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31 D Todd Christofferson 
 

182nd Semiannual General Conference 
Priesthood Session, October 6, 2012 

 
 

  ّأيھا اإلخوة، أمامنا عمٌل نقوم به
 
 

  تود كرستوفرسن. الشيخ د
 
 

  من رابطة الرسل اإلثني عشر
 
  

  .الكنيسةنحن كرجال في الكھنوت، لدينا دوٌر أساسي نضطلع به في المجتمع والبيت و
 

ّأيھا اإلخوة، لقد قيل وكتب الكثير خالل السنوات األخيرة عن التحديات التي يواجھھا الرجال والصبيان ِ ُ إليكم بعض عناوين  .ّ
السبب وراء اختفاء الرجال  (Why There Are No Good Men Left: ّالكتب التي تطرقت إلى الموضوع على سبيل المثال

لماذا  (Why Boys Fail، )نھاية الرجال (The End of Men، )ّانقراض الشبان (The Demise of Guys، )الصالحين
ّوالمثير لالھتمام أن مؤلفي أكثرية ھذه الكتب ھم نساء ).ّالتحلي بصفات الرجل (Manning Up، )يفشل الفتيان ّ ّولكن في كل  .ّ

ّاألحوال، إن العنصر المشترك بين ھذه التحليالت ھو أن الرجال والف ّتيان في العديد من المجتمعات اليوم يتلقون اإلشارات َّ

ِّالمتناقضة والمحقرة حول أدوارھم وقيمتھم في المجتمع ُ.  
 

ٌسادت قاعدة حضارية تكاد تكون عالمية تقول " :الوضع بالطريقة التالية) ّالتحلي بصفات الرجل (Manning Up تصف كاتبة 

ّإنه فيما تتحول البنات إلى نساء بكل بس ّ ًاطة عبر النضوج الجسدي، على الصبية النجاح في امتحان محدد ليصبحوا رجاالّ ّ حيث  .ٍ
ّعليھم إظھار الشجاعة أو البراعة البدنية أو امتالك المؤھالت الضرورية ٍوكان الھدف إظھار مھارتھم كحماة للنساء واألوالد؛  .ّ ُ

ُطور المرأة في اقتصاد متقدم، بات األزواج واآلباء المعيلون ّأما اليوم، ومع ت .ولطالما كان ذلك دورھم االجتماعي األساسي ّ ُّ
ًأمرا اختياريا وأصبحت الميزات في الشخصية التي كان يحتاج إليھا الرجال لالضطالع بدورھم كالثبات والرزانة والشجاعة  ً

ّواإلخالص كلھا بالية وحتى مخزية إلى حد ما ُ ّ ّ".١  

 
ّويبدو أن ھذا البعض ينظر  .ّ يشوه سمعة الرجال ومساھماتھم–ّ وھو أمٌر نشجعه –ساء ّإن البعض في حماسته لتعزيز فرص الن

ّإلى الحياة كمنافسة بين الرجال والنساء، معتبرا أن أحد الطرفين يجب أن يسيطر على اآلخر وأنه حان دور المرأة اآلن ّ  ويرى .ً
 ٢ًفما حاجتنا إلى الرجال إذا؟ –تام  ٍبشكلً اختيارياً أمرا يكونوا أن يجب واألوالد والزواج ّاألھم ھي المھنية المسيرة ّأن البعض

ّنرى في الكثير من أفالم ھوليود والبرامج التلفزيونية والفضائية وحتى في اإلعالنات الرجال يصورون كأشخاص غير أكفاء  ْ ٍ َّ ُ ّ

ّإن ھذا التجريد للرجل من رجوليته على الصعيد الثق .ّوغير ناضجين أو أنانيين ًافي يحمل تأثيرا مضراّ ًّ.  
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ًتشير التقارير في الواليات المتحدة مثال إلى التالي ّتتفوق البنات على الصبية في كل مستويات التعليم من الصفوف االبتدائية " :ّ ّ

ًعلى مستوى الصف الثامن مثال وحدھم  .ّإلى كليات التعليم العالي  في المئة منھم ٢٤ في المئة من الصبية يجيدون الكتابة و٢٠ّ
ّكما أن نتائج الشبان في اختبارات  .يجيدون القراءة ّSAT) سنة٤٠ كانت األسوأ منذ ٢٠١١لعام ) اختبار الكفاءة الدراسية . 

ب من المدرسة الثانوية والجامعة لدى الشبان أكبر )NCES(وبحسب المركز الوطني لإلحصاءات التربوية  ّ، إن احتمال التسرُّ ّ

ّئة مما ھو عليه لدى الشاباتبثالثين في الم َّيتوقع بحلول العام ...  .ّ  في المئة من الشھادات ٦٠ أن تحصل النساء على ٢٠١٦ُ
َوثلثا ھذا.  في المئة من شھادات الدكتوراه٥٤ في المئة من شھادات الماجستير و٦٣بدرجة البكالوريوس و  البرامج في ّالطالب ُ

  ٣."ّالشبان من ھم الدراسي التأھيل إلعادة ّالخاصة
 

ب من المسؤولية وعدم النضوج أبدا ًلقد اعتبر بعض الرجال والشبان اإلشارات السلبية تلك حجة للتھرُّ ً ّ ّوفي مالحظة تشكل في  .ّ ٍ
ّالكثير من األحيان وصفا دقيقا للواقع، يخبر أستاذ جامعي أن  ّ ٌ ً ّالرجال يدخلون إلى الصف واضعين قبعاتھم الرياضية باالتجاه "ً ّ ّ

ّفيما تتفقد النساء جدول أعمالھن المنظم ويطلبن  .'لقد أكل الحاسوب فرضي المنزلي'مثل ] السخيفة[ّعاكس ويقدمون األعذار الم ّ ّ

ّ وقد عبرت إحدى المعلقات على األفالم عن ھذا الرأي السوداوي إلى حد ما٤."ّالتوصيات لاللتحاق بكليات الحقوق ّ يمكننا : "ّ
ٌواحد فقط إذا كنا محظوظات واخترنا أن يكون لنا شريك، وھو أن يكونوا فقط ذاك الشريكاالعتماد على الرجال ألمر  أي  .ّ

ّشخصا يبقى في مساحته الخاصة ويحترم أن نبقى نحن في مساحتنا الخاصة ّ ً".٥  
 

ع به في المجتمع نحن كرجال في الكھنوت، لدينا دوٌر أساسي نضطل .ّأيھا اإلخوة، ال يجوز أن يكون الوضع ھكذا بالنسبة إلينا
ففي كنيسة هللا وملكوته في ھذه  .ًولكن علينا أن نكون رجاال تثق بھم النساء ويثق بھم األوالد ويثق بھم هللا .والبيت والكنيسة

ّاأليام األخيرة، ال يمكن أن يكون لدينا شبان ورجاٌل متھربون ّ ّال يمكن أن يكون لدينا شبان ال يتمتعون بضبط النفس ويعيش .ٌّ ٌ ون ّ
ّال يمكن أن يكون لدينا شبان لن يصلوا إلى أي مكان في الحياة وليسوا جديين في سعيھم وراء تكوين العائالت  .فقط للتسلية ّ ّّ ٌ

كما  .ٌوال يمكن أن يكون لدينا أزواٌج وآباء يمتنعون عن تأمين القيادة الروحية في المنزل .ّوالقيام بمساھمة حقيقية في ھذا العالم
ّن نرى أولئك الذين يمارسون الكھنوت المقدس على رتبة ابن هللا يبددون قوتھم في الخالعة أو يمضون حياتھم في ال يمكننا أ ّ ّ

  ).في ھذه الدنيا بالفعل فيما ليسوا ّالدنيويينّوالسخرية في األمر أنھم يكونون من (الفضاء الوھمي لإلنترنت 
 

  .ّأيھا اإلخوة، أمامنا عمٌل نقوم به
 

ّأيھا الشب ّان، عليكم أن تحققوا النتائج الجيدة في المدرسة وأن تتابعوا دراستكم بعد المدرسة الثانويةّ قد يرغب البعض منكم في  .ّ
ّالسعي وراء الدراسة الجامعية والمسيرة المھنية في إدارة األعمال أو الزراعة أو الحكم أو في المھن األخرى التي تتطلب 

ّكما أن البعض سيتميز  .المھارة ُّوقد يختار آخرون مسيرة مھنية في الجيش أو تعلم  .ّفي مجاالت الفن أو الموسيقى أو التعليمّ ّ ً

ّعلى مر السنوات، قام عدد من الحرفيين بالعمل على مشاريع وتصليحات في منزلي  .صنعة ما  ھؤالء ُوقد أعجبت بمھارةٌّ
ًي تعيلوا عائلة وتساھموا مساھمة فعلية في مجتمعكم وبلدكمّمھما كان اختياركم، من الضروري أن تتحلوا بالمھارة ك .الرجال ً ُ.  

 
ّلقد شاھدت مؤخرا شريط فيديو يظھر الحياة اليومية لصبي عمره  ُ ً ًفھو يستيقظ باكرا ويعمل  . سنة يعيش في الھند واسمه أمار١٤ّ

ًخوله جزءا أساسيا من رزق عائلتهّيؤمن مد .ّ أيام ونصف اليوم في األسبوع٦َفي وظيفتين قبل المدرسة وبعدھا على مدى  ھو  .ً
ٍيعود إلى منزله مسرعا على دراجته الھوائية المھترئة من وظيفته الثانية بعد حلول الظالم ويستطيع بطريقة ما القيام بفروضه  ّ ً

لى الرغم من وع ً.المنزلية لبضع ساعات قبل أن يرتمي على سريره على األرض بين إخوته النائمين حوالي الحادية عشرة ليال
ّأنني لم ألتق قط بھذا الصبي، أشعر بأنني فخوٌر به من أجل مثابرته وشجاعته ّّ ُإنه يقدم أفضل ما لديه مع موارده وفرصه  .ِ ّ ّ

  .ٌالمحدودة وھو بركة لعائلته
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ّ اآلباء والراشدون العازبون والقادة والمدرسون المنزليون –ّأيھا البالغون  وساعدوا الجيل الصاعد من ّ كونوا نماذج مستحقة –ّ

ّكيف يشاركون في األحاديث وكيف يتعرفون إلى  :ّعلموھم المھارات االجتماعية وغيرھا من المھارات ً.الصبية ليصبحوا رجاال
اآلخرين ويتفاعلون معھم وكيف يتعاطون مع النساء والفتيات وكيف يخدمون ويكونون ناشطين مع االستمتاع بفترات الترفيه 

  .ّسون الھوايات من دون اإلدمان عليھا ويصححون األخطاء ويقومون بخيارات أفضلوكيف يمار
 

ّتشدد وتشجع: "ّلذلك أقول لكل من يسمعني، أينما يمكن لھذه الرسالة أن تصل إليكم، ما قاله يھوه ليشوع  ).٦: ١يشوع " (ّ
ٍتشجعوا وتحضروا بأفضل طريقة ممكنة مھما كانت ظروفكم ّ ّأزواجا وآباء صالحين؛ وتحضروا لتكونوا ّتحضروا لتكونوا  .ّ ً ً

ّمواطنين صالحين ومنتجين؛ وتحضروا لخدمة الرب الذي تحملون كھنوته ّإن أباكم السماوي يفكر فيكم أينما كنتم .ّ لستم وحدكم،  .ّ
  .فأنتم لديكم الكھنوت وھبة الروح القدس

 
ّإن الحاجة إليكم بارزة في عدة مواقع ولكن لعل الموقع األھم ّ ّ ّنحن نحتاج إلى رابطات توفر الغذاء  . ھو رابطتكم الكھنوتيةّ

ًالروحي لألعضاء يوم األحد وتؤمن الخدمة أيضا  أعضاء ودعم ّالرب بعمل القيام على ّيركزون للرابطات ٍقادة إلى نحن نحتاج .ّ
  .وعائالتھم الرابطة

 
ّليس لديكم أي وقت تضيعونه أيھا ال .ّفكروا في العمل التبشيري ّ  لتصبحوا  سنة١٨ أو ١٧عمر  ّحتى االنتظار يمكنكم ال .ّشبانٍّ
َيمكن لرابطات كھنوت ھارون مساعدة أعضائھا على فھم قسم وعھد الكھنوت واالستعداد ليرسموا . ّجديين بخصوص االستعداد َُ َ

ّي االستعداد للمھمات التبشيرية ّكشيوخ؛ كما يمكنھا مساعدة الشبان على فھم مراسيم الھيكل واالستعداد لھا؛ وتقديم المساعدة ف
ّأما رابطات كھنوت ملكيصادق وجمعية اإلعانة، فيمكنھا مساعدة اآلباء على تحضير المبشرين الذين يعرفون كتاب  .الناجحة ّ ّ

ٍوفي كل جناح وفرع، يمكن لھذه الرابطات ذاتھا أن تضطلع بدور القياد .ٍمورمون وسيذھبون للعمل على األرض بالتزام كامل ة ّ
ّبتعاون فعال مع المبشرين المتفرغين الذين يخدمون ھناك ّّ.  

 
ّمن األعمال األخرى التي تقع على عاتق الكھنوت بشكل أساسي تلبية دعوة المخلص التي كررھا الرئيس توماس مونسن والتي  ّ ُ

ً حققنا نجاحا باھرا في ھذا المجال بما لقد .ٍتقضي بإنقاذ أولئك الذين ابتعدوا عن اإلنجيل أو باتوا يشعرون بالنفور لسبب أو آلخر ً ّ

في ) اإلسباني(ّفقد تشاور الشبان في إحدى رابطات كھنوت ھارون في جناح ريو غراندي  .ّفي ذلك العمل الممتاز للشبان
ّألبوكيركي، نيو مكسيكو حول من عليھم إعادته ثم ذھبوا كمجموعة لزيارة كل شخص ، عندما وقفوا أمام بابي"قال أحدھم  .ّ

ّشعرت بأنني مھم ّ ّأشعر بالسعادة في داخلي ألن أحدھم يريدني حقا أن أذھب إلى الكنيسة؛ وذلك يحثني على "وكشف آخر " ُ ً ّ ّ

ّعندما دعا أعضاء الرابطة أحد الشبان إلى العودة طلبوا منه أن يأتي معھم في الزيارة المقبلة وقام  ."الذھاب إلى الكنيسة اآلن
ًلم يكتفوا بدعوته إلى الحضور إلى الكنيسة في األسبوع التالي، بل جعلوه فورا جزءا من الرابطة .بذلك ً.  

 
ًھنالك عمل آخر يشكل تحديا ومحفزا بالنسبة إلى الكھنوت وھو عمل الھيكل والتاريخ العائلي ًِّ ّ ًترقبوا قريبا رسالة من الرئاسة  .ّ ً ّ

ّاألولى تشكل دعوة متجددة ورؤيا أسمى َ ُ ً   . عن ھذا الجزء الحيوي من العمل الذي يجب أن نقوم بهّ
 

ًتشكل رابطاتنا أيضا أخوة من الدعم المتبادل ّ ُ ً ّسيكون يوما رائعا أيھا اإلخوة " :ّقال الرئيس غوردن ھنكلي ذات مرة .ّ ً  وسيكون –ً
ّيوما لتحقيق أھداف الرب  ّ عندما تصبح رابطاتنا الكھنوتية مرتكزا للقوة لكل رج–ً ّ ً َ ّل ينتمي إليھا، وعندما يتمكن ھذا الرجل من ُ

ّأنا عضو في رابطة كھنوتية في كنيسة يسوع المسيح لقديسي األيام األخيرة'ٍالقول بشكل مالئم  ٌوأنا جاھز لمساعدة إخوتي في  .ّ

ّكل حاجاتھم كما أنني متأكد من أنھم مستعدون لمساعدتي في حاجاتي ّ ٌّ ّ ًوعندما نعمل سويا يمكنن...  .ّ ا أن نقف من دون خجل وال ّ
ّخوف في مواجھة أي رياح شدة قد تھب أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو روحية ّّ ِ ِ.'"٦  
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َخاصة أن تدخل حياة الفرد وھي " ّلرياح شدة" إذ يمكن ًدائما لھا ّنخطط كما األمور تجري ال الحسنة، نوايانا من الرغم على ّ

ّتعتبر الكنيسة الرجل العاطل عن العمل مصدر اھتمام خاص لھا ألنه عندما : "ّاص باإلنعاشّأعلن كتيب قديم للكنيسة خ .البطالة ٍّ
ّيحرم من ميله الطبيعي للعمل، يكون خاضعا للتجربة كما جرب أيوب بنزاھته ِّ ُ ًُ ّوعندما تصبح أيام الشدة أسابيع ثم أشھرا وحتى  .َ ً ّ ّ ّ

ّن تأمل إنقاذ رجل يوم األحد إذا كانت شاھدة متفرجة على صلب نفسه خالل وال يمكن للكنيسة أ...  .سنوات، يصبح األذى أعمق ً ٍ
ّبقية أيام األسبوع ّ".٧  

 
ّ، أخبر المستشار السابق لألسقفية المترئسة ريتشرد إدغلي قصة رابطة مثالية تحركت من أجل ٢٠٠٩أبريل من العام /في نيسان ٍّ ّ

  :مساعدة عضو كان قد خسر وظيفته
 
ّز أوتو في سنترفيل، يوتاه، شھادة عما تستطيع القيادة الكھنوتية وإحدى الرابطات القيام بهّتشكل شركة فيل" ّ ًكان فيل عضوا في  .ً

ّإحدى رابطات الشيوخ وكان يعمل ميكانيكيا في مرآب محلي لتصليح السيارات ّ ٍ ّلسوء الحظ، مر المرآب الذي كان يعمل فيه  .ً
ّفيل بصعوبات اقتصادية، فاضطر إلى ص   .ّفتسبب له انقالب األحداث ھذا بانھيار .رفهُّ

 
ٍعند سماع خبر فقدان فيل لوظيفته، قام أسقفه ليون أولسن ورئاسة رابطة الشيوخ التي كان ينتمي إليھا بالتفكير بتقوى في طرق "

ٌفھو في النھاية صديق عضو في الرابطة، وأخ، يحتاج إلى ال .يساعدون بھا فيل على الوقوف على رجليه ٌ ّواستنتجوا أن  .مساعدةٌ

ّفيل يتمتع بالمؤھالت الكافية ليدير مؤسسة خاصة به ّ ّ ًقال أحد أعضاء الرابطة إنه يملك مخزنا عتيقا يمكن استعماله كمرآب  .ّ ً ّ

ّأما أعضاء الرابطة اآلخرون فكان بإمكانھم المساعدة في جمع المعدات واألدوات الالزمة لتجھيز المرآب  .ّلتصليح السيارات ّ
ّكان بإمكان كل عضو في الرابطة تقريبا المساعدة، أقله في تنظيف المخزن العتيق .الجديد ً ّ.  

 
ّشاركوا أفكارھم مع فيل؛ ثم شاركوا خطتھم مع أعضاء رابطتھم" ْتم تنظيف المخزن وترميمه، كما تم جمع األدوات وترتيب  .ّ ّ ّ

ّ وھذا كله بفضل إخوانه في الرابطة –ّكثر قابلية لالستمرار ّنجحت مؤسسة فيلز أوتو وانتقلت إلى موقع أفضل وأ .ّكل شيء

  ٨."ّالذين قدموا المساعدة في وقت المحنة
 

ّوطبعا، كما كرر األنبياء عبر السنوات ّإن الجزء األھم على اإلطالق من عمل الرب الذي ستقومون به سيكون ضمن جدران : "ً ّ ّ

ّة الزواج في المجتمعات التي تسخف أھميته وأھدافه أكثر فأكثر أمامنا الكثير من العمل من أجل تقوي٩."منازلكم ِّ أمامنا الكثير  .ُ
ّأن يصلوا وأن يسيروا مستقيمين أمام الرب"لنقوم به من أجل تعليم أوالدنا  ّوال تشمل مھمتنا أقل  ).٢٨: ٦٨المبادئ والعھود " (ّ ّ

َالھتداء إلى الرب المذكورين ببالغة كبيرة في كتاب مورمون من مساعدة أوالدنا على اختبار التغيير العظيم في قلوبھم أو ا ّ
 أن تدعم األھل والزيجات، كما يمكن اإلعانة جمعية مع الكھنوتية للرابطات يمكن ).٢٦؛ ألما ١٢–١: ٥راجع موصايا (

  .عازبين ٍأھل من ّالمكونة للعائالتّللرابطات أن توفر بركات الكھنوت 
 

ّتابعوا ما تفعلونه والرب .  أشكركم على التضحيات التي تقومون بھا والخير الذي تصنعونه.به نقوم مٌلع أمامنا اإلخوة، ّنعم أيھا
ًلعلكم ال تعرفون أحيانا ما العمل بالضبط أو ماذا يجب أن تقولوا ولكن امضوا قدما .سيساعدكم ًُ ُ ّابدأوا بالعمل فالرب يؤكد أنه  .ّ ّ ّ

َسيفتح " ًابدأوا بالتكلم ويعدكم قائال ).٣: ١١٨والعھود المبادئ " (ّباٌب فعال] لكم[ُ َتخزوا[لن ] ّفإنكم: "[ّ ْ ّألنكم [أمام البشر؛ ] ُ

َستعطوا ّصحيٌح أننا عاديون وغير  ).٦–٥: ١٠٠المبادئ والعھود " (به في الساعة نفسھا وفي اللحظة نفسھا] ّتتكلمون[ما ] ُ ّ

ٌكاملين في نواح كثيرة، ولكن لدينا معلم كامل قام  ّ ٍبكفارة كاملة ونحن يمكننا أن نطلب نعمته وكھنوتهٍ ّعندما نتوب ونطھر  .ّ
ّنفوسنا، نحصل على وعد بأننا سنتلقى التعليم والقوة من األعالي  ّ ّ   ).١٦: ٤٣راجع المبادئ والعھود (ٍ

 
ٍإن الكنيسة والعالم والنساء يتوقون إلى رجال ّرجاٌل ينمون قدراتھم ومواھبھم، رجاٌل مستعدون : ّ للعمل والتضحيات، رجاٌل ّ

 ١٠)!هللا رجال يا قوموا،" (!Rise up, O men of God: "ّإنھم يصرخون .يساعدون اآلخرين على تحقيق السعادة والخالص
  .باسم يسوع المسيح، آمين .هللا سيساعدنا على القيام بذلك
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 ,Eleanor Mills, “Learning to Be Left on the Shelf,” Sunday Times, Apr. 18, 2010" (مستقبلنا
www.thetimes.co.uk; in Hymowitz, Manning Up, 72.(  اقتبست كاتبة أخرى في األربعينات من عمرھا بعض
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