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REVISION 1 
181st Annual General Conference 

Priesthood Session Session, April 2, 2011 
 

 طاقتك، امتيازك
  

 الرئيس ديتر أختدورف
  

 المستشار الثاني في الرئاسة األولى
  

ّإليكم قصة رجل حلم طيلة حياته باإلبحار على متن سفينة كبيرة في البحر األبيض المتوسط ٍّ َ ل نفسه يمشي في ّوكان يتخي .ٍ
ّفوفر أكبر قدر ممكن من المال حتى بات معه ما يكفي للقيام بتلك الرحلة .طرقات روما وأثينا وإسطنبول ٍ ّوبما أن وضعه  .ّ

ّالمادي لم يكن جيدا، اشترى حقيبة إضافية مألھا بعلب الفاصولياء والبسكويت المالح وأكياس بودرة الليموناضة، وھذا ما كان  ًّ ً ّ
 .ّه كل يوميقتات من

  
ّكم كان يرغب لو يمكنه االشتراك في النشاطات العديدة المتوفرة على متن السفينة، من ممارسة الرياضة في النادي ولعب 

 .ّوكان يحسد أولئك الذين كانوا يستطيعون الذھاب لمشاھدة األفالم والعروض والندوات الثقافية .الغولف والسباحة في البركة
ّلتذوق المأكوالت الشھية التي يراھا على السفينة، فكل وجبة تبدو وكأنھا مأدبةًوكم كان أيضا يتوق  ّ ّ ّولكن الرجل لم يكن يريد  !ّ

ّوقد تمكن من رؤية المدن التي لطالما حلم بزيارتھا، لكنه أمضى  .ٍّإنفاق الكثير من األموال فلم يشارك في أي من ھذه النشاطات ّ
 .صغيرة يأكل طعامه المتواضعالجزء األكبر من رحلته في غرفته ال

  
ّفعرف الرجل عندئذ أن حفلة الوداع، وكل  .ّفي اليوم األخير من الرحلة البحرية، سأله أحد أفراد الطاقم أي حفلة وداع سيحضر ّ ٍ

ًشيء تقريبا على متن السفينة مثل األكل ووسائل التسلية والنشاطات، كان مضمنا في سعر تذكرة السفر ًّ ت فالحظ بعد فوا .ٍ
 .ّاألوان أنه كان يعيش دون امتيازاته بكثير

  
ّھل نحن كحملة للكھنوت نعيش دون امتيازاتنا عندما يتعلق األمر بالقوة المقدسة والھبات  :والسؤال الذي يثيره ھذا المثل ھو ّ ّ

ّوالبركات التي تشكل فرصتنا وحقنا كحاملين لكھنوت هللا؟ ّ 
  

 مجد الكھنوت وعظمته
  

ّكلنا يعلم أن ال ّفقد علمنا النبي جوزف أن  .ّكھنوت ھو أكثر بكثير من مجرد اسم أو لقبّ ًالكھنوت ھو مبدأ أزلي كان موجودا مع "ّ
ّتظھر القوة " بل ٢"ّحتى مفتاح معرفة هللا"ويحمل الكھنوت  ١."ّإلى األبد، ال يعرف بداية األيام وال نھاية السنين. . . هللا منذ األبد 

 . ذاتھا فيه٣"ّاإللھية
  

ّمقدسون " وھم ٤]."هللا[مختاري . . . يصيرون "ّفإن حملة كھنوت ملكيصادق قد  .ّإن بركات الكھنوت تفوق قدرتنا على الفھم
ّقد يكون من الصعب فھم ذلك، ولكنه أمٌر .  في نھاية المطاف٦]"اآلب[ّكل ما يملكه "ّ ويمكنھم تلقي ٥"بالروح لتجديد أجسادھم

 .جميل وأنا أشھد على حقيقته
  

ٌإن مجرد ائتماننا من قبل أبينا السماوي على ھذه القوة والمسؤولية ھو لدليٌل على حبه العظيم لنا وإعالن مسبق عن طاقتنا كأبناء  ّ ّّ ّ
 .هللا في الحياة األخرى

  
ّإال أن أعمالنا تشير في أغلب األحيان إلى أننا نعيش دون ھذه الطاقة بكثير ّ ّ، يمكن للعديد منا وعندما يسألنا أحدھم عن الكھنوت .ّ

ّأن يتلو تعريفا صحيحا له ولكننا في حياتنا اليومية قد ال نظھر اإلثباتات الكثيرة على أن فھمنا يفوق مجرد نص تمرنا على  ّ ّ ّّ ّ ً ً
 .حفظه

  
ٍيمكننا أن نرضى بتجربة مصغرة كحملة للكھنوت ونقبل باختبارات دون امتيا :ّأيھا اإلخوة، نحن أمام الخيار التالي ٍ  .زاتنا بكثيرّ

ّأو يمكننا االشتراك في مأدبة سخية من الفرص الروحية والبركات الكھنوتية الشاملة ّ. 
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  ماذا يمكننا أن نفعل لنكون على مستوى طاقتنا؟

  
ّإن الكلمات المكتوبة في النصوص المقدسة والمحكية في المؤتمر العام ھي  ّ فھي ليست فقط لنقرأھا أو " ّلنطبقھا على أنفسنا"ّ

ّ فكثيرا ما نحضر االجتماعات ونكتفي بھز رؤوسنا، حتى أننا قد نبتسم ابتسامة العارف ونوافق على ما يقال٧.نسمعھا ّ ّ كما قد  .ً
ٍ، ولكن في مكان ما بين االستماع وكتابة مالحظة التذكير على ً"سأقوم بذلك حتما: "ّندون بعض نقاط العمل ونقول ألنفسنا

إخوتي، دعونا نحرص على وضع مفتاح  ".ًالحقا"ّإلى وضعية " العمل"ُاألمر على األرض، يدار مفتاح ّھواتفنا الذكية، والقيام ب
 "!اآلن"في وضعية " العمل"
  

ّعندما تقرأون النصوص المقدسة وتستمعون إلى كلمات األنبياء من كل قلبكم وعقلكم، سيقول لكم الرب كيف تكونون على  ّ ّ
ّ تدعوا يوما يمر من دون القيام بشيء من أجل العمل بحسب ھمسات الروحال .ّمستوى امتيازاتكم الكھنوتية ً. 

  
ًأوال  اقرأوا دليل المستخدم :ّ

  
ًإن كنتم تمتلكون الكمبيوتر األكثر تطورا واألغلى ثمنا في العالم، ھل تستخدمونه فقط لتزيين مكاتبكم؟ ً قد يبدو ھذا الكمبيوتر  ّ

ّولكنكم لن تتمكنوا من االستفادة من كل طاقته إال بعد دراسة دليل المستخدم وتعلم كيفية  .تّوقد يتمتع بالكثير من الطاقا ً.مذھال ّ ّ ّ ّ
ّاستخدام برمجياته والضغط على زر التشغيل ّ. 

  
ّلكھنوت هللا المقدس أيضا دليل استخدام خاص به ً ٍدعونا نلتزم بقراءة النصوص المقدسة والدالئل باستھداف وتركيز أعمق .ّ ٍ ّ. 

ّفكلما درسنا ھدف الكھنوت وطاقته واستعماله  . من كتاب المبادئ والعھود١٢١ و ١٠٧ و ٨٤ و ٢٠بإعادة قراءة األقسام لنبدأ 
ّالعملي، كلما ذھلنا بقوته، وسيعلمنا الروح كيف نصل إلى ھذه القوة ونستعملھا لنبارك عائالتنا ومجتمعاتنا والكنيسة ّّ ُّ. 

  
ّنحن أناٌس نعطي عن حق األولوية  ّالعليا للتعلم غير الديني والتطور المھنيّ فنحن نريد أن نلمع في الدراسة والصنعة وينبغي  .ّ

ّأنا أشيد بجھودكم الثابتة من أجل أن تحصلوا العلم وتصبحوا خبراء في مجاالت عملكم .علينا ذلك ًولكنني أدعوكم أيضا  .ُ ّ
ًلتصبحوا خبراء في عقائد اإلنجيل وخاصة في عقيدة الكھنوت ّ. 

  
ّنحن نعيش في زمن يسھل فيه الوصول إلى النصوص المقدسة وكلمات الرسل واألنبياء العصريين أكثر من أي وقت مضى في  ّ ّ

ّولكنه امتياز لنا وواجب ومسؤولية أن نسعى وراء تعاليمھم ونستوعبھا .التاريخ ٌ ّإن مبادئ الكھنوت وعقائده جميلة وسماوية .ّ ّ. 
ّوطاقته وطبقنا ھدفه العملي، كلما وسعنا نفوسنا وإدراكنا، وتمكننا أن نرى ما يخبئه لنا الربّفكلما درسنا عقائد الكھنوت  ّ ّ ّّ ّ. 

  
 اسعوا وراء رؤى الروح ً:ثانيا

  
ُتتطلب الشھادة األكيدة على يسوع المسيح وإنجيله المستعاد أكثر من المعرفة وحدھا، فھي تحتاج إلى رؤيا شخصية، يثبتھا  ّ ّ

ّقناة بدأ القادر على كل شيء "ّلقد أوضح النبي جوزف سميث أن الكھنوت ھو  .المتفاني لمبادئ اإلنجيلالتطبيق الصادق و
 ٨."ّبكشف مجده عبرھا في بداية خلق ھذه األرض، وقد أكمل الكشف عن نفسه لبني البشر عبر ھذه القناة حتى يومنا ھذا

  
ّفھناك مثال أولئك الذين يؤمنون ولكنھم ال  .ّ دون امتيازاتنا الكھنوتيةإن لم نكن نسعى وراء استخدام قناة الرؤيا ھذه، نكون نعيش ً

ّفقد تلقوا العديد من األجوبة عن طريق الصوت الھادئ الخافت على فترة طويلة من الزمن ولكن بما أن  .ّيعرفون أنھم يؤمنون ّ
ّھذا اإللھام يبدو صغيرا جدا وبسيطا، ال يدركون حقيقته الفعلية ً ً ًنتيجة لذلك، يسمحون للشكوك بمنعھم من تحقيق طاقاتھم كحملة  .ًّ

 .للكھنوت
  

ّإن الرؤيا والشھادة ال تأتيان دائما بقوة خارقة ً ٍوھي تأتي أحيانا بشكل  .ٍفللعديد من الناس، تأتي الشھادة ببطء، الجزء تلو اآلخر .ّ ً
ّتدريجي جدا لدرجة أنه يصعب علينا تذكر اللحظة الفعلية التي ّ ّ ً ، [...]ًأمرا على أمر "فا يعطينا  .ّ عرفنا فيھا أن اإلنجيل حقيقيّ

ًفرضا على فرض، ھنا قليال وھناك قليال ً ً".٩ 
  

ّفنبدأ بكمية صغيرة من النور، حتى ولو كان ذلك مجرد رغبة  .ّيمكن مقارنة شھادتنا بكرة الثلج التي تكبر كلما تدحرجت أكثر ّّ
ًوكل من يتسلم النور ويستمر مع هللا يتسلم نورا أكثر؛ وھذا النور يزداد بريقا "ً تدريجيا ١٠"رالنور يحتضن النو"و .في اإليمان ً ّ ّّ ّ

 ١٢." ملئه]ّنتسلم[في الوقت المناسب " و١١"ّحتى اليوم الكامل



April 2011 Priesthood Session Session --- 34 President Dieter F. Uchtdorf, xxx Language p.3 

  
ّفكروا كم من المجيد أن نصل إلى ما بعد حدودنا األرضية وأن تتفتح عيون أذھاننا وأن نتلقى النور والمعرف ّ ّ ة من مصادر ّ

ّإنه المتياز وفرصة لنا كحملة للكھنوت أن نسعى وراء الرؤيا الشخصية ونتعلم كيف نعرف الحقيقة بنفسنا عبر شھادة  !ّسماوية ّ ٍ ٌ ّ
 .الروح القدس األكيدة

  
ّولنطلب من الرب أن ينعم على أذھاننا ونفوسنا بشرارة اإليمان الت .ّدعونا نسعى بجد وراء نور اإللھام الشخصي ّي ستمكننا من ُ

ّتلقي خدمة الروح القدس اإللھية والتعرف إليھا في ظروفنا وتحدياتنا وواجباتنا الكھنوتية الخاصة ّ ّّ ّ. 
  

ّجدوا البھجة في الخدمة الكھنوتية ً:ثالثا ِ 
  

ّخالل مسيرتي المھنية كطيار، حظيت بفرصة أن أكون قبطان إشراف وتدريب ّوكان يتضمن ھذا العمل تدريب الطي .ّ ارين ّ
ٍالمتمرسين واختبارھم للتأكد من كونھم يمتلكون المعرفة والمھارات الضرورية لتشغيل تلك الطائرات الكبيرة الرائعة بشكل آمن  ّ ّ

 .ّوفعال
  

ّواكتشفت مع الوقت أن بعض الطيارين لم يفقدوا أبدا إثارة الطيران في الجو حتى بعد سنوات كثيرة من احترافھم لقيادة  ّ ً ّ ّ
ّيفكون القيود الثقيلة التي تربطھم باألرض ويرقصون في السماء على متن أجنحة مزينة "ّفيشعرون بأنھم الطائرات  ّ
ّ كانوا يحبون صوت الھواء المندفع وھدير المحركات القوية والشعور بـ١٣."بالبسمات ّ باالتحاد مع الھواء والسماء الداكنة "ّ

 . كانت حماستھم معدية١٤."والنجوم أمامھم
  

ّھناك أيضا من يقوم بعمله بشكل روتيني خال من أي حماسةوكان  ٍ ٍ ّفقد كانوا يجيدون استخدام األنظمة وقيادة الطائرات ولكنھم  .ً
ّحيث ال تحلق الطيور المغردة وال النسور"فقدوا بھجة الطيران  ّ في مرحلة ما من مسيرتھم المھنية١٥"ّ كانوا قد فقدوا شعور . ٍ

ّلئ للشمس أو لدى تأمل جمال خلق هللا عند عبور المحيطات والقاراتٍالذھول لدى رؤية شروق متأل ْ ّ ُكنت أمنحھم الشھادات  .ٍ
ُالالزمة إذا كانوا على قدر المتطلبات الرسمية ولكنني في الوقت عينه كنت آسف لھم َ ّ ّ. 

  
ّما ھو متوقٌع منكم ولكن من دون ٍعليكم أن تسألوا أنفسكم إن كنتم تقومون بعملكم كحملة للكھنوت بشكل روتيني، أي تقومون ب

ّيعطينا حمل الكھنوت فرصا وفيرة لنشعر بالبھجة التي عبر عنھا عمون كالتاليإذ  .ّاختبار البھجة التي يجب أن تتحلوا بھا ً ُ: 
ّأفال يحق لنا أن نتھلل؟" ّوقد كنا وسائل في يدي  . . . ّ ؛ أجل [ . . .] ّب َفلنفخر؛ بالر . لتحقيق ھذا العمل العظيم العجيب]ّالرب[ّ

 ١٦."نبتھج
  

طوبى للشعب : "نقرأ في سفر المزامير !ّونحن مباركون للغاية ألننا نحمل كھنوت هللا !ّإخوتي، إن ديانتنا ھي ديانة فرح
 . نحن يمكننا اختبار ھذه البھجة العظمى إن سعينا وراءھا١٧."ّيا رب، بنور وجھك يسلكون .العارفين الھتاف

  
ّونشعر أحيانا بأن واجباتنا ھي أعباء ّن اختبار السعادة المتأتية عن خدمة الكھنوت اليومية على األرض،ًغالبا ما نعجز ع ولكن  .ً

ّالتعب والتخوف والتذمر: ّيا إخوتي، دعونا ال نبدد حياتنا غارقين في التاءات الثالث فنحن نعيش دون امتيازاتنا عندما نسمح  .ّ
ًلبھجة الكبيرة المتأتية عن خدمة الكھنوت المخلصة والمتفانية، خاصة بين جدران منازلناّللھواجس الدنيوية أن تبعدنا عن ا ّ ِ نحن  .ّ

ّنعيش دون امتيازاتنا عندما نفشل في االشتراك في مأدبة السعادة والسالم والبھجة التي يمنحھا هللا بكل سخاء إلى خدام الكھنوت  ّ
 .المخلصين

  
ّأيھا الشبان، إن كنتم تعتبرون ال ًمجيء إلى الكنيسة باكرا من أجل المساعدة في تحضير القربان صعوبة أكثر منھا بركة، أدعوكم ّ ً

ٍإذا للتفكير في ما قد يعنيه ھذا المرسوم المقدس بالنسبة إلى عضو في الجناح مر بأسبوع صعب ّ ّ إخوتي، إن كنتم ال ترون  .ً
ّ، أدعوكم إلى النظر بعيون اإليمان إلى تأثير زيارة خادم للرب لعائلة االستفادة الناجمة عن جھود التعليم المنزلي التي تبذلونھا

ّعندما تستوعبون الطاقة اإللھية لخدمتكم الكھنوتية، سيمأل روح هللا قلوبكم وأذھانكم  .ّتعاني من الكثير من المشاكل الخفية
 .وسيسطع في عيونكم ووجوھكم

  
ّتجاه المسؤولية التي ائتمننا عليھا الربٍدعونا كحملة للكھنوت ال نفقد الذھول واإلعجاب  ّ. 
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 خاتمة

  
ِإخوتي األعزاء، لنسع بثبات وراء تعلم عقيدة الكھنوت المقدس، ولنقو شھاداتنا أمرا على أمر عبر تلقي رؤى الروح ولنجد  ّ ً ِّ ّ ّ َ ّ

ّالبھجة الحقيقية في الخدمة الكھنوتية اليومية ّ ٍش على مستوى طاقاتنا وامتيازاتنا كحملة عندما نقوم بھذه األعمال سنبدأ بالعي .ّ
 ١٨]."ّيقوينا[ّكل شيء في المسيح الذي ] نستطيع"[للكھنوت، كما سوف 

  
ّعلى ھذا أشھد بصفتي رسوال للرب وأترك لكم بركتي، باسم يسوع المسيح المقدس، آمين ّ ً. 
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