
October 2012 Saturday Morning Session --- 15Bowen, 102 Arabic 
 p.1 

15 Shayne M Bowen 
 

182nd Semiannual General Conference 
Saturday Morning Session, October 6, 2012 

 
 
ٌّإني أنا حي فأنتم ستحيون" ّ"  
 
 

  الشيخ شاين بوين
 
 

  من السبعين
 
 

ًبفضله ھو أي مخلصنا يسوع المسيح، ستبتلع مشاعر األسى والوحدة واليأس ھذه يوما ما في ملء الفرح َ ُ ّ.  
 

ّعندما كنت ورفيقي نخدم كمبشرين شابين في تشيلي تعرفنا إلى عائلة من سبعة أفراد في الفرع َّ َ ًكانت األم تحضر أسبوعيا مع  .ّ ّ
ًوقد افترضنا أنھم كانوا أعضاء في الكنيسة منذ فترة طويلة .أوالدھا َّولكننا علمنا بعد عدة أسابيع أنھم لم يعمدوا بعد .ّ ُ ّ ّّ.  

 
ّائلة فورا وسألنا إذا كان من الممكن أن نأتي إلى منزلھم ونعلمھمّفاتصلنا بالع ّلم يكن األب مھتما بالتعلم عن اإلنجيل ولكنه لم  .ً ّ ً ّ

  .ّيكن يعارض أن نعلم عائلته
 

ّوكانت متعطشة لتعلم كل العقائد التي نعلمھا .ّتقدمت األخت راميريز بسرعة عبر الدروس ّّ ً ا ّوفي إحدى األمسيات التي كن .ّ
ّنناقش فيھا معمودية الرضع، علمنا أن األطفال الصغار أبرياء وليسوا بحاجة إلى المعمودية ْ َّ َّ ُ ودعوناھا إلى القراءة في سفر  .ّ

  :موروني
 
ِّ أي التوبة والمعمودية للذين يحاسبون على الخطيئة والقادرين على ارتكابھا؛ نعم، علم اآلبا–ِّعلم ھذا األمر : ھأنذا أقول لك" َ ُ ء ّ

ّأنه يجب عليھم أن يتوبوا ويعتمدوا ويتضعوا كأطفالھم الصغار، فيخلصون جميعھم مع أطفالھم الصغار ّ.  
 
ًفإن المعمودية ھي للتوبة إتماما للوصايا لمغفرة الخطايا .ّفأطفالھم الصغار ال يحتاجون إلى التوبة وال إلى المعمودية" ّ ّ.  
  
ٌولكن األطفال الصغار أحياء في المسيح، م" ًنذ تأسيس العالم؛ إن لم يكن كذلك فيكون هللا إلھا محابيا وإلھا متغيرا ويقبل الوجوه؛ ّ ً ً ًّ ُ

  ١!"ّفكم من أطفال كثيرين قد ماتوا بال معمودية

 
ّبعد قراءة ھذا النص المقدس، بدأت األخت راميريز تبكي ّأيتھا األخت راميريز، ھل أزعجك : "وسألتھا .فارتبكنا أنا ورفيقي .ّ

  "ٌلناه أو شيء فعلناه؟أمٌر ق
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ّال، أبدا، أيھا الشيخ، لم تقوما بأي سوء: "فقالت ّ ٌّكان لدي صبي صغير منذ  .ً ّوتوفي قبل أن نستطيع أن نعمده . سنوات٦ّ وقال لنا  .ّ

َّكاھننا إنه سيبقى في اليمبوس إلى األبد بما أنه لم يعمد ُ ّ ّلقد تحملت ھذا األلم والذنب على مدى ست سنوات .ّ ّولكنني بعد قراءة  .ّ

ّھذا النص المقدس، أعرف بقوة الروح القدس أنه صحيح ّ ّ ّلقد شعرت بأن حمال كبيرا يزال عني وھذه الدموع ھي دموع فرح .ّ ًُ ً ّ".  
 

ِّتذكرت تعاليم النبي جوزف سميث الذي علمنا ھذه العقيدة المعزية ّ ّإن الرب يأخذ الكثير من الناس من بيننا، حتى في طفو" :ّ ّ لتھم، ّ
ًكي يھربوا من حسد اإلنسان ومن األسى والشر في ھذا العالم؛ ذلك أنھم كانوا طاھرين ومحبين جدا ليعيشوا على األرض؛  ّ ِّ ّ ّ

ًلذلك، إذا فكرنا في األمر بالشكل الصحيح، علينا أن نبتھج بدال من أن ننوح ألنھم أنقذوا من الشر وسنراھم مجددا قريبا ً ّ ّ ِ ُ ّ ً ّ".٢  

 
ّ واختبرت األسى واأللم اللذين ال يمكن تحملھما لمدة بعد أن عانت ّ سنوات، أحلت العقيدة الحقيقية، التي كشفھا لنا آٌب سماوي ٦ّ ُ َّ

َمحب عبر نبي حي، السالم العذب على ھذه المرأة المضطربة ّ ّ ّوغني عن القول أن األخت راميريز وأوالدھا الذين كانوا في  .ّ ٌّ
  .دواّ سنوات وما فوق قد تعم٨عمر 

 
ًأذكر أنني راسلت عائلتي معبرا عن االمتنان الذي شعرت به في قلبي لمعرفة ذلك والعديد من الحقائق البسيطة والثمينة األخرى  ّ ّ

ْلم أتخيل أبدا أن ھذا المبدأ الحقيقي الرائع سيعود إلي في السنوات المستقبلية ويبرھن أنه بلسان  .ُإلنجيل يسوع المسيح المستعاد ّ ّ ّ ً ّ
  .ّاد خاص بيجلع

 
ًأود أن أتحدث إلى ھؤالء الذين خسروا طفال وطرحوا سؤال ّ ّأو ربما شككوا بإيمانھم بآب سماوي محب" لماذا أنا؟: "ّ ّأصلي كي  .ّّ

ّأمنحكم بقوة الروح القدس بعض األمل والسالم والتفھم ًرغبتي ھي أن أكون أداة في تحقيق استعادة إيمانكم بأبينا السماوي  .ّ

ًلذي يعرف كل األمور ويسمح لنا بالمرور بالتجارب لكي نتعرف إليه ونحبه ونفھم أننا ال نملك شيئا من دونهّالمحب ا ّ ّ ّ ّ.  
 

ِ، ولد ابننا الثالث وولدنا السادس١٩٩٠فبراير / شباط٤في  َكان صبيا صغيرا جميال ورحبت به العائلة بقلوب  .ّسميناه تايسون .ُ َّ ً ً ً ّ
ًأخواته فخورين جدا بهكان إخوته و .ْوأذرع مفتوحة ٍّكلنا توافقنا على أنه كان أجمل صبي صغير على اإلطالق .ّ ّ ّ.  

 
ّعندما كان تايسون في عمر الثمانية أشھر، ابتلع قطعة صغيرة من الطبشور كان قد وجدھا على السجادة علقت قطعة الطبشور  .ً

ّفي حنجرته فتوقف عن التنفس الطفل ال : "ذه إلى الطابق العلوي وھو ينادي بارتباكأسرع شقيق تايسون األكبر بحمله وأخ .ّ
ّبدأنا بممارسة التنفس االصطناعي واتصلنا بالطوارئ ."ّالطفل ال يتنفس. ّيتنفس ّ.  

 
ّواصلنا صلواتنا الحارة في غرفة االنتظار فيما كنا نتوسل إلى  .وصل المسعفون ونقلوا تايسون إلى المستشفى على وجه السرعة ّّ

ًأنا آسفة جدا: "ّوبعد ما بدا أنھا فترة ال تنتھي، دخلت الطبيبة إلى الغرفة وقالت .معجزةهللا لحصول  ّلم يعد بوسعنا القيام بأي  .ّ
  .ّثم تركت الغرفة ."ّخذوا كل الوقت الذي تحتاجون إليه .شيء

 
ًعندما دخلنا إلى الغرفة التي كان فيھا تايسون، رأينا ابننا وفرحة قلبنا ممددا بال حيا ًكان يبدو وكأن شعاعا سماويا كان محيطا  .ةّ ً ً ّ

ًكان مشعا وطاھرا لدرجة كبيرة .بجسمه الصغير ً ّ.  
 

ّكيف يمكننا العودة وإخبار األوالد اآلخرين بطريقة ما أن تايسون لن يعود إلى  .ّشعرنا في تلك اللحظة وكأن العالم قد انتھى

  المنزل؟
 

ّسأتكلم بصيغة المفرد فيما أخبر بقية ھذ ًلقد خضنا أنا وزوجتي المالئكية ھذه التجربة سويا ولكنني لست أھال للتعبير  .ه التجربةّ ّ ً

ّعن مشاعر األم ولن أحاول حتى القيام بذلك ّ.  
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ّكنت أشعر في أكثرية األوقات بأنني في كابوس  .من المستحيل وصف مزيج المشاعر التي ساورتني في تلك المرحلة من حياتي ّ

ًوبأنني سأفيق قريبا وسيكون ھذا الكابوس المرعب قد انتھى ٍلم أنم طوال ليال عديدة .ّ ْ َ ّوكنت أتمشى في الليل بين الغرف ألتأكد  .َ ّ

ّمن أن أوالدنا اآلخرين كانوا كلھم سالمين ّ.  
 

ّت وكأن نفسي ملوثةشعر .ٍشعرت بذنب كبير .ّعذبت مشاعر الذنب نفسي ليتني  .ّكنت والده؛ وكان علي القيام بالمزيد لحمايته .ّ
ّوأحيانا حتى اليوم أي بعد  .قمت بھذا األمر أو بذاك ّ سنة، تبدأ ھذه األفكار بالتسلل إلى قلبي وأحتاج إلى التخلص منھا ٢٢ً ّ

ِّبسرعة ألنھا قد تكون مدمرة ّ.  
 

ًبعد شھر تقريبا على وفاة تايسون، ك ًأخذ الوقت الكافي ليصغي إلي وسأبقى ممتنا لنصيحته  .ّان لدي مقابلة مع الشيخ دين الرسنٍ ّ ّ
ّال أظن أن الرب يريدك أن تعاقب نفسك بسبب وفاة ابنك الصغير: "قال لي .ّوحبه طوال حياتي ّ ّفشعرت بحب أبي السماوي  ."ّ

  .عبر أحد وسطائه المختارين
 

ّولكن األفكار المعذبة ظلت تر ِّ لماذا  كيف يمكن  أن يفعل ھذا بي؟ ً!ھذا ليس عدال" .اودني وسرعان ما بدأت أشعر بالغضبّ
ّحتى أنني شعرت بنفسي أغضب من الناس الذين كانوا يحاولون تعزيتنا فقط "ّماذا فعلت ألستحق ھذا؟ أنا؟ ّأتذكر بعض  .ّ

 ."دعني وشأني .ديك أدنى فكرة عن شعوريليس ل: "وكنت أقول في نفسي ."أعرف ما ھو شعورك: "األصدقاء يقولون
ِوسرعان ما اكتشفت أن الشفقة على الذات قد تكون أيضا منھكة ً ًكنت أخجل من نفسي ألن أفكارا قاسية كانت تراودني حول  .ّ ّ

  .ّأصدقاء أعزاء كانوا يحاولون مساعدتنا فقط
 

ّوفيما شعرت بالذنب والغضب والشفقة على الذات تحاول أن تأكلني، صل ًوأعطاني الرب قلبا جديدا  .ّيت من أجل أن يتغير قلبيُ ً ّ
ّعبر اختبارات مقدسة شخصية جدا وعلى الرغم من أن الوحدة واأللم كانا ال يزاالن موجودين، تغيرت نظرتي لألمور بأسرھا َّ ّ ّ ًّ ٍ. 

ًوقد منحت إدراكا بأنني لم أتعرض للسلب بل أن بركة عظيمة كانت تنتظرني إذا ما ب ّ ّ ّ ً ُ ِ   .رھنت عن إيمانيُ
 

ٍبدأت حياتي تتغير واستطعت التطلع إلى األمام بأمل بدل النظر إلى الخلف بيأس ّ ّإن  .ّأنا أشھد على أن ھذه الحياة ليست النھاية .ّ

فھذه الحياة ليست سوى الخطوة االنتقالية نحو رحلة  .وتعاليم األنبياء حول الحياة بعد الموت صحيحة .عالم األرواح حقيقي
  .تنا إلى أبينا السماويعود

 
ّلقد بقي تايسون جزءا ال يتجزأ من عائلتنا ّوقد كان رائعا عبر السنوات رؤية رحمة اآلب السماوي المحب ولطفه ألنه سمح  .ً ّ ً

ًلعائلتنا بأن تشعر بتأثير تايسون بطرق ملموسة جدا ّأشھد على أن الستار ھش .ّ ّفمشاعر اإلخالص والحب ووحدة العائلة ال  .ّ
ّنتھي مع انتقال أحبائنا إلى الجھة األخرى؛ بل على العكس، تتقوى ھذه المشاعرت ّ.  
 

ّكم من الوقت استغرقت لتخطي األمر؟: "ًكان يسأل الناس أحيانا َ ّولكن الحقيقة ھي أنك ال تتخطى األمر بشكل تام أبدا حتى  "ْ ًّ ٍ ّ ّ

ًلن أتسلم أبدا ملء الفر .ّتعود وتجتمع بأحبائك الذين رحلوا   .ّح حتى نجتمع من جديد في صباح القيامة األولىّ
 
َالعناصر أبدية، ويتسلم الروح والعنصر ملء الفرح إذا كانا مرتبطين بدون انفصال؛ .ّألن اإلنسان روح" ّ ّ  
 
  ٣."ولكن عندما ينفصالن ال يستطيع اإلنسان أن يحصل على ملء الفرح"

 
ّولكن في ھذا الوقت، يمكننا أن نكمل بثقة، كما عل   ٤.ّمنا المخلصُ
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ّلقد تعلمت أن األلم الشديد وحتى الذي يبدو غير محمول قد يصبح عذبا عندما تلتجئون إلى أبيكم السماوي وتتوسلون تعزيته التي  ً ّ ّ ّ

ّتأتي عبر خطته، وابنه يسوع المسيح، ومعزيه أي الروح القدس ّ.  
 

ٍ إن لم نشعر بأسى كبير عند فقدان ولد؟ًألن يكون األمر مأساويا !ٍفيا لھا من بركة مجيدة في حياتنا ٌّكم أنا ممتن ألبي السماوي  ً

ٍألنه يسمح لنا بالحب بشكل عميق وأبدي ّ ّكم أنا ممتن ألنه كشف عن خطة الفداء المجيدة مرة  .ٌّكم أنا ممتن للعائالت األبدية .ّ ّ ّ ٌّ

  .جديدة عبر أنبيائه األحياء
 

َ المشاعر التي اختلجت قلبكم عندما ابتعدتم عن المقبرة ونظرتم إلى الخلف لتروا ذلك ّتذكروا عندما حضرتم دفن فقيدكم الحبيب
  . وتساءلتم إذا ما كان قلبكم سينفطر–التابوت الوحيد 

 
ًأنا أشھد أنه بفضله ھو أي مخلصنا يسوع المسيح، ستبتلع مشاعر األسى والوحدة واليأس ھذه يوما ما في ملء الفرح َ ُ ّ ّأشھد أنه  .ّ

  :نا االعتماد عليه ھو الذي قاليمكن
 
  .ّإني آتي إليكم. ال أترككم يتامى"
 
ّبعد قليل ال يراني العالم أيضا، وأما أنتم فترونني" ٌّإني أنا حي فأنتم ستحيون. ً ّ".٥  

 
ّعندما نعتمد على كفارة يسوع المسيح، يتمكن يسوع من مساعدتن": ِّبشروا بإنجيليّأنا أشھد أنه كما قيل في دليل  ّا على تحمل ّ
ّتصحيح كل ما ھو غير منصف في ھذه الحياة من خالل يمكن  .فنشعر بالسعادة والسالم والعزاء .تجاربنا وأمراضنا وأوجاعنا

  ٦."ّكفارة يسوع المسيح

 
ّأشھد أنه في ذلك الصباح المشع المجيد من القيامة األولى، سيقوم أحباؤكم وأحبائي من المقبرة كما وعدنا الرب بذ ّ ّ ّ ّاته وسنتسلم ّ

ّألنه ھو حي، ھم ونحن سنحيا .ملء الفرح   .باسم يسوع المسيح، آمين .ّ
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102  
 

  األوالد
 

  الموت
 

  األمل
 

  القيامة
 

  يسوع المسيح
 

  شاين بوين
 

  السبعون
 


