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REVISION 1 
181st Annual General Conference 

Saturday Morning Session, April 2, 2011 

 
ّنساء قديسي األيام األخيرة مذھالت ّ!  

  
  الشيخ كوينتن كوك

  
  من رابطة الرسل اإلثني عشر

  
ّكتب المؤلف والمؤرخ واالس ستيغنر عن ھجرة المورمون وتجمعھم في وادي سولت اليك ّ يماننا وفي ّلم يتقبل إ .ّ

ًأوجه كثيرة انتقده، غير أنه تأثر بإخالص أعضاء كنيستنا األوائل وبطولتھم، وخصوصا النساء من بينھم ّ  كانت" :قال .ّ
ّنساء قديسي األيام األخيرة مذھالت .اليوم ذاتھا الفكرة ّأكرر وأنا ١."مذھالت نساؤھم ّ!  

  
ٍلقد أنعم هللا على المرأة بصفات إلھية من قوة وفضي ّ ّلة وحب واستعداد للتضحية لتربية أجيال أبنائه الروحيين المستقبليةّ ٍ ٍٍّ.  

  
ّيؤمن" األديان جميع من النساء ّبأن المتحدة الواليات فيً مؤخرا ُأجريت دراسة وتفيد َويشاركن" با أعمقً إيمانا ِ  أكثر ْ
ًوھن أكثر تدينا من " .الدينية الخدمات في ّسواھن من ّ   ٢."النواحي جميعّ
  

ًلم تفاجئني ھذه النتيجة، خصوصا عندما فكرت مليا في الدور األساسي الذي تضطلع به العائالت والنساء في ديننا ًّ ّ. 
ّعقيدتنا واضحة؛ النساء ھن بنات أبينا السماوي الذي يحبھن ّّ ًيتطلب الزواج شراكة  .ّألزواجھن مساويات الزوجات .ّ ّ

  ٣.ًا لتلبية احتياجات العائلة معالزوجات وّعمل في ظلھا األزواجيّتامة 
  

ًنحن نعي وجود تحديات كثيرة تواجھھا النساء، بمن فيھن اللواتي يثابرن للعيش وفقا لإلنجيل َ ّ ّ.  
  

ّيشكل إيمان األخوات إحدى الصفات األساسية في حياة أسالفنا الرواد ٍتتمتع النساء، بفضل طبيعتھن اإللھية، بھبة .ّ ّ ّ ّ 
َ عظميينٍومسؤولية ٍأطر وفي البيت ضمن والتربية واألوالد بالبيت ماملالھت َ  إيمان كان ذلك، ضوء على .أخرى ُ
ًملھما المجھول نحو السھول لعبور ّبيوتھن لترك ّمستعدات ّكن اللواتي األخوات ّفلو كان ألحد أن يحدد صفتھن األكثر  .ِ ّ

ّأھمية، فستكون إيمانھن الراسخ بإنجيل الرب يسوع المسيح المستعاد ّ ّ.  
  

َّوالروايات البطولية عما ضحت به تلك النساء الرائدات وأنجزنه بعبورھن السھول ھي إرث ال يقدر بثمن بالنسبة إلى  ُ ٌ ّ ّ ّ
 مجموعة مع بالت ِلنھر األخير العبور بعد آرون زوجھا ّتوفي التي جاكسن إليزابيث روايةً اّجد َّفي ّتؤثر .الكنيسة
  :َكتبت .مارتن ّجر عربات

  
 اإلنجيل أجل من معاناتي ّبأن... أؤمن أنا. ... الظروف تلك في أوالد، ثالثة معً أرملة أصبحت أن بعد شاعريم َأصف لن"

  ....صالحي في وذلك ّمقدسة ُستعتبر

ُتضرعت" ُتضرعت إليه وھو ساعدني .لليتامىً وأبا لألرملةً زوجا يكون بأن وعد الذي ھو ... ّالرب، إلى ّ ّ".٤ 
  

ٍكتبت القصة نيابة عمن مروا في ظروف مماثلة آملة في أن تكون األجيال المقبلة على استعداد للمعاناة ّقالت إليزابيث إنھا  ًٍ ًّ ّّ
  ٥.ّوالتضحية بكل شيء من أجل ملكوت هللا



April 2011 Saturday Morning Session --- 16 Elder Quentin L. Cook, xxx Language p.2 

  
ّأنا أؤمن بأن نساء الكنيسة اليوم ھن على قدر ھذا التحدي وبأنھن يتمتعن بالقدر ذاته من القوة واإليمان ّّ ّ ّ ادة وتعترف القي .ّ

ّالكھنوتية لھذه الكنيسة بمستوياتھا كافة، وبامتنان، بخدمة األخوات وتضحيتھن والتزامھن وإسھامھن ّ ّ ً.  
  

 الكھنوت نرى أن الجميل لمن ّإنه .ّويعود الفضل في الكثير مما ننجزه في الكنيسة إلى خدمة النساء الخالية من األنانية
ُھذه العالقة شبيھة بفرقة موسيقية منظمة تلھمنا  .البيت في أو الكنيسة في كذل أكان ّتام، بتناغم يعمالن اإلعانة وجمعية ّ ّ

  ً.سمفونيتھا جميعا
  

ّعندما عينت مؤخرا ألحاضر في مؤتمر وتد ميشن فييھو في كاليفورنيا، تأثرت بقصة حصلت خالل االحتفال الراقص  ُّ ُّ ً ُ
ًالذي نظم بمناسبة رأس السنة والذي ضم شبانا من أوتاد ّ ّ ِّ ّبعد االحتفال، تم العثور على حقيبة يد ال تحمل أي  . أربعةُ ّ

ِسأشارككم جزءا مما كتبته األخت مونيكا سدجويك، رئيسة منظمة  .ٍتعريف خارجي عن صاحبتھا ّ  في وتد ّالشاباتً
  :الغونا نيغل

ّلم نرد تفحص الحقيبة؛ فقد كانت تلك أغراضا شخصية ألحد ما" ًّ ّا الغرض األول الذي كان لذا فتحناھا بحذر وأخرجن !ِ
من أجل تقوية كان دليل ، ولكن من نوع آخر... ًحمل تعريفا .ًآملين أن يحمل تعريفا عن صاحبتھا، في األعلى
ّلكنه  .ًسيعطينا إجابة ال محالة...ثم أخرجنا الغرض التالي، دفتر صغير .ًكشف ذلك لنا شيئا عنھا !يا للروعة.... الشباب

ّفقد دونت في الصفحة األولى .ّلم يكن كما توقعنا ّقائمة بالنصوص المقدسة المفضلة...ُ  وكان ثمة خمس صفحات...ّ
  ."ّإضافية من النصوص المقدسة والمالحظات الشخصية المكتوبة بعناية

  
ّأرادت األخوات أن تلتقين فورا تلك الشابة المؤمنة ّأخرجن بعض حبات  .ف إلى صاحبتھاَفعدن إلى الحقيبة للتعرُّ .ً

كلمات صالحة تخرج من فمھا؛ يداھا نظيفتان وناعمتان؛  آه،" :ّتعليقاتھن ُأحببت .ًنعناع وصابونة وغسوال وفرشاةال
  ."وھي تعتني بنفسھا

  
ًفأخرجن محفظة نقود معدنية صغيرة مصنوعة يدويا من علبة عصير من الكرتون،  .وانتظرن بشوق الكنز التالي

ّكان شعورھن أشبه بشعور  !"ّھي مبدعة ومستعدة: "فصحن بذھول .ابوكان ثمة بعض النقود في جيب مقفل بسح

ّوأثار ما أخرجنه تاليا عجبھن أكثر .األطفال صباح يوم الميالد وصفة تحضير قالب حلوى بالشوكوالتة، ومالحظة ، ً
ّتفكر باآلخرين وتحب !!ّإنھا مدبرة منزل: " يصرخنَنْفكد .إلعداد القالب بمناسبة عيد ميالد صديقة  ّثم، من ." الخدمةّ

ًالكتشافھم المثال الھادئ لشابة تعيش وفقا "ّقال قادة الشباب إنھم شعروا ببركة عظيمة  .عنھاً تعريفاً أخيرا وجدن نعم ٍ
  ٦."لإلنجيل

  
 اتّالشاب ّمنظمة قادة علىً مثاالً أيضا ّوتشكل ٧.الكنيسة بمعايير ّالشابات ّمنظمة في الفتيات التزام الرواية ھذه ِّتصور
  !ّإنھن مذھالت .العالم أنحاء جميع في والمتفانيات والمھتمات ّالمحبات

  
ّتضطلع األخوات بأدوار مھمة في الكنيسة، وفي الحياة العائلية وكأفراد أساسيين في خطة اآلب السماوي ٍ ّإن العديد  .ّ

ّمن ھذه المسؤوليات ال يعود بأي تعويض مادي بل إنھا تؤمن الرضا وھي مھمة من ّ ّ ًمؤخرا، طلبت  .ّ الناحية األبديةٍ ّ

ّشرح لھا أن جميع القادة  .الكنيسة في النساء لدورً وصفا الصحف إحدى تحرير مجلس فيوقديرة للغاية امرأة رائعة  ُ

ّفي رعايانا ال يتلقون أي ّأنا ال أعتقد أن النساء : "قالت .كبير بشكل تضاءل اھتمامھا ّإن لتقول ّالمتحدث فقاطعت .أجر ّ

  ."من دون أجرَجن إلى المزيد من الوظائف يحت
  

ّفأشرنا إلى أن المنظمة األكثر أھمية على األرض ھي العائلة التي يشكل فيھا  ّ ّ ال  ٨."شريكين متساويين... األب واألم"ّ
ّيتلقى أيٌّ منھما أجرا، غير أن البركات تفوق الوصف ً  ّاباتالش ّمنظمة وعن اإلعانة، جمعية عن بالطبع، وأخبرناھا، .ّ

ّوأشرنا إلى أن الرجال والنساء على حد سواء، ومنذ تاريخنا القديم، يصلون  .نساء ّتترأسھا التي االبتدائية ّومنظمة ٍّ ّ

  .ى في اجتماع القربان وھو اجتماعنا األكثر قداسةّويعزفون الموسيقى ويلقون العظات وينشدون في الجوقات حت
  

ًمؤخرا صدر الذي) يركيةاألم النعمة (American Graceكتاب  ووصف  ديانات من ًنساء واسعة، بشھرة وحظي ّ
ّأشار إلى أن نساء قديسي األيام األخيرة فريدات في كونھن راضيات كليا عن دورھن في قيادة الكنيسة .ّمتعددة ّ ّ ًّ ّ.٩   
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ًإضافة إلى ذلك، إن جميع قديسي األيام األخيرة، رجاال ونساء، ھم األكثر تعلقا بإيما ّ ً ً ّ ّ ّ ننا من بين الديانات التي جرت ً

  ١٠.دراستھا
  

َإن نساءنا لسن مذھالت ألنھن استطعن تفادي مصاعب الحياة َّ ًھن مذھالت نظرا إلى الطريقة  ً.بل على العكس تماما، ّّ ٌ ّ

 ًوعلى الرغم من التحديات واالختبارات التي تطرحھا الحياة بدءا بالزواج أو عدم .َالتي يواجھن بھا تجارب الحياة
الزواج، وخيارات األوالد، وضعف الصحة، ونقص الفرص، والمشاكل الكثيرة األخرى، يبقين قويات وثابتات 

 ّويشددن المسترخية األيدي ويرفعن الضعفاء باستمرار الكنيسة في أخواتنا تساعد .ّومخلصات لديانتھن بشكل ملفت
 حتى األخوات، ّإن": االستثنائية الخدمة بھذه اعترفت وقد اإلعانة جمعية رئيسات إحدى قالت ١١.الضعيفة الركب
ّوعلى الرغم من أنھن لسن بكامالت ومن أن  "'!ذلك من بأكثر القيام استطعت ليتني': ّأنفسھن في يقلن يخدمن، عندما ّ ّ

ّجميعھن يواجھن صراعات فردية، فإن إيمانھن بآب سماوي محب وتأكيد تضحية المخلص التكفيرية يمآلن حياتھن ّ ّ ّّ ٍّ ٍ.  
  
 مع تشاورنا فيما والرؤيا واإللھام اإلرشاد عشر االثني ورابطة األولى الرئاسة طلبت الماضية، الثالث السنوات في

في أثناء تلك العملية،  . الجديدةChurch Handbookعلى كتب  وعملنا المساعدة ّالمنظمات وقادة الكھنوتيين القادة
ّي الذي اضطلعت به تاريخيا األخوات، العازبات منھن والمتزوجات، اختبرت مشاعر تقدير عارمة تجاه الدور األساس ً

  .والذي ما زلن يضطلعن به في العائلة وفي الكنيسة
  

ّيتعين على جميع أعضاء كنيسة يسوع المسيح لقديسي األيام األخيرة  ويشمل  ١٢."العمل في كرمه من أجل خالص نفوس البشر"ّّ
ً نشاطا، وعمل الھيكل والتاريخ العائلي، ّاستبقاء المھتدين، وتنشيط األعضاء األقلعمل الخالص عمل األعضاء التبشيري، و

  ١٥.ًوھو عمل يضطلع به أساسا مجلس الجناح ١٤.واالھتمام بالفقراء والمحتاجين ١٣وتعليم اإلنجيل،...
  

المزيد من ّوتنص الكتب الجديدة بشكل خاص على جعل األساقفة الذين يعون االحتياجات الراھنة، يوكلون 
ّويتعين على األعضاء أن يعوا أن .المسؤوليات كما يجب عليھم أن يساعدوه ويدعموه في  . األسقف أوصي بالتوكيلّ

ٍمن شأن ذلك أن يتيح لألسقف إمضاء وقت أطول مع الشباب والعازبين من الشباب الراشدين ومع  .ّاتباعه ھذا اإلرشاد
 ٍرجال من آخرين وأفراد مساعدة، المنظمات ورؤساء الكھنوتيين، القادة إلى أخرى مھمة مسؤوليات سيوكل .عائلته
ًتحترم الكنيسة دور النساء في البيت احتراما كبيرا .ونساء ّفعندما تتلقى األم دعوة كنسية تتطلب الكثير من الوقت،  ١٦.ً ّ ّ

ًتوجه إلى األب عادة دعوة تتطلب وقتا أقل وذلك من أجل الحفاظ على التوازن ف ّ ً   .ي حياة العائلةَّ
  

في صباح يوم األحد، امتألت الصفوف الثالثة األمامية  .منذ سنوات طويلة، حضرت أحد مؤتمرات األوتاد في تونغا
ولكن في خالل المؤتمر،  .ِحسبتھم أعضاء في جوقة رجال ً.عاما ٣٥و ٢٦ّفي الكنيسة بشبان تتراوح أعمارھم بين 
 .ُ ليرسموا في كھنوت ملكيصادقّ وتم تأييدھمُفيما تليت أسماؤھم ٦٣ددھم وقف كلٌّ من ھؤالء الرجال الذين بلغ ع

 .ّبعد انتھاء الدورة سألت الرئيس ماتياكي، رئيس الوتد، كيف تمت تلك األعجوبة .شعرت بالفرح والذھول في آن
ِأخبرني بأن مسألة إعادة التنشيط نوقشت في أحد اجتماعات مجلس الوتد عانة في وتده، طلبت رئيسة جمعية اإل .ّ

ّوبينما كانت تتحدث، أثبت الروح للرئيس بأن .األخت ليناتا فايينوكو اإلذن بالكالم ّشرحت أن الوتد  . ما تقترحه صحيحّ

ّيضم عددا كبيرا من الشبان المميزين، الذين لم ي ّ ً ً ًؤدوا خدمةّ  من اتيالثالثين أو اتيالعشرين تبشيرية وھم في أواخر ّ
ًديدين من بينھم يعرفون أنھم خذلوا األساقفة والقادة الكھنوتيين الذين شجعوھم كثيرا ّقالت إن الع .العمر ّ لخدمة على اّ

ّأشارت إلى أن ھؤالء الشباب تخطوا سن  .ّتبشيرية وھم يشعرون اآلن بأنھم أعضاء من الدرجة الثانية في الكنيسةال ّّ

ّوعبرت عن حبھا واھتمامھا  .الخدمة التبشيرية  ّوأن لھم، متاحة زالت ما ّالخالصية المراسيم جميع ّنأ شرحت .ھملّ
ّوأشارت إلى أنه على الرغم من أن بعض ھؤالء  .الھيكل ومراسيم الكھنوت في الرسامة على يكون أن يجب التركيز ّ

ًالشبان ال يزالون عازبين، فإن معظمھم تزوجوا نساء رائعات ّ ّبعضھن ناشطات وبعضھن غير ناشطات وبعضھن  ،ّ ّ

  .ير األعضاءمن غ
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ّوبعد نقاش معمق في مجلس الوتد تقرر أن رجال الكھنوت ونساء جمعية اإلعانة سيساعدون ھؤالء الرجال وزوجاتھم  ّ ّ

ّوركز المشاركون في تقديم المساعدة بشكل أساسي  . في األجنحةّالشاباتًبينما يقضي األساقفة وقتا أطول مع الشبان و

 الثالثة الرجال معظم ّتسلم التاليتين، السنتين وفي .ّألبدي ومراسيم الھيكل الخالصيةعلى إعدادھم للكھنوت والزواج ا
 زوجاتھم ُوختمت الھيكل في َأعطيتھم حضرته الذي المؤتمر خالل ملكيصادق كھنوت في تأييدھم ّتم الذين ّوالستون
ّليست ھذه القصة سوى مثاال على مدى أھمية أخواتنا في العمل الخالصي  .معھم في أجنحتنا وأوتادنا، وعلى مدى ً

ًتسھيلھن الرؤيا خصوصا في مجالس الكنيسة ّ.١٧  
  

ًوتظھر الدراسات الحديثة تراجعا في اإلخالص  .والعائالت النساء ّضد ّوموجھة ّمنظمة ھائلة قوى ھنالك ّأن نعي نحن ُ

د أصبح الزواج والعائلة بالنسبة إلى البعض، لق ١٨.ّللزواج كما تشير إلى تضاؤل عدد الراشدين المتزوجين
ّاختياريين بدال من أن يكونا المبدأ المحوري المنظم لمجتمعنا" ّتطرح أمام النساء خيارات كثيرة ويتعين عليھن  ١٩."ً ّ ُ

ّأن يفكرن بتقوى في الخيارات التي يتخذنھا وفي تأثيرھا على العائلة ّ.  
  

 أوكالند عن نساء، من غير ديننا، يواجھن ھذه ُعندما كنت في نيوزيلندا في العام الماضي، قرأت في صحيفة
ٍقالت إحدى األمھات إنھا أدركت أن خيارھا ما بين العمل والمكوث في المنزل ارتبط بشراء سجادة جديدة  .المصاعب ّ ّ ّ

ًحقاٍوسيارة أخرى لم تكن تحتاج إليھا   العمل يكن لم السعيدة العائلية للحياة" األكبر ّالعدو ّأن إلى أخرى امرأة وأشارت .ّ
ًقالت إن أفراد العائالت يمضون وقتا أطول أمام التلفزيون مما يمضونه سويا ."التلفزيون بل، المأجور ًّ ّ.٢٠  

ّتلك قرارات حساسة وشخصية ولكن ثمة مبد ّ ٍأوال، يجب أال تشعر أي امرأة بحاجة  .ن علينا أن نذكرھما على الدوامآّ ّ ً

ّھمية ألنھا تكرس جھودھا األولية لتربية األوالد واالعتناء بھمّأقل أ مساھمتھا ّإلى االعتذار أو بأن ّ ّفما من شيء أھم  .ّ
ّثانيا، علينا جميعا أن نتفادى الحكم على األخوات أو اعتبارھن أقل شجاعة إذا قررن  .من ذلك في خطة أبينا السماوي ّ ّ ْ ً ً

ًفنحن نادرا ما نفھم أو نقدر تماما ظروف الن .العمل خارج المنزل ّيتعين على األزواج والزوجات أن يتشاوروا  .اسًّ
ّمعا بتقوى ويعوا أنھم مسؤولون أمام هللا عن قراراتھم ً.  

ّأنتن أيتھا األخوات المخلصات اللواتي تربين أوالدكن بمفردكن ألي ّّ ّ لقد  .ّ سبب من األسباب، قلوبنا مألى بالتقدير لكنّ
ّ آمل أن يكون قديسو األيام ٢١."ًوال كنيسته أيضا .ّ ال ينساكنّالرب .ّنٍأيد عديدة جاھزة لمساعدتك"ّأوضح األنبياء أن 

ًاألخيرة من أوائل من ينشئ في أماكن العمل إطارا يكون أكثر استيعابا وراحة للنساء والرجال في مسؤولياتھم كأھل ً.  
  

ّأنتن أيتھا األخوات العازبات الشجاعات، اعرفن أننا نحبكن ونقدركن ونؤكد لكن ّ ّّ ّ ٍ بأنكن لن تحرمن من أي بركة أبديةّّ ُ ّ.  
 .)صھيون في كأخوات" (As Sisters in Zion"الترنيمة ّكتبت المرأة الرائدة المتميزة، إميلي وودمانسي، كلمات 

ّبكونه ال يقل أھمية عن القيام بعمل أبينا "ّوتم وصف ذلك  ."للنساء أوكلت المالئكة مھام" كون ّصحة على ّتؤكد وھي ّ
  ٢٢."'األخوات... تطلبھا... ھبة' المباشر، وھو السماوي

  
ّأيتھا األخوات العزيزات، نحن نحبكن ونحن معجبون بكن ّ ّ ّنحن نقدر خدمتكن في ملكوت  .ّ ّأود  !ّأنتن مذھالت .ّالربّ

باسم  .كنيسته واستعادة المخلص وألوھية الكفارة حقيقة على أشھد .ّأن أعبر عن تقديري الخاص للنساء في حياتي
  .يسوع المسيح، آمين
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