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REVISION 2 
181st Annual General Conference 

Saturday Afternoon Session, April 2, 2011 
 

 الخدمة في البھجة
  

 باالرد راسل. م الشيخ
  
 عشر اإلثني الرسل رابطة من
  

 الربيع رزھو بألوان لالستمتاع الفرصة سيغتنمون اليك سولت مدينة إلى زيارة في ھم بينكم الذين ّأن آمل وأخواتي، إخوتي
 .ّالزكية وبروائحھا اليك سولت بھيكل المحيطة الجميلة

  
 جميع "ّألن وقيامته؛ وتضحيته المسيح يسوع فادينا بحياة الفصول دورة عبر ّويذكرنا والحياة للنور ٍبتجديد يؤتي الربيع فصل ّإن

 ).٦٣: ٦ موسى]" (به [لتشھد ُوصنعت ُخلقت قد األشياء
  

 الحياة ّفمتطلبات .والضياع والتعقيدات االرتياب من ٌعالم يختبئ يحملھا، التي األمل ورمزية الجميل يالربيع اإلطار ھذا ومقابل
 أمراض ّجراء واألسى األلم ّوحتى الدنيوية، والنشاطات والدعوات الكنيسة وإدارة األوالد وتربية والعمل الدراسة مثل اليومية
 لنجد واالرتياب ّالتحديات من ّالمعقدة الشبكة ھذه من أنفسنا تحريرً إذا يمكننا كيف .وترھقنا تتعبنا قد ّكلھا ّمتوقعة، غير ٍومآس
 والسعادة؟ البال راحة

  
 .١٨٤٩ العام في أغرته كاليفورنيا في الذھب فورة ّأن عنه ُيروى الذي بوسطن من الشاب التاجر ذلك مثل ّنتصرف ماً كثيرا
 يعجز يكاد المرء ّأن لدرجة كبيرة ذھب بكتل تزخر ّأنھا له قيل إذ كاليفورنيا ُأنھر في الثروة عن يبحث وراح ممتلكاته ّكل فباع
 .حملھا عن

  
 من متزايدة كومة الوحيدة مكافأته كانت ً.فارغا ُيخرجه النھر مياه تحت وعاءه ُينزل ّكلما الشاب وكان الطويلة، ّاأليام ّمرت

ًمنقبا ّأنّ إال والمغادرة البحث عن ّالتوقف في ّكريف فراح مال، لديه يعد ولم باإلحباط أصيب .الحجارة ًمسنا ِّ  جاء خبرة وصاحب ّ
 ."ّبني يا عليھا، َحصلت كبيرة حجارة كومة من لھا يا: "له وقالً يوما إليه

  
 ."دياري إلى أعود سوف .ھنا ٍذھب من ما: "الشاب فأجابه

  
 بيديه َحجرين وأخذ ."تجده أين تعرف أن فقط عليك .بالفعل ذھٌب ھناك بل: "وقال الحجارة كومة نحو ّالمسن ِّالمنقب مشى

 .الشمس نور تحت تلمع الذھب من رقائق ّعدة وأظھر أحدھما فانشطر باآلخر الواحد وضرب
  

 الكيس في الموجودة تلك مثل كبيرة ذھبية كتل عن أبحث أنا: "له فقال ِّالمنقب خاصرة على الجلد منً كبيراً كيسا الشاب الحظ
 ."صغيرة رقائق ّمجرد أريد ال صرتك،خا على

  
 ّأن باكتشاف فوجئ ّولكنه .الذھب من كبيرة كتل ّعدة يجد أنً متوقعا داخله في نظر الذي الشاب نحو كيسه ِّالمنقب ّمد ٍعندئذ،
 .الصغيرة الذھب رقائق بآالفً مليئا كان الكيس

  
 بھذه كيسك ملء فرصة ّتفوت ّأنك لدرجة كبيرة ذھبية كتل عن بحثال في منشغٌل ّأنك ّبني يا لي يبدو: "ٍعندئذ ِّالمنقب له قال

 ."طائلةً ثروة لي ّأمن قد بصبر الصغيرة الرقائق لھذه تجميعي ّإن .الثمينة الذھبية الرقائق
  

 [...] يرةحق وبوسائل [...] العظائم تستجلب الصغائر ّإن" :حيالمان البنه ألما ّعلمھا التي الروحية الحقيقة ّالقصة ھذه ّتجسد
 )٧-- ٦: ٣٧ ألما( ."كثيرة نفوس على الخالص] ّالرب [يجلب

  
 التأثيرات من ّحرة بسيطة حياتنا لتكون السعي علينا كذلك، .تعقيده حاولنا مھما بسيط المسيح يسوع إنجيل ّإن وأخواتي، إخوتي

 .ّاألھم األمور على ّومركزة الخارجية،
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 ّسيؤدي التي اإلنجيل ذھب رقائق ھي ما لحياتنا؟ والھدف الوضوح ّتؤمن التي نجيلاإل في والبسيطة الثمينة العناصر ھي ما

 الغالية؟ األبدية الحياة ھبة أي األعظم، بالكنز مكافأتنا إلى حياتنا خالل بصبر تجميعھا
  
 المبدأ ھذا ّتقبلنا ما اوإذ. ٍسام ّوحتى عميق ولكن بسيط مبدأ وھو المسيح يسوع إنجيل كامل يشمل واحد مبدأ ھناك ّأن أعتقد أنا
 .جديد من هللا حضرة في نحيا أن من ّنتمكن كي وتقديسنا تطھيرنا إلى ّسيؤدي حياتنا، محور وجعلناه قلبنا ّكل من
  
 "الناموس؟ في العظمى ھي ّوصية ّأية ّمعلم، يا: "سأله الذي ّالفريسي أجاب عندما المبدأ ھذا ّالمخلص ذكر لقد
  
 .فكرك ّكل ومن نفسك ّكل ومن قلبك ّكل من إلھك ّربال ّتحب يسوع، له فقال"
  
 .والعظمى األولى ّالوصية ھي ھذه"
  
 ).٤٠--٣٦: ٢٢ ّمتى" (كنفسك قريبك ّتحب: مثلھا ّوالثانية"
  

 دمةوالخ ّالطيبة األعمال عبر أقربائنا مع ّالحب ھذا مشاركة من ّنتمكن وفكرنا ونفسنا قلبنا ّكل من والمسيح هللا ّنحب عندما فقط
 .اليوم بيننا كان لو بھاً جميعا ويخدمنا ّليحبنا ّالمخلص كان التي الطريقة ّأي
  

 اآلب وأعمال وشعور تفكير أكثر يشبه بشكل ّونتصرف ونشعر ّنفكر المحبة، أي ھذا، النقي المسيح ّحب يغمرنا وعندما
 ّعشية رسله مع الرغبة ھذه شارك وقد .فزهوحوا ّالمخلص برغبة شبيھة وحوافزنا العميقة رغبتنا وتصبح .ويسوع السماوي
 صلبه

  
 .. . .أحببتكم كماً بعضا بعضكم ّتحبوا أن: أعطيكم أنا جديدة ّوصية" ً:قائال

  
 ).٣٥-- ٣٤: ١٣ ّيوحنا" (لبعضً بعضا ّحب لكم كان إن تالميذي ّأنكم الجميع يعرف بھذا"
  
 صغيرة ّطيبة أعمال خالل من بل والبطولية الكبيرة األعمال لخال من يظھر ال .ناشط حبٌّ ھو ّالمخلص وصفه الذي ّالحب ّإن

  .بسيطة وخدمة
  

 .منھا البعض أقترح أن لي اسمحوا .ّونحبھم اآلخرين نخدم أن خاللھا من يمكننا التي والظروف الطرق تكثر
  

ًأوال،  نصيحة ّاتباع: الذھبية القاعدة ممارسة ھو بيت ّكل في يسود أن يجب الذي ّواألھم الوحيد فالمبدأ .البيت في تبدأ ّالمحبة ّإن ّ
 تكون قد ما ّوتخيلواً قليال ّفكروا ).١٢: ٧ ّمتى" (بھمً أيضا أنتم ھكذا افعلوا بكم الناس يفعل أن تريدون ما ّفكل "القائلة ّالرب

 ً.بعضا بعضھم واّيحب أن عائالتنا أفراد بالقدوة ّنعلم دعونا .ّمتھورةً أعماال أو ٍكلمات ّتتلقون كنتم إن مشاعركم
  
 القاعدة فيھا ترشد أماكن ّتشكل أن يجب وفروعنا فأجنحتنا .الكنيسة: للخدمة كبيرة بفرص فيھا نحظى التي األخرى األمكنة من

 والتشجيع الدعم بكلمات ّونتفوه بطيبةً بعضا بعضنا نعامل عندما .ّمستمر ٍبشكل البعض بعضنا تجاه وأعمالنا كلماتنا الذھبية
ّمحبة ٍوحدة خلق على المساعدة يمكننا البعض، بعضنا حاجاتب ونشعر ِ  للنميمة مكان ال ّالمحبة، تسود فحيث .الجناح أعضاء بين ُ

 .القاسية الكلمات أو
  

 أعلن فقط أسبوعين منذ .اآلخرين حياة لمباركة المفيدة الخدمة في ّيتوحدوا أن والشباب، منھم الراشدين الجناح، ألعضاء يمكن
 مئات ينقذ" والضعفاء نفوسھم في األقوياء "بين الدمج ّأن الجنوبية، أميركا في الغربية الشمالية المنطقة رئيس ناش، الشيخ

ً قوياً رابطا ھذه الطيبة أعمال ّتولد .والخدمة ّالحب عبر" اآلخر تلو الواحد "يعودون وھم ً.نشاطا ّاألقل والشباب الراشدين
 متمحوٌر الثمينة الذكريات من العديد ّأن كما .للمساعدة ّالمتلقي أو ِالمساعد الطرف أكانوا يھاف المشاركين جميع بينً ومستداما

 .كھذه خدمات حول
  

 من الجناح في آخرين أعضاء إلى فيھا ُانضممت التي األوقات خاص ٍبشكل أذكر الكنيسة، إدارة في العديدة سنواتي ّأتذكر عندما
 .األشخاص أحد مساعدة أجل
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 التابعة الوتد مزرعة في العلف حفرة لتنظيف جناحي في الناشطين األعضاء من العديد مع وعملتً أسقفا كنت عندما أذكر ً،مثال

 لالنضمام سنوات ّلعدة الكنيسة عن غاب قد كانً نشاطا ّأقلً أخا دعونا عملنا خالل !الممتعة ّبالمھمة ھذا يكن لم .اإلنعاش لبرنامج
ً الحقا ُختم ّثم الكنيسة إلى عاد النتنة، الحفرة ھذه في ّونتحدث نعمل ّكنا فيما معنا بھما شعر التي لمؤاخاةوا ّالمحبة وبفضل .إلينا
 ّمھمات ّأدوا منھم فالعديد .اآلن أحفاده وأوالد وأحفاده، أوالده الخدمة عبر مؤاخاتنا باركت لقد .وأوالده زوجته مع الھيكل في

 .الذھب من صغيرة رقاقة: بسيط فعل بواسطة حصل عظيم عمل وھذا ّأبدية، عائالت ّربوني وھم الھيكل في ّوتزوجوا تبشيرية
  

 عن خالص كتعبير مساعدتنا إلى يحتاجون الذين أولئك إلى اليد ّمد يمكننا .مجتمعاتنا ھو فيه الخدمة يمكننا الذي الثالث المجال
 وضع وتحسين الناس معاناة من التخفيف أجل من كلل بال وعملوا "العون أيادي "قمصان لبسوا قد منكم والعديد .واھتمامنا ّحبنا

 بعد اختفوا الذين األعضاء عنً بحثا بثمن َّتقدر الً خدمة اليابان في سنداي وتد في ّالعزاب الراشدون الشباب ّأمن لقد .مجتمعاتھم
ّتعد ال اآلخرين خدمة طرق ّإن .البالد ّھزا اللذين العاتية والموجة الكبير الزلزال  .ُتحصى وال ُ

  
 أفضلً فھما الصداقات ھذه عن ّويتأتى .نخدمھم الذين أولئك أصدقاء نصبح أن يمكننا وخدمتنا القلب من النابعة طيبتنا خالل من

 .الكنيسة عن المزيد ّتعلم ورغبة لإلنجيل لتفانينا
  
 :قال عندما المبدأ ھذا ّقوة عن ورذلن جوزف الشيخ العزيز صديقي ّتحدث لقد
  
 التي العالقات ويصقل القلوب ُيلين ّإنه .األصدقاء ويخلق األبواب يفتح سفر جواز بمثابة ]ّإنه[ . .العظمة جوھر اللطف ّيشكل"

 ).٢٠٠٥ أبريل/نيسان وسبعون، وخمسة المائة العام المؤتمر" اللطف، فضيلة" ("العمر مدى ّتستمر أن يمكن
  

 .وجيران كأصدقاءً أيضا بل للتبشير ّكمتفرغين فقط ليس التبشيرية ّالمھمات أديةت عبر السماوي اآلب أبناء خدمةً أيضا يمكننا
 حاجات ّالمبشرين، مع األعضاء، يالحظ عندما سيحصل بل .الغرباء أبواب قرع عبر فقط يحصل لن للكنيسة المستقبلي فالنمو
 .مسيحوال هللا ّبحب وممتلئين الخيرية، الخدمة بروح ّمتحلين لھا ويستجيبون الغير

  
 .ّعنا المزيد بمعرفة الكثيرون وسيرغب .ّوحبنا بصدقنا األمين القلب أصحاب سيشعر واألخوات، اإلخوة ّأيھا بذلك، نقوم عندما
 من وخدمةً اھتماما األمر ّيتطلب بل فقط ّالمبشرين يد على ذلك تحقيق يمكن وال .ّكلھا األرض وتمأل الكنيسة ّستتوسع فقط ٍعندئذ
 .عضو ّكل ِقبل

  
 إلى يحتاج من ُسيعلمنا الھادئ الخافت الصوت فھذا .ّكلھا خدمتنا في القدس الروح ھمسات تجاه ّحساسين نكون أن علينا

 .لمساعدته نفعل أن يمكننا وماذا مساعدتنا
  

قوم بھا ًغالبا ما تقتصر أعمال الخدمة التي ن ...من الضروري أن نخدم بعضنا البعض في الملكوت" :قال الرئيس سبنسر كمبل
من أفعال صغيرة ولكن [...] ّللمساعدة في المھام العادية، ولكن يا لھا من نتائج مجيدة قد تنبع [...] على تشجيع بسيط أو تقديم 

 )Small Acts of Service," Ensign, Dec 1974, 2"( !"مقصودة
  

 شخص لمساعدة ما ٍبأمر القيام يستطيع ّامن وكلٌّ الدوام، على موجودة اآلخرين حاجات" :مونسن توماس الرئيس نصح وقد
 نوفمبر/الثاني تشرين األولى، الرئاسة رسالة" (ُيذكر ھدف لحياتنا يكون فلن اآلخرين، خدمة في أنفسنا نھلك لم إن.  . . .ّمعين
 ").آخر؟ً شخصا ألساعد اليوم به ُقمت الذي ما "،٢٠٠٩

  
 ونسعى فيھا نرغب أن علينا التي المحبوب وابنه السماوي ألبينا صفة ّأھم ّأن علىً مجددا ّأشدد أن لي اسمحوا وأخواتي، إخوتي
 من ّالمخلص فعل كما وخدمتھم اآلخرين ّحب على قدرتنا وتنبع .النقي المسيح ّحب ّالمحبة، ھبة ھي أنفسنا في امتالكھا وراء
 .الھبة ھذه

  
 :ّتلقيھا يمكننا كيف وأخبرنا الھبة لھذه العظمى األھمية مورمون النبي ّعلمنا لقد
  
 يسوع البنه المخلصين األتباع لجميع منحه الذي ّالحب بھذا تمتلئوا لكي قلوبكم ّبكل ّالرب إلى ّصلوا ّاألحباء، إخوتي يا لذلك،"

َّنطھر لكي الرجاء؛ ھذا على نحصل لكي ھو؛ كما سنراه ّألننا ظھر، متى مثله نكون ّحتى هللا؛ أبناء تصيروا لكي المسيح؛  كما ُ
 ).٤٨: ٧ موروني" (طاھر وھ
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ِّتحقق  ّإن كبيرة،ً ثروة ّلتشكل الوقت مع تتراكم التي الصغيرة الذھب رقائق ومثل .البسيطة الصغيرة األعمال خالل من العظائم ُ
 تجاه نيوالتفا السماوي، اآلب تجاه ّالحب يمألھاً حياة ّلتكون ستتراكم بھا نقوم التي البسيطة الصغيرة والخدمة الطيبة أعمال
 .بعض إلى بعضنا اليد فيھا ّنمد ّمرة ّكل في والبھجة بالسالم وإحساس المسيح، يسوع ّالرب عمل

  
 إخوتنا تجاه ومتعاطفة بسيطة ٍخدمة أعمال عبر التكفيرية ّالمخلص لتضحية وتقدرينا ّحبنا فلنظھر الفصح، موسم من نقترب فيما

 .آمين المسيح، يسوع باسم ذلك أجل من ّأصلي أنا .ومجتمعاتنا والكنيسة المنزل في وأخواتنا


