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  إنقاذ األعضاء من أجل النمو الحقيقي
 
 

  األسقف ريتشرد إدغلي
 
 

ًالمستشار األول في األسقفية المترئسة والمسرح حديثا َّ ُ ّ ّ ّ  
 
  

َفي الكنيسة الذي يتيح لجميع الراغبين استالم المراسيم " النمو الحقيقي"ّفي األشھر األخيرة، تمت زيادة التشديد على تحقيق 
ّوتكمن إحدى أھم الطرق  ).١٤: ٥راجع ألما (ّالخالصية والعھود وحفظھا والعيش بتغيير عظيم في القلب كما وصفه ألما 

ّلتحقيق النمو الحقيقي في الكنيسة وأكثرھا فاعلية في مد أيدينا وإنقاذ من تعمدوا ولكن باتوا أ َ ّ ّقل نشاطا، غير متمتعين بالبركات ّ ً ّ
ّبغض النظر عن دعوتنا الفردية  .ّوالمراسيم الخالصية ّ مدرس منزلي أو مدرسة زائرة أو مدرس في مدرسة األحد أو أسقف –ّ ّ ّ

، بما في ذلك ّففي النھاية، إن جلب الجميع .ّ يمكننا كلنا المشاركة في جھود اإلنقاذ بطريقة فاعلة–ٌّأو أٌب أو أم أو سلطة عامة 
ّعائلتنا، وغير األعضاء واألقل نشاطا والخاطئين، إلى المسيح الستالم المراسيم الخالصية ھو الدعوة اإللھية التي نتشاركھا  ّ ً

  .جميعنا
 

ٍفي صباح يوم أحد منذ ما يقارب الثالثين عاما، وبينما كنت أخدم ضمن رئاسة وتد، تلقينا اتصاال ھاتفيا من واحد من أ ٍ ًٍ ّ ًً ساقفتنا ّ
ّشرح أن جناحه نما بسرعة إلى حد لم يعد يسمح له بتوفير دعوة مفيدة لجميع األعضاء المستحقين .المخلصين ٍ ٍّ ّوطلب منا أن  .ّ

َوخالل انتظارنا الموافقة على ذلك، قررنا كرئاسة وتد زيارة الجناح ودعوة جميع ھؤالء اإلخوة واألخوات  .ّنقسم الجناح ّ
  .ّ ليكونوا مبشرين في الوتدّالرائعين والمستحقين

 
ّوكان الشخص ربما الثالث الذي زرته طالبة شابة ترتاد الجامعة المحلية ّ ّبعد التحدث لبعض الوقت، دعوتھا إلى الخدمة  .ًّ

ّأيھا الرئيس، أال تعرف أنني لست ناشطة في الكنيسة؟: "ّثم قالت .ساد الصمت لبعض الوقت .ّكمبشرة ّ"  
 

ِال، لم أكن أعرف أنك لست ناشطة: "ُا الصمت، قلتُوبعد لحظات لزمت فيھ ّ".  
 

ًلم أعد ناشطة في الكنيسة منذ سنوات عديدة: "فأجابت ّأال تعرف أن العودة ليست سھلة بعد أن تكون أصبحت غير : "ّثم قالت ."ُ

  "ٍناشط؟
 

  ."ن معناعندما تأتين إلى الكنيسة تصبحي. ًيبدأ اجتماع جناحك في التاسعة صباحا. ّكال: "ُأجبت
 

ًيتساءل إذا كان أحدھم سيحييه أم أنه سيجلس وحيدا من  .ٍفالمرء يقلق بشأن أمور كثيرة .ال، ليس األمر بھذه السھولة: "أجابت ّ ّ
َويتساءل أيضا إذا كان سيقبل ومن سيكون أصدقاؤه الجدد .دون أن ينتبه له أحد في االجتماعات َ ُ ً".  
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ّلم أن أمي وأبي يصليان من أجلي منذ سنوات ليعيداني إلى الكنيسةأع: "أضافت والدموع تنھمر من عينيھا ّ وبعد لحظة  ."ّ

ّفي األشھر الثالثة األخيرة، كنت أصلي ألجد الشجاعة والقوة والطريقة ألعود إلى النشاط: "صمت، قالت َثم سألت ."ّ ّأيھا : "ّ
ًالرئيس، ھل تعتبر أن ھذه الدعوة قد تكون استجابة لھذه الصلوات؟ ّ"  

 
ّأعتقد أن الرب استجاب لصلواتك: "ُبدأت عيناي تغرورقان بالدموع عندما أجبت ّ".  

 
ّھي لم تقبل الدعوة فحسب؛ بل أصبحت مبشرة جيدة ًوأنا متأكد من أنھا أتت بفرح كبير ليس لنفسھا فحسب بل ألھلھا أيضا،  .ّ ّ ّ

  .وعلى األرجح، ألفراد آخرين من العائلة
 

  :ّ أو ذكرتني بھا ھذه المقابلة ومقابالت مشابھةّھنالك أمور كثيرة تعلمتھا
 

ّتعلمت أن الكثيرين من األعضاء األقل نشاطا لديھم محبون يصلون يوميا للرب كي يساعدھم على إنقاذ أحبائھم ّ ّ ّ ًّ ًّ ُّ ّ.  
 

ًتعلمت أن عودة عضو أقل نشاطا إلى الكنيسة ليست باألمر السھل أو المريح ّ ّ ُ ھم يحتاجون إلى  .ھم يحتاجون إلى المساعدة .ّ
  .ھم يحتاجون إلى المؤاخاة .الدعم

 
ّتعلمت أيضا أن ھنالك أعضاء أقل نشاطا يسعون ويتمتعون باإلرادة إليجاد طريق العودة إلى النشاط ً ًّ ّ ُ ّ.  

 
ُتعلمت أن الكثيرين من األعضاء األقل نشاطا سيقبلون الدعوات إن طلب منھم ً ّ ّ ُ ّ.  

 
ًتعلمت أن العضو األقل نشاطا ّ ّ ُ ّ يستحق أن يعامل كند وأن ينظر إليه على أنه ابن أو ابنة إلله محبّ ٍ ُ ٌ ّ ُ ُّ َّ.  

 
ًمع مرور السنوات، تساءلت كيف كانت ھذه المقابلة لتسير لو تعاملت معھا على أنھا عضو أقل نشاطا في الكنيسة ّ ّ ُ سأترك لكم  .ُ

  .الحكم على ذلك
 

ًلطالما كانت إعادة تنشيط األعضاء جزءا مھما من ّوفي حين أن اإلنقاذ ھو مسؤولية كل عضو، إن حملة كھنوت  .ّ عمل الربًّ ّّ ّ
ّففي النھاية، ھذه ماھية الخدمة الكھنوتية .ھارون وملكيصادق مسؤولون عن قيادة ھذا العمل جلب جميع الناس إلى العھود : ّ
ِالمعلية؛ وزرع السالم، والسعادة، والقيمة الذاتية ُ.  

 
ّأن ألما االبن، حين اكتشف أن الزوراميين ابتعدوا عن الكنيسة، نظم فريق تنشيط إلنقاذ ھذا من كتاب مورمون، تذكرون  ّ ّ ّ

ّعند شروعھم بمھمتھم، توسل ألما إلى الرب بھذه الكلمات .الشعب ّ ّ:  
 
َرباه ھال يسرت لنا أن " ْ ّ   . إليك في المسيحنرجعھمّّ
 

ّإن أنفسھم يا رب غالية،  ُ؛ فھبنا يا رب قوة وحكمة فنرجع إخوتنا ھؤالء إليكوالكثيرون منھم إخوتناّ ّ ؛ مع ٣٥-٣٤: ٣١ألما " (ّ
  ).إضافة األحرف المائلة

 
َمنذ بضعة أشھر وبعد اجتماعي بمھتدين جدد وأعضاء أقل نشاطا، قدم إلي رجل في سني تقريبا أعيد تنشيطه، وقال ُ ً ًّ ّ ِ أنا كنت : "ّ

ًأقل نشاطا معظم حياتي ُولكنني عدت اآلن، وأنا أعمل في الھيكل مع زوجتي .ة في وقت مبكر من حياتيُابتعدت عن الكنيس .ّ ّ".  
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ّلجعله يعرف أن كل شيء على ما يرام، أجبته كالتالي   ."األمور بخواتمھا" :ّ

 
ُلقد عدت إلى الكنيسة ولكنني فقدت جميع أوالدي وأحفادي .ال، ليست األمور على ما يرام: "أجاب َ خسارة اآلن أشھد أنا وھا .ُّ
   ."ليست األمور على ما يرام .الكنيسة خارج ّكلھم: أحفادي أبناء

 
ّلدينا في عائلتنا سلف انضم إلى الكنيسة في أوروبا في األيام األولى للكنيسة ّ ُحاولت أنا واألخت  .أصبح أحد أبنائه غير ناشط .ٌ

ّإدغلي تتبع المتحدرين غير الناشطين من ھذا السلف ّ.  
 

ًن نستنتج أنا وزوجتي أن الخسارة على مر األجيال الستة التالية، وفقا لتقديرات معقولة، تناھز كان من السھل أ ّ ّ  فرد من ٣،٠٠٠ّ
َّتخيلوا ما يمكن أن يحدث بعد جيلين إضافيين .العائلة  من ٣٠٠٠٠ و٢٠٠٠٠ّمن الناحية المبدئية، قد تناھز الخسارة ما بين  .ّ

  .أبناء أبينا السماوي
 

  .ّة إنقاذ األعضاء على إحدى أھم عقائد الكنيسةّتقوم مسؤولي
 

  ّأن قيمة النفوس عظيمة في نظر هللا؛] اذكروا"[
 
ّفإن ربكما ومخلصكما قد قاسى الموت بالجسد؛ فإنه قد تألم " ّّ ّ   … .أتوا إليهبألم جميع البشر كي يتوب جميع البشر ويّ
 
ًا الشعب وجلبتما لي حتى نفسا واحدة فما أعظم فرحكما معھا في ملكوت ّفإن حدث أن جھدتما طول أيامكما بالمناداة بالتوبة لھذ"

  ).؛ مع إضافة األحرف المائلة١٥، ١١-١٠: ١٨المبادئ والعھود ( !"أبي
 

ًلقد حظيت بفرصة إنقاذ بعض األعضاء األقل نشاطا في حياتي ّ اآلن، عندما أساعد على إعادة أحد األعضاء إلى نشاط الكنيسة،  .ُ
ٍا واحدة؛ أرى ستة أو سبعة أجيال أو أكثر ال أرى نفس ّ ّوعندھا أفكر في النص المقدس التالي . آالف النفوس–ً ّ جلبتما لي حتى " :ّ

  ).١٥: ١٨المبادئ والعھود " (ًنفسا واحدة فما أعظم فرحكما
 

َيجب أال يكون الفعلة قلي ).٣٧: ٩ّمتى "(ّالحصاد كثيٌر ولكن الفعلة قليلون: "ّقال الرب لرسله لدينا اآلالف من حملة الكھنوت  .لينّ
لدينا مجالس أجنحة ورابطات  .ّالقديرين والمستحقين والماليين من األعضاء الملتزمين في الكنيسة في جميع أنحاء العالم

ّكھنوتية وجمعيات إعانة ومنظمات أخرى عاملة مھمتھا اإلنقاذ ّ   .يام بهّإنقاذ النفوس ھو العمل الذي دعانا المخلص جميعنا للق .ّ
 

ّأشرت سابقا في مالحظاتي إلى الصالة التي رفعھا ألما عندما ذھب ورفاقه إلنقاذ الزوراميين ً ُفي الحرب العالمية الثانية، أسر  .ُ ّ
ّوبسبب معاناتھم والقلق على سالمتھم، تم تشكيل  . جندي أميركي ومواطن من الداعمين لھم في أحد المعتقالت٥٠٠ما يقارب 

ّوبعد أن تم جمع المتطوعين، أمرھم الضابط  .ً جندي أميركي تقريبا إلنقاذ ھؤالء المساجين١٠٠ّعين تضم ّفرقة من المتطو ّ
ّھذا المساء ستلتقون، أيھا الرجال، قادتكم الكھنوتيين، اجثوا وأقسموا باسم هللا، بأنكم، وطالما أن فيكم رمق : "المسؤول بما يلي ّ ّ ّ

 Hampton Sides, Ghost Soldiers: Theراجع ( ."رجال يعاني لحظة أخرىًحياة، لن تتركوا أحدا من ھؤالء ال
Forgotten Epic Story of World War II’s Most Dramatic Mission [2001], 28–29.(  كانت عملية اإلنقاذ

ّالناجحة ھذه إنقاذا من المعاناة الجسدية والزمنية ّ ّذين قد يتحملون عواقب روحية ّھل نكون أقل شجاعة في جھودنا إلنقاذ أولئك ال .ً ّ
ّھل نقوم بالتزام أقل من ذلك تجاه الرب؟ ّوأبدية؟ ّ  
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ّفي الختام، إن التزامنا، كأعضاء في كنيسة المسيح الحقيقية، ينبع من الواقع القائل إن الرب عانى من أجل كل منا  ٍّ ّ ّّ  غير العضو –ّ

ٍوالعضو األقل نشاطا وحتى الخاطئ وكلُّ فرد من ع ّ ً ّأعتقد أنه يمكننا المجيء باآلالف إلى فرح اإلنجيل وسالمه  .ائالتناّ

ّأؤمن بقدرتنا على النجاح ألن ھذه ھي كنيسة الرب، وبفضل  .ّوعذوبته، ومئات اآلالف، وحتى الماليين، في أجيالھم التالية ّ

ّكھنوتنا وعضويتنا نحن جميعنا مدعوون لننجح   . آمينأعطي شھادتي لكم باسم يسوع المسيح، .ّ
 
 

102  
 

  .ّإنقاذ النفوس ھو العمل الذي دعانا المخلص جميعنا للقيام به
 

  إنقاذ األعضاء من أجل النمو الحقيقي
 

  األسقف ريتشرد إدغلي
 

  التنشيط
 


