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ٍتأسيس بيت متمحور حول المسيح ٍ 

 

 األوالد

 

 العائلة

 

 البيت

 

 الزواج

 

 ّاألبوة واألمومة

 

 المؤتمر العام

 

ٍتأسيس بيت متمحور حول المسيح ٍ 

 

 الشيخ ريتشرد ماينز

 

 من السبعين

 

ٍيجب أن يلھمنا ھذا الفھم واإليمان للقيام بكل ما في وسعنا من أجل تأسيس بيت متمحور  .ّعة العائلة األبدية ونؤمن بھانحن نفھم طبي ٍ ّ
 .حول المسيح

  

ّفي بدايات خدمتي كمبشر شاب في األوروغواي والباراغواي الحظت أن أكثر ما كان يجذب أولئك الذين يودون معرفة المزيد  ّ ّ
ّسيح لقديسي األيام األخيرة كان اھتمامھم لعقيدتنا المتعلقة بالعائلةعن كنيسة يسوع الم ّ في الواقع، منذ استعادة إنجيل يسوع  .ّ

ًالمسيح، انجذب المتقصون الساعون وراء الحقيقة إلى العقيدة القائلة بأن العائالت يمكن أن تبقى مجتمعة إلى األبد ّ ّ. 

  

ّإن مبدأ العائالت األبدية ھو عنصٌر أساس ّي في خطة اآلب السماوية العظيمة التي رسمھا ألبنائهّ ّواألساس في ھذه الخطة ھو  .ّ
ّيعلمنا بولس الرسول أن اآلب السماوي ھو آب أرواحنا .ّأرضيةكما لدينا عائلة ّسماوية ّالفھم أنه لدينا عائلة  ّ: 

 



 [...]فيجدوه، [...] لكي يطلبوا هللا "

  

ّألننا به نحيا ونتحرك ونوجد؛ " ّألننا أيضا ذريته...] [ّ ً ّ".١ 

  

ّكوننا ذرية آب سماوي محب ھو مبدأ أساسي في إنجيل يسوع المسيح لدرجة أن أوالدنا يعلنون عن حقيقته فيما يغنون ترنيمة  ّ ّ ٍّ
 أتذكرون كلمات الترنيمة؟ ".أنا مولود هللا"ّاالبتدائية 

 

 أنا مولود هللا،

 

 .َأرسلني ھنا

 

ًأعطاني بيتا أرضيا ً 

 

 .ة عزيزةوأسر

 

ِامش جنبي واھدني ْ ِ 

 

 .كي أالقي الطريق

 

 ّعلمني ما أفعل

 

 ٢.كي أرجع لبيت أبي

 

ّإن معرفة أنه لدينا عائلة  ّيعلمنا كتاب المبادئ والعھود أن العائلة ھي  .األرضيةيساعدنا على فھم الطبيعة األبدية لعائالتنا ّسماوية ّ ّ
ّتي تحل بيننا ستحل بيننا ھناك، ولكنھا ستكون مرتبطة بالمجد األزليوھذه المعاشرة ال" :ّأساسية في ترتيب السماء ّ ّ".٣ 

 

ّإن فھم الطبيعة األبدية للعائلة ھو عنصٌر أساسي في فھم الخطة التي وضعھا اآلب السماوي ألبنائه ّوالخصم من جھته يقوم بكل  .ّ
ّ خطة هللا، يقود ھجوما غير مسبوق على مؤسسة ّوفي محاولته التغلب على .ّما في وسعه من أجل تدمير خطة اآلب السماوي ً ّ

ّاألنانية والجشع والخالعية: ومن أقوى األسلحة التي يستخدمھا في ھذا الھجوم .العائلة ّ. 

 

ّوھو يعرف أنه من أجل جعل الرجال والنساء تعساء مثله، يجب حرمانھم من العالقات  .ّ سعادتنا األبدية أحد أھداف الشيطانليست
ّفبما أن الشيطان يفھم أن السعادة الحقيقية في ھذه الحياة وفي األبدية تأتي بشكل العائلة، يقوم بكل ما  .ّأبدية التي لديھا قدرة ّالعائلية ّ ّ ّ

 .في وسعه لتدميرھا

 

ولى ورابطة ّ وقد قدمت لنا الرئاسة األ٤.ّعلى الخطة التي وضعھا هللا ألبنائه" تدبير عظيم للسعادة"أطلق النبي القديم ألما اسم 
ّالرسل اإلثني عشر الذين ندعمھم كأنبياء ورائين وكاشفين ھذه النصيحة الملھمة المتعلقة بالسعادة وبالحياة العائلية َ ّأما العائلة " :ُ

ّالزواج بين الرجل والمرأة عنصٌر أساسي في خطته األبدية .فلقد دعا هللا إلى إنشائھا ّ طر ّيملك األوالد الحق بأن يولدوا في أ .ّ
ّالزواج، وبأن تتم تربيتھم من قبل أب وأم يحترمان نذور الزواج بوفاء تام ّ ّأما فرص تحقيق السعادة في الحياة العائلية فھي تزيد  .ّ

ّإذا ما بنيت ھذه األخيرة على تعاليم الرب يسوع المسيح ُ".٥ 

 



ّإن السعادة التي تحدث عنھا ألما في القدم والرئاسة األولى ورابطة الرسل  ّاإلثني عشر في أيامنا يمكن إيجادھا بالتأكيد في البيت ّ
ٍوتتوفر بكثرة إن قمنا بكل ما في وسعنا إلنشاء بيت متمحور حول المسيح .مع العائلة ٍ ّ ّ. 

 

ّلقد تعلمنا أنا واألخت ماينز بعض المبادئ المھمة عندما باشرنا بعملية تأسيس بيت متمحور حول المسيح في األيام األولى م ٍّ ٍ ّ ن ّ
ًفجمعنا أوالدنا ورحنا ننظم األمسيات العائلية المنزلية أسبوعيا والصالة ودراسة  .ّوقد بدأنا باتباع نصائح قادة كنيستنا .زواجنا ّ

ًالنصوص المقدسة يوميا ّلم يكن ذلك سھال أو مناسبا أو ناجحا في كل األوقات لكن ھذه االجتماعات البسيطة أصبحت مع الوقت  .ّ ّ ً ً ً
 .ّية ثمينةعادات عائل

 

ّتعلمنا أن أوالدنا قد ال يتذكرون كل ما جاء في درس األمسية العائلية المنزلية الحقا خالل األسبوع ولكنھم سيذكرون  ً ّ ّ ّ  ّأننا عقدناّ
ّكما تعلمنا أنھم في وقت الحق خالل يومھم في المدرسة، من المرجح أال يتذكروا كلمات النصوص المقدسة أو  .ھذه األمسية ّ ّ ّ ّ ّ

ّلصالة بشكل دقيق ولكنھم سيتذكرون أننا ا ّّ ٍإخوتي وأخواتي، نحن نحظى بقوة وحماية  . بالفعلّصليناّ النصوص المقدسة وقرأناٍ ّ
ّعظيمتين لنا ولشبابنا إن أرسينا عادات مقدسة في بيوتنا َ. 

 

ٍيساعدنا تعلم مبادئ إنجيل يسوع المسيح وتعليمھا وممارستھا في بيوتنا على خلق ثقافة يمكن للروح أن يسكن فيھا ّكما سنتمكن  .ّ
ّمن خالل إرساء ھذه العادات المقدسة في بيوتنا أن نتخطى عادات العالم الخاطئة ونتعلم أن نضع حاجات اآلخرين وھواجسھم في  ّ ّ

 .ّالمقدمة

 

ًية إرساء بيت متمحور حول المسيح على عاتق الوالدين واألوالد معاتقع مسؤول َ ٍ ٍ ّفالوالدان مسؤوالن عن تعليم أوالدھما بالحب  .ّ
ّوسيحاسبان أمام الرب على الطريقة التي يؤديان بھا مسؤولياتھما المقدسة .ّوالبر ّ ّ عبر الكلمات وبواسطة ّيعلم الوالدان أوالدھما  .ُ

 :ّأي الصدى أھمية الوالدين وأثرھما على أوالدھما" The Echo"ُتظھر ھذه القصيدة بقلم ميلر واسمھا  .إعطائھم المثل الصالح

 

ًكان خروفا وليس حمال ً 

 

 ّالذي ضل في المثل الذي أعطاه يسوع،

 

ّخروف بالغ كان الذي ضل ٌ 

 

 .ٍمن أصل قطيع من تسعة وتسعين

 

 ولماذا نبحث عن ھذا الخروف

 

 ّونصلي ونأمل بصدق؟

 

ُألن خطرا يحدق إن أخطأت الخراف ً ّ: 

 

 .فھي تقود الحمالن إلى الضياع

 

 فالحمالن تتبع الخراف كما تعرفون،

 

 .ّأينما ضلت الخراف

 



 وعندما تخطئ الخراف،

 

 .سرعان ما تخطئ الحمالن مثلھا

 

ّلذلك، نناشد الخراف بكل جدية ّ 

 

 من أجل الحمالن اليوم،

 

ّألنه متى ضلت الخراف ّ 

 

  وخيمھناك ثمن

 

 ٦.ّستضطر الحمالن إلى دفعه

 

وإذا كان " :ّكما يكشف لنا الرب في كتاب المبادئ والعھود العواقب التي يتسبب بھا الوالدان اللذان يقودان أوالدھما نحو الضياع
ّن اإلله الحي والمعمودية ّيعلمونھم إدراك مبدأ التوبة واإليمان بالمسيح ابال ّولكنھم [...] ّھناك آباء وأمھات لھم أطفاٌل في صھيون  ّ

َفسوف تحل الخطية على رؤوس والديھم[...] وھبة الروح القدس بوضع األيدي  ّ ّ".٧ 

 

ّال يمكننا أن نشدد بما فيه الكفاية على أھمية دور الوالدين في تعليم أوالدھم العادات المقدسة عبر الكلمة والقدوة َّ ويضطلع األوالد  .ّ
ّأيضا بدور مھم في تأسيس  ٍ ٍبيت متمحور حول المسيحً ًدعوني أشارككم حديثا صغيرا ألقاه ويل، وھو حفيدي البالغ  .ٍ  سنوات من ٨ً
 :ّالعمر، يصور ھذا المبدأ

 

ّإن الحبل مكون من عدة خيوط متشابكة بعضھا  .ّأنا أحب ركوب الخيل والذھاب مع أبي للقبض على الحيوانات بواسطة الحبل" ٌّ ّ
ًن الحبل مكونا من خيط واحد فقط، لما كان يفي بالغرضولو كا ً.ببعض لجعله قويا ّولكن بما أن خيوط الحبل كثيرة وھي تعمل  .ّ

ّمعا، نتمكن من استخدامه ألغراض متعددة وھو متين ّ ً. 

 

كان ّفعندما يعمل شخٌص واحد فقط بجھد ويقوم بالعمل الصحيح، لن تكون العائلة قوية كما لو  .يمكن للعائالت أن تكون كالحبال"
 .الجميع يقومون بالجھود المطلوبة ويساعدون بعضھم البعض

 

ّفعندما أعامل أختي إيزابيل بلطف، نتسلى معا وھذا يسعد أبي وأمي .ّأنا أعرف أنني عندما أقوم بالعمل الصائب، أساعد عائلتي" ً ّ. 
يمكنني مساعدة عائلتي عبر الحفاظ على كما  .ّوإن أرادت أمي القيام بشيء، يمكنني مساعدتھا عبر اللعب مع أخي الصغير جوي

ًوبما أنني الولد البكر في العائلة، أعرف أنه من المھم أن أشكل مثال  .نظافة غرفتي والمساعدة متى استطعت بالسلوك الحسن ّ ّّ
 .ويمكنني بذل أقصى الجھود للقيام بالخيار الصحيح وحفظ الوصايا ً.صالحا

 

ًعدة عائالتھم لتكون قوية مثل الحبل القويّأنا أعرف أن األوالد يستطيعون مسا" ٍوعندما يبذل كل واحد قصارى جھده ويتعاون  .ّ ّ
 ."ّمع اآلخرين، يمكن للعائالت أن تكون سعيدة وقوية

 

ّعندما يترأس الوالدان العائلة بالمحبة والبر ويعلمون أوالدھم إنجيل يسوع المسيح  ّ ّ إعطاء المثل الصالح، عبر الكلمة وبواسطة ّ
ٍندما يحب األوالد والديھم ويدعمونھما عبر تعلم المبادئ التي يعلمھا الوالدان وممارستھا، ستكون النتيجة تأسيس بيت متمحور وع ٍ ّ ّ َ ّ

 .حول المسيح

 



ّإخوتي وأخواتي، نحن نفھم الطبيعة األبدية للعائلة ونؤمن بھا كأعضاء في كنيسة يسوع المسيح لقديسي األيام األخيرة ويجب أن  .ّ
ٍھمنا ھذا الفھم واإليمان للقيام بكل ما في وسعنا من أجل تأسيس بيت متمحور حول المسيحيل ٍ ّأنا أشھد أمامكم أننا عندما نسعى  .ّ

ّوراء ذلك، نمارس بشكل أكبر الحب والخدمة اللذين جسدھما مخلصنا يسوع المسيح عبر حياته وكفارته ويمكن لبيوتنا أن تصبح  ّ ّ ّ ٍ
 .باسم يسوع المسيح، آمين .ًلى األرض نتيجة لذلكًفعال مثل السماوات ع
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