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REVISION 2 
181st Annual General Conference 

Sunday Morning Session, April 3, 2011 

 
  

ّيعظم انتصارنا بالذي أحبنا" ُ ْ َ"  
  

  الشيخ بول جونسن
  

  من السبعين
  

المحن جزء من  .ّتتضمن الحياة األرضية اختبارات وتجارب ومحن، وقد تكون بعض التجارب التي نواجھھا في الحياة مؤلمة
بارنا الفاني، أكانت ناجمة عن مرض أو خيانة، عن تجارب أو فقدان شخص عزيز، عن كوارث طبيعية أو أنواع أخرى من اخت

ّلقد تساءل الكثيرون عن السبب الذي يتعين علينا من أجله مواجھة بعض التحديات الصعبة .المعاناة ّنحن نعلم أن أحد األسباب  .ّ

 لحسن الحظ، الحياة األرضية ھذه ھي اإلطار المثالي ١.ّالرب به وصىّذا كنا سنقوم بما أّيتمثل في تجربة إيماننا لنعرف ما إ
  ٢.واجتيازھا لمواجھة ھذه االختبارات

  
ّفھي بالغة األھمية في عملية تحولنا إلى شركاء الطبيعة اإللھية .ّولكن الھدف من ھذه التجارب ليس اختبارنا فحسب  إذا تعاملنا ٣.ّ

َّشكل المناسب، سوف تكرس لمنفعتنامع ھذه المحن بال ُ.٤  
  

ًكل ما نعانيه ونتحمله، خصوصا  . . . .ًسدى تذھب ال بھا ّنمر التي والتجارب نعانيھا التي اآلالم ّإن: "قال الشيخ أورسن ويتني ّ ّ
ّعندما نتحمله بصبر، ينمي شخصيتنا وينقي قلوبنا ويقوي أرواحنا ويجعلنا أكثر رقة ومحبة ًّ ّ ّّ ّ الل الحزن والمعاناة، من خ... ّ

  ٥."والعمل الشاق والمآسي نكتسب التعليم الذي أتينا الكتسابه
  

ٍتم مؤخرا تشخيص إصابة صبي في التاسعة من عمره بنوع نادر من سرطان العظم ٍ ً ّ شرح الطبيب التشخيص والعالج الذي  .ّ
ًتضمن أشھرا من العالج الكيميائي وعملية جراحية خطيرة ً ً ًالعالج ستكون صعبة بالنسبة إلى الصبي وعائلته، ثم ّقال إن فترة  .ّ

بل ستكون  .ال، لن تبقى على ما أنت عليه': فأقول لھم 'ھل سأبقى الشخص ذاته بعد انتھاء العالج؟'يسألني الناس : "ًأضاف قائال
  ".'ً!ستكون رائعا .أقوى بكثير

  
ٍقد تبدو تجاربنا في بعض األحيان مركزة حول نواح من حياتنا  ً ّوبما أن النمو  .وثنايا من نفوسنا نعجز عن التعامل معھاّ

ًالشخصي ھو إحدى النتائج المرجوة من ھذه التحديات، فال عجب أن التجارب قد تكون شخصية جدا ّ ًّ ّ ّموجھة بدقة إلى حاجاتنا أو  ّ ً ّ
ّال أحد معفى منھا خاصة القديسون الذين يثابرون للقيام بما ھ .ّنقاط ضعفنا المحددة ً ّ : ّقد يسأل بعض القديسين المطيعين .و صحيحُ

ًإنني أحاول أن أكون صالحا َلم أنا؟" ّ على تنقية حتى أفضل القديسين ٦ّيساعد كور المشقة " بحصول ذلك؟ّالربلماذا يسمح  !ّ ّ

ن يّإن كوننا صالح .ّإذ حتى الخام الغني يحتاج إلى التنقية من الشوائب .ًمن خالل إحراق الشوائب في حياتھم فيصبحون أكثر نقاء
ّنريد أن نصبح كالمخلص الذي تعلم من خالل معاناته اآلالم والمحن والتجارب من كل نوع .ال يكفي ّ ّ.٧  

  
ًتشكل درب كريمسون تريل في وادي لوغان كانيون أحد األمكنة المفضلة لدي للقيام بالرحالت سيرا على األقدام ّ ّينسل الجزء  .ّ

  ّغير أن  .ًمم منحدرات صخرية كلسية شاھقة متيحا مناظر جميلة للوادي والسھل الذي تحتهاألساسي من الدرب على طول ق
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ِّفالدرب عبارة عن طريق تسلق متواصل وقبل بلوغ القمة، يواجه المتسلق الجزء  .بلوغ قمم المنحدرات الصخرية ليس بسھل ّ ُّ

ًاألكثر انحدارا منه وتبقى مناظر الوادي مخبأة خلف المنحدرات  ّ ُوالمجھود األخير يستحق بذله العناء بالفعل،  .الصخرية نفسھاً ّ

  .ّوالسبيل الوحيد لمشاھدة ھذه المناظر ھي التسلق .ّفعند بلوغ القمة تنكشف مناظر خالبة
  

ّنرى نمطا في النصوص المقدسة وفي الحياة يظھر أن االختبارات األكثر صعوبة وخطورة تسبق مباشرة أحداثا مھمة ونم ً ًً ً ً ّ ًوا ُّ ّ
 وواجه نافي الخطر ٩. كان أبناء إسرائيل عالقين خلف البحر األحمر قبل أن ينشق٨."البركات تأتي بعد محن كثيرة" ً.ھائال

ّوغضب أشقائه والفشل مرات عديدة قبل تمكنه من تأمين الصفائح النحاسية ّ  كما طغت على جوزف سميث قوى شريرة ١٠.ّ
ُاكتسحته إلى أن بدا له أنه قد قضي  وحين كاد يستسلم لليأس، بذل جھده ليدعو هللا وفي تلك اللحظة، زاره اآلب  .عليه بالھالكّ

ّ كثيرا ما يواجه المتقصون المعارضة والمحن عند اقترابھم من المعمودية١١.واالبن ّوتعلم األمھات أن تحديات المخاض تسبق  .ً ّ
ٍومرة بعد مرة نرى بركات رائعة تلي تجار .أعجوبة الوالدة ّ   .ب عظيمةّ

  
ّعندما كانت جدتي في التاسعة عشرة من عمرھا تقريبا، أصيبت بمرض أخذ منھا كل مأخذ ُ ً ًوروت الحقا قائلة. ّ لم أكن أستطيع : "ً

ّكانت العظام لينة كاإلسفنج وكلما المست رجلي  .ّكانت رجلي اليسرى قد فقدت قوتھا بعد بقائي أشھر طويلة في السرير .مشيال ّ
ّ عندما كانت مضطرة للمكوث في السرير، وفي ذروة معاناتھا، حصلت ١٢."ر بما يشبه الصدمة الكھربائيةاألرض كنت أشع ُ

ّعلى كتيبات من كنيسة يسوع المسيح لقديسي  ّفاھتدت ومن ثم تعمدت . األخيرة ودرستھاّاأليامّ ٍّفي أحيان كثيرة يساعدنا تحد  .ّ ٍ
ٍمعين لالستعداد ألمر بالغ األھمية ّ.  

  
ّفي خضم المشاكل، من المستحيل تقريبا أن ندرك أن البركات المقبلة أكبر بكثير من األلم واإلذالل وانكسار القلب الذي قد  ً ّ

ّكل تأديب في الحاضر ال يرى أنه للفرح بل للحزن" .نواجھه في ذلك الحين ٍّوأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر  .ّ ّ ً ّ
ًألن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا: "ًولس قائالّ علم الرسول ب١٣."للسالم ّ  والملفت ھو استعمال ١٤."ّ

ّھذه ھي كلمات شخص ضرب ورجم وتحطمت به السفينة وسجن ومر بتجارب كثيرة أخرى ."ّخفة ضيقتنا"بولس لعبارة  ُ ُ ُّ ٍ.١٥ 
ّأشك في أن الكثيرين بيننا قد يصفون محنھم بالخفيفة ًلكن محننا تبدو حقا خفيفة مقارنة بالبركات والنمو الذي نحصل عليه و .ّ ً

  .ّبعدھا، في ھذه الحياة وفي األبدية
  

 .، بحسب حاجاتناّفرحلتنا الشخصية في الحياة ستؤمن لنا ما يكفينا منھا .نحن ال نسعى وراء االختبارات والتجارب والمحن
ًتعتبر تجارب كثيرة جزءا طبيعيا من وجودنا ا ّلفاني، غير أنھا تلعب دورا مھما في تقدمناً ً ًّ ّ.  

  
ّعندما شارفت خدمة المخلص الفانية على نھايتھا، مر بالتجربة األكثر صعوبة على اإلطالق المعاناة الرھيبة في جثسيماني  ّ

ّوقد سبقت ھذه التجربة القيامة المجيدة والوعد بأن معاناتنا كلھا ستتبدد في يوم م .وعلى الجلجثة ّّ كانت معاناته  .ّاأليامن َ
  .ّضرورية لقيامته من القبر في صباح الفصح ذاك ولخلودنا المستقبلي وحياتنا األبدية

  
ّأحيانا نرغب في النمو من دون تحديات وفي تنمية القوة من دون كفاح ّ ّولكن النمو ال يتحقق بسھولة .ً ّنحن نعي جيدا أن  .ّ ً ّ

ّ لن يصبح أبدا رياضيا من الطراز األولالرياضي الذي يمتنع عن التدريب الصارم ً ّعلينا أن نتنبه إلى عدم كره األمور التي  .ً
  .ُّتساعدنا على التحول إلى شركاء الطبيعة اإللھية

  
ّليس ھنالك من تجارب أو محن تتخطى قدراتنا، ألننا نستطيع الحصول على المساعدة من  ّنستطيع كل شيء في المسيح  .ّالربّ

  ١٦.ّالذي يقوينا
  

ُفي مناسبات عديدة، قلت " :شارك الشيخ روبرت ھايلز، بعد شفائه من مشاكل صحية خطيرة، ما يلي في أحد المؤتمرات العامة

ّللرب إنني متأكد من تعلمي الدروس التي يجب تعلمھا وإنه لم يعد ضروريا بالنسبة إلي أن أتحمل معاناة إضافية ً ّ ّّ ّ ّ ّغير أن ھذه  .ّ

ّ فقد اتضح لي أن عملية االختبار المنقية ھذه يجب تحملھا في الوقت الذي يحدده ًالمناشدات ذھبت سدى، ُّّ ّ    وعلى طريقة ّالربّ
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ّأنني لن أترك وحدي لمواجھة ھذه التجارب والمحن، بل أن المالئكة الحارسة ستساعدني... ّتعلمت  .ّالرب ُ ّثمة من يكادون . ّ

 يرغب في ّالربفي بعض األحيان، عندما كان  . شريكتي الرائعة ماريّخصّيكونون مالئكة، وھم األطباء والممرضات وباأل
  ١٧."ّذلك، كنت أحظى بالراحة من زيارات جند السماء التي أمنت لي العزاء والطمأنينة األبدية عندما احتجت إليھما

  
ّأبونا السماوي يحبنا، ونحن نعلم أن  ًالمتكلين على هللا يتلقون أيدا إذا أصابتھم ال"ّ تجارب والمصائب والمحن ويرفعون في اليوم ّ

 ."ًحسنا، لقد انتھيتم: "ٍ، عندما ننتقل إلى الجانب اآلخر من الستار، نريد أكثر من شخص يقول لناّاأليام في يوم من ١٨."األخير
ّنعما أيھا العبد الصالح واألمين ":ّالربًعوضا عن ذلك، نريد أن يقول لنا  ّ".١٩  

  
  ...ّمن سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطھاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟" :أنا أحبُّ كلمات بولس

  
  ٢٠."ّولكننا في ھذه جميعھا يعظم انتصارنا بالذي أحبنا"
  

ًأعرف أن هللا حي وأن ابنه يسوع المسيح حي أيضا ّ ّ  على المحن التي نواجھھا" يعظم انتصارنا"ّوأعلم كذلك أننا بمساعدتھما  .ّ
  .باسم يسوع المسيح، آمين .يمكننا أن نصبح مثلھما .في ھذه الحياة

  
  مالحظات

  
  ٢٥: ٣؛ إبراھيم ٨-٦ :١راجع رسالة بطرس األولى  .١
  
  ٢٠: ٢رسالة بطرس األولى  .٢
  
  ٤: ١راجع رسالة بطرس الثانية  .٣
  
  ٢: ٢ نافي ٢راجع  .٤
  
٥. Quoted in Spencer W. Kimball, Faith Precedes the Miracle, (1972), 98  
  
  ١٠: ٢٠ نافي ١؛ ١٠: ٤٨إشعياء  .٦
  
  ١٢-١١: ٧راجع ألما  .٧
  
  ٤: ٥٨المبادئ والعھود  .٨
  
  ٣٠- ٥: ١٤راجع الخروج  .٩
  

  ٤- ٣ نافي ١راجع  .١٠

  

  ١٧- ١٥: ١راجع تاريخ جوزف سميث  .١١
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 أمالي ھولنويغر أماشر، تاريخ غير منشور بحوزة الكاتبة .١٢

  
  ١١: ١٢لى العبرانيين الرسالة إ .١٣

  
  ١٧: ٤الرسالة الثانية إلى أھل كورنثوس  .١٤

  
  ٢٨-٢٣: ١١راجع الرسالة الثانية إلى أھل كورنثوس  .١٥

  
  ١٣: ٤راجع الرسالة إلى أھل فيلبي  .١٦

  
١٧. Robert D. Hales, “The Covenant of Baptism: To Be in the Kingdom and of the Kingdom,” 

Ensign, Nov. 2000, 6  
  

  ٣: ٣٦ألما  .١٨
  

  ٢١: ٢٥ّمتى  .١٩
  

 ٣٧، ٣٥: ٨الرسالة إلى أھل رومية  .٢٠


