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17 Dieter F Uchtdorf 
 

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

 
  

  عن الندم والقرارات
 
 

  الرئيس ديتر أختدورف
 
 

  المستشار الثاني في الرئاسة األولى
 
 

ّكلما كرسنا أنفسنا للسعي إلى القداسة والسعادة، قلت إمكانية سيرنا على طري ّّ ّق تؤدي بنا إلى الندمّ ٍ.  
 

  عن الندم
 

ّأيھا الرئيس مونسن، نحن نحبك ّنشكرك على اإلعالن الملھم والتاريخي الذي يتناول بناء ھياكل جديدة والخدمة التبشيرية .ّ َ َ َ أنا  .ُ
ٌمتأكد من أنه بفضلھا ستحل بركات عظيمة علينا وعلى العديد من األجيال القادمة ّ ِ َ ّ ّ.  

 
ًآمل أال يفاجئ ذلك أحدا .ّنحن كلنا فانون !ّخوات، أصدقائي األعزاءّأيھا اإلخوة واأل ّ.  

 
ًلن يبقى أيٌّ منا على األرض لفترة طويلة جدا ّ ّفنحن نمضي عددا من السنوات القيمة ھي بالكاد تساوي طرفة عين بحسب . ّ ً

  .ّالرؤية األبدية
 

َ توضع أجسادنا في القبر ونترك خلفنا أمور ھذا العالم لدى انتقالنا ١"ً.حياة] كسانا[ترجع إلى اإلله الذي "أرواحنا  .ّومن ثم نرحل
  .إلى المكان التالي لوجودنا

 
ٍنعتقد أن عددا المتناھيا من األيام ينتظر خلف األفق، ويبدو لنا المستقبل كطريق غير  .ّفي شبابنا، يبدو لنا أننا سنحيا إلى األبد ّ ً ً ّ

  .ّمنقطع يمتد أمامنا بال نھاية
 
ِر أننا، كلما تقدمنا في السن، زاد ميلنا إلى النظر إلى الخلف والتعجب من قصر الطريق في الواقعغي ّ ّ ّ ّ نتساءل كيف يمكن أن  .ّ

ّفي ھذه األثناء، نتذكر  .ونبدأ بالتفكير في الخيارات التي قمنا بھا وفي األمور التي فعلناھا .ّتكون السنوات قد مرت بھذه السرعة

ًأوقاتا جميلة ك ُثيرة تسعد نفوسنا وتفرح قلوبناً ًغير أننا نتذكر أيضا مواضع الندم  .ُ ّ ّ أي األمور التي نتمنى أن نعود ونغيرھا–ّ ّ.  
 

ّتقول ممرضة تھتم بمرضى ميؤٌس من شفائھم إنھا كثيرا ما كانت تطرح سؤاال بسيطا على مرضاھا فيما كانوا يستعدون  ً ًً ّ ّ ّ
  .لمغادرة ھذه الحياة

 
  ٢"ھل أنتم نادمون على شيء؟": كانت تسألھم
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را ورؤية جديدة ًإن القرب إلى ھذا الحد من اليوم األخير في الحياة الفانية كثيرا ما يضفي وضوحا على الفكر ويمنح تبصُّ ً ً ًُ ّ ّ. 

ّفعندما كان ھؤالء األشخاص يسألون عما يندمون عليه، كانوا يفتحون قلوبھم ّكانوا يفكرون في ما قد يغيرونه لو أ .ُ مكنھم العودة ّ
  .إلى الماضي

 
ًعندما فكرت في ما قالوه، فوجئت بكيفية تأثير مبادئ إنجيل يسوع المسيح األساسية على اتجاه حياتنا نحو الخير، إن قمنا طبعا  ّ ّ ّ ُ ُ ّ

  .بتطبيقھا
 

ناھا من على ّلقد درسناھا في النصوص المقدسة، وناقشناھا في مدرسة األحد، وسمع .ما من شيء غامض في مبادئ اإلنجيل
ٍالمنصة مرات عديدة ّ ّھذه المبادئ والقيم اإللھية غير معقدة وواضحة؛ ھي جميلة وعميقة وقوية؛ ويمكنھا مساعدتنا بال شك  .ّ ّ ّّ

  .على تفادي الندم في المستقبل
 

ّليتني أمضيت المزيد من الوقت مع األشخاص الذين أحبھم ُ  
 

ًربما كان موضع الندم األكثر شيوعا الذي ع ِ ًبر عنه المرضى المحتضرون، تمنيھم لو أمضوا وقتا أطول مع األشخاص الذين ّ َ ّ َ ّ
  .ّيحبونھم

 
ًندموا بشدة على قضائھم قسطا كبيرا من حياتھم في الروتين : "ّعبر الرجال بشكل خاص عن ھذه الحسرة المشتركة ً ّ

ّ فوت الكثيرون فرصة الذكريات المميزة التي تتشك٣."للعمل] ... اليومي[ ّ ّفوتوا تنمية  .ل بقضاء الوقت مع العائلة واألصدقاءّ
ّعالقات عميقة مع من عنوا لھم أكثر من كل شيء َ َ.  

 
ًأليس صحيحا أننا كثيرا ما ننشغل جدا؟ ً ًّ ّوآسف للقول إننا نعتبر انشغالنا وسام شرف وكأن االنشغال بحد ذاته ھو إنجاز أو إشارة  ّ ّ ّ

َإلى حياة مترفة ُ.  
 

  ھل ھو كذلك؟
 
َكر في ربنا ومثالنا يسوع المسيح، وفي حياته القصيرة بين شعبي الجليل وأورشليمأف ّ ًحاولت أن أتصوره ينتقل مسرعا بين  .ّ ّ

  .االجتماعات أو يقوم بمھام عديدة في الوقت ذاته إلنجاز قائمة من األمور المستعجلة
 

  .ال يمكنني رؤية ذلك
 

ّعوضا عن ذلك أرى ابن هللا المحب والحنون ي ٍعيش كل يوم بصورة ھادفةً ّعندما تفاعل مع من حوله، شعروا بأنھم مھمون  .ّ ّ َ
  .منحھم ھبة وقته الثمينة .رفعھم وشفاھم .باركھم وخدمھم .ّعرف القيمة الالمتناھية لألشخاص الذين التقاھم .ومحبوبون

 
ٍفي أيامنا ھذه يسھل التظاھر بقضاء وقت مع اآلخرين ُ من دون " األصدقاء"بآالف " ّاالتصال"س يمكننا ٍبنقرة واحدة على الماو .ّ

ٍّأن يتعين علينا حتى لقاء أي منھم ّ ّقد تكون التكنولوجيا أمرا رائعا وھي جد مفيدة عندما ال يمكننا أن نكون قريبين ممن نحبھم .ّ ّ ُّ ً ً. 
ّني أعتقد أننا ال نتقدم باالتجاه ّغير أن .َنعيش أنا وزوجتي بعيدين عن بعض أفراد العائلة الغالين؛ ونحن نعي حقيقة األمر ّّ

ٍالصحيح، كأفراد وكمجتمع، عندما تقتصر طريقة تواصلنا الدائمة مع العائلة أو األصدقاء على نشر صور مضحكة أو إرسال  ٍ
ّرسائل إلكترونية تافھة أو تزويد أحبائنا بروابط مواقع إلكترونية على اإلنترنت ّ ُأفترض أن المجال متاح لھذا النو .ّ ع من ّ

ّإن لم نعط أفضل ما في ذاتنا ووقتنا الكامل لألشخاص الذين يھموننا  األنشطة، ولكن كم من الوقت نرغب في تخصيصه لھا؟ ِ
ّفعال، سنندم على ذلك في يوم من األيام ً.  
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ٍدعونا نتخذ قرارا بأن نعز من نحبھم من خالل قضاء وقت مھم معھم والقيام بأمور برفقتھم وتنمية ذك ٍّ ّ َ ّ ّريات قيمةًّ ٍ.  

 
ُليتني حققت قدراتي ّ  

 
ّموضع ندم آخر عبر عنه الناس ھو عجزھم عن أن يصبحوا الشخص الذي شعروا أنه بإمكانھم وعليھم أن يكونوه ّ ّعندما فكروا  .ٍ

ًفي حياتھم، عرفوا أنھم لم يحققوا أبدا قدراتھم وأن ھنالك أمورا كثيرة لم يقوموا بھا ً ّّ ّ.  
 

ًبالكاد يساوي ھذا السلم، مھما بدا مرتفعا على ھذه األرض، درجة  .ّ ارتقاء سلم النجاح في مھننا المختلفةّأنا ال أتحدث ھنا عن ً ّ

  .ّواحدة من الرحلة األبدية الطويلة التي تنتظرنا
 

ُّبل إنني أتحدث عن التحول إلى الشخص الذي أرادنا هللا، أبونا السماوي، أن نكونه ّ ّ.  
 

  . إلى ھذا العالم من الحياة ما قبل الحياة الفانية٤"نأتي ٍمجد بآثار"كما يقول الشاعر، 
 

ّيرى أبونا السماوي قدراتنا الحقيقية كما يدعونا خالل حياتنا إلى تحقيق الھدف الذي  .ّيعرف عنا أشياء ال نعرفھا نحن عن أنفسنا .ّ
  .ُخلقنا من أجله، وعيش حياة صالحة، والعودة إلى حضرته

 
ّإذا، لم عسانا نكر َ ّس الكثير من وقتنا وطاقتنا ألمور مؤقتة وتافھة وسطحية إلى ھذا الحد؟ً ّ ھل نرفض رؤية الحماقة في السعي  ّ

  خلف ما ھو تافه وعابر؟
 

ْكنزنا"[ًألن نكون أكثر حكمة إن  َ ّكنوزا في السماء حيث ال يفسد سوٌس وال صدأ وحيث ال ينقب السارقون وال ] لنا] [َ ُّ ً

  ٥؟"يسرقون
 

ّباتباع مثال المخلص، ودمج تعاليمه في حياتنا اليومية، وحب هللا واآلخر بصدق ذلك؟كيف نقوم ب ّ ْ ّ ّ.  
 

ّمن المؤكد أننا ال نستطيع القيام بذلك من خالل مقاربتنا التلمذة بتردد، وقلق مما قد يستغرق األمر من وقت، وتذمر مما علينا  ُّ ّ ّ ّ

  .فعله
 

ّعندما يتعلق األمر بعيش اإلنجيل، يتعين  ّعلينا أال نكون كالصبي الذي غمس إصبع رجله في الماء ثم ادعى أنه كان يسبحّ ّ ّ ّ بما  .ّ
ّأننا أبناء وبنات ألبينا السماوي، نحن نستطيع القيام بما ھو أكثر بكثير ّواألھم . علينا العمل .لتحقيق ذلك، ال تكفي النوايا الحسنة .ّ

  .أن نكون عليهّمن ذلك، علينا أن نصبح ما يريدنا اآلب السماوي 
 

ُإعالننا شھادتنا على اإلنجيل أمٌر جيد، ولكن كوننا مثاال حيا عن اإلنجيل المستعاد أفضل ً ّ ًّ ّ ًتمنينا أن نكون أكثر إخالصا لعھودنا  .ٌ ِّ

ّأمٌر جيد؛ لكن اإلخالص فعليا لعھودنا المقدسة  ًّ ّ لحكمة ٍ بما فيھا عيش حياة فاضلة، ودفع عشورنا وتقدماتنا، وحفظ كلمة ا–ّ
ّإعالننا أننا سنخصص وقتا أطول للصالة العائلية، ودراسة النصوص المقدسة والنشاطات  . أفضل بكثير–وخدمة المحتاجين  ّ ًّ ّ

ّالعائلية المفيدة أمٌر جيد، ولكن القيام فعليا بذلك كله بثبات سيحلُّ بركات سماوية على حياتنا ّ ّ ُّ ّ ً ّ.  
 

ُّإنھا الطريق لتحولنا إلى أفضل وأسعد ما يمكن .التلمذة ھي السعي إلى القداسة والسعادة ّ.  
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ُدعونا نتخذ قرارا باتباع المخلص والعمل بجد لنصبح الشخص الذي يفترض أن نكونه ّ ّ ّ دعونا نصغي إلى دعوات الروح القدس  .ًّ

ًرا لم نعرفھا أبدا عن أنفسناّعندما نقوم بذلك، سيكشف لنا اآلب السماوي أمو .ونطيعھا سينير الدرب أمامنا ويفتح عيوننا لنرى  .ً
ّمواھبنا التي لم نكن نعرفھا أو حتى نتصورھا ّ.  

 
ّكلما كرسنا أنفسنا للسعي إلى القداسة والسعادة، قلت إمكانية سيرنا على طريق تؤدي بنا إلى الندم ٍ ّ ّّ ّكلما اعتمدنا على نعمة  .ّ

ّالمخلص، شعرنا بأنن   .ّا على المسار الذي أراده أبونا السماوي لناّ
 

ًليتني سمحت لنفسي بأن أكون أكثر سعادة ُ  
 

ًقد يكون موضع ندم آخر لمن عرفوا أنھم يحتضرون مفاجئة نوعا ما ً ّ ًلقد تمنوا لو سمحوا ألنفسھم بأن يكونوا أكثر سعادة .َ ّ.  
 

ٍكثيرا ما نقع ضحية وھم وجود أمر بعيد المنال سيعود عل ّ ّوضع عائلي أفضل، أو وضع مالي أفضل، أو نھاية : ينا بالسعادةً ّ
  .ّتجربة مليئة بالتحديات

 
ّكلما تقدمنا في السن، كلما نظرنا إلى الخلف وأدركنا أن الظروف الخارجية ال تھم حقا أو تحدد سعادتنا ّ ّ ًّ ّ ّ ّ ّ ّ.  

 
ّنحن من يھم   .ّنحن نحدد سعادتنا. َ

 
  .ولون عن سعادتنافي نھاية المطاف، أنتم وأنا مسؤ

 
ّنحب أنا وزوجتي ھارييت ركوب دراجتينا الھوائيتين ّ ّثمة بعض الطرقات التي  .ّفالخروج والتمتع بجمال الطبيعة أمٌر رائع .َّ

ًنحب ركوب الدراجة عليھا، ولكننا ال نعير انتباھا كبيرا للمسافة التي نقطعھا أو للسرعة التي نقود بھا مقارنة مع راكبي  ً ً ّ ّ
  .اجات اآلخرينّالدر

 
ًولكنني أظن أحيانا أنه يتعين علينا أن نكون أكثر تنافسية ّ ّ ّ ًّ ٍوأفكر حتى أنه يمكننا تحقيق وقت أفضل أو القيادة بسرعة أكبر إن  .ّ ّ ّ ّ

ِومن ثم أقترف أحيانا خطأ كبيرا بذكر الفكرة لزوجتي الرائعة .أجھدنا أنفسنا أكثر بقليل ً ًً ّ.  
 

ً على اقتراحات من ھذا النوع لطيفا جدا وواضحا جدا وصريحا جداّيكون رد فعلھا المعھود ً ً ً ً ًّ ّ ديتر، ھذا ليس : "تبتسم وتقول .ّ
ّسباقا؛ إنه نزھة   ."استمتع باللحظة .ً

 
  !ّكم ھي محقة

 
ّأحيانا في الحياة نركز على خط النھاية إلى حد يمنعنا من االستمتاع بالنزھة ّ ّ ّوجتي ألنني ّأنا ال أمارس ركوب الدراجة مع ز .ً

  .ّأنا أذھب ألن اختبار كوني معھا جميٌل وممتع .ّمتحمٌس للوصول إلى النھاية
 

ًأال يبدو من الحماقة إفساد اختبارات جميلة ومفرحة ألننا نترقب دوما اللحظة التي ستنتھي فيھا؟ ّ ّ  
 

نحن نستمع و . ّكال ًا باالستمتاع بھا فعال؟ھل نستمع إلى الموسيقى الجميلة منتظرين تالشي النغمة األخيرة قبل أن نسمح ألنفسن
ّنتفاعل مع تنوعات اللحن واإليقاع والنغم طوال القطعة الموسيقية ّ ُّ.  
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ّنصلي لنكون قريبين من أبينا السماوي، لتسلم روحه  .بالطبع ال أو في النھاية؟" آمين"ّھل نتلو صلواتنا غير مفكرين سوى في  ّّ

  .ّوالشعور بحبه
 

ًظر بلوغ نقطة في المستقبل لنعرف السعادة، ونكتشف بعد ذلك أن السعادة كانت متاحة أصال ّيجب أال ننت ً ّ ليس  ! طوال الوقت–ٍ
ّمن المفترض أن يتم تقدير الحياة بالنظر إلى الماضي فقط نبتھج  "،... ّھذا ھو اليوم الذي صنعه الرب : "ّكتب داود النبي .َ

  ٦."ونفرح فيه
 

ّ مھما كانت ظروفنا، ومھما كانت تحدياتنا أو تجاربنا، ثمة شيء في كل يوم نستمتع به ونعزهّأيھا اإلخوة واألخوات، ّ ّ ّثمة شيء  .ّ
ّفي كل يوم قد يعود علينا باالمتنان والفرح فقط إذا رأيناه وقدرناه ّ.  

 
ّربما علينا النظر أقل بعيوننا وأكثر بقلوبنا ّأما العين فال تدرك  بالقلب؛َ إال صحيحة رؤية المرء يرى ال" :ّأحب ھذا االقتباس .ّ

  ٧."الجوھر
 

 يمكننا لذا، أليس من األفضل أن نرى بعيوننا وقلوبنا األمور الصغيرة التي ٨."ّعلى كل األحوال] شاكرين] [نكون"[ُأوصينا بأن 
  ًأن نكون شاكرين عليھا بدال من تضخيم الجانب السلبي لوضعنا الراھن؟

 
ًوعد الرب قائال ّم كل األشياء بشكر سيتمجد؛ ويزاد إليه أمور ھذه األرض مئة ضعفّفمن يتسل: "ّ ّ".٩  

 
ُأيھا اإلخوة واألخوات، مع فيض بركات أبينا السماوي، وخطته السخية للخالص، والحقائق اإللھية لإلنجيل المستعاد، ومكامن  ّ ّ ّ ّّ

  ١٠"ّأفال يحق لنا أن نبتھج؟"الجمال الكثيرة لھذه الرحلة الفانية، 
 

ّذ قرارا بإيجاد السعادة بغض النظر عن ظروفناّلنتخ ً.  
 

  عن القرارات
 

ّفي يوم من األيام  .ّفي يوم من األيام سنقوم بتلك الخطوة التي ال يمكن تفاديھا ونعبر من ھذه الدائرة الفانية إلى المكان التالي
ّسنفكر في حياتنا ونتساءل إن كان يمكننا أن نكون أفضل، أو أن نتخذ قرارات أ   .فضل، أو أن نستعمل وقتنا بحكمة أكبرّ

 
  :لذا، دعونا .ّلتفادي بعض أعمق مواضع الندم في الحياة، يكون من الحكمة أن نتخذ بعض القرارات اليوم

 
• 
 

ّنتخذ قرارا بقضاء المزيد من الوقت مع من نحبھم َ ً ّ.  
 
• 
 

ًنتخذ قرارا بالسعي بصدق أكبر لنصبح الشخص الذي يريدنا هللا أن نكون   .هّ
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• 
 

ّنتخذ قرارا بإيجاد السعادة بغض النظر عن ظروفنا ً ّ.  
 

ّأشھد على أن الكثير من أعمق مواضع الندم في الغد يمكن تفاديھا من خالل اتباع المخلص اليوم ّ ِإذا كنا قد خطئنا أو ارتكبنا  .ّ ّ

ّ ثمة ھبة كفارة المسي–ّ إذا كنا قد قمنا بخيارات نندم عليھا اآلن –األخطاء  ال يمكننا  .ُح الثمينة التي يمكن أن يغفر لنا من خاللھاّ
 ويزيل حمل ١١ّيمكن للمخلص أن يمسح دموع ندمنا . أن نتوبالعودة بالزمن إلى الوراء وتغيير الماضي، ولكن يمكننا

ّ فكفارته تتيح لنا أن نرمي الماضي خلفنا ونسير إلى األمام بأيد طاھرة وقلوب نقية،١٢.خطايانا ٍ ٍميم على أن نقوم باألفضل  وتص١٣ّ
ًوأن نصبح خصوصا أشخاصا أفضل ً.  

 
ًنعم، إن ھذه الحياة تمر بسرعة؛ ويبدو أن أيامنا تتالشى بسرعة؛ ويبدو الموت مخيفا أحيانا ً ّ ّ ّمع ذلك، فإن روحنا ستستمر في  .ّ ّ

ُّالحياة وستتحد يوما ما بجسدنا المقام لتسلم المجد الخالد ُ ً ً أنه وبفضل المسيح الرحيم، سنعيش كلنا مجددا وإلى ًأنا أشھد علنا على .ّ ّ ّ ّ

ّبفضل مخلصنا وفادينا، سنفھم يوما ما ونفرح بحق بمعنى كلمات  .األبد ً   ١٤."تالشت لدغة الموت في المسيح"ّ
 

ّإن الدرب نحو تحقيق مصيرنا اإللھي كأبناء وبنات  ھي درب أبدية ٍ ٍ ّزاء، علينا أن ّإخوتي وأخواتي األعزاء، أصدقائي األع .ّ
ًنبدأ بالسير على ھذه الدرب األبدية اليوم؛ ال يمكننا أن نضيع يوما واحدا ً ّ ّأصلي كي ال ننتظر حتى يحين موعد موتنا لنتعلم  .ّ ّ

  .ّباسم يسوع المسيح المقدس، آمين ً.العيش فعال
 
 

  مالحظات
 
١.  
 

  ١١: ٤٠ألما 
 
٢.  
 

 ,Susie Steiner, “Top Five Regrets of the Dying,” Guardian, Feb. 1, 2012راجع
www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2012/feb/01/top-five-regrets-of-the-dying  

 
٣.  
 

Bronnie Ware, in Steiner, “Top Five Regrets of the Dying”  
 
٤.  
 

“Ode: Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood,” The Complete 
Poetical Works of William Wordsworth (1924), 359  
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٥.  
 

  ٢٠: ٦ّمتى 
 
٦. 
 

  ٢٤: ١١٨المزامير 
 
٧. 
 

Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince, trans. Richard Howard (2000), 63  
 
٨. 
 

  ٧: ٥٩ً؛ راجع أيضا المبادئ والعھود ٣٩: ٢٦موصايا 
 
٩. 
 

  ١٩: ٧٨المبادئ والعھود 
 

١٠. 
 

  ٣٥: ٢٦ألما 
 

١١. 
 

  ١٧: ٧ّراجع رؤيا يوحنا الالھوتي 
 

١٢. 
 

  ٣٠–٢٨: ١١ّراجع متى 
 

١٣. 
 

  ٤: ٢٤راجع المزامير 
 

١٤. 
 

  ٥٤: ١٥ً؛ راجع أيضا الرسالة األولى إلى أھل كورنثوس ٨: ١٦موصايا 
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102  

 
  التلمذة

 
 

  الفرح
 

  ّاألولويات
 

  ديتر أختدورف
 

  الرئاسة األولى


