرّ  قلب ساعد .ّ

ّھل يمكن لشھادتھا ورغبتھا الصادقتين في اتباع خطة  .عائلتھا على ّاألبدية البركات إغداق على إيمانھا ومثال المؤمن كايتي ّ
ّالرب أن تقودنا إلى رؤية األمور األكثر أھمية ب   وضوح أكبر؟ّ

  
ًتتعلم عائلتنا درسا من قريب لنا، ھو اليام وعمره ست سنوات في العام الماضي، كان في صراع مع سرطان الدماغ الخطير  .ّ

ّوبعد عمليتين جراحيتين خطيرتين، تقررت ضرورة إخضاعه لعالج إشعاعي .الذي أصابه وفي خالل جلسات العالج  .ّ
ّاإلشعاعي تلك، فرض عليه أن يبقى في عزلة تامة وأال يتحرك ّ ّلم يحب اليام تناول المھدئات ألنه كان يكره ما تولده لديه من  .ُ ّ ّ ّ

ّكان عازما على أنه يستطيع البقاء ساكنا من دون تناول المھدئات، بشرط سماع صوت والده عبر نظام االتصال  .شعور ّّ ً ً

  .اخليالد
  

ّفي تلك األوقات العصيبة، تحدث إليه والده بكلمات تشجيع وحب  ."ّأنا أحبك .ّأعلم أنك ستنجح .تراني ال ّأنك مع ھنا أنا اليام،" .ّ
ًوأتم اليام بنجاح جلسات العالج اإلشعاعي الثالث والثالثين المطلوبة، من دون حراك، وھو إنجاز اعتبره أطباؤه مستحيال لطفل  ّ ّ

ًفي أشھر األلم والمصاعب، شكل تفاؤل اليام المعدي مثاال قويا على مواجھة التحديات بأمل وبفرح  .ّ من دون مھدئاتّفي سنه ً ُ ّ

ّوقد ألھمت شجاعته أطباءه وممرضيه وكثيرين غيرھم .ّحتى ّ.  
  

ًاما كاليام، ال يمكننا أن نرى أبانا، وتم .ّالسماوي بأبينا والوثوق اإليمان اختيار عنً دروسا، اليام من ّمھمةً دروسا ّنتعلم جميعنا

ّ يمنحنا القوة التي نحتاج إليھا لتحمل تحديات الحياةكيولكن يمكننا أن نصغي إلى صوته  ّ ّ.  
  
 متواضعين خاضعين ،طفالكاأل لنعود بنيامين الملك كلمات أفضل بشكل نفھم أن على يساعدنا أن اليام لمثال يمكن ھل

ًحبا؟ مملوئين صبورين  ).١٩: ٣ موصايا راجع( ّ
  

ّيقدم ھؤالء األوالد أمثلة عن بعض صفات الطفولة التي يتعين علينا أن ننميھا أو نعيد اكتشافھا في أنفسنا لكي ندخل ملكوت  ّ ً ّ
ّال عجب في أن المخلص يكن محبة وتقديرا خاصين  .باإليمان ومألى ُّللتعلم قابلة العالم ّيلوثھا لم ساطعة أرواح ھم .السموات ًّ ّ ّ

  .لألوالد الصغار
  

ّفمن بين األحداث الفائقة التي اتسمت بھا زيارة المخلص إلى القارة األميركية، يتميز اھتمامه الحنون باألطفال عن سواه ّ ّ ّفقد مد  .ّ
ّيده لكل ولد بطريقة مؤثرة ّ.  
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ّوأخذ أطفالھم الصغار واحدا واحدا وباركھم وصلى إلى اآلب من أجلھم" ً ً.  
  
  . ... بكىوبعد أن فعل ذلك"
  
  ).٢٣-٢١: ١٧نافي  ٣(ُھاھم صغاركم  :ّوكلم الجموع وقال لھم"
  

ّعلمنا الشيخ راسل باالرد أھمية قول المخلص  ّوجھوا نظركم إليھم 'أو ' ّحدقوا إليھم'أو ' انظروا إليھم'ّالحظوا أنه لم يقل  ."ُھاھم صغاركم"ّّ
ّأنه يتعين علينا معانقتھم بعيوننا وقلوبنا؛ علينا أن ننظر إليھم ونقدرھم لما ھم عليه في  يعني ذلك ّبالنسبة إلي .ھا ھمقال  '.بين الحين واآلخر ّ

ّأوالد روحيون ألبينا السماوي، متمتعون بصفات إلھية :الواقع ّّ" )“Great Shall Be the Peace of Thy Children,” 
Ensign, Apr. 1994, 59.(   

  
ّوتعلم  ً.معا وننمو ّنتعلم أن فيه ّكلنا يمكننا مكان ھو البيت ".ھاھم صغاركم"يه قول ّوما من مكان أفضل من عائالتنا لنطبق ف

  .إحدى أغانينا االبتدائية الجميلة ھذه الحقيقة
  

  أعطانا هللا عائالت
  -ليساعدنا على أن نصبح ما يريدنا أن نصبح عليه

 ّھذه ھي الطريقة التي يشارك حبه بھا،
 .ّألن العائلة ھي من هللا

  
(“The Family Is of God,” Friend, Oct. 2008, 28–29)  

  
ّھنا في عائالتنا، في جو من الحب  في ھنا، .ّالروحيين ونقدرھابناء هللا ّ، نرى بطريقة أكثر خصوصية الصفات اإللھية ألٍّ

مكننا من خاللھا أن نصبح ّھي عملية ي .باألطفالً شبھا أكثر نصبح أن وفي ّنتغير أن في ّباتضاع ونرغب قلوبنا تلين عائالتنا،
  .ًأكثر شبھا بالمسيح

  

وأعيدوا  .انظروا إلى األوالد في حياتكم ًعتم به يوما؟ّھل سلبتكم بعض تجارب الحياة القلب المؤمن واإليمان الطفولي الذي تمت
ّإذا كنا نتمت .جناحكم في االبتدائية في أو الشارع، في أو عائلتكم، فيً أوالدا يكونون قد .النظر ُّع بحب للتعلّ ّم وبرغبة في اتباع ٍّ

ّمثال األوالد، فقد تكون صفاتھم اإللھية مفتاحا يطلق نمونا الروحي ً ّ. 
  

ّسأكون ممتنا على الدوام للبركة التي يشكلھا لي أوالدي ً لقد ساعدوني على التغير  .إليھا أحتاجً دروسا منھم ٍّكل مثال ّعلمني فقد .ّ
 .نحو األفضل

  
 المملوء الصبور المتواضعالوديع  الخاضع المثالي االبن ھو .تواضعة واألكيدة  على أن يسوع ھو المسيحأعطي شھادتي الم

ًحبا ّعسى أن يتمتع كلٌّ منا بحب اتباع مثاله، والتشبه بولد صغير والعودة بالتالي إلى بيتنا السماوي، ھذه ھي صالتي، باسم  .ّ ّّ ّ ّ

 .يسوع المسيح، آمين


