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 دروس خاّصة
 

 راسبندالشيخ رونالد 
 

 من رئاسة السبعين
 

 .لقد بورآت عائلتنا مّدة األشهر العشرين المنصرمة بطفٍل ممّيز جّدًا
 

إّنها اضطراٌب وراثي يمّيزه بالمعنى الحرفي . لكروموسوماتلقد ُوِلد حفيدنا الصغير باآستون مع آفٍة نادرة جّدًا على مستوى ا
وقد  .عندما ُوِلد باآستون، بدأت رحلٌة غير متوّقعة ومغّيرة للحياة بالنسبة إلى ابنتنا وزوجها .عن مئات الماليين من األشخاص

 .أصبح هذا االختبار امتحانًا صعبًا لتعّلم الدروس الخاّصة المرتبطة باألبدّية
 

 :لشيخ راسل نلسن العزيز، الذي تحّدث إلينا اآلن، ما يليعّلم ا
 
قد تكون بعض األجزاء المحّددة من الجسم غير  .يولد بعض الناس أحيانًا مع عاهات جسدّية ألسباب عادًة ما تكون مجهولة"

 . ... هبة الجسد ال ُتقدَّر بثمنولكّن .آّل أجسامنا قابلة للمرض والموت .أو تكون األنظمة البيولوجّية في الجسم مختّلة .طبيعّية
 
 . ...ال بل إّن بعض أرّق األرواح تسكن في أجسام ضعيفة .ليس الجسم الكامل ضروريًا من أجل تحقيق المصير اإللهي"
 
تعود األطراف والمفاصل إلى ]و[يجتمع الروح والجسد من جديد في صورٍة آاملة؛ 'وفي نهاية المطاف سيأتي الوقت حيث "

 ١."وعندئٍذ سنصبح آاملين في يسوع المسيح بفضل آّفارته ).٤٣: ١١ألما (' طبيعيشكلها ال

 
إلى آّل من يعانون منكم من التحّديات أو الهواجس أو خيبات األمل أو الحزن واألسى مع أحد األشخاص األعّزاء، عليكم معرفة 

 .حّبكم أنتم بحبٍّ المتناٍه ورأفة أزلّيةإّن اهللا أبانا السماوي يحّب الشخص الذي يعاني من العاهات وي :التالي
 

آما يطرحون السؤال  أن يسمح بحدوث ذلك؟شيء  آّل علىقد َيسأل البعض عندما يواجهون معاناة آهذه، آيف يمكن هللا القادر 
لة الغالين أو لَم علينا أن نختبر المرض واألحداث التي تعيق أعضاء العائ ِلَم حدث ذلك معي أنا؟: الذي يبدو أّن ال مفّر منه

 لَم الحزن واألسى؟ تتسّبب بخطفهم من بيننا باآرًا أو بإطالة سنوات األلم التي يعيشونها؟
 

عندما ُقدِّمت هذه الخطة في الوجود ما  .يمكننا في لحظات آهذه أن نفّكر في خّطة السعادة العظيمة التي رسمها أبونا السماوي
 ولقول األمور ببساطة، إّن هذه الحياة هي بمثابة تدريب لإلعالء األبدي وتعني ٢.ةقبل األرضي دفعت بنا لنهتف معًا من البهج
 .لطالما آان األمر آذلك ولم ُيعَف أحٌد منه .هذه العملّية الخضوع لالختبارات والتجارب

 
اننا به في األوقات التي تكثر فيها ى قّوة آّفارة المسيح بفضل إيمنعتمد علنحن  .إّن الوثوق بمشيئة اهللا أساسيٌّ لنا في حياتنا الفانية

  .التساؤالت وتندر فيها األجوبة
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 :عند زيارة مخّلصنا يسوع المسيح ألميرآا بعد قيامته، توّجه إلى الجميع بالدعوة التالية

 
 مصاٍب هل من أعرَج أو أعمى أو عاجٍز أو مفلوٍج أو أبرٍص أو ذابٍل أو أصمَّ أو .أحِضروهم إلى هنا هل من مريض بينكم؟"

 . ...أحِضروهم إلى هنا وأنا أشفيهم، ألّني أشفق عليكم؛ إّن أحشائي تفيض رحمًة بأّي داٍء؟
 
فلّما آّلمهم هكذا، تقّدمت الجموع بقلٍب واحٍد بَمرضاهم والمصابين منهم وبالعرج والعميان والُخرس وآّل المصابين بينهم؛ "

 ٣.فشفى آّل واحٍد منهم ُأتَي به إليه

 
 نواجه فكّلنا .بشكٍل خاص أّيها اإلخوة واألخوات" آّل"وآلمة " تقّدمت الجموع" نستشّف قّوًة عظيمة من آلمات مثل يمكننا أن
 يمكننا جميعًا أن نشعر بأّننا معنّيون، أليس ذلك صحيحًا؟ ."وآّل المصابين بينهم"ثّم نسمع عبارة  .التحّديات

 
وعندما وضعُت أنا ووالده أصابعنا  .ب السماوي سيبارآنا ويعّلمنا دروسًا خاّصةبعد والدة باآستون الغالي بقليل، علمنا أّن اآل

على رأسه الصغير في أّول برآة آهنوتّية يحصل عليها من أصل برآات عديدة، تبادرت إلى ذهني آلماٌت من الفصل التاسع 
 ٤."لكن لتظهر أعمال اهللا فيه" :من إنجيل يوحنا

 
 . عبر باآستونإّن أعمال اهللا تظهر بال شّك

 
إّننا نتعّلم الصبر واإليمان واالمتنان عبر بلسم الخدمة وساعات العواطف الجّياشة التي ال تنتهي ودموع التعاطف والصلوات 

 .وعبارات الحّب لألعّزاء المحتاجين وخاّصًة لباآستون ووالَديه
 

هل المحّبين الذين يتحّملون بشكل جّبار اللوعة والحزن أنا أقّدر بشكٍل آبير األ" :قال الرئيس جايمس فاوست، رئيس وتد طفولتي
آثيرًا ما تستمّر هذه  .من أجل طفلهم الذي يولد مع عاهة عقلّية أو جسدّية آبيرة أو يطّورها مع الوقت، ويتغّلبون على هذه المحنة

طَلب من األهل منح العناية المنّمية الخارقة ليس من النادر أبدًا أن ُي .اللوعة بشكٍل يومي من دون آلٍل طيلة حياة األهل أو الطفل
آم من أّم عانت من األلم في جسدها وقلبها طوال سنوات غير منقطعة من منح العزاء لولدها الممّيز  .من دون توّقف ليًال نهارًا

 ٥!"صاحب االحتياجات الخاّصة والتخفيف من معاناته

 
وحدث فعًال " : الطاهر ُيمَنح إلى عائلة باآستون وهو حبٌّ متوّفر للجميعوآما ُوِصف في سفر موصايا، لقد شهدنا حّب المخّلص

أّن األثقال التي ُوضعت على ألما وإخوته قد ُخفِّفت؛ نعم، لقد قّواهم الرّب لكي يحتملوا أثقالهم بسهولة، آما استسلموا بفرح 
 .٦"وبصبر لكّل إرادة الرّب

 
آّنا ذات ليلٍة خالل الفترة األولى من حياة باآستون في وحدة العناية الفائقة الخاّصة بالُرضَّع في المرآز الطّبي لألطفال 

Primary Children’s Medical Center الرائع في سولت اليك سيتي في يوتاه، وآّنا نعّبر عن إعجابنا أمام االنتباه التاّم 
سألُت ابنتي آيف عسانا نكافئهم على هذه الجهود ورحنا  .ألطّباء والممّرضون ومانحو العناية لعملهموالمتفاني الذي آان يوليه ا

وإّن " منخفضة جّدًا"فقال لي أحد األطّباء الذي آان يقف إلى جانبي إّن تقديراتي للكلفة آانت  .نتكّهن ما قد تكون آلفة هذه العناية
علمنا أّن أآثرّية تكاليف العناية الممنوحة في ذلك المستشفى آانت  .كثير مّما قدَّرتاالعتناء بباآستون الصغير سيكّلف أآثر ب

اّتضعُت لدى سماع آلمات الطبيب عندما فّكرت بقيمة هذه  .تغّطيها هباٌت سخّية من الوقت والمساهمات المالّية من قبل اآلخرين
 .ا االهتمامالنفس الصغيرة بالنسبة إلى أولئك الذين آانوا يولونها آّل هذ

 
 ٧."أّن قيمة النفوس عظيمة في نظر اهللا] اذآروا"[ :تذّآرت نّصًا مقّدسًا تبشيرّيًا معروفًا اّتخذ اآلن معنًى جديدًا
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بكيُت عندما فّكرت في الحّب الالمتناهي الذي يكّنه أبونا السماوي وابنه الحبيب يسوع المسيح لكّل واحٍد مّنا وتعّلمت بطريقة 
 .ّي نفس بالنسبة إلى اهللا، جسديًا وروحيًاقّوية قيمة أ

 
وقد تدّخل البعض منهم بخّفة  .لقد تعّلَمت عائلة باآستون أّنها محاطة بالمالئكة الخّدام السماويين واألرضّيين الذين ال يحصون

 ُيقّل اإلخوة أو يّتصل أّما البعض اآلخر فكان على الباب يحمل الطعام أو يغسل الثياب أو .عند الحاجة ثّم انسحب بصمت وهدوء
إذا صادفنا شخصًا يغرق، هل نسأله إن آان  :وهكذا نتعّلم درسًا خاّصًا آخر .للتشجيع ولكن خاّصًة يصّلي من أجل باآستون

أخِبرني إن : "إّن عرض المساعدة عبر القول بحاجة إلى المساعدة أو قد يكون من األفضل أن نقفز ونخّلصه من المياه العميقة؟
 .ليس مساعدًة بالفعل، حّتى لو آّنا نقوم به بنّية حسنة ومرارًا"  أن أساعدكيمكنني

 
نحن ال نزال نتعّلم القيمة المهّمة الكامنة في التنّبه إلى حياة من يحيط بنا واالهتمام لها ونتعّلم ليس فقط أهمّية منح المساعدة بل 

 .أيضًا البهجة الفائضة التي نشعر بها عند مساعدة اآلخرين
 

فليبارك اهللا آّل من يجهد من أجل االعتناء بأخيه ومن يعطي " :قال الرئيس توماس مونسن وهو خير مثال على رفع من يغرق
هل الحظتم أّن ابتسامة هؤالء  .من أجل التخفيف من المعاناة ومن يسعى بكّل ما هو باّر فيه من أجل جعل العالم مكانًا أفضل

ألّن المرء ال يمكنه المشارآة في مساعدة ... تحيط بهم هالٌة من السعادة والرضا .قًة بالنفسوخطاهم أآثر ث األشخاص هي أآبر؟
 ٨."اآلخرين من دون اختبار فائٍض من البرآات بنفسه

 
وعلى الرغم من أّننا سنواجه التجارب والمصاعب واإلعاقات والحزن وآّل أنواع األسى، سيكون مخّلصنا الحنون والمحّب إلى 

 :لقد وعدنا قائًال .ي آّل األوقاتجانبنا ف
 
 . ...إّني آتي إليكم. ال أترآكم يتامى"
 
 ٩."ال تضطرب قلوبكم وال ترهب .سالمي أعطيكم. سالمًا أترك لكم"

 
لقد أظهر الرّب أعماله عبره وهو يستمّر في تعليمنا هذه الدروس القّيمة  .آم نحن ممتّنون ألبينا السماوي من أجل بطلنا باآستون

 .لمقّدسة والخاّصةوا
 

 :أوّد أن أختم مداخلتي بكلمات من ترنيمة محبوبة
 

 آّلنا مجّندون حّتى انتهاء الحرب؛
 

 !آم نحن سعداء !آم نحن سعداء
 

 يا جنود الجيش، ينتظرآم تاٌج لّماع؛
 

 ١٠.سوف ننتصر ونضع التاج في نهاية المطاف

 
 بنبٍل وأن نمّد يدنا لألشخاص بيننا الذين يعانون ويحتاجون إلى من إخوتي وأخواتي، آمل وأصّلي أن نستمّر في حمل أعبائنا

 .فليشكر آّل شخص مّنا اهللا على برآاته ولُنجدِّد التزاماتنا تجاه أبينا السماوي بتأدية الخدمة المتواضعة ألبنائه .يعليهم ويشّجعهم
 .باسم يسوع المسيح، آمين
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