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34 Uchtdorf 

PD50038633-April General Conference 
Priesthood, March 31, 2012 

 
 

  ّ الخدمة الكھنوتيةأسباب
 
 

  الرئيس ديتر أختدورف
 
 

  المستشار الثاني في الرئاسة األولى
 
 

 . يسوع المسيح وجمالهّأنا أحب ھذه الفرصة الرائعة التي تسمح لنا باالجتماع باإلخوة في الكھنوت وأبتھج معكم بروعة إنجيل
ّإني أھنئكم على إيمانكم وأعمالكم الصالحة وبركم الثابت ّ ّ.  

 
ّنحن نتقاسم رابطا مشتركا وھو أننا تلقينا جميعا الرسامة في كھنوت هللا من أولئك المؤتمنين على سلطة الكھنوت المقدس وقوته ّ َ َ ً ّ ً ًّ. 

ّإنھا مسؤولية مقدسة .ھذه ليست ببركة بسيطة ٌ ّ ّ.  
 
  السببة معرفة ّقو
 

ّلقد فكرت مؤخرا بدعوتين أساسيتين تلقيتھما كحامل للكھنوت في الكنيسة ًَّ َ ّ ّ.  
 

ًتلقيت أولى ھاتين الدعوتين عندما كنت شماسا ّّ ّكنا مباركين بالعديد  .كنت أرتاد مع عائلتي فرع الكنيسة في فرانكفورت، ألمانيا .َ

ّكنت معجبا جدا به على الرغم من أنه كان  .الندشولز األخ فرعنا دھم رئيسكان أح .من األشخاص الرائعين في فرعنا الصغير ً ًّ

ّيبدو جديا ورسميا في كل األوقات ويلبس معظم األحيان بذلة داكنة اللون ً ّ ّ ًّ ّوأذكر أنني كنت أمزح مع أصدقائي خالل شبابي  .ً

  .حول مظھر رئيس فرعنا الذي كان يبدو قديم الطراز
 

ٍلموقف اآلن ألنه من الممكن جدا أن يكون شباب الكنيسة اليوم ينظرون إلي بطريقة مماثلةّيضحكني تذكر ذلك ا ّ ً ّ ّ.  
 

 الذي الخطأ ما"التالية  راودتني التي األولى الفكرة كانت. ّوفي يوم أحد من تلك الفترة، طلب الرئيس الندشولز التحدث معي
  .ّوالتي قد تدعو إلى ھذا الحديث بين رئيس الفرع وشماس مثليّوراح ذھني يستعيد كل األعمال التي قمت بھا  "اقترفته؟

 
ًدعاني الرئيس الندشولز إلى قاعة صف صغيرة إذ لم تكن كنيستنا الصغيرة تحتوي على مكتب لرئيس الفرع ووجه إلي دعوة  ّ ٍ ّ

  .ألخدم كرئيس لرابطة الشمامسة
 

ًإنه منصٌب مھم جدا"قال لي  ّ ٌّ ّوأوضح لي ما كان يتوقعه مني  .ّ لي السبب وراء أھمية ذلك المنصبّثم أخذ الوقت الكافي ليصف" ّ ّ

ّھو والرب وكيف يمكنني أن أتلقى المساعدة ّ.  
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ًال أذكر الكثير مما قاله لي الرئيس في ذلك اليوم ولكنني أذكر جيدا الشعور الذي ساورني ّ ّ ّإذ مألت قلبي روٌح مقدسة وإلھية فيما  ّ ّ

ّكان يتحدث إلي ّن أشعر بأن ھذه الكنيسة ھي كنيسة المخلصاستطعت أ .ّ ّوشعرت بأن الدعوة التي وجھھا إلي كانت من إلھام  .ّ ّ ّ

ّأذكر أخيرا أنني خرجت من تلك القاعة الصغيرة وأنا أشعر بأنني أطول مما كنت عليه قبل دخولھا .الروح القدس ّ ّ ً.  
 

ً عاما تقريبا على ذلك اليوم وما زلت أكتنز مشاعر الث٦٠مضى    .ّقة والمحبة تلكً
 

ّوفيما كنت أفكر في تلك التجربة، حاولت أن أتذكر عدد الشمامسة الذين كانوا في فرعنا في ذلك الوقت َأذكر أنھما كانا اثنين إن  .ّ ّ

ّلم تخني الذاكرة ًولكن ھذا العدد قد يكون مبالغا فيه كثيرا .ُ ً ّ.  
 

ًلكن لم يكن مھما إن كان عدد الشمامسة في الفرع واحد ٍفقد شعرت بفخر كبير وأردت أن أقوم بالخدمة على . ًا أو اثني عشرّ
ّأكمل وجه وأال أخيب ظن رئيس فرعي أو الرب ّّ ّ.  

 
كان يمكنه أن  .ّوقد فھمت اآلن أنه كان باستطاعة رئيس الفرع أن يكتفي بالقيام بواجباته المعھودة عند دعوتي إلى ھذا المنصب

  .بطة الشمامسة في الرواق أو خالل اجتماعنا الكھنوتيّيعلمني بأنني الرئيس الجديد لرا
 

ّولكنه كرس الوقت ليجلس معي ويساعدني ليس فقط على فھم  ّ مھمتي ومسؤوليتي الجديدة بل أيضا وھذا ھو األھم على ّماھيةّ ًّ ّ
  . وراءھاالسببفھم 

 
  ً.ھذا أمٌر لن أنساه أبدا

 
ّليس المغزى من ھذه القصة أن أصف لكم مجرد كيفي ّ ًعلى الرغم من أن ذلك شكل درسا رائعا (ة توجيه الدعوات في الكنيسة ّ ً ّ ّ

ِّإنه مثاٌل لي على القوة المحفزة لقيادة الكھنوت التي توقظ الروح وتوحي بالعمل ).حول الطريقة المناسبة لتوجيه الدعوات ّ ّ.  
 

ّعلينا أن نتذكر دائما األسباب األبدية وراء األعمال التي نوصى بالقيا ً ً يجب أن تكون مبادئ اإلنجيل األساسية جزءا من .م بھاّ ّ
ًنسيج حياتنا حتى لو كان يعني ذلك تعلم ھذه المبادئ مرارا وتكرارا ً ّ ّوھذا ال يعني أن ھذه العملية يجب أن تكون روتينية أو  .ّ ّ ّ

ّبل على العكس، عندما نعلم المبادئ األساسية في منازلنا أو في الكنيسة علينا  .ّمملة أن ندع شعلة الحماس تجاه اإلنجيل ونار ّ
ِّالشھادة يدخالن النور والدفء والبھجة إلى قلوب من نعلمھم ُ.  

 
ًنحن جميعا، من الشماس المرسوم حديثا إلى كبير الكھنة العالين، لدينا لوائح تذكر   ما علينا أو يمكننا القيام به ضمن ّماھيةًّ

ّمسؤولياتنا الكھنوتية َور التي يجب إنجازھا مھمة في عملنا وعلينا تلبيتھا األمّماھيةّإن  .ّ  وراء الخدمة الكھنوتية األسبابّولكن  .ٌ
  .ّھي التي تجعلنا نكتشف شعلة الكھنوت وشغفه وقوته

 
ّ الخدمة الكھنوتية تعلمنا ماذا يجب أن نفعلّماھيةّإن معرفة  ُ   . فھي تلھم نفوسناأسبابھاّأما معرفة  .ّ

 
ّإن معرفة ماھية الخ ّدمة تعلم، أما معرفة أسبابھا فتحولّ ُ ُّ ّ.  

 
  التي يجب القيام بھا" ّالجيدة"ٌكثرة من األعمال 
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ّكنت أفكر في دعوة كھنوتية أخرى وجھت إلي بعد الدعوة األولى بسنوات عديدة عندما أصبح لدي عائلتي الخاصة ّ ّّ ِّ ُ ٍ ُكنا قد عدنا  .ّ ّ

ّإلى فرانكفورت في ألمانيا وتلقيت لتوي تر ّقية في العمل تتطلب مني الكثير من الوقت واالھتمامّ ّ وخالل ھذه الفترة المنھمكة من  .ً
ًحياتي، وجه إلي الشيخ جوزف ورذلين دعوة ألخدم كرئيس وتد ّ ّ.  

 
ّازدحمت األفكار في ذھني خالل مقابلتي معه وكان من أھمھا الھاجس المزعج بأنني قد أفتقر إلى الوقت الضروري لھذه  ّ

ّوعلى الرغم من أنني شعرت باالتضاع وبشرف كبير لتوجيه الدعوة إلي، تساءلت للحظة إذا ما كان علي قبولھا .الدعوة ّ ٍ ّ ّولكنھا  .ّ

ّكانت فكرة عابرة ألنني كنت أعرف أن الشيخ ورذلين دعي من هللا وھو يقوم بعمل الرب ُ ّ ّ ً   ما كان عساي أن أفعل سوى القبول؟ .ً
 

ّأحيانا ما يتوجب علينا ا ّالتجاه نحو المجھول متحصنين باإليمان وواثقين بأن هللا سيؤمن لنا األرضية الثابتة التي نحتاج إليھا بعد ً ّ ّّ ّ

ُقبلت وھكذا،. القيام بھذه الخطوة   .ُسيعينني هللا ّأن أعرف وأنا سرور ّبكل الدعوة ِ
 

ّخالل األيام األولى من استالمي ذلك المنصب، حظينا كوتد بشرف تلقي التد ٍ ّريب من بعض أعظم المعلمين والقادة في الكنيسة، ّ

ما  .ًكان تعليمھم كقطر الندى من السماء وإلھاما لنا .فقدم إلى منطقتنا رجاٌل مثل الشيخ راسل نلسن والرئيس توماس مونسن
ء ملكوت هللا من خالل  لما يعنيه بنارؤيةأعطانا ھؤالء اإلخوة  .ّزلت أحتفظ بالمالحظات التي دونتھا خالل جلسات التدريب ھذه

ّوساعدونا على فھم كيفية تطبيق حقائق اإلنجيل ومبادئه في ظروفنا الخاصة وفي  .ّتعزيز الشھادات الشخصية وتقوية العائالت ّ
َبعبارات أخرى، ساعدنا قادة ملھمون على فھم  .ّزمننا المحدد   .ّاإلنجيل، ومن ثم كان علينا أن نرفع أكمامنا ونبدأ العملأسباب ٌ

 
َلكننا سرعان ما اكتشفنا أن األعمال التي يمكن لرئاسة الوتد القيام بھا كانت كثيرة جدا لدرجة أننا إن لم نحدد األولويات الملھمة  ّ ّ ّ ّّ ًّ ً

ّبدأت تظھر األولويات المتنافسة وشتت انتباھنا عن الرؤية التي شاركنا بھا اإلخوة .ّقد نغفل عن القيام باألعمال المھمة كان  .ّ
ًعديدة للتنفيذ ولكن لم تكن كلھا األكثر أھمية" ّجيدة"ھنالك أعمال  ّ ّ.  

 
ّتعلمنا درسا مھما وھو أن طبيعة العمل الجيدة ليست دائما سببا كافيا لنكرس له وقتنا ومواردنا ًّ ً ً ً ًّ ّ يجب أن تكون نشاطاتنا  .ّ

ًومبادراتنا وخططنا ملھمة ومرتكزة على  َ فإن لم تكن  .ّھنوتية وليس على نمط أو اھتمام الفت وآني وراء خدمتنا الكاألسبابُ
ّكذلك، يمكنھا أن تلھينا في جھودنا وتضيع طاقتنا وتدفعنا إلى التركيز فقط على مشاغلنا، الروحية أو الزمنية، التي ال تشكل  ّ ّ ّ

َمحور التلمذة األساسي َ.  
 

ّأيھا اإلخوة، جميعنا نعلم أنه من الضروري التحلي بضبط الن ّ ّفس من أجل الحفاظ على التركيز على المسائل التي تحمل القوة ّ
ٌإن حياتنا شبيھة  .ّاألعظم لزيادة حبنا إللھنا ولآلخرين، وإنعاش الزيجات، وتقوية العائالت، وبناء ملكوت هللا على األرض

 استخدام طاقتنا ووقتنا لتحقيق ًبشجرة مثمرة فيھا الكثير من األغصان واألوراق وھي تحتاج بانتظام إلى التشذيب حرصا على
  ١"!ّحمل الثمار الجيدة"ھدفنا الحقيقي كإخوة في الكھنوت أي 

 
  لستم وحدكم

 
ّلدى كل واحد منا مسؤولية تحديد ذلك بنفسه ًكيف نعرف إذا ماذا نختار؟ ّإال أنه تمت .ّّ ّ ّبدراسة النصوص المقدسة بدأب،  توصيتنا ّ

  .باإليمان ّالجادة والمتفانية والمليئة بالصالة تعانةواإلصغاء إلى كلمات األنبياء، واالس
 
  

ّفھو سيتحدث، عبر الروح القدس، إلى عقولنا وقلوبنا ليرشدنا إلى الدرب الذي يجب اتباعه في كل جزء  .ّأيھا اإلخوة، هللا أمين ّ ّ

  .من حياتنا
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ّإذا كانت قلوبنا طاھرة وإن كنا نسعى ليس وراء مجدنا الشخصي بل مجد هللا ِ القادر على كل شيء وإن جھدنا لتنفيذ مشيئته، وإن ً َ ّ

ُرغبنا في مباركة حياة عائلتنا واآلخرين، فلن نترك وحدنا على الدرب ًوكما ذكرنا الرئيس مونسن مرارا وتكرارا  .َ ً عندما "ّ
ّيحق لنا بمساعدة الرب ّالرب ّبمھمة نكون قائمين ّ".٢  

 
] مالئكته[في قلوبكم، ويحيط بكم ] روحه[على يمينكم ويساركم وتكون ] وسيكون[ .مأمام وجوھك] سيذھب"[ّإن أباكم السماوي 

  .٣"ُلكي يسندوكم
 

  ّقوة العمل
 

ّأيھا اإلخوة األعزاء، إن البركات اإللھية الناتجة عن الخدمة الكھنوتية تحركھا جھودنا الدؤوبة، واستعدادنا للتضحية، ورغبتنا  ّ ّ ّّ ّ

ّإن الوعظ جيد ولكن العظات التي ال تؤدي  .َّون أولئك الذين يعملون ويكونون من غير المسيريندعونا نك .في القيام بالصواب ّ ٌّ ّ
  .إلى العمل ھي مثل النار التي ال تبعث بالدفء أو الماء التي ال تروي العطش

 
ّفال تنتشر نيران اإلنجيل المطھرة وال تشعل قوة الكھنوت أرواحنا إال عبر تطبيق العقيدة ُ ِّ.  

 
ّإن قيمة أي فكرة تكمن في استعمالھا: "ّل توماس إديسون الرجل الذي غمر العالم بنور الكھرباء الوھاجقا  وھكذا تكتسب ٤."ّ

  .ًعقيدة اإلنجيل قيمة أكبر عندما نضعھا قيد االستعمال
 

َّيجب أال نسمح لعقائد الكھنوت أن تبقى نائمة في قلوبنا وغير مطبقة في حياتنا ً ٍ من زواج أو عائلة يجب إنقاذھما، إذا كان ھنالك .ّ
ّبل دعونا نشكر هللا على خطة السعادة التي تشمل اإليمان، والتوبة،  .ّربما زواجنا أو عائلتنا نحن، دعونا ال ننتظر لنرى

درته على ّفتطبيق عقيدة الكھنوت سيؤھلنا كأزواج وآباء وأبناء يفھمون األسباب وراء الكھنوت وق .والمغفرة، والبدايات الجديدة
  .ّتجديد جمال وقدسية العائالت األبدية وتأمينھما

 
ًدائما ما يشكل المؤتمر العام مناسبة جيدة لإلصغاء والعمل في آن معا ًٍ ّ ً ّ أيھا ٥."عاملين بالكلمة، ال سامعين فقط"لذا فلنكن  .ّ

اطلبوا  .ّثم اجثوا على ركبتيكم .اية األسبوع ھذهّاإلخوة، أنا أدعوكم إلى التفكير في الكلمات التي تخرج من أفواه خدام هللا في نھ
ّتوسلوا إلى هللا كي يمنحكم اإلرشاد في حياتكم اليومية وفي مسؤولياتكم  .ّمن هللا، أبينا السماوي، أن ينور عقولكم ويلمس قلوبكم ّ ّ

ًالكنسية وفي التحديات التي تواجھونھا حاليا ّ ّ قمتم بكل ذلك، أعدكم بأن الرب لن وإن .ّ، ال تتأخروا.اتبعوا إرشادات الروح .ّ ّّ ِ
  .يدعكم تسيروا وحدكم على الدرب

 
  ّاستمروا في الصبر

 
ًنحن نعلم أنه على الرغم من نوايانا الحسنة، ال تجري األمور كما نخطط لھا دائما ّ نحن نقترف األخطاء في حياتنا وفي خدمتنا  .ّ

ّوأحيانا نتعثر ونعرف الفشل .ّالكھنوتية ً.  
 

ّ، يعترف بذلك أن األمر يتطلب الوقت والمثابرة٦"،]نكمل[ّفي الصبر حتى ] ّنستمر"[ّنصحنا الرب بأن وعندما ي فھم  ّإن .ّ
 .ّسيساعدنا على إدراك الھدف اإللھي وراء كل ھذا الكھنوت ّتسلمنا وراءواألسباب  اإلنجيل بحسب عيشنا وراءاألسباب 

ّوسيمنحنا الحافز والقوة للقيام بالصواب حتى  ًكما أن الحفاظ على تركيزنا على المبادئ األساسية للعيش وفقا  ً.عندما يكون صعباّ ّ ّ

  .لإلنجيل سيباركنا بالوضوح والحكمة واإلرشاد
 
ّ طبعا لن نتوقف أيھا اإلخوة٧"ّھل سنتوقف في ھذا الھدف العظيم؟" ّ ً!  
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ٍسوف نتعلم من أخطائنا بإرشاد من الروح القدس ًلن نأبه أبدا؛ لن نستسلم أبدا .ّوإن تعبنا سنستمر .ديدّوإن تعثرنا سنقف من ج .ّ ً.  

 
ُسوف نقف سويا كتفا إلى كتف كأخوية عظيمة لكھنوت هللا األزلي ونركز على المبادئ األساسية إلنجيل يسوع المسيح المستعاد  ّ ّّ ً ً

ٍونخدم ممتنين إلھنا وإخوتنا بكل محبة وتفان ّ ّ ّ.  
 

  !ّهللا حي
 

ّشھد لكم في ھذا اليوم أن هللا اآلب وابنه يسوع المسيح حيانّإخوتي األعزاء، أنا أ ّإنھما حقيقيان .ّ   !وھما موجودان !ّ
 

ّإن أباكم السماوي يھتم ألمركم ويريد أن يبارككم ويعضدكم في البر .لستم وحدكم ّ ّ.  
 

ّكونوا أكيدين أن هللا يتحدث إلى البشرية في زمننا ھذا ّ   !ّوسوف يتحدث إليكم .ّ
 

ّلقد استعيدت كنيسة يسوع المسيح لقديسي األيام األخيرة إلى األ .ّلنبي جوزف سميث ما قال إنه رآهلقد رأى ا ّ ّرض بقوة هللا القادر ُ
  .ّعلى كل شيء وسلطته

 
ًأصلي من أجل أن نكون دائما، كحملة لكھنوته، على تناغم مع  ّ وراء الخدمة الكھنوتية وأن نستعمل مبادئ اإلنجيل األسبابّ

  .اد لتحويل حياتنا وحياة من نخدمھمُالمستع
 

ّوعندما نقوم بذلك، ستطھر القوة الال متناھية للكفارة أرواحنا وشخصياتنا وتنظفھا وتصقلھا لنصبح الرجال المطلوب منا أن  ّ ّ ّّ ّ
  .ّأشھد على ذلك باسم يسوع المسيح المقدس، آمين .نكونھم
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  .ّسيساعدنا على إدراك الھدف اإللھي وراء كل ھذا الكھنوت ّتسلمنا وراءواألسباب  اإلنجيل بحسب عيشنا وراءاألسباب فھم  ّإن
 

  ّ الخدمة الكھنوتيةأسباب
 

  الرئيس ديتر أختدورف
 

  ّدعوات كنسية
 

  القيادة
 

  الكھنوت
 

  الخدمة
 


