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REVISION 1 
181st Annual General Conference 

Sunday Afternoon Session, April 3, 2011 
 

ُإني كل من أحبُّه أوبخه وأؤدبه" ِّ ُ ّ ّ ّ"  
  

  تود كرستوفرسن. الشيخ د
  

  من رابطة اإلثني عشر
  

ّإن أبانا السماوي ھو إلهٌ يتوقع منا الكثير ّ ّوھو يعبر عن توقعاته منا بھذه الكلمات ا .ّ ّ  :لتي جاءت على لسان ابنه يسوع المسيحّ
ّفكونوا أنتم كاملين كما أني كامل أو كما أن أباكم الذي في السماوات ھو كامٌل" ّ ّإنه يقترح أن يجعلنا  ).٤٨: ١٢ نافي ٣" (ّ

ّمقدسين فيتمكن كل إنسان من  ّ ًأن يتحمل مجدا سماويا"ّ ً : ٦ى  وموس٢٢: ٨٨راجع المبادئ والعھود (ويمكث في حضرته " ّ
ّإنه يعرف ما ھو المطلوب لذلك يمنح وصاياه وعھوده وھبة الروح القدس واألھم كفارة ابنه الحبيب وقيامته ليجعل تحولنا  ).٥٧ ّ ّ ّ ّ

ّوفي كل ذلك يھدف هللا إلى أن نتمكن نحن أبناؤه من اختبار ملء البھجة لنكون معه إلى األبد ونصبح على صورته ً.ممكنا ّ. 
ّإن الدينونة ليست مجرد تقييم لمجموع األعمال الحسنة والسيئة التي " ّأوكس منذ عدة سنواتَأوضح الشيخ دالين  ّ بھا في قمنا ّ

ٌإنھا اعتراف باألثر النھائي ألعمالنا وأفكارنا  الماضي، ٍال يكفي أن يقوم المرء بما يطلب منه بشكل آلي .أصبحنا عليه أي ما –ّ َ ُ 
ٍيست مجرد الئحة من الودائع التي يطلب منا أن ندخلھا في حساب سماوي مافالوصايا والمراسيم وعھود اإلنجيل ل ُ ّ َ ُ ّإن إنجيل  .ّ

ُيسوع المسيح ھو خطة ترينا كيف نصبح كما يريدنا أبونا السماوي أن نكون ّ".١  
  

ّولسوء الحظ أن الكثير من المسيحيين العصريين ال يعترفون بأن هللا يقوم بطلبات حقيقية ممن يؤمنون  ّ ّّ ّ ّبه، وينظرون إليه وكأنه ّ

ُيلبي طلباتھم عندما يستدعى"رئيس خدم  . ٢"تحسين وضعھم النفسي"، أو معالج يقتصر دوره على مساعدة األشخاص من أجل "ّ
ّإن هللا المذكور في النصوص المقدسة : "ّويعلن ھنا أحد الكتاب، على العكس. ٣"ال تطمح إلى تغيير حياة الناس"ّإنھا فلسفة دينية  ّ

ّلمسيحية واليھودية ھو عكس ذلك تماما وال يطلب منا االلتزام فحسب بل يطالب بحياتناا ً ّ ّيتعامل هللا في الكتاب المقدس بأمور  .ّ

ّالحياة والموت وليس باللطافة، ويدعو إلى الحب حتى التضحية وليس إلى الالمباالة الضعيفة ّ". ٤  
  

ّأود أن أتحدث عن سلوك محدد وممارسة علينا اع ّ ّتمادھما إذا أردنا أن نلبي توقعات أبينا السماوي العاليةّ قبول التصحيح : وھي ّ
ٍفالتصحيح حيوي إن أردنا أن نتحول إلى إنسان كامل،  .ّأو حتى السعي وراءه الرسالة إلى أھل " (حسب قياس ھبة المسيح"ّ

ّبه الرب يؤدبهّألن الذي يح"ّوقد تحدث بولس عن التصحيح السماوي أو التأديب،  ).٧: ٤أفسس  ّ : ١٢ّالرسالة إلى العبرانيين " (ّ
ّوعلى الرغم من أنه من الصعب بالفعل أن نتحمل الفكرة في أكثرية األحيان، علينا أن نفرح ألن هللا يعتبر أننا نستحق  ).٦ ّّ ّّ ّ

  .الوقت والعناء لتصحيحنا
  

إعادة تصويب مسارنا في الحياة ) ٣(صقلنا وتقديسنا و) ٢(إقناعنا بالتوبة، ) ١( :ّللتأديب اإللھي ثالثة أھداف على األقل، وھي
ّأحيانا نحو الدرب التي يعرف هللا أنھا األفضل ً.  

  
ًدعونا نفكر أوال في التوبة وھي الشرط الضروري للغفران والتطھير ّ ُإني كل من أحبُّه أوبخه وأؤدبه: "ّفقد أعلن الرب .ّ ِّ ُ ّ ّ ُفكن . ّ

ُغيورا وتب ّأما شعبي فيجب أن يعاقب إلى أن يتعلم الطاعة، وحتى إذا كان ذلك عن : "ًكما قال أيضا ).١٩: ٣رؤيا يوحنا " (ً ّ َ ُ ّ
ّوفي رؤيا من رؤى األيام األخيرة، أوصى  ).٢٧: ١ً؛ راجع أيضا المبادئ والعھود ٦: ١٠٥المبادئ والعھود " (طريق معاناتھم

ّألنھم لم يعلموا أوالدھم بالشكل المناسب ) ّيوصي به العديد مناوھو ما قد (ّالرب أربعة من كبار قادة الكنيسة بأن يتوبوا  حسب "ّ
ّأما أخو يارد في  ).٥٠-٤١: ٩٣المبادئ والعھود ]" (بمنزلھم[ّمن أن ھناك اجتھاد أكثر واھتمام ] ّيتأكدوا"[ّوألنھم لم " الوصايا

ّكتاب مورمون فقد تاب عندما وقف الرب في سحابة وتكلم معه  ّووبخه ألنه لم يتذكر أن يدعو اسم [ . . .] ساعات ّلمدة ثالث "ّ ّ ّ  
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ٍوبما أنه استجاب بإرادة كبيرة لھذا التوبيخ الصارم أعطي أخو يارد في وقت الحق امتياز رؤية الفادي  ).١٤: ٢أثير " (ّالرب ٍ ّ

ّفي وضعه ما قبل الحياة األرضية وتلقى التعليمات منه  ّب هللا ھي التوبة التي تؤدي إلى ّإن ثمرة تأدي ).٢٠-٦: ٣راجع أثير (ّ

  ).١١: ١٢ّراجع الرسالة إلى العبرانيين (ّالبر 
  

ًيمكن لتجربة تحمل التأديب بحد ذاتھا أن تصقلنا وتحضرنا المتيازات روحية أعظم فضال عن تحفيزنا نحو التوبة ّ ّ ّ : ّقال الرب .ّ
ّال بد أن يجرب شعبي في كل شيء كي يكونوا مستعدين الستال" ّّ َّ ّم المجد الذي أحتفظ به لھم، حتى مجد صھيون؛ وكل من ال ُ ّ

ّيتحمل التأديب ال يستحق ملكوتي ّألن كل من ال يتحمل التوبيخ بل : "ويقول في مكان آخر ).٣١: ١٣٦المبادئ والعھود " (ّ ّ ّ

ّ؛ راجع أيضا الرسالة إلى العبرانيين ٥-١: ١٠١المبادئ والعھود " (وينكرني ال يمكن تقديسه ّلقد أسس أتباع ألما  ).١٠ :١٢ً
ٍمجتمع صھيون في حيالم ولكنھم استعبدوا بعد فترة ِ ُ ِّوھم لم يكونوا يستحقون ھذه المعاناة بل يستحقون عكس ذلك، إال أنه سجل  .ّ ُ ّ ّ ّ ّ

ّوبالرغم من ذلك فقد يرى الرب أنه من المناسب أن يؤدب قومه؛ نعم، وقد يجرب صبرھم وإيمانھم: "اآلتي ّّ ّ فكل من -ك ومع ذل. ّ
ّوھكذا قواھم الرب وخفف األثقال  ).٢٢-٢١: ٢٣موصايا " (نعم، ھذا ما حدث لھؤالء القوم. ُيثق به فسوف يقام في اليوم األخير ّ ّ

َّالتي وضعت على عواتقھم لدرجة أنھم لم يعودوا يشعرون بھا على ظھورھم وحررھم في نھاية المطاف  ّ : ٢٤راجع موصايا (ُ
ّذه التجربة إيمانھم بشكل كبير وتمتعوا برابط مميز مع الرب إلى األبدّوقد قوت ھ ).٢٢-٨ ّ ّ ٍ.  
  

ّيستخدم هللا شكال آخر من التأديب أو التصحيح إلرشادنا إلى مستقبل ال نراه أو ال نستطيع رؤيته اآلن ولكنه يعرف أنه الدرب  ّ ً

ّي عشر ومستشارا في الرئاسة األولى تجربة شخصية ًوقد روى الشيخ ھيو براون الذي كان عضوا في رابطة اإلثن .األفضل لنا ً ً

ّفأخبرنا عن شرائه مزرعة سيئة الحال في كندا منذ عدة سنوات .في ھذا المجال ّوفيما كان ينظف ملكيته ويصلحھا، رأى أجمة  .ّ ّ

ٍكشمش نمت لتصل إلى علو أكثر من مترين ال تحمل ثمارا، فشذبھا بشكل كبير ولم يترك منھا سوى ا ّ ً َ ّثم رأى  .َلقرم الصغيرةّ
ّقطرة شبيھة بالدمعة فوق كل واحدة من ھذه القرم الصغيرة وكأن أجمة الكشمش كانت تبكي وتقول َ ّ ً ً:  

  
ٍستزدري بي كل نبتة في الحديقة  .وقد قصصتني اآلن . . .ٍكنت أنمو بشكل رائع،  كيف يسعك أن تفعل ھذا بي؟" كيف  . . . .ّ

  ."ّأنك البستاني ھناُظننت  يسعك أن تفعل ھذا بي؟
  
ال أريد أن تكوني  .ّاسمعي أيتھا األجمة الصغيرة، أنا البستاني ھنا وأنا أعرف ماذا أريدك أن تكوني"، ]فأجاب الشيخ براون[

ًشكرا حضرة : ًبل أريدك أن تكوني أجمة كشمش، وستقولين لي يوما ما عندما تثقلين بالثمار ّشجرة مثمرة وال شجرة مظللة،

ّلبستاني ألنك أحببتني بما فيه الكفاية لتقصنيّالسيد ا ّ. . . ."  
  

ًوعندما وقع الضابط األعلى منه رتبة  .ّبعد سنوات عدة، كان يخدم الشيخ براون في إنكلترا كضابط ميداني في الجيش الكندي

ّضحية في ساحة المعركة، استدعي الشيخ براون إلى لندن حيث كان من المفترض أن تتم ترقيته إلى رتبة جنرال ُ ً ولكن على  .ّ
ًالرغم من أن الشيخ براون كان يملك كل المؤھالت الضرورية للحصول على الترقية، حرم منھا ألنه كان مورمونيا ّ ّ ّّ ِ ُ ّ وقال له  .ّ

ّأنت تستحق الترقية ولكنني عاجز عن منحك إياھا: "الجنرال القائد ما مفاده ٌ ّ وھكذا رأى الشيخ براون حلمه الذي أمل بتحقيقه  ."ّ
ٍوصلى من أجله والذي تھيأ له طيلة السنوات العشر الماضية يھرب من أمامه في تلك اللحظة بسبب تمييز صارخ ّ ّثم أكمل  .ّ

  :ّته وتذكر اآلتيّالشيخ براون قص
  

رميت  . . عندما وصلت إلى خيمتي، . . . .ٍبقلب مفطور والكثير من المرارة في داخلي . . ُركبت القطار في طريقي للعودة
ّشددت على قبضتي يدي ولوحت بھما في وجه السماء .ّقبعتي على السرير ّ لقد  كيف يسعك أن تفعل ھذا بي، يا هللا؟: "وقلت .َ
ّقمت بكل ما في ّ أو كان واجبا علي أن أقوم به - ما من شيء كان بإمكاني أن أفعله  ً. مقدوري ألصبح أھالُ كيف  . ولم أفعله- ً

  .ّكنت أشعر بمرارة المر "يسعك أن تفعل ھذا بي؟
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ّثم سمعت صوتا واستطعت أن أتعرف إلى نبرة ذلك الصوت ً ا أنا البستاني ھنا وأنا أعرف ماذ: "كان صوتي أنا وھو يقول .ّ

ّفخرجت المرارة من داخلي وجثوت على ركبتي قرب السرير ألطلب المغفرة على جحدي ."أريدك أن تكوني واليوم بعد  . . . .َ
ّشكرا حضرة السيد البستاني ألنك قصصتني وأحببتني بما فيه الكفاية : " في العلى وأقول له]هللا[ سنة، أنظر إلى ٥٠حوالي  ّ ً

  ٥ ."لتجرحني
  

ّذا يجب أن يكون ھيو براون عليه وما كان يلزم لتحقق ذلك فأعاد تصويب مساره من أجل تحضيره لمنصب كان يعرف هللا ما

  .ّالرسول المقدس
  

ّإذا أردنا بصدق أن نكون على قدر توقعات أبينا السماوي العالية وسعينا من أجل ذلك، سيحرص على أن نتلقى كل المساعدة  ّ ّ

ّوإذا كنا منفتحين للتصحيح الضروري فھو سيأتي على عدة أشكال  .ء أو تقوية أو تأديبالتي نحتاج إليھا أكانت على شكل عزا ّ

ّفقد يأتي مثال خالل صلواتنا فيما يتكلم هللا مع عقلنا وقلبنا بواسطة الروح القدس  .ومن مصادر مختلفة راجع المبادئ والعھود (ً
ّأو بشكل مختلف عما توقعناه" ّكال"ا بـكما قد يأتي التصحيح على شكل صلوات يكون الجواب عنھ ).٢: ٨ ّ قد يأتي التأديب فيما  .ٍ

َّندرس النصوص المقدسة ونذكر بالنقص أو العصيان أو أي مسائل أھملناھا ُ ّ.  
  

ُفقد وضع الرسل واألنبياء والبطاركة  .ًيمكن للتصحيح أن يأتي عبر اآلخرين خاصة أولئك الذين ألھمھم هللا لتنمية سعادتنا ِ ُ
" ّألجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح"ُفة وغيرھم في إطار الكنيسة اليوم كما وضعوا في السابق واألساق

ّلعلكم اعتبرتم بعض ما قيل في ھذا المؤتمر دعوة لكم كي تتوبوا أو تتغيروا وھي  ).١٢-١١: ٤الرسالة إلى أھل أفسس ( ً ّ

ّسترفعكم إلى مكانة أسمى إذا ما لبيتموھا ًيمكننا أن نساعد بعضنا بعضا كأعضاء في الكنيسة؛ وھذا من األسباب األساسية وراء  .ٍ

ًوحتى عندما نواجه بانتقادات ذات خلفية شريرة من أشخاص ال يحترموننا أو يحبوننا كثيرا، قد يكون   .ّتأسيس المخلص للكنيسة ّ ّ ّ َ ّ

ّمن الجيد أن نمارس ما يكفي من الوداعة كي نتفحص ما سمعنا   .ه ونستخرج منه ما قد يفيدناّ
  

ًيتذكر الشيخ ريتشرد سكوت الذي حدثنا للتو نصيحة  .ًيمكن للتصحيح، الذي نأمل أن يكون لطيفا، أن يأتي من الزوج أو الزوجة ّ َ ّ ّ

ّأعطته إياھا زوجته جنين في وقت مبكر في زواجھما بأن ينظر مباشرة إلى الناس عندما يكلمھم ً ٍ ر نحو أنت تنظ: "فقالت له .ّ
ّاألرض وإلى السقف والنافذة وفي كل مكان إال في عيونھم ًوأخذ ھذا التوبيخ اللطيف على محمل الجد فأصبح أكثر فعالية في  ".ّ ّ ّ

ّويمكنني أن أؤكد كشخص خدم كمتفرغ للتبشير تحت إدارة الرئيس سكوت أنه ينظر إلى  .إسدائه للنصائح وعمله مع الناس ّ ٍ ّ

ًويمكنني أن أضيف أن نظرته قد تكون ثاقبة فعال عندما يحتاج أحدھم إلى  .ينين خالل الحوار معھمًاألشخاص مباشرة في الع ّ

  .التصحيح
  

ّيمكن لألھل ويجب عليھم أن يصححوا أوالدھم وحتى أن يؤدبوھم إن لم يريدوا أن يصبح أوالدھم تحت رحمة عدونا ومؤيديه  ّّ ّ ّ

ّد باكر أن أي شخص يكون في وضعية تسمح له بتصحيح شخص آخر وال يقوم وقد لحظ الرئيس بوي .الذين ال يعرفون الرحمة ٍّ ّ

ّبذلك يكون أنانيا ويفكر بذاته فقط ًتذكروا أن التوبيخ يجب أن يحصل في وقت مبكر ويكون حادا أو واضحا  .ً ً ّ ٍّ ِّعندما يحرك "ّ ُ
ًالروح القدس؛ وبعدئذ بإظھار حب زائد نحو من وبخته كيال يعتبرك عدوا  ّ ّ   ).٤٣: ١٢١المبادئ والعھود " (لهَّ

  
ّتذكروا أننا إذا قاومنا التصحيح قد يتوقف اآلخرون عن تقديمه على الرغم من حبھم لنا ّ ّ ّوإن لم نستجب بصورة متكررة لتأديب  .ّ

ًإله محب سيتوقف ھو أيضا عن تأديبنا وتصحيحنا ّ ّ وفي  ).١٥ :٢أثير " (روحي ال يدين في اإلنسان إلى األبد: "ھو الذي قال .ٍ
ّ إذ علينا أن نتعلم كيف نصحح نفسنا بنفسنا–نھاية المطاف، يجب أن يأتي الجزء األكبر من التأديب من داخلنا  ومن الطرق  .ّ

ّالتي استخدمھا زميلنا الحبيب الراحل الشيخ جوزف ورذلين ليصبح ھذا التلميذ الطاھر والمتواضع، كان تحليل أدائه في كل 
ّمسؤولية ومھمة ٍي إطار رغبته في إرضاء هللا، قرر أن يتعلم ما كان يمكنه تحسينه وراح يطبق بجدية كل عبرة استقاھاوف .ّ ّ ّ ّ ّّ.  
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ًيمكننا جميعا أن نكون على قدر تطلعات هللا العالية مھما كانت قدراتنا ومواھبنا كبيرة أو متواضعة ّ ّيؤكد موروني في ھذا  .ً

ٍر وأحببتم هللا بكل قوتكم وعقولكم ومقدرتكم فحينئذ تكفيكم نعمة ّفإذا نزعتم عن أنفسكم كل كف: "اإلطار ّ  لكي تكونوا ]المسيح[ّ
ِّعلينا القيام بھذا الجھد بجدية وتفان من أجل طلب ھذه النعمة المقوية والممكنة  ).٣٢: ١٠موروني " (كاملين في المسيح بنعمته ّ ٍ ّ

ّويتضمن ھذا الجھد بال شك االنصياع إلى يد هللا الم ّؤدبة والتوبة الصادقة والتامةّ َدعونا نصلي من أجل تصحيحه الملھم من  .ِّ ّ

  .ّالحب
  

ًأطلب من هللا أن يدعمكم في كفاحكم من أجل تلبية توقعاته العالية وأن يمنحكم ملء السعادة والسالم الذي ينتج طبيعيا عن ھذه  ّّ ُ

ّأنا أعلم أننا أنا وأنتم يمكننا أن نتوحد با  .التلبية ٍوأشھد بكل تواضع وثقة على أبينا السماوي وابنه الحبيب والقدرة  .وبالمسيحّ ّ
  .ُالمفرحة التي نمتلكھا بفضلھما، باسم يسوع المسيح، آمين
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