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REVISION 2 
181st Annual General Conference 

Sunday Morning Session, April 3, 2011 

 
  ِّعمل اإلنعاش المقدس

  
  األسقف دايفد بورتن

  
  ِّأسقف مترئس

  
ًكان قد فعل ذلك مرارا من قبل بصفته  .ُ، وقف شابٌّ يدعى دايفد ماك كاي عند أحد األبواب وفي يده منشور١٨٩٧في العام 

ّكانت ثيابھا رثة، وخداھا  .ٌولكن في ذلك اليوم، فتحت الباب امرأة منھكة القوى ووقفت أمامه .في ستيرلنغ، اسكتلنداًمبشرا  ّ

  .ّمجوران وشعرھا مبعثر
  

ًأخذت المنشور الذي قدمه الشيخ ماك كاي لھا ولفظت ست كلمات لم ينسھا أبدا َ ّ   "ھل يشتري لي ھذا رغيف خبز؟" :ّ
  

ّ دائما في المبشر الشابًترك ھذا اللقاء أثرا ّمنذ ذلك الحين اكتسبت إدراكا أعمق بأن كنيسة المسيح يجب أن تھتم : "ًفكتب الحقا .ً ّ ً

ّابتعدت عن الباب وأنا أشعر بأن ھذه  .ّبالخالص الزمني للبشر، وھي تھتم بالفعل التي تمأل المرارة قلبھا تجاه  . . ،]المرأة[ُ
ّأي  علمي، ّ، ولم يكن، على حدٍ زمنيةٍةتحتاج إلى مساعد] كانت[ .ّ لھا بتسلم رسالة اإلنجيلالناس وهللا، لم تكن في وضع يسمح

 ١]."لھا[سة في ستيرلنغ تستطيع تأمينھا ّمؤس
  

، أعلن الرئيس ١٩٣٦أبريل / نيسان٦ًوفي تلك الفترة، وتحديدا في  . العالم تحت ثقل الكساد الكبيررزحبعد مرور عقود قليلة، 
ًروبن كالرك ودايفد ماك كاي عن تأسيس ما عرف الحقا ببرنامج اإلنعاش في الكنيسة. ومستشاراه جھيبر غرانت  وبعد  .ُ
ِين الشيخ مُأسبوعين، ع ّلفن باالرد، رئيسه األول وھارولد لي مديره األولِّ ّ.  

  
ّ كان قد ھيأ أشخاصا مميزين إلدارة ّالربّعلى الرغم من أن  .لم يكن ذلك بالمسعى العادي . برنامج اإلنعاش، أوضح الرئيس جًّ

ًتأسيس البرنامج ھو نتيجة رؤيا من الروح القدس للرئيس غرانت، تبعتھا، منذ ذلك الحين، رؤى مماثلة "ّروبن كالرك أن 
  ٢."لإلخوة الذين كانوا مسؤولين عنه

  
ًنظاما يساعد الناس ويعتني بھم مھما "ت أراد الرئيس غران .ًكان التزام قادة الكنيسة بتخفيف معاناة اإلنسان ثابتا غير متزعزع

ّقال إنه قد يقوم حتى  ."كان الثمن ى بإغالق الھياكل، ّبإغالق المعاھد الدينية وإيقاف العمل التبشيري لفترة من الوقت أو حت"ّ
  ٣."ًولكن لن يترك الناس جياعا

  
ّكنت بجانب الرئيس غوردن ھنكلي في ماناغوا، نيكاراغوا، حين توجه إلى  َ عضو في الكنيسة كانوا قد نجوا من إعصار ١٣٠٠ُ ٍ

ّطالما أن الكنيسة تتمتع بالموارد، لن نترككم جياعا أو عراة أو مشردين: "قال لھم . شخص١٩٠٠٠ّمدمر أودى بحياة أكثر من  ً ً ّ ّ. 
ّ لتنفذّالرب ما في وسعنا لنساعد بالطريقة التي اختارھا ّسنقوم بكل ُ".٤  
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ّھذه المبادرة الملھمة والمتمحورة حول اإلنجيل ھي تركيزھا على المسؤولية الشخصية واالتكال على ِّمن الخصائص المميزة ل ّ َ

غير  .ّتم وضع برامج كثيرة من قبل أصحاب النوايا الحسنة لمساعدة المحتاجين: "ًشرح الرئيس ماريون رومني، قائال .الذات
  ٥."'مساعدة الناس على مساعدة أنفسھم'ًبدال من ' مساعدة الناس'قضي بـّأن العديد من ھذه البرامج قائم على ھدف قصير األمد ي

  
ًكال على الذات ھو نتيجة العيش االقتصادي وممارسة االنضباط الذاتي مادياّاالت ّمنذ البداية، علمت الكنيسة أنه يتعي .ّ ّ ن على ّ

ّأن تتحمل مسؤولية راحتھا الزمنية وضمن إمكانياتھا العائالت ّى كل جيل أن يتعلم من جديد المبادئ األساسية لالتّيتعين عل .ّ ّ كال ّ
تفادي الديون، تطبيق مبادئ التوفير، االستعداد لألوقات العصيبة، االستماع إلى أقوال الناطقين بالوحي اإللھي  :على الذات

  .ًالعيش وفقا لھذه المبادئوّاألحياء واتباعھا، تنمية طريقة التمييز بين الحاجات والرغبات، 
  

ّإن األھداف والوعود والمبادئ التي تعزز عمل االھتمام بالفقراء والمحتاجين تتخطى حدود الحياة الفانية ّ ّفھذا العمل المقدس ال  .ّ

بصفتنا أبناء هللا وبناته، ال يمكننا أن نرث ملء الحياة األبدية من دون  .ّيقتصر على مساعدة المعذبين أو المحتاجين ومباركتھم
ًنيين باالھتمام ببعضنا بعضا خالل حياتنا ھنا على األرضَأن نكون مع ُفمن خالل ممارستنا المحسنة للتضحية ووھبنا من ذاتنا  .ّ

  ٦.ّلآلخرين، نتعلم مبادئ التضحية والتكريس السماوية
  

ّعلم الملك بنيامين العظيم أن أحد األسباب التي تدفعنا إلى مشاركة ما نملكه مع الفقراء وإلى خدمتھم ل لتخفيف عنھم ھو إمكانية ّ
  ٧.احتفاظنا بغفران خطايانا من يوم إلى يوم وسيرنا أمام هللا بال عيب

  
ّنصلي  .ٍنحن نتوق إلى عالم يسوده السالم وإلى مجتمعات مزدھرة .ّمنذ تأسيس العالم، كانت المحبة أساس قيام المجتمعات البارة

ّلقيام مجتمعات لطيفة وفاضلة تتخلى عن الشر وتسود مھما بلغ عدد الھياكل التي نبنيھا، وزاد عدد أعضائنا  .ھا الطيبة والحقّ
ّإن فشلنا في ھذه الوصية الجوھرية القاضية بـ، ّومھما كانت نظرة العالم إلينا إيجابية األيدي ] رفع[الضعفاء و] إغاثة"[ّ

لحزن، نقع تحت الدينونة ونفشل في إرضاء ّ أو أدرنا ظھرنا للذين يعرفون المعاناة وا٨"الركب الضعيفة،] ّشد[المسترخية و
  .ُ ويبقى أمل قلوبنا المبتھج صعب المنال٩،ّالرب

  
ّويساعد كل أسقف مجلس جناح يتألف من قادة كھنوتيين وقادة  .ّ أسقف في العالم عن الفقراء ليلبوا احتياجاتھم٢٧٠٠٠يبحث  ّ

ًويصبوا زيتا وخمرا على  . . .إلعانة الغريب؛ " أن يسارعوا يمكنھم .ّمنظمات مساعدة، بمن فيھم رئيسة جمعية إعانة متفانية ً ّ
  ١٠."ّيمسحوا دموع اليتامى ويبثوا الفرح في قلوب األرامل] و[ . .قلوب البؤساء الجريحة؛ 

  
ّاء الكنيسة وقادتھا حول العالم تتأثر إيجابيا وتتبع إرشاد العقائد والروح اإللھي الذي يرافق محبة اآلخرين ّإن قلوب أعض ً ّ

  .واالعتناء بھم
  

ِوبما أنه لم يرد  .ّقلق أحد القادة الكھنوتيين في أميركا الجنوبية بخصوص الجوع والحرمان الذي يعاني منه أعضاء وتده الصغير ّ

ًوجدوا حصانا عجوزا  .ّألطفال من الجوع، بحث عن قطعة أرض ونظم اإلخوة في الكھنوت لفالحتھا وزراعتھاالسماح بمعاناة ا ً

ًربطوا به محراثا بدائيا وبدأوا بفالحة األرض   .ولكن قبل انتھائھم، وقعت المصيبة إذ مات الحصان .ً
  

ّبط المحراث العتيق بأكتافھم وجره في األرض ًبدال من ترك إخوتھم وأخواتھم فرائس للجوع، قام اإلخوة في الكھنوت بر
  ١١.لقد حملوا بالمعنى الحرفي للكلمة نير معاناة إخوانھم وأخواتھم وأثقالھم .ّالمتحجرة

  
ّسمع الكثيرون من بينكم عن مجموعتي عربات جر ويلي  . باالعتناء بالمحتاجينٍالتزامًمثال على  من تاريخ عائلتي ٌ حادثةعطيت

ًناة ھؤالء الرواد المخلصين وموتھم جراء برد الشتاء والظروف الموھنة في رحلتھم غرباومارتن وعن معا ّ   كان روبرت  .ّ
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ّتايلور بورتن، وھو أحد أجداد أجدادي، من بين الذين طلب منھم بريغھام يونغ الخروج لمساعدة أولئك القديسين األعزاء  ّ

  .اليائسين
  

ّكتب جدي في دفتر يومياته عن ذاك اليو ًكان الثلج مكدسا والطقس باردا : "مّ ً بلغت  .لم نستطع الحراك] ّأننا[ًباردا إلى درجة  . . .ّ
  ."ّ أن الناس لم يستطيعوا السفرّحدًمنخفضة إلى  . . . درجة مئوية تحت الصفر ٢٤الحرارة 

  
ّوزعت المؤن على القديسين العالقين، ولكن  ّ ّوعلى الرغم مما استطاعوا فعله، توفي الك"ُ   ."ُثيرون ودفنوا على الدربّ

  
ّوبينما كان القديسون الناجون يعبرون جزءا من الدرب في وادي إيكو كانيون، توقفت عربات عديدة لتساعد على والدة طفلة  ً ّ

ّالحظ روبرت أن األم .صغيرة ي ّوعلى الرغم من تدن . الشابة لم تكن تحمل ما يكفي من الثياب لتدفئ بھا طفلتھا الحديثة الوالدةّ
 إيكو سكوايرز-ُوأطلق على الطفلة اسم إيكو ."ّ لتلف به الطفلةّخلع قميصه اليدوي الصنع وأعطاه لألم"درجات الحرارة الكبير، 

  .ًتذكارا لمكان والدتھا وظروفھا
  

 من ثمانينسادسة والفي ال .ُفي السنوات التالية، دعي روبرت إلى األسقفية المترئسة للكنيسة حيث خدم ألكثر من ثالثة عقود
ومن بين كلماته األخيرة، كانت ھذه  .فجمع عائلته عند سريره ليعطيھا البركة األخيرة. العمر، مرض روبرت تايلر بورتن

  ."كونوا لطفاء مع الفقراء" :النصيحة العميقة على بساطتھا
  

ّأيھا اإلخوة واألخوات، نحن نجل ھؤالء العمالقة الذين يتحلون بروح االبتكار والذي ّ  لتنظيم برنامج تقديم المساعدة ّالربن دعاھم ُّ
ُنحن نجل من يمدون يد المساعدة في يومنا ھذا، بطرق صامتة ال تحصى ليكونوا  .ألعضاء كنيسته المحتاجين وإدارته ُّ لطفاء "ّ

  . ويطعموا الجياع ويلبسوا العريان ويساعدوا المرضى ويزوروا األسرى،"مع الفقراء
  

ّلذي يتوقعه المخلص من تالميذهّھذا ھو العمل المقدس ا ّإنه العمل الذي أحبه عندما عاش على األرض .ّ ُإنه العمل الذي أعلم .ّ ّ أنه ّ

  ١٢.سيقوم به لو كان بيننا اليوم
  

ًمنذ خمسة وسبعين عاما،  ّومنذ ذلك الحين، حسن  .ّطلق نظام مكرس للخالص الروحي والزمني للبشر بإمكانيات متواضعةُأٍ
ّوليست خطة اإلنعاش النبوية ببساطة رواية ھامشية ملفتة في تاريخ  .ماليين من الناس حول العالم وباركھاحياة عشرات ال

ّفالمبادئ التي تقوم عليھا تحدد ھويتنا كشعب .الكنيسة ّھي جوھر ھويتنا كتالميذ لمخلصنا ومثالنا يسوع المسيح .ّ ّ.  
  

ًعمل منق أوصى به اآلب وصمم إلھيا لمباركة أ" ءلطفاء مع الفقرا"ّإن اعتناءنا ببعضنا البعض وكوننا  ّ ُ  . وتنقيتھم وإعالئھمبنائهٍّ
 على ذلك أشھد باسم ١٣."ًاذھب أنت أيضا واصنع ھكذا: "ّعسى أن نتبع نصيحة المخلص للناموسي في مثل السامري الصالح

  .يسوع المسيح، أمين
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