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57 Andersen 
PD50038633-April General Conference 

Sunday P.M., April 1, 2012 
 

 ماذا يظّن المسيح فّي؟
 

 الشيخ نيل أندرسن
 

 من رابطة الرسل اإلثني عشر
 

ا  درس عقيدتن١.قام صحافي من إحدى المجّالت البرازيلّية البارزة بدراسٍة حول الكنيسة تحضيرًا لكتابة مقاٍل إخباري آبير
تحّدث أيضًا مع أصدقاٍء للكنيسة ومع أشخاص آخرين لم يُكن رأيهم ودودًا  .وزار مراآز تدريب المبّشرين والمراآز اإلنسانّية

عرفت  "آيف يمكن أن يعتبرآم البعض غير مسيحّيين؟: "خالل مقابلته معي، بدا الصحافي مفاجًأ بكّل صدٍق عندما سألني .جّدًا
هل تعكس حياتي : "ّل ولكّن ذهني وضع السؤال في إطار شخصي ووجدت نفسي أتساءل بصمتأّنه آان يقصد الكنيسة آك

 "الحّب واإلخالص اللذين أشعر بهما تجاه المخّلص؟
 

 ففي ساعة الدينونة لن يتّم الحكم على تلمذتنا الشخصّية من قبل األصدقاء ٢"ماذا تظّنون في المسيح؟: "سأل يسوع الفّريسّيينلقد 
 وفي ذلك اليوم سيكون السؤال المهّم لكّل واحد ٣."جميعًا سوف نقف أمام آرسي المسيح] إّننا"[بل آما قال بولس  .أو األعداء

 "ماذا يظّن المسيح فّي؟" :مّنا
 

 آما نعت آخرين ٦. وفاعلي اإلثم٥ والجّهال٤وعلى الرغم من حّب يسوع للبشرّية جمعاء، نَعَت البعَض من حوله مؤنِّبًا بالمرائين
 فيما أثنى على آخرين ١٠. وهم بال ثمر٩ ووصف بعض الناس باستنكار بمن أعمَيت عيونهم٨. ونور العالم٧راضيًا ببني الملكوت

 ولكّنه قّدر آخرين ١٤ ومن هذا العالم١٣ وحِزن لكون البعض غير مؤمن١٢. وِعطاش إلى البّر١١قائًال عنهم إّنهم أنقياء القلب
 "ماذا يظّن المسيح فّي؟: " لذلك يسأل آلُّ واحد مّنا١٧.اء وأحّب١٦ وتالميذ١٥آُمختارين

 
من حولنا والنسيج ] التي تهّب[رياح التغيير ] مع... [عّما هو روحي "لقد وصف الرئيس توماس مونسن زمننا على أّنه يبتعد 

 .اه المسيح وتعاليمه إّنه زمن اإلنكار والتجاهل المتنامَيين تج١٨."يتفّكك أمام أعيننا] الذي ما زال[األخالقي 
 

إّن وجهتنا  .نحن نرى يد الرّب في آّل شيء من حولنا .في إطار هذه البيئة المضطربة نبتهج في آوننا تالميذ يسوع المسيح
أن يعرفوك أنت اإلله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح : وهذه هي الحياة األبدّية"صّلى يسوع قائًال  .واضحٌة أمامنا بشكٍل رائع

 . أن نكون تالميَذ في هذه األّيام من حياتنا هو بمثابة وسام شرف خالل األبدّية١٩."لتهالذي أرس
 

فيما آّنا نصغي خالل هذين  .إّن الرسائل التي سمعناها خالل هذا المؤتمر هي إشارات من الرّب خالل رحلة التلمذة الخاّصة بنا
الرسائل ونصّلي بخصوصها في األّيام المقبلة، يبارآنا الرّب اليوَمين ونصّلي من أجل اإلرشاد الروحي، وفيما سندرس هذه 

إّن  .توّجهنا هذه المشاعر أآثر بعد نحو اهللا والتوبة والطاعة واإليمان والثقة .بتوجيهاٍت خاّصة بنا من خالل هبة الروح القدس
ّبه أبي، وإليه نأتي، وعنده نصنع إن أحّبني أحٌد يحفظ آالمي، ويح" .المخّلص يستجيب إلى أعمال اإليمان التي نقوم بها

  ٢٠."منزًال
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 ليست موّجهًة فقط إلى المتفّوقين على الصعيد الروحي القادرين على االشتراك في نوٍع ٢١"تعاَل اتبعني"إّن دعوة يسوع القائلة 

رحلتنا في التلمذة سباقًا قصيرًا  ليست .في الواقع، التلمذة ليست منافسًة أبدًا بل دعوة إلى الجميع .من األلعاب األولمبية الروحية
 .إّنها في الحقيقة رحلة تمتّد طوال حياتنا نحو عالم أآثر سماوّيًة .في حلبة آما وال يمكن تشبيهها بشكٍل تاّم بماراتون طويل

 
 أن أحٌد أراد إن "٢٢."وصاياي فاحفظوا تحّبونني آنتم إن" :فقد قال في هذا الصدد .تشّكل دعوة يسوع نداًء لبذل الجهود يومّيًا

 قد ال نقّدم أفضل ما لدينا آّل يوم ولكّننا إن آّنا نحاول فإّن دعوة ٢٣."ويتبعني صليبه آّل يوٍم، ويحمل نفسه فلينكر ورائي، يأتي
 ٢٤."تعالوا إلّي يا جميع المتعبين والّثقيلي األحمال وأنا أريحكم" :يسوع تزخر بالتشجيع واألمل

 
يمكننا رفع وتقوية بعضنا البعض  . التلمذة، أنتم على الدرب الصحيح وهو الدرب نحو الحياة األبدّيةأينما آنتم اليوم على درب

ومهما آانت الصعوبات التي تواجهنا أو الضعف الذي يقّيدنا أو األعمال المستحيلة التي تحيط  .في األّيام اآلتية العظيمة والمهّمة
 ٢٥."آّل شيٍء مستطاٌع للمؤمن" أعلن أّنبنا، دعونا نتحّلى باإليمان بابن اهللا الذي

 
المثل األّول هو من حياة الرئيس توماس مونسن وهو خير مثال على قّوة  .اسمحوا لي أن أشارآكم مَثَلين من الواقع عن التلمذة

 ٢٦."وأآبُرآم يكون خادمًا لكم: "الِطيبة البسيطة وتعليم يسوع القائل

 
أخبرنا عن  . سنة تعاني من مرض السرطان١٢خالل المؤتمر العام عن شاّبة عمرها  سنة ٢٠تحّدث الرئيس مونسن منذ نحو 

 .تمبانوغوس في وسط والية يوتاهشجاعتها وطيبة أصدقائها الذين حملوها صعودًا إلى جبل 
 

نسن من لقد التقيت بجايمي بالمر برنتن منذ بضع سنوات وسمعت قّصتها من منظور مختلف وهو منظور ما قام به الرئيس مو
 .أجلها

 
، بعد يوٍم من إخبارها أّن ورمًا فوق رآبتها اليمنى آان ١٩٩٣مارس من العام /التقت جايمي بالرئيس مونسن في شهر آذار

سيكون يسوع على "وبمساعدة من والدها، منحها الرئيس مونسن برآًة آهنوتّية ووعدها قائالًّ  .سرطان عظام ينتشر بسرعة
 ."يمينك ويسارك ليرفعك

 
آانت  .قبيل مغادرتي لمكتبه في ذلك اليوم، فككت أحد البالونات المربوطة بكرسّيي المتحّرك وأعطيته إّياه: "وقالت جايمي

 ."مكتوبًة على البالون بأحرف ساطعة' !أنت األفضل'عبارة 
 

لقد جّسد : "قالت جايمي .لم ينَس الرئيس مونسن جايمي خالل عالجاتها الكيميائّية وجراحة إنقاذ األطراف التي خضعت لها
عادت جايمي إلى  ."من األسى إلى األمل العظيم والثابت] رفعني[لقد  .الرئيس مونسن معنى أن تكون تلميذًا حقيقّيًا للمسيح

فقد فاجأ  .وعند انتهاء االجتماع، قام بعمل لن تنساه جايمي أبدًا .مكتب الرئيس مونسن بعد ثالث سنوات على لقائهما األّول
أنت : "وآان يعلن البالون.ئيس مونسن باهتمامه المعهود الفتاة بالبالون ذاته الذي آانت قد أعطته إّياه منذ ثالث سنواتالر

 عامًا من لقائه األّول بجايمي، ١٤وبعد  .آان قد احتفظ به وهو واثٌق أّنها ستعود إلى مكتبه بعد شفائها من السرطان !".األفضل
 ٢٧.زواجها من جايسون برنتن في هيكل سولت اليكأّدى الرئيس مونسن مراسيم 

 
ماذا آان يسوع " :آثيرًا ما يذّآر السلطات العاّمة بأّال تنسى هذا السؤال البسيط .يمكننا تعّلم الكثير من تلمذة الرئيس مونسن

 "ليفعل؟
 

تقتضي التلمذة بتصديقه في أوقات السالم آما وفي أوقات الصعوبات، عندما . ٢٨"آِمن فقط! ال تَخف: "قال يسوع لرئيس الَمجَمع
 .ال يهدِّئ شيٌء من ألمنا وخوفنا سوى القناعة بأّنه يحّبنا ويحفظ وعوده
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رنس من مدينة بور أو ب أخبرني أولغن وسولين سانتيلوس .تعّرفت مؤخَّرًا إلى عائلٍة تشّكل مثاًال جميًال على آيفّية تصديقنا له

 .في هاييتي قّصتهما
 

آان لديهما  .، آان أولغن في مقّر عمله وسولين في الكنيسة عندما ضرب زلزاٌل مدّمر هاييتي٢٠١٠آانون الثاني / يناير١٢في 
ثالثة أوالد هم غانكسي وهو في الخامسة من عمره وآنجي في الثالثة من عمرها وغانسلي الذي عمره سنة واحدة فقط، وآان 

 .ي المنزل مع أحد األصدقاءاألوالد ف
 

يناير ذاك في /وتذآرون طبعًا أّن عشرات اآلالف من الناس القوا حتفهم في شهر آانون الثاني .عّم الدمار الهائل آّل البالد
آان المبنى المكّون من ثالثة طوابق حيث  .رآض أولغن وسولين بأسرع ما يمكن إلى شّقتهما ليحاوال إيجاد أوالدهما .هاييتي

 .قطن عائلة سانتيلوس قد انهارت
 

 .ولم يتّم تخصيص أي جهود إنقاذ لهذا المبنى الذي ُدمِّر بالكامل .لم يكن األوالد قد هربوا
 

ولكّن  .آانا يؤمنان بالمخّلص وبوعوده لهما .قد خدما آمبّشَرين متفّرَغين وتزّوجا في الهيكل آان أولغن وسولين سانتيلوس
 .حا يبكيان بغزارةورا المأساة فطرت قلبيهما

 
أّيها اآلب السماوي، إن آانت تلك مشيئتك، إن يمكن أن : "صّلى قائًال .قال لي أولغن إّن في هذه الساعة السوداء، بدأ يصّلي

راح يمشي حول المبنى ذهابًا وإيابًا وهو يصّلي من أجل تلّقي  ."أتوّسل إليك أن تساعدنا يكون أحد أوالدي فقط على قيد الحياة،
استمّر أولغن بالمشي حول رآام المبنى الُمنهار متحّصنًا  .حاول الجيران تعزَيته ومساعدته على تقّبل خسارة أوالده .لهاماإل

 .آان ذلك بكاء طفله .سمع أولغن بكاء طفٍل يكاد ال يكون مسموعًا .بعد ذلك حصل أمٌر عجائبٌي بالفعل .باألمل والصالة
 

وسمع عّمال اإلنقاذ صوتًا آخر في ظالم الليل وعبر ضّجة  .جنون لساعات مخاطرين بحياتهمراح الجيران يحفرون في الرآام ب
آان ذلك صوت ولٍد صغير  .لم يستطيعوا تصديق ما آانوا يسمعونه .فأوقفوا العمل وأصغوا إلى الصوت .المطارق واألزاميل

وآان الولد يغّني ترنيمته  . يعلم أّن والده سيسمعه إذا غّنى سنوات من العمر بعد إنقاذه إّنه آان٥قال غانكسي البالغ  .وهو يغّني
 . تحت ثقل اإلسمنت الساحق الذي تسّبب ببتر ذراعه في وقٍت الحق٢٩"اهللا مولود أنا"المفّضلة 

 
ة ومع مرور الساعات وسط الظلمة والموت واليأس الذي شعر به الكثير من أبناء اهللا وبناته اآلخرين في هاييتي، عرفت عائل

 ٣٠.اآُتشف غانكسي وآنجي وغانسلي على قيد الحياة تحت المبنى الُمنهار .سانتيلوس عجيبًة

 
ونتساءل أحيانًا لماذا العجيبة التي صّلينا من أجلها بكّل صدقٍ  ال تحصل . ليست العجائب فورّيًة دائمًا مثل ما آانت في هذا المثل

 .سيصّح آّل شيء أآان ذلك في هذه الحياة أو الحياة اآلتية .العجائب الموعودةلكّننا عندما نثق بالمخّلص ستحدث . عندما نطلبها
 ٣٢."العالم غلبت قد أنا :ثقوا ضيٌق، ولكن لكم سيكون العالم في "٣١."ترهب وال قلوبكم تضطربال " :أعلن المخّلص

 
، "ماذا يظّن المسيح فّي؟"وعندما تسألون  .فقتهأنا أشهد أّنكم عندما تحّبونه وتثقون به وتصّدقونه وتتبعونه، ستشعرون بحّبه وموا

 .وبواسطة نعمته سيفعل لكم ما ال تستطيعون فعله ألنفسكم .ستعرفون أّنكم تالميذه؛ أنتم أحّباؤه
 

لقد ُرسم الرئيس توماس مونسن رسوًال للرّب يسوع المسيح عندما  .نحن ننتظر بفارغ الصبر المالحظات الختامّية لنبّينا الحبيب
أنا أشهد أّنه اآلن آبير رسل المخّلص  . سنة بسماعه يشهد على يسوع المسيح٤٨لقد ُبورآنا ألآثر من  . سنة١٢ عمري آان

 .على األرض
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نحن نعلن باّتضاع ومع حّب وإعجاب عظيَمين للتالميذ الُكثر ليسوع المسيح الذين ليسوا أعضاًء في هذه الكنيسة أّن المالئكة قد 
إّن آتاب  .لقد اسُتعيدت آنيسة يسوع المسيح آما أّسسها قديمًا بقّوة السموات ومراسيمها وبرآاتها . أّيامناعادوا إلى األرض في

 .مورمون هو شهادٌة ثانية ليسوع المسيح
 

ٍم وفي يو .لقد قام من بين األموات .تعّذب ومات من أجل خطايانا وقام في اليوم الثالث. أشهد أّن يسوع المسيح هو مخّلص العالم
هل يعتبرني " وفي ذلك اليوم، لن يكون هاجسنا األساسي ٣٣.ما في المستقبل، ستجثو آّل رآبة ويعترف آّل لسان أّنه هو المسيح

هذه شهادتي باسم  .إّنه حيٌّ "ماذا يظّن المسيح فّي؟"بل ستكون عيوننا شاخصًة إليه ونفوسنا مأخوذة بسؤال  "اآلخرون مسيحّيًا؟
 .يسوع المسيح، آمين
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102 

 
  .عندما تحّبونه وتثقون به وتصّدقونه وتتبعونه، ستشعرون بحّبه وموافقته

 ماذا يظّن المسيح فّي؟
 

 الشيخ نيل أندرسن
 

 يسوع المسيح
 

 التلمذة
 

 اإليمان
 


