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  ّھل كان األمر يستحق العناء؟
 
 

  الشيخ دايفد إيفانز
 
 

  من السبعين
 
 

تساءل الكثيرون من بيننا، ما الذي أستطيع أن أفعله ألساعد في بناء كنيسة  ١طوال ھذا المؤتمر وفي اجتماعات حديثة أخرى،
   وأرى النمو الحقيقي حيث أعيش؟ّالرب

 
ّفي إطار ھذا المسعى وكل المساعي األخرى المھمة، يبقى عملنا األھم في منازلنا وعائالتنا ّ ّ فضمن العائلة تتأسس الكنيسة ٢.ّ

يسوع المسيح ّعلينا أن نساعدھم على التحلي باإليمان ب .ّ علينا أن نلقن أوالدنا مبادئ اإلنجيل وعقائده٣.ويحدث النمو الحقيقي
ّ علينا أن نكون مؤمنين نحن أنفسنا فيرون مثالنا لجھة محبة الرب وكنيسته٤.ّونھيئھم للمعمودية عند بلوغھم الثامنة من العمر ّ ْ َ. 

في منازلنا،  .ويساعد ذلك أوالدنا على الشعور بالفرح في حفظ الوصايا، والسعادة في العائالت، واالمتنان في خدمة اآلخرين
  :باع النموذج الذي أعطاه نافي عندما قالّعلينا ات

 
  . ...فنحن باجتھاد نكتب كي نحمل أبناءنا على اإليمان بالمسيح والتصالح مع هللا"
 

ّعن المسيح نتحدث وبالمسيح نبتھج؛ بالمسيح نكرز وعن المسيح نتنبأ، وطبقا لنبواتنا نكتب كي يعرف آباؤنا إلى أي مورد "...  ّّ ً ّ

  ٥."ايايردون لمغفرة الخط

 
نحن نعمل بجھد كي يحصل أوالدنا على ھذه البركات من خالل حضور اجتماعات الكنيسة معھم، وإقامة األمسيات العائلية 

ًالمنزلية، وقراءة النصوص المقدسة معا ًنصلي يوميا مع عائلتنا ونقبل الدعوات ونزور المرضى واألشخاص الوحيدين ونقوم  .ّ ّ ّ

ّن خاللھا أننا نحبھم ونحب أبانا السماوي وابنه وكنيستھماٍبأمور أخرى يعلم أوالدنا م ّ ّ.  
 

ّنتحدث عن المسيح ونتنبأ عنه عندما نعطي درسا من دروس األمسيات العائلية المنزلية أو نجالس طفال ونخبره عن حبنا له  ّ ًّ ً ّ

  .ُوعن شھادتنا على اإلنجيل المستعاد
 

ّفالمبشرون الذين يخدمون، واألبناء أو البنات  .ئل لألشخاص البعيدينيمكننا أن نكتب عن المسيح من خالل كتابة الرسا

ّالمنخرطون في الجيش، وجميع من نحب، يباركون كلھم بواسطة الرسائل التي نكتبھا َ ُ ّ فالرسائل من الديار ال تقتصر على  .َ
ًالرسائل الحقيقية توفر شيئا ملموسا يمكن حمله والتفك .ّرسائل إلكترونية مختصرة ً ّ   .ّير فيه ومحبتهّ
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ّنحن نساعد أوالدنا على االعتماد على كفارة المخلص ومعرفة مغفرة آب سماوي محب، من خالل إظھار الحب والمسامحة في  ٍّّ ٍ ّ ّ

ّإن حبنا ألوالدنا ومسامحتھم ال يقربانھم منا فحسب بل يبنيان اإليمان من خالل معرفتھم أن أباھم السماوي يحبھم .تربيتنا لھم ّ ّ ّّ ّّ 
ّھم يثقون بھذه الحقيقة ألنھم اختبروا األمر ذاته من أھلھم  .ّوأنه سيسامحھم عندما يسعون إلى التوبة والقيام بما ھو أفضل

  .ّاألرضيين
 

ًباإلضافة إلى العمل الذي سنقوم به ضمن عائلتنا، علم نافي قائال إخوتنا على اإليمان بالمسيح ... نحن باجتھاد نكتب كي نحمل : "ّ
ّ بصفتنا أعضاء في كنيسة يسوع المسيح لقديسي األيام األخيرة، نحن لدينا بركة ومسؤولية مشاركة اإلنجيل٦."لح مع هللاوالتصا ّ ّ. 

َإن بعض من يحتاجون اإلنجيل في حياتھم ليسوا أعضاء في الكنيسة بعد ّوھنالك آخرون كانوا بيننا لفترة من الزمن ولكنھم  .ّ

ًيحتاجون إلى الشعور مجددا ب ّإن الرب يحب الشخص  .الفرح الذي شعروا به عندما اعتنقوا اإلنجيل في وقت سابق من حياتھمّ ّ ّ

ًالذي لم يحظ باإلنجيل يوما والشخص الذي يعود إليه ً بالنسبة إليه وإلينا، األمر ليس مھما٧.َ ًيعتبر ذلك كله عمال واحدا .ّ ً ّ قيمة  .ُ
ّ فعمل أبينا السماوي وابنه يتمثل في ٨.ّلى أبينا السماوي وإلى ابنه وإليناالنفوس، مھما كان وضعھا، ھي العظيمة بالنسبة إ ّ

وبركتنا ھي المساعدة في ھذا العمل  .ّ، بغض النظر عن ظروفھم الحالية٩"ّاألبدية] حياتھم[و] أبنائه جميعھم[إحداث خلود "
  .العظيم

 
ال يكفي أن نبقى  .ّاربنا التبشيرية يجب أن تكون حديثةّإن تج" :شرح الرئيس توماس مونسن كيف يمكننا أن نساعد عندما قال

ّللشعور بالرضا، علينا أن نستمر في مشاركة اإلنجيل بصورة طبيعية وعادية .ّمكتوفي األيدي ونتأمل في التجارب السابقة ّ ّ".١٠  

 
َسيشكل العمل في مشاركة اإلنجيل بصورة طبيعية وعادية مع من نھتم ألمرھم ونحبھم عمل  ّ ّ ّّ َ دعوني أطلعكم  .حياتنا وفرحتھاّ

  .على اثنتين من ھذه التجارب
 

 .ًكان تأثيرھم كبيرا عليه .ترعرع دايف أورتشارد في مدينة سولت اليك سيتي حيث كان معظم أصدقائه أعضاء في الكنيسة
ًباإلضافة إلى ذلك، كان قادة الكنيسة في حيه يدعونه دائما إلى األنشطة، وكذلك أصدقاؤه ّلرغم من أنه لم ينضم إلى وعلى ا .ّ ّ

ّالكنيسة في ذلك الوقت، فقد تباركت سنوات نموه بتأثير األصدقاء الجيدين من قديسي األيام األخيرة واألنشطة التي ترعاھا  ّّ ّ
ّبعد دخوله الجامعة، انتقل من منزله وذھب معظم أصدقائه للخدمة في مھمات تبشيرية .الكنيسة   .افتقد تأثيرھم في حياته .ّ

 
ّكان ھذا الصديق يلتقي أسقفه في كل أسبوع ليحاول تنظيم  .ّكان أحد أصدقاء دايف من المدرسة الثانوية ال يزال يقطن في الحي

ّحياته ويتمكن من الخدمة كمبشر ّأصبح ھو ودايف شريكي مسكن وكما ھو طبيعي وعادي، كانا يتحدثان عن السبب الذي من  .ّ َ

ّعبر الصديق عن امتنانه واحترامه ألسقفه وللفرصة  . الحين وكان يلتقي األسقف باستمرارّأجله لم يكن يخدم كمبشر في ذلك
ّثم سأل دايف ما إذا كان يود أن يأتي إلى المقابلة التالية .المتاحة للتوبة والخدمة ولكن في سياق صداقتھما  !يا لھا من دعوة .ّ

ًوظروفھما، كان ذلك طبيعيا وعاديا ًّ ّ.  
  

ّأدى ذلك إلى اتخاذ دايف القرار بلقاء المبشرين .ان ما أصبح ھو نفسه يجتمع باألسقفوافق دايف، وسرع ّ ّاستلم شھادة على أن  .ّ

ّاإلنجيل حقيقي، وحدد تاريخ لمعموديته ّ ّاعتمد دايف على يد أسقفه، وبعد مرور سنة، تزوج دايف أورتشارد وكاثرين إيفانز في  .ُ
ّوسأكون دائما ممتنا لھذا الصديق الطيب الذي أدخل دايف إلى  .رين ھي أختي الصغرىكاث .لھما خمسة أوالد رائعين .الھيكل ً ًّ

  .الكنيسة بمساعدة أسقف صالح
 

ّعندما تحدث دايف عن اھتدائه وحمل شھادته في ما يتعلق بھذه األحداث، طرح السؤال التالي ّإذا، ھل كان األمر يستحق : "ّ ً

 "ٍناء العتماد شخص واحد فقط؟ّوقادة الشباب وأسقفي، طوال ھذه السنوات، يستحق العّھل كان مجھود األصدقاء كله  العناء؟
ّحسنا، على األقل بالنسبة إلى زوجتي وأوالدنا الخمسة، اإلجابة ھي نعم: "ًقال، مشيرا إلى كاثرين وأوالده الخمسة ً".  

  



April 2012 Sunday P.M. --- 55 David F. Evans, 102 Arabic p.3 

 
ّعندما تتم مشاركة اإلنجيل، ال يتعلق األمر بـ ّا تتم الھداية أو يعود شخص ما إلى الرب، يتم تخليص عندم ً.أبدا" شخص واحد"ّ ّّ

ّخدمت ابنة واحدة وابنان كمبشرين، وتلقى أحدھم لتوه  .ُفعندما كبر أبناء دايف وكاثرين، اعتنقوا جميعھم اإلنجيل .عائلة بكاملھا ّ ٌ

ّبعثة منطقة جبال األلب المتحدثة باللغة  ( Alpine German Speaking Missionدعوته للخدمة في البعثة التبشيرية

ّتزوج الولد، البكر ومن يليه في الھيكل، والولد األصغر ھو في المدرسة الثانوية حاليا، وھم مؤمنون بكل ما للكلمة  ).األلمانية ًّ َ ّ
  .ّنعم، كان يستحق العناء ّھل كان األمر يستحق العناء؟ .ًمن معنى

 
ّفي خالل المؤتمر، كل ما  .الوتد ذاته الذي أخبر فيه دايف أورتشارد عن تجربة اھتدائهحضرت األخت آيلين وايت مؤتمر 

ًفكرت فيه ھو عائلتھا وخصوصا شقيقتھا، ميشال، التي كانت قد ابتعدت عن الكنيسة منذ وقت طويل ّكانت ميشال مطلقة،  .ّ

 Our Search for كتاب الشيخ راسل باالرد شعرت آيلين بالرغبة في أن ترسل لھا نسخة عن .تحاول تربية أربعة أوالد
Happinessّفي األسبوع التالي، أخبرت صديقة آيلين أنھا شعرت أيضا بأنه يتعين  .، باإلضافة إلى شھادتھا، وھذا ما فعلته ّ ًّ ٌ

ّكتبت ھذه الصديقة أيضا لميشال رسالة تشاركھا فيھا شھادتھا وتعبر عن حبھا .ّعليھا االتصال بميشال ّ ً ّس رائعا كيف أن ألي .ً ً

ٍالروح كثيرا ما يعمل في أشخاص عديدين لمساعدة شخص محتاج؟ ٍ ً  
 

ّقالت إنھا بدأت تتنبه إلى الفراغ الروحي في حياتھا .ّاتصلت ميشال بآيلين وشكرتھا على الكتاب .ّمر الوقت ّأخبرتھا آيلين أنھا  .ّ

ّأخبرتھا أنھا تحبھا وتريد سعادتھا .ّتعلم أن السالم الذي كانت تبحث عنه يمكن إيجاده في اإلنجيل بدأت ميشال بإجراء  .ّ
ًوسرعان ما تعرفت إلى رجل رائع كان ناشطا في الكنيسة .التغييرات في حياتھا ِتزوجا، وبعد انقضاء عام على ذلك، ختما في  .ّ ُ ّ

ًمؤخرا، اعتمد ابنھا الذي يبلغ الرابعة والعشرين من العمر .ھيكل أوغدن في والية يوتاه ّ. 
 

ع  ّأتوجه إلى كل أفراد عائلة ميشال اآلخرين وإلى كل الذين ال يعلمون بعد أن ھذه الكنيسة حقيقية، وأدعوكم إلى التفكير بتضرُّ ّ ّ ّّ

ّوعندما تدركون أنھا حقيقية، وھي كذلك،  .ّاسمحوا للعائلة واألصدقاء والمبشرين بمساعدتكم .ّلمعرفة ما إذا كانت الكنيسة حقيقية ّ

ّانضموا إلينا باتخاذ الخطوات ذاتھا في حياتكمتعالوا و ّ.  
 

ّلم تكتب نھاية ھذه القصة بعد، ولكن البركات منحت لھذه المرأة الرائعة ولعائلتھا بما أن من يحبونھا عملوا بحسب دعوة  َّ ّ ُّ ُ

ّوشاركوا شھادتھم بصورة طبيعية وعادية، ودعوھا إلى العودة ّ.  
 

ًلقد فكرت كثيرا في ھاتين التج ُ ًشابٌّ كان يعمل لتنظيم حياته، ساعد شابا آخر كان يبحث عن الحقيقة .ربتينّ امرأة شاركت  .ّ
ّإذا صلينا وسألنا اآلب السماوي عن األشخاص  ً. عاما٢٠شھادتھا وإيمانھا مع شقيقتھا التي كانت قد ابتعدت عن الكنيسة قبل 

ّجھھا إلينا لنعرف كيف يمكننا المساعدة، سيستجيب لصلواتنا الذين يمكننا مساعدتھم ووعدنا بالعمل بحسب الدعوات التي يو
ّويصبح العمل بمحبة بناء على الدعوات التي يوجھھا الروح ھو المحفز .ونصبح أدوات في يديه لنقوم بعمله ّ ًّ ٍ.١١  

 
ّفيما استمعتم إلى تجربتي مشاركة اإلنجيل بصورة طبيعية وعادية مع من تھتمون ألمرھم، البد من أ ّ َ ّ ّ ّن العديدين من بينكم مروا َ ّ

ّفكرتم في شخص يتعين عليكم أن تمدوا له يد العون، وتقوموا بدعوته للعودة أو  .ّبالتجربة ذاتھا التي مرت بھا آيلين وايت ّ ّ

ّتحدثوا إلى صديقكم أو أحد  .ًأدعوكم للعمل، من دون تأخير، وفقا لھذه الدعوة .تشاركوه مشاعركم حول إنجيل يسوع المسيح

ّقوموا بذلك بصورة طبيعية وعادية .فراد عائلتكمأ ّدعوه يعلم بحبنا له وللرب .ّ نصيحتي ھي ذاتھا  .ّيمكن للمبشرين أن يساعدوا .ّ
ًال تؤجلوا دعوة أبدا: "ّالتي أعطاھا الرئيس مونسن مرات عديدة من على ھذه المنبر  عندما تعملون بحسب الدعوة وتفعلون ١٢."ّ

ّمال أبينا السماوي إرادتكم للعمل إلحداث أعجوبة في حياتكم وفي حياة الشخص الذي تھتمون ألمرهّذلك بحب، الحظوا استع ّ.١٣  

 
ّإخوتي وأخواتي األعزاء، يمكننا أن نبني كنيسته ونرى النمو الحقيقي عندما نعمل إليصال بركات اإلنجيل لعائلتنا ولمن نحبھم ّ. 

ّا يحييان وأنھما يستجيبان للصلواتّأعلم أنھم .ھذا ھو عمل أبينا السماوي وابنه َ عندما نعمل بحسب ھذه الدعوات، مؤمنين  .ْ
  .باسم يسوع المسيح، آمين .ّبقدرتھما على صنع معجزة، ستحدث المعجزات وتتغير الحياة
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ّمثال، علم الرئيس سبنسر كمبل أھمية العمل  .ّباإلضافة إلى الرئيس توماس مونسن، علم أنبياء آخرون ھذا المبدأ ذاته .١٣ ّ ّ ً
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102  

 
َسيشكل العمل في مشاركة اإلنجيل بصورة طبيعية وعادية مع من  ّ ّ َنھتم ألمرھم ونحبھم عمل حياتنا وفرحتھاّ ّ ّ.  

 
  ّھل كان األمر يستحق العناء؟

 
  الشيخ دايفد إيفانز

 
  التنشيط

 
  االھتداء

 
  العمل التبشيري

 


