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ORIGINAL 
181st Annual General Conference 

Sunday Morning Session, April 2011 
 

  االنتظار على طريق دمشق
  

  الرئيس ديتر أختدورف
  

  األولى الرئاسة في الثاني المستشار
  
 الكنيسة على يسطو كان" شاب وھو شاول، ّقصةً داّجي تعرفون .دمشق طريق على وقع العالم تاريخ في األحداث أبرز أحد ّإن
ّويجر القديسين ويسلمھم[ ...البيوت يدخل] ھو[و ّ ًبلغت سطوة شاول حدا دفع بالعديدين من أعضاء  ١."إلى السجن] ّ الكنيسة في ّ

  . إلى الفرار من أورشليم آملين الھرب من غضبهالقدم
  

ً قائالً صوتا وسمع األرض على فسقط :ًفبغتة أبرق حوله نور من السماء... اقترب من دمشق، "ولكن، وعندما  .شاول الحقھم
  ٢"تضطھدني؟ لماذا! شاول شاول،: له
  

ّبل غيرت العالم برمته .األبد إلى شاول المصيرية اللحظة ھذه ّغيرت ّ.  
  

 ُيدعى ّصبي مع ١٨٢٠ العام في حدثت مماثلة ّإلھية تجربة ّأن على نشھد نحن الواقع، في .تحدث كھذه ٍظھورات ّأن نعي نحن
ًمجددا ُفتحت السموات ّأن على واألكيدة الواضحة شھادتنا ھي .سميث جوزف هللا يسمع  .ورسله أنبيائه إلى ّيتحدث هللا ّأن وعلى ّ

  .صلوات أبنائه ويستجيب لھا
  
 ھم .سميث جوزف أو شاول بتجربة شبيھة بتجربة ّمروا إذاّ إال يؤمنوا أن يستطيعون ال ّبأنھم يشعرون َمن ّثمة ذلك، مع

ًوبدال  .بالحقيقة االعتراف يستطيعون ال ّأنھم غير الشھادة عتبة عند ينتظرون .يدخلونھا ال ّأنھم غير المعمودية مياه من يقتربون
ّمن القيام بخطى إيمانية صغيرة على طريق التلمذة، ھم يريدون حدثا ھائال يحثھم على اإليمان ً ً ً.  

  
  .ّيمضون أيامھم في االنتظار على طريق دمشق

  
ًان خطوة خطوةيأتي اإليم ً  

  
 ّتوفيت قد ابنتھا كانت ً.مخفياً حزنا حملت ّأنھا غير .حياتھا طوال الكنيسة فيً مخلصاً عضوا العزيزات األخوات إحدى كانت
َتشف لم وھي بالمرض، إصابتھا من قصيرة فترة بعد سنوات منذ  األسئلة ّعذبتھا .المأساة ھذه به ّتسببت الذي األلم من بعد ُ

ّاعترفت بصراحة بأن شھادتھا لم تعد كما كانت و .األمور فھم عليھا استعصى حاولت، ومھما .كھذاً حدثا ترافق يالت الكثيرة
ّعليه وشعرت بأنھا لن تستطيع أن تؤمن مجددا إال إذا خصھا هللا بظھور ّ ً ّ ّ.  

  
ًوباتت تنتظر، عاجزة عن المضي قدما وعاجزة عن اإليمان ًً ُ.  

  
 ّتسلم يأملون .كتالميذ التام االلتزام يرجئون ھم .دمشق طريق على ينتظرون مختلفة، وألسباب باتوا، ّممن الكثيرون ةّثم

 اإليمان فعل يرجئون ّأنھم غير الھيكل دخول في يرغبون .االمتياز ھذا َلنيل باستحقاق العيش في ّيترددون ّأنھم غير الكھنوت
ًم كما في لوحات كارل بلوخ، ويبدد شكوكھم ومخاوفھم نھائيايبقون في انتظار المسيح ليظھر لھ .لذلك ُّللتأھل األخير ّ.  
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 إلھي ٍبرسمً شخصيا سيحظون .المطاف نھاية في سيعرفونه الذين ھم المسيح عن ّالتعلم على يثابرون الذين ّأن ھي الحقيقة
ّيسلم ماً كثيرا ّأنه غير .ّللمعلم  تكونال  قد باألخريات فعالقتھا--- قطعة ّكل معرفة ُتسھل ال قد .قطعةً قطعة--- كأحجية إليھم ُ

 نعي القطع، من يكفي ما جمعنا قد نكون أن وبعد ًوأخيرا، .ّالكلي للمشھد فھمنا تحسين على تساعدنا قطعة ّكل ّأن غير .واضحة
ًعند ذلك، وبعد أن نعيد النظر في تجربتنا، نرى أن المخلص أتى حقا ليكون معنا في نھاية .ُككل الرسم جمالية ّ ال - -- المطافّ

ّبشكل ملفت بل بصمت وھدوء حتى إنه يكاد يكون غير ملحوظ ٍ.  
  

ًيمكن أن تكون تلك تجربتنا إذا مضينا قدما بإيمان ولم ننتظر طويال على طريق دمشق ً.  
  

  أنصتوا وأصغوا
  

 سالمه إلى سعيتم إذا قباتالع ّتخطي على سيساعدكم الضرورة، وعند .ّيحبكم ھو .أبناءه ّيحب السماوي أبينا ّأن على لكم أشھد
 من يكون قد أوضح، بشكل صوته ولنسمع .بقلوبناّ إال سماعھا يمكننا ال ٍبطرق ّيكلمنا ماً غالبا ھو .منسحقة وروح منكسر ٍبقلب

 فأكثر أكثر ستخفت كان، سبب ّألي ّصديناھا أو القدس الروح دعوات تجاھلنا إذا .حياتنا في العالم ضجيج من ّنحد ّأن الحكمة
ًكليا نعجز أن إلى ّدعونا نتعلم اإلنصات لدعوات الروح ونتحمس لإلصغاء إليھا .سماعھا عن ّ ّ.  

  
التي يروي الشيخ ھولند أحد  الروح لدعوات ّتنبھه قصص تكثر إذ .اإلطار ھذا في َمثالنا مونسن توماس حبيبال ّنبينا ّيشكل

  .األمثلة عنھا
  
ٍمھمة في سنمون الرئيس كان بينما المناسبات، إحدى في ً فتاة ليزور الوقت لديه كان إن األوتاد رؤساء أحد سأله لويزيانا، في ّ
 الرئيس لقدوم ّتصلي كريستال عائلة كانت .مأخذ ّكل منھا أخذ قد السرطان مرض كان كريستال تدعى عمرھا من العاشرة في

ًمكثفا ّمھمته وجدولً بعيدا كان بيتھا ّأن غير .مونسن  أن ذلك عنً عوضا مونسن الرئيس فطلب ً.كافيا يكن لم الوقت ّأن لدرجة ّ
ّفالرب والعائلة سيتفھمان األمر ال محالة .الوتد مؤتمر خالل صلواتھم في كريستال الصلوات ِّمقدمو َيذكر ّ.  

  
 نعوھم،تم وال ّإلي يأتون األوالد دعوا": الروح ھمس ّللتحدث، مونسن الرئيس وقف عندما المؤتمر، من السبت يوم جلسة في

  .٣"ّألن لمثل ھؤالء ملكوت هللا
  
ّوحاول متابعة موضوع االجتماع كما كان محددا، غير أن اسم  .واضحة غير مالحظاته باتت" وصورتھا لم ] الفتاة الصغيرة[ًّ

  ٤."يفارقا تفكيره
  

ٍ وعبر كيلومترات طويلة وفي الصباح الباكر، ترك الرئيس مونسن التسعة والتسعين .جدوله في النظر وأعاد الروح إلى فأصغى َ
  .َليكون بجانب سرير من تحتاج إلى المساعدة

  
 أخذف .بصرھا أفقدھا قد مرضھا كان .ضعفھا ّلشدة الكالم وال المرض ّلشدة النھوض يمكنھا ال ٍطفلة إلى نظر" وصوله، عند

ًفھمست باذلة  .'ھنا أنا كريستال،': ھمسو .يده في الضعيفة الطفلة َيد ّالرب وبروح بالمشھدً كثيرا ّتأثر الذي مونسن الرئيس
ًمجھودا كبيرا ّأيھا األخ مونسن، كنت أعرف أنك ستأتي': ً ّ.'"٥  

  
ّإخوتي وأخواتي األعزاء، دعونا نثابر لنكون بين من يستطيع الرب االعتماد عليھم في سماع دعواته واالستجابة لھا كما فعل  َ ّ

  ٦" أن أفعل؟ّيا رب، ماذا تريد ":إلى دمشق طريقهشاول في 
  

  اخدموا
  

ٍثمة سبب آخر يمنعنا من تمييز صوت الرب في حياتنا وھو عدم حصولنا أحيانا على رؤى الروح كاستجابة مباشرة لصلواتنا ً ّ ّ.  
  

 عن إجابات عن نبحث فيما اإلرشاد على للحصول ٍبعدئذ ّونصليً الّأو ذھننا في المشكلة ندرس أن ّمنا السماوي أبونا ّيتوقع
 .لھا ويستجيب صلواتنا إلى سيصغي ّأنه على ّالسماوي أبونا لنا ّأكد فلقد .الشخصية حياتنا في نواجھھا التي والتساؤالت األسئلة

  .ّوقد تأتي اإلجابة عبر صوت وحكمة أصدقاء وأفراد عائلة نثق بھم، ومن خالل النصوص المقدسة، وكلمات األنبياء
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ّولو فكرنا في  ً.أيضا آخرين لمنفعة بل فحسب الخاصة لمنفعتنا ليست ّنتسلمھا التي الدعوات أقوى بعض ّأن تجربتي ّعلمتني

  .أنفسنا فحسب، قد نغفل بعض أقوى االختبارات الروحية وأعمق الرؤى في حياتنا
  

 .آخر ٍشخص خالل منً عادة حاجاتنا ّيلبي ّأنه غير .علينا يسھر وھو يالحظنا هللا": قال عندما المفھوم ھذا كمبل الرئيس ّعلم وقد
 اإلحساس مسؤولية ّمنا ٍّكل على العھود تفرض واألخوات، اإلخوة ّأيھا ٧."ًبعضا بعضنا َنخدم أن بمكان ّاألھمية فمن لذا

 ّمھمة دعواتً أحيانا نتجاھل نحن .ونرفعھم ونباركھم حولنا لمن العون يد ّلنمد ّالمخلص، فعل كما والخدمة اآلخرين بحاجات
ٍولكنھا قد تكون استجابة لصالة شخص آخر .لصلواتناً مباشرةً استجابة تبدو ال ّألنھا ً ّ.  

  
 الخدمة أعمال ّتنقي .حولنا ھم ومن ّالرب لخدمة ّنتحرك عندما بل للصالة جاثين نكون عندما صلواتنا ُتستجاب ال ماً غالبا

ٍفعندما نتحول إلى استجابة  .السموات كوى تحوتف الروحية عيوننا من القشور وتزيل َأرواحنا ّاألنانية من الخالية والتكريس ّ
ًلصالة شخص آخر، كثيرا ما نجد استجابة لصلواتنا ً ٍ.  

  
  شاركوا

  
 ّأنھم يعرف ٍأشخاص إلى الحقيقة علىً شھادة يوكل كثيرة ٍأحيان وفي ّولكنه، .فحسب لنا ّمخصصةً أمورا ّالرب لنا يكشف ًأحيانا،

ّكذلك، يتوقع الرب منا نحن، أعضاء كنيسته  .آدم ّأيام منذ األنبياء جميع مع لالحا كانت ھذه .اآلخرين مع سيشاركونھا ّ ّ
  ٨."بصوت االبتھاج] إنجيله][معلنين[في جميع األوقات ] أفواھنا] [نفتح[أن "المستعادة، 

  
 أمام والدين يماناإل موضوع تناول على السھول في الكيلومترات آلالف ٍعربة ّجر البعض ْيؤثر قد .الدوام علىً سھال ھذا ليس

ّال يجب أ .عالقتھم بإضعاف األمر تسبُّب أو خاللھا من إليھم ُينظر قد التي الطريقة ُتقلقھم إذ .العمل في وزمالئھم أصدقائھم
  .رسالة فرح---تكون األمور على ھذا النحو فنحن لدينا رسالة مفرحة نشاركھا

  
 قضينا كيف يسألوننا كانوا وعندما ً.تقريبا ّمرة ّكل في ديانتنان غير م ٍأشخاص بين وعملت عائلتنا عاشت طويلة، ٍسنوات منذ

 ونحاول--- الطقس أو األفالم أو الرياضية األحداث--- االعتيادية المواضيع عن التغاضي نحاول ّكنا األسبوع، نھاية عطلة
ي اجتماع القربان حول المعايير المذكورة ّما قاله متحدث شاب ف :العطلة في كعائلة بھا مررنا التي الدينية االختبارات مشاركة

ٍ أو تأثرنا بكالم شاب كان سيغادر للخدمة من أجل تقوية الشبابّفي كتيب  تبشيرية أو الطريقة التي أعاننا بھا اإلنجيل والكنيسة الّ
ّكعائلة على تخطي أحد التحديات  اختيارً دائما ُتتقن ارييتھ زوجتي وكانت ً.لجوجا أوً تبشيريا أسلوبنا يكونّ أال نحاول ّكنا .ّ

 عندما ّأننا، ھو األمر في الملفت .أعمق ٍنقاشات إلىً دوما ّيؤدي ذلك فكان .للمشاركة المضحكة أو ّالمقوية أو مةِالملھ المواضيع
  ."كنيستكم بوجود عليكم، سھل األمر": التعليق ھذا نسمع ّكنا الحياة، ّتحديات مواجھة عن األصدقاء مع ّنتحدث ّكنا
  

 اإلنجيل ُبشرى مشاركة تسھل بمتناولنا، المفيدة األدوات من ومجموعة االجتماعي اإلعالم وسائل من الكبير العدد ھذا بوجود
َفي الواقع أخشى أن يكون بعض من يسمعون كلماتي اليوم قد أرسلوا  .قبل من ٍبكثير أبعد ٍأنحاء إلى تأثيرھا ّويمتد السارة

ّھو يتحدث منذ عشر دقائق ولم يتطرق إلى موضوع الطيران بعد": ًئھم قائلين مثالرسائل ھاتفية قصيرة إلى أصدقا  أصدقائي !"ّ
 اإلنجيل بشرى لنشر" أيديكم استعمال" ھذه ّأيامنا في ٩]"أفواھكم] [لتفتحوا"[ لكم ّالرب تشجيع يشمل أن يمكن أال الشباب،
 المكان في ذلك تفعلوا أن ًرجاء ّتذكروا ولكن !اإللكترونية والرسائل اإلنترنت، ّومدونات القصيرة، الھاتفية الرسائل عبر السعيدة
  .المناسبين والوقت

  
 في ال ألبنائه العظيمة هللا بخطة والفرح االمتنان عن التعبير يمكننا الحديثة، التكنولوجيا ّتقدمه ما مع واألخوات، اإلخوة ّأيھا
ٍحرك شھادة بسيطة أحداثا تؤثر على حياة شخص آخر إلى األبدًأحيانا، قد ت .أجمع العالم في بل فحسب عملنا مكان ّ ً ّ.  

  
 يسوع صورة قبلنا وإذا .ذلك الناس سيالحظ لمعتقداتنا،ً وفقا حياتنا عشنا فإذا .باإلنجيل للتبشير ٍطريقة أفضل المثال ّيشكل
 ُتلقى التي العظات ّأھم إحدى ّإن .ذلك سبب معرفة في الناس سيرغب العالم، مع وسالم بفرح وعشنا ١٠جباھنا، على المسيح
 الكلمات واستعملوا حين، ّكل في باإلنجيل ّبشروا" :األسيزي فرنسيس القديس إلى ُتنسب التي الفكرة ھي التبشيري العمل حول
ًال تفوتوھا باالنتظار طويال على طريق دمشق .لنا ُومتاحة كثيرة بذلك القيام فرص ."الحاجة تدعو عندما ّ.  
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  تلمذةطريق ال

  
ّوھو يتحدث أيضا إلى كل من يأتي إليه بقلب خالص وني .ھذه ّأيامنا في ورسله أنبيائه إلى ّيتحدث ّالرب ّأن على أشھد ّ ً ة ّ
  ١١.صافية

  
 والسالم العزاء ّويؤمن أبنائه إلى ّويتحدث .صلواتكم يسمع ھو .ّيحبكم هللا ١٢."َيروا ولم آمنوا ذينّلل طوبى" ّوتذكروا .ّتشككوا ال

 ّاأليام ّلقديسي المسيح يسوع كنيسة ّأن على ّالمقدسة شھادتي أعطي .طريقه في بالسير ّويمجدونه عنه يبحثون من ّلكل والفھم
  .ّوعلى رأسھا ھو، الذي نحمل اسمه، أي المخلص يسوع المسيح .الصحيح المسار تتبع األخيرة

  
 نبحث الذي النور باكتشاف ُفنبارك ّومحبة، وأمل وإيمان بشجاعة ّنتقدم دعونا دمشق؛ إلى طريقنا علىً طويال ننتظر ال دعونا
  .أشھد على ذلك باسم يسوع المسيح، آمين .التلمذة طريق على ّكلنا عنه
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