
 

 
في يوم الرب هذا في المؤتمر العام لكنيسة  إليكمأنا ممتن ألن أتحدث 

كل عضو في الكنيسة لديه . يسوع المسيح لقديسي األيام األخيرة
تقبلنا تلك المسئولية ووعدنا بأن نُعظمها عندما لقد . مسئوليات مقدسة

نتعلم من كلمات ألما، أعظم أنبياء كتاب مورمون، عما وعدنا . تعمدنا
أن ننوح مع النائحين؛ و نعزي من يحتاجون لتعزية، و : " بأن نفعلههللا

نقش وهو ا ل في كافة األوقات و في كافة األمور، و في كافة األماكن 
التي تكونون فيها، حتى لحين الموت، لكي يتم فداؤكم من هللا، و تكونوا 

من بين من سيُقامون في القيامة األولى، لكي تحظوا على الحياة 
."األبدية  

رسالتي اليوم هي رسالة . إنها مسئولية كبيرة و وعٌد مجيد من هللا
تماما كما يُوضح كتاب مورمون و يسهل فهمنا لنوع . تشجيعية

المسئولية الملقاة على عاتقنا، فإنه أيضا يوجهنا إلى الطريق المؤ ي 
.إلى الحياة األبدية  

 
ا بأن نُصبح وهو ا ل، و ثانيا وعدن. ح محبينبأوال، لقد وعدنا بأن نُص

مرود ٍ يُساعدنا على  لكتاب مورمون هو أفض. نثبت أنا، وعدنا بلثثا
. أن نتعلم األمور األفضل التي يجب أن نقوم بها  

لقد وارك . أو  أن أذكركم بالتجارب الحالية.  عونا نبدأ بالمحبة
.المتجمع االف منهم في كافة أنحاء العلقد . العديدون منكم في الخدمة  

تجمع مجلس تألش من زمالؤكم من القديسين ليعرفوا نوع الخدمة التي 
لقد سألوا هللا بأن يعرفوا من يجب أن يؤ ي . يجب أن يُخططوا لها

الخدمة، و نوع الخدمة التي يجب أن تؤ ى، و كيش يُمد ون الدعوة 
. هم أو ينسوا ورب الماءاريفحتى أنهم صلوا لكى ال ينسوا مج. للخدمة
هم من ذلك صلوا بأن يشعر كل من قدموا هذه الخدمة بمحبة هللا و األ

.  تحل عليهم  
أكثر . أنا أعلم بأن تلك الصلوات قد استجيبت على األقل في جناح واحد

في غضون ثالث .  عضوا تتطوعوا للخدمة و تقديم الُمساعدة 120من 
و لقد كان عمال واقا . ساعات غيروا من أرضية الكنيسة في مجتمعنا



 

كل من عملوا جنبا إلى . ُخدام الكنيسة وعروا باالمتنان. لكنه ممتعا
حتى أن بعضهم . و بالحب العظيم التحا جنب في ذلك اليوم وعروا با

قالوا بأنهم وعروا بالسعا ة بينما اقتلعوا النباتات الضارة و قلموا 
.  األوجار  

. السببالكلمات المدونة في كتاب مورمون ساعدتهم على أن يعرفوا 
تعلموا بأنكم عندما تكونوا في "الملك بنيامين كان هو من قال للناس، 

و مورمون هو الذي ." خدمة أخيكم اإلنسان فأنتم عندها في خدمة إلهكم
بأن المحبة هي "مورمون،  كتابعلم و عن طريق كلماته المدونة في 

م ، و من يمتلكها في اليوحب المسيح النقي، و إنها تصمد إلى األبد
." األخير، كل سيكون على ما يرام  

 
عندما تخدمون اآلخرين . هللا يفي بوعده لكم عندما توفون بوعدكم له

ألجله، يجعلكم تشعرون بمحبته التي تُصبح جزءا ال يتجزأ من طبيعتكم 
و ستعلمون في قلوبكم صحة كلمات مورمون عندما تُثابرون . البشرية

. ون الكل على ما يرامعلى خدمة اآلخرين في حياتكم  و سيك  
تماما كما وعدتم هللا بأن تكونوا محبين، وعدتموه بأن تكونوا وهو ا له 

مرة أخرى كتاب مورمون هو المرود و الدليل . طوال أيام حياتكم
. األعظم الذي أعلم بأنه سيُساعدكم في اإلبقاء على هذا الوعد  
. معةلقد  عوت مرة بأن أتحدث في أحد حفالت التخرج في الجا

هينكلي، لكنه اكتشش بأنه . الرئيس أرا  أن يعزم الرئيس غور ون ب
كنت العضو األصغر في رابطة . و لذلك وصلت الدعوة إليَّ . مشغول

. الرسل االثني عشر  
الفتاة التي  عتني ألن أتحدث أصيبت بالتوتر عندما عرفت المزيد عن 

ن مسئوليتي أن لقد هاتفتني و قالت بأنها فهمت بأ. مسئولياتي كرسول
.  هدا ليسوع المسيحاأكون و  

 
ورحت بأن . بلهجة حاسمة أعلمتني أنه ليس باستطاعتي أن أقوم بذلك

الكنيسة احترمت الناس من مختلش األ يان، بما في ذلك أولئك ممن 
." ال يُمكن أن تؤ ي مهمتك هنا"لقد كررت، . أنكروا وجو  هللا  



 

هل يجب . نت تجول في خاطريأنهيت المكالمة و لكن أسئلة هامة كا
الجامعة بأنني لن أبقي على اتفاقيتي معهم و بأنني لن أتحدث  مَ أن أُعلِ 

و لقد تم اإلعالن عن . في حفل التخرج؟ أسابيع قليلة كانت متبقية
ما األثر الذي كان سيتركه تخلفي عن حضور الحدث . حضوري هناك

 على ُسمعة الكنيسة في ذلك اليوم؟
 

. حصلت على اإلجابة. لبت أن أعرف ما يُريده هللا منيلقد صليت و ط
نافي، أبينيا ي، ألما، أمولق، و  ني يجب أن أتبع قدوة كل منأ ركت بأن

لقد كانوا وفي خضم المحن المميتة وهو ا جريئين . أبناء موصايا
.بيسوع المسيح  

   
لقد نبشت في كل ويء بمقدوري . الخيار الوحيد أمامنا هو كيش نستعد

كلما اقترب موعد إلقاء . أجمع المعلومات عن تلك الجامعة كيل 
. حدة صلواتي تالخطبة، كلما از ا  اضطرابي و قلقي و از ا   

 البحر األحمر، عثرت على مقالة في الجريدة اقانشقتماما مثل معجزة 
قيامها بنفس األعمال الخيرية ل جامعةلقد تم تكريم ال. عن تلك الجامعة
في خطبتي  تحدثتو لذلك . لكنيسة في كافة أنحاء العالمالتي تقوم بها ا

لقد قلت بأنني . ما فعلته كنيستنا و الجامعة إللهام الناس المحتاجينع
علمت بأن يسوع المسيح كان مصدر البركات التي انصبت على حياة 

. من خدمناهم  
لقد تعجبت و لكن . بعد االجتماع وقفت الجموع و أخذت بالتصفيق لي

ألما وحده قبل . لقد تذكرت ما حدث ألبينا ي.  زال يعترينيالقلق ال
لكن في تلك الليلة، و بينما كنا نحضر حفل العشاء الرسمي، . وها ته

وعر بأن كلمات الخطبة كانت من عند  هسمعت رئيس الجامعة يقول بأن
.  هللا  

لكن . مثل هذا الخالص اإلعجازي كان نا را بالنسبة لي كشاهد للمسيح
كتاب مورمون على وخصياتكم، قوتكم، و وجاعتكم لكي تكونوا  تأثير

التعليم و األمثلة الشجاعة المدونة . واهدين ل هو أمر محتوم و مؤكد
. في هذا الكتاب سوف تقو كم، و تجعلكم جريئين  

 



 

كل مبشر ينشر اسم و إنجيل يسوع المسيح سيُبارك باالغتراف اليومي 
يعانون و ال يستطيعون أن يزرعوا في  اآلباء الذين. من كتاب مورمون

قلوب أطفالهم وها ة بالمخلص سيحصلون على المساعدة إذا عملوا 
بجد على أن يقرئوا كلمات كتاب مورمون و ينشروا روح هذا الكتاب 

  . ثبتت صحة هذا األمر دلق. و بين أفرا  عائلتهم في منازلهم 
 
أنا أرى المعجزات تتحقق في كل اجتماع من اجتماعات القربان و في 

المتحدثون و المعلمون يُظهرون . ُصفوف الكنيسة التي حضرتها
و . المحبة و الفهم تجاه األسفار المقدسة، خاصة كتاب مورمون

إنهم يُعلمون بِقناعة و يُدلون . وها اتهم الشخصية نابعة من القلب
. بشها اتهم بقوة  

لقد . ا أرى أ لة بأننا نحافظ على الوعد الذي قطعناه عند المعمو يةأن
. نحفظ وصايا هللا لطالما حيينا و تعهدنا بأن نثبت إلى الُمنتهى،  

السرطان مرض ب ةُمصاب تلي في المستشفى و كانة لقد زرت صديق
. لم أتوقع بأن تتعرف عليهما .أخذت معي ابنتي الصغيرتينالُعضال و 
  . ها مجتمعة حول سريرها عندما  خلناكانت عائلت

سأتذكر  ائما كيش نظرت إلينا عندما . لقد نظرت عاليا و ابتسمت
لقد . لقد طلبت منهما أن يُقبال إليها. عرفت بأننا أحضرنا معنا بناتنا

لقد تحدثت عن . جلست، و احتضنتهم، و قدمتهم إلى أفرا  عائلتها
ما على أنهما أميرتان أتتا من لقد تعاملت معه. عظمة هاتين الفتاتين

. القصر الملكي  
. بالتأكيد، اعتقدت، بأنها ُمتعبة. اعتقدت بأن زيارتنا ستنتهي بسرعة

لقد كانت ُمشرقة و كانت . لكنني الحظت بأن رونق الشباب يشع فيها
. ممتلئة بالمحبة لنا جميعاً   

تعتني  لقد قضت كل حياتها. لقد بدا و كأنها تتمتع بكل لحظة من الوقت
من القصص المدونة في كتاب مورمون بأن  تْ مَ لِ لقد عَ . بأطفال الرب

المخلص الُمقام احتضن األطفال واحداً واحدا و باركهم و بعدها بكى 
و لقد اختبرت هذه البهجة بنفسها بينما كانت تخدمه إلى . من البهجة

.الُمنتهى  
 



 

ي الخدمة لقد رأيت نفس المعجزة تتحقق في غرفة رجل قضى حياته ف
. و قد حان الوقت ألن يرتاح  

لم يقدموا . أنا أعلم بأنه مر بفترة عالج طويلة و صعبة لمرض مميت
. له المزيد من العالج  

كان مستلقيا على ظهره . أخذتني زوجته إلى غرفة النوم في منزلهم
مغسوال و مكويا، و أبيضا لقد ارتدى قميصا . على فراش مرتب

  . ديداً ، و حذاًء ج)ربطة عنق(
بعد أن تُعطيني "لقد رأى نظرة الدهشة التي اعترتني، ضحك و قال، 

." بركة، أريد أن أُلبيَّ الدعوة بأن أحمل سريري و أذهب إلى العمل
تبين بأنه كان يستعد لمقابلته التي سوف يجريها قريبا مع المعلم، الذي 

. َعَمل ألجله بإخالص  
سَّد من خالل إنهم . ها مثال على الخدمة المتفانيةلقد كان قدوة صالحة  جَّ

.  يمضون قُُدما  
فإن  ةعندما تهتدون كلية إلى الكنيس: "هذا النحو رومني علي. الرئيس ماريون ج هاصفو

الرغبة في القيام باألمور المخالفة إلنجيل يسوع المسيح تموت و تحل 
. محلها محبة هللا و عزم على اإلبقاء على وصايا هللا  

 
 

. و التصميم موجو  فقط لدى تالميذ يسوع المسيح الحقيقيين هذا العزم
تماما مثل األخت التي رحبت بابنتي و الرجل الذي كان مرتديا حذاءه 
الجديد متأهبا للتوجه إلى األعالي لمقابلة الرب، هم على استعدا  ألن 

. لقد وهدتم هذه األمور أمامكم. يتبعوا وصيته إلى المنتهى  
 
 
 
 
 

. شهدوها مرة أُخرى عند رجوعكم إلى كتاب مورمونيمكنكم أن ت
حتى : "الزال قلبي ينبهر كلما قرأت هذه الكلمات التي نطق به خا م هللا



 

أنه إلى هذا الوقت، الزلت أرتجش عندما أحاول التحدث إلى إليك؛ لكن 
."  الرب يؤيدني و لقد سمح لي بأن أتحدث إليك  

كنكم أنتم من أمثلة الثبات التي يمكنني أن أستمد الشجاعة تماما كما يم
ته قد لقد َعلَِم بأن حيا. في خدمته دالقد كان وحي. قدمها لنا موروني

استمعوا لما كتبه فيما يخص مصلحة وعب  و لكن. قاربت على االنتهاء
أقبلوا إلى المسيح، و احصلوا : "لم يولد بعد و نسل أعدائه األرضيين
مور اآلثمة؛ و إذا تخليتم عن األمور على الكمال فيه، و انكروا كافة األ

رحمته و نعمته  كل قلوبكم و عقولكم و قوتكم، فإناآلثمة، و أحببتم هللا ب
." ستكون كافية لكم، و بفضل نعمته ستصبحون كاملين في المسيح  

لقد َحثَّ على . لقد قََدَم موروني ذلك الشاهد كاختتام لحياته و خدمته
لقد أضاف وها ته . كتاب مورمون ُكلُهم المحبة تماما كما فعل أنبياء

لقد كان بحٍق ابنا مهتدياً من أبناء . بالمخلص عندما الحَّ الموت أمامه
ممتلئين بالمحبة، ُمثابرين و وهو ا : هللا، تماما كما يمكننا أن نكون

. جريئين بالمخلص و إنجيله، و عازمين على الثبات إلى المنتهى  
 

لالهتداء  قال بأن الخطوة األولى. عليناموروني علمنا ما هو مفروض 
 راسة كتاب مورمون ستبني إيماننا بال اآلب، و . الكامل هي اإليمان

إنها ستبني إيمانكم بأنبياء هللا، القُدماء و . بابنه الحبيب و بإنجيله
. الحديثين  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
إلى  يمكن أن يُغير حياتكم. إنه يُقربكم من هللا أكثر من أي كتاب آخر

عندما فَرَّ . أحد زمالئي من المبشرين ثكم أن تفعلوا ما فعلهأح. األفضل
ضع أحٌد في صندوق بريده كتاب مورمون و  ومن منزله كمراهق، 

. مله أينما ذهب في أثناء سعيه للعثور على مزيٍد من السعا ةح  
لقد . انتقل من مكان إلى آخر في كافة أنحاء العالم. مضت سنين عديدة

لقد كان .  تعسا ووحيدا قبل أن يعثر على الكتاب في قاع الصندوقكان 
و في قاع الصندوق عثر على . الصندوق مليئا باألوياء التي أخذها معه

لقد علم بأنه . كتاب مورمون لقد قرأ الوعد المكتوب فيه و اختبره
لقد عثر على السعا ة التي لم يحلم . هذه الشها ة غيرت حياته. صحيح

. بها  
 

  
أناودكم . قد تعميكم مشاغلكم الحياتية عن االكتراث بكتاب مورمون

إنه يحتوي على ملء إنجيل يسوع . بأن تنتهلوا من صفحاته  ائما
المسيح، و الذي هو الطريق الوحيد الذي يُعيدنا إلى منزلنا بالقرب من 

.  هللا  
أنا أترك معكم وها تي القوية و األكيدة بأن هللا يحيا و سيستجيب 

كتاب مورمون هو واهد . يسوع المسيح هو مخلص العالم. لصلواتكم
. حقيقي على أنه يحيا و على أنه مخلصنا المقام والحي  

باسم يسوع المسيح . كتاب مورمون هو وها ة ثمينة بيسوع المسيح
. المقدس، آمين  


