
 
 قوة كهنوت هارون

 
 األسقف كيث ماكملن

 المستشار الثاني في الرئاسة األسقفية
 

مجددا على الواجبات والفرص المتاحة لحاملي  ركز الرئيس توماس مونسن في دورة تدريبية أجريت مؤخرا للرئاسات العامة،
 .اليوم مستلهما روح ذلك االرشاد الذي تلقيناه مأخاطبك. كهنوت هارون

 
 

إن مبدأ القيام بالواجب هو من األهمية إلى درجة أن . الواجبات، عندما يتم تأديتها بالشكل السليم، تحدد مصير األشخاص واألمم
 ."لذلك، اجعلوا كل رجل يتعلم واجبه وأن يعمل في المنصب الذي ُعين إليه بكل اجتهاد"، حملة الكهنوت أوصوا

جل يمكن أن تأتي بشكل هادئ عندما نستجيب نحن حملة الكهنوت للمهمات التي إن الدعوة ألداء وا"يوضح الرئيس مونسن، 
إن واجبكم األول هو أن تتعلموا أوال ما يريده الرب ومن ثم تعظيم دعوتكم مستعينين بقوة وقدرة كهنوته المقدس في ." نتلقاها

 ."محضر رفاقكم بحيث يكون الناس مسرورين ألن يتبعوكم
 
 

نزلت من السماء ليس ألفعل إرادتي بل إرادة الذي ....آلبإنني ال أسعى لتحقيق إرادتي بل إرادة ا: "الرب متحدثا عن واجبه قال
أيها األخوة هذا هو المعيار الذي ." سيخلص جميع البشر بطاعة شرائع ومراسم اإلنجيل"ألن يسوع المسيح أدى واجبه " أرسلني

 .يجب أن نتبعه
 

تخدمون كشمامسة ومعلمين وكهنة مستعدون، وقادرون ويمكن االعتماد عليكم لتأدية واجباتكم لقد كانت تجربتي هي أنكم يا من 
حملونه أنتم والمنصب الذي ت. ية، وقدراتكم مذهلة، واالختالط بكم منعشإن حيويتكم معدِ . إننا نحترمكم. كما نتوقع منكم أن تفعلوا

إن الرؤيا التي نحملها لكن . عداد أرضه للمجئ الثاني البنه القدوسمع أبنائه وإل هارون أساسي لعمل اآلب السماوي في كهنوت
 اْلَكالَمِ  فِي لِْلُمْؤِمنِيَن، قُْدَوةً  ُكنْ  َوإِنََّما. ِسنِّكَ  بَِحَداثَةِ  أََحدٌ  يَْستَِخفْ  الَ  "لقد تكلم بولس عنكم قائال، . وواجبكم تتعدى سنوات عمركم

لُوكِ   ".َوالطَّهَاَرةِ  َواِإليَمانِ  َواْلَمَحبَّةِ  َوالسُّ
 

 للناس في قديم السنون
 جاء الكهنوت المسمى باسم هارون

 بالويين، وكهنة وأنبياء السماء
 خدم وبارك هللا األبناء

 ثم أتى إلى األرض مخلص اإلنسان
 فسعى بحثا عن يوحنا المعمدان
 ليعتمد على يديه بهذا السلطان

 فيشرق نور الخالص على األكوان
 

 وأخيرا في أيام االستعادة
 رجع إلى األرض هذا السلطان

 بداية ونهايةكي يُولد االنجيل 
 في نفس كل انسان

 
 كهنوت هارون، الحقيقة العصماء

 جاء ليعدنا في أيام االستعداد
 كي يتم الفداء

 على يد الحبيب ابن هللا
 

 يا حامال وخادما باسم هذا السلطان
 لست بصبي بعد اآلن

 ب الكهنوتخلع عليك ثو
 لذا ُعددت بين الرجال 

 



قوة وسلطة كهنوت هارون هي أن تحمل مفاتيح خدمة المالئكة، وخدمة المراسم الخارجية، تعاليم االنجيل، المعمودية والتوبة "
اليوم  لقد أحسننا صنعا في توزيع سلطة الكهنوت، وهي"الحظ الرئيس بويد باكر، ." لمغفرة الخطايا توافقا مع العهود والوصايا

وألجل ." ولكنني أعتقد أن توزيع سلطة الكهنوت تسارع بشكل أكبر من توزيع قوة الكهنوت...مغروسة في كل مكان تقريبا
 .تحقيق الرفاه الروحي األبدي ألبناء هللا فإنه يجب علينا أن نعالج ذلك

 
أريد أن أرى هذه ...أن أرى قوة الكهنوت تتقوى إنني أريد: " قال الرئيس مونسن. لقد أخبرنا أنبياؤنا كيف يمكننا أن نفعل ذلك

يجب على كل رجل . القوة والقدرة ملتحمة في جسد المنظمة الكهنوتية بأكملها، ابتداء بالرأس وانتهاء بأصغر شماس في الكنيسة
ذلك  أن يسعى نحو رؤى هللا وأن يستمتع بها، نور السماء يشرق في نفسه ويمنحه المعرفة بخصوص واجباته، وبخصوص

 ."الجزء من العمل الذي يرتبط بموقعه الكهنوتي
 

ما الذي يمكن لشماس، معلم، أو كاهن أن يفعله ليحصل على روح الرؤيا ليعظم دعوته؟ يمكنه أن يعيش بحيث يستمتع بقوة 
 .المنقية والمطهرة والبراقة للروح القدس

 
 التَّْوبَةِ  بَِضُروَرةِ  ....النَّاِشئِ  لِْلِجيلِ ... أَْكِرزَ  أَنْ : ُدِعيتُ  اْلَغايَةِ  لِهِذهِ  إِنِّي لَُكمْ  أَقُولُ  : "إن أهمية ذلك مذكورة في هذه الكلمات من ألما

ال تعود لديه الشهوة لعمل الشرير أو النجس، ويضمر محبة عميقة . عندما يولد المرء مرة ثانية فإن قلبه يتغير" .الثَّانِيَةِ  َواْلِوالَدةِ 
 .صالحا وأن يخدم اآلخرين وأن يحفظ الوصايا ل ويريد أن يكون

 
 

الشعور الذي حل علي كان شعورا بالسالم النقي، : "وصف الرئيس جوزيف ف سميث تجربته مع هذا التغيير العظيم بقوله
وشعرت  فإنه قد غفر لي وأنني قد تطهرت حقا من الخطية، وأن قلبي قد تأثر...شعرت في نفسي أنني إذا أخطأت. بالمحبة والنور

شعرت . شعرت وكأنني أريد أن أفعل الخير في كل مكان ولكل شخص وشيء. أنه ال يمكنني أن أؤذي حتى حشرة تحت أقدامي
كنت صبيا صغيرا، هذا صحيح، . لم تعد هنالك ذرة شر باقية في نفسي. بجدة الحياة، وتجدد في رغبتي بأن أفعل الصواب

 ."وانا أعرف أنها كانت من هللا، وكانت وال تزال شاهدا لي على قبولي للرب ولكن هذه كانت المشاعر التي حلت علي،...
 

ادرسوا . صلوا ألجل هذا التغيير العظيم في حياتكم." تولدوا ثانية"لذلك ندعوكم أيها الشباب الرائعون أن تجتهدوا في السعي كي 
استمتعوا بشبابكم ولكن . أن تصبحوا مثل ابنه القدوسارغبوا في أن تكونوا فوق كل شيء في أن تعرفوا هللا و. الكتب المقدسة

 ."ضعوا جانبا أعمال الصبية"
 .ابتعدوا عن الثرثرة الحمقاء والفاسقة

 
 ابتعدوا عن كل شر

 
 تجنبوا النزاع

 
 توبوا حيثما يكون ذلك واجبا

 
 

سيحترمكم االصدقاء، . االتضاع وااليمانوستمتلكون صفات الشجاعة، المصداقية، . سيساعدكم ذلك على أن ترتقوا في رجولتكم
سيشرفكم هللا وسيهب . وسيمدحكم اآلباء، وسيعتمد األخوة في الكهنوت عليكم، وستعزكم الشابات وسيصبحن أفضل بسببكم

 .خدمتكم الكهنوتية بالقوة من األعالي
 

. وكأخوة لكم فإننا سنكون لكم قدوة تحتذى. وت هللاكآباء وأجداد فإننا سنعدكم لخدمتكم المتفانية في ملك. أما بقيتنا فسنقوم بدورنا
وسنقدم لكم الفرصة لكي تحملوا . وسنؤيد رؤساء روابطكم عندما يستخدمون مفاتيح رئاستهم. وسنزيد من قوة روابطكم الكهنوتية

  .على كاهلكم أعباء واجبات كهنوت هارون وتعظيمكم لدعوتكم فيه
 

وعندما تتكلمون بقوة . وكذلك أنتم." المالئكة تتكلم بقوة الروح القدس. "على الكنيسةمن خالل خدمتكم ستحل بركات عظيمة 
الروح القدس وتقدمون القربان المقدس، فإن الرجال والنساء والصبية والصبايا سوف يجتهدون للتوبة ولزيادة أيمانهم بالمسيح، 

 .وألن يكون الروح القدس دوما معهم
لقد اهتم الرب بالفقراء . الصوم فإن األعضاء سوف يتأثرون ليقتدوا بالمخلص في حياتهمعندما تصومون وتجمعون عطايا 
إن خدمتكم باالعتناء بمن هم أقل حظا تشركنا في عمل الرب المقدس وتساعدنا ". تعال واتبعني"والمسحوقين، وأشار علينا بقوله 

 .في الحصول على المغفرة عن خطايانا السالفة
 



ال تخافوا وال تستحيوا فإن الروح القدس سيزودكم في تلك اللحظة بما تقولوه، والشهادة التي تدلوا " ل عضولمنزل ك"بزيارتكم 
 .بها، والخدمة التي يجب أن تقدموها

 
 

وأخالقكم المتواضعة ستجعل كل قلب غير مؤمن يذبل وستخفف من قبضة . ستثمر" تراقبوا الكنيسة دوما"إن جهودكم الجادة بأن 
إن دعوتكم لآلخرين كي يأتوا معكم إلى الكنيسة، وليتناولوا من القربان معكم، وليخدموا معكم ستكون بلسما شافيا لمن  .يد الخصم

 .غطتهم ظالل النسيان حيث نور االنجيل ضئيل أو ال يشع أبدا
 .وت هارون وتلقيتم الرسامةوالتي حصلتم عليها عندما منحتم كهن." ال تهملوا الهبة التي فيكم"آه يا أخوتي الشباب األعزاء، 

 
 

ةِ  ُروحَ  بَلْ  الُْجْبنِ  ُروحَ  الَ  أَْعطَانَا قَدْ  هللاَ  فَإِنَّ "  .َواْلبَِصيَرةِ  َواْلَمَحبَّةِ  اْلقُوَّ
هَاَدةِ  إَِذنْ  تَْخَجلْ  فَالَ   .هللاِ  قُْدَرةِ  َعلَى ُمتََوكِّالً  اِإلْنِجيِل، ... فِي َشاِرْكنِي بَلْ  لَِربِّنَا بِالشَّ

 
 

 األََزلِ  أَْزِمنَةِ  قَبْلَ  يَُسوعَ  اْلَمِسيحِ  فِي لَنَا ُوِهبَتْ  الَّتِي ...ُمقَدََّسةً  َدْعَوةً  إِلَْيهِ  َوَدَعانَا... قَدْ  فَهُوَ 
إننا نحييكم، إننا نصلي ألجلكم، إننا نبتهج في الخدمة معكم، ونشكر ". دعاكم لالنضواء تحت لواء الكهنوت"إن نبينا الحبيب قد 

يسوع المسيح هو ابن هللا القدوس، . إنني أشهد لكم أن هللا هو أبونا السماوي الذي يعيش في األعالي. قوة خدمتكم المخلِّصةهللا ل
 .آمين. فادي العالم، وأنتم يا حملة كهنوت هارون مبعوثيه إلى العالم، باسم يسوع المسيح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


