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36 Thomas S. Monson 
 

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

 
  

  انظروا إلى اآلخرين كما قد يصبحون
 
 

  الرئيس توماس مونسن
 
 

ًعلينا تطوير القدرة على رؤية األشخاص ليس كما ھم حاليا بل كما قد يصبحون ّ.  
 

ّتمرات الرائع ھذا مرتين سنويا حتى قدرته القصوى بحملة كھنوت هللا فيما نجتمع لسماع ّإخوتي األعزاء، يمتلئ مركز المؤ ً َّ
ّوتنبع ھذه الروح من مركز المؤتمرات وتدخل إلى كل مبنى  .ٍيعبق االجتماع الكھنوتي العام للكنيسة بروح رائعة .رسائل اإللھام

  .بعوقد شعرنا بھذه الروح الليلة بالط .يجتمع فيه أبناء هللا
 

ًمنذ عدة سنوات وقبل بناء مركز المؤتمرات الجميل ھذا، حضر أحد زائري تمبل سكوير في مدينة سولت اليك سيتي جلسة  ّ

وأصغى بانتباه إلى الصلوات كما سمع الموسيقى الجميلة لجوقة  .للمؤتمر العام في مبنى تابرناكل واستمع إلى رسائل اإلخوة
ِتابرناكل المورمونية ودھش لعظ َ ِوعند انتھاء االجتماع، سمع وھو يقول. مة أرغن تابرناكل الرائعّ ّقد أعطي كل ما أملك إذا : "ُ

ّعرفت أن ما قاله ھؤالء المتحدثون اليوم ھو صحيح   ."ًليتني أملك شھادة على اإلنجيل: "ّأي أنه كان يقول." ّ
 

ٍما من شيء أبدا في ھذا العالم يؤمن عزاء وسعادة أكبر من شھادة  ًٍ ً ّ ٍّأنا أعتقد أن كل رجل أو شاب ھنا الليلة يحمل  .على الحقيقةً ٍ ّ ّ

ّإذا كنتم تشعرون بأنكم ال تزالون تفتقرون لعمق الشھادة الذي ترغبون فيه، أنصحكم بالعمل على  .ًشھادة ولو بدرجات متفاوتة

ًوإذا كانت شھادتكم قوية وعميقة، اعملوا على الحفاظ عليھا ھكذ .تحقيق ھذه الشھادة ًكم نحن مباركون ألننا نملك معرفة  .اّ ّ

  .بالحقيقة
 

ّرسالتي الليلة أيھا اإلخوة ھي أن عددا ال يحصى من األفراد يملك شھادة ضعيفة أو معدومة حاليا ولكنھم يستطيعون ويريدون  ً ًّ ًّ ُ ّ

ِتسلم ھذه الشھادة إن كنا مستعدين لبذل جھد مشاركتھم بشھادتنا ومساعدتھم على التغيير ّ ّ  تأمين الحافز للتغيير في نحنمكننا ي .ّ
ٍأذكر أوال أولئك الذين ھم من األعضاء ولكنھم غير ملتزمين حاليا بشكل كامل باإلنجيل .بعض األحيان ً ّ ّ ً ّ.  

 
ّمنذ سنوات عدة، سمعت رسالة قوية ومحفزة ال تنسى في مؤتمر منطقة عقد في ھيلسنكي، فنلندا، خالل جلسة لألمھات والبنات ٍ ِ ُ ُ َ ِّ ًّ ّ. 

ّأنا لم أنس ھذه الرسالة قط على الرغم من أن  ّ ّ سنة تقريبا قد مضت على سماعي إياھا٤٠َ ْومن بين الحقائق العديدة التي ناقشتھا  .ً

ّالمتحدثة، ذكرت أن المرأة تحتاج إلى أن يقال لھا إنھا جميلة ُ ّ َّتحتاج إلى أن يقال لھا إنھا مقدرة .ّ ّ ّوتحتاج إلى أن يقال لھا إنھا  .ُ ُ
  .ّتستحق العناء

 
ٍّأيھا اإلخوة، أنا أعرف أن الرجال يشبھون النساء إلى حد كبير في ھذه النقطة ّ ّنحن نحتاج إلى أن يقال لنا أننا قيمون وقادرون  .ّ ّ ُ

ًنحتاج إلى أن نعطى فرصة للخدمة .ّونستحق العناء ّولھؤالء األعضاء الذين خف نشاطھم أو الذين يترددون وال يزالون غير  .ُ ّ

ّقد تكون دعوتھم إلى الخدمة في منصب معين  .ملتزمين، يمكننا أن نطلب عبر الصالة الحصول على طريقة للتواصل معھم
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ًولكن القادة الذين يمكنھم المساعدة في ھذا الشأن يترددون أحيانا  .َالحافز الذي يحتاجون إليه بالضبط للعودة إلى النشاط الكامل ّ ّ

ّتذكر دائما أن الناس يمكنھم أن يتغيروا ويمكنھم أن يضعوا عاداتھم السيئة وراءھميجب أن ن .في القيام باألمر ّ ّ ً يمكنھم أن يتوبوا . ّ
ّواسمحوا لي في ھذا اإلطار أن أتقدم ببعض  .ّكما يمكنھم خدمة الرب باجتھاد. عن معاصيھم ويحملوا الكھنوت باستحقاق

  .األمثلة
ألدون تانر، أحد مستشاري الرئيس .  عشر، حظيت بفرصة مرافقة الرئيس نًما إن أصبحت عضوا في رابطة الرسل اإلثني
ُوخالل االجتماع، قرأ رئيس الوتد أسماء أربعة إخوة كانوا قد تأھلوا ليرسموا . دايفد ماك كاي، إلى مؤتمر وتد في ألبرتا، كندا ّ

ّولكن الرئيس تانر كان يعرفھم . الماضيّوكان الرئيس تانر يعرف ھؤالء الرجال ألنه عاش في تلك المنطقة في . ًشيوخا

ًويتذكرھم كما كانوا من قبل ولم يكن يعرف أنھم غيروا مسيرة حياتھم وقد استحقوا تماما أن يصبحوا شيوخا ً ّ ّ ّ ّ.  
 

ّلم أعتقد أبدا أنه قد ينج .ُأنظر إليه: "فھمس الرئيس تانر في أذني. ّقرأ رئيس الوتد اسم الرجل األول وطلب منه الوقوف ّثم ." حً
ّفوكزني الرئيس تانر مجددا وعبر عن مفاجأته. قرأ رئيس الوتد اسم الرجل الثاني ووقف ً ّ وھكذا حدث مع الرجال األربعة . َ

  ً.جميعا
 

ّكانوا قد أظھروا أن األشخاص يستطيعون أن . بعد االجتماع، حظيت أنا والرئيس تانر بفرصة تھنئة ھؤالء اإلخوة األربعة

  .ّيتغيروا بالفعل
 

ًخالل األربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، كان أحد حراس السجون األميركيين الذي يدعى كلينتون دافي معروفا جدا  ًّ ُ ّ ّ ّ ّ
ًوقال أحد النقاد له يوما .لجھوده في إعادة تأھيل الرجال المسجونين لديه ّعليك أن تعرف أن الفھود ال تغير جلدھا المبقع: "ّ ّ ّ"!  

 
ّأنا أتعامل مع الرجال والرجال يتغيرون كل يوم .ّعليك أن تعرف أنني ال أتعامل مع الفھود: "دافيفأجاب الحارس  ّ".١  

 
ًكان لدينا فرع ھناك مع عدد محدود جدا من حملة . حظيت منذ سنوات عديدة بفرصة الخدمة كرئيس للبعثة التبشيرية الكندية ّ ٍ ٍ ٌ

ّدائما ما كان أحد المبشرين يترأس  .الكھنوت ّ ّوساورني انطباع قوي بأننا كنا بحاجة إلى أن يكون أحد أعضاء الفرع . الفرعً ّ ّ ٌ

  .ًرئيسا ھناك
 

ّكان لدينا عضو بالغ واحد في الفرع كان شماسا في كھنوت ھارون ولكنه لم يحضر أو يشارك بما فيه الكفاية ليتقدم في  ّ ً ّ ٌ

ًر دائما اليوم الذي أجريت معه مقابلةّسأتذك .ًشعرت باإللھام لدعوته ليصبح رئيسا للفرع .الكھنوت ّوقلت له إن الرب قد ألھمني . ً ّ

ًبأن أتصل به ليكون رئيسا للفرع ّفبعد الكثير من االعتراض من قبله والكثير من التشجيع من قبل زوجته، أشار إلى أنه سيقوم . ّ َ َِ ِ
  ً.فرسمته كاھنا .بالخدمة

 
َّفنظم حياته ورتبھا بسرعة وأكد لي أنه سيعيش بحسب الوصايا كما كان يتوقع . رجلكانت ھذه بداية يوم جديد بالنسبة إلى ھذا ال َ ُ ّ ّّ ّ

ِوبعد بضعة أشھر رسم شيخا وذھب وزوجته وعائلته إلى الھيكل في نھاية المطاف وختموا .منه ُ ً ّأدى أوالده المھام التبشيرية  .ُ ّ

ّوتزوجوا في بيت الرب ّ.  
 

ِننا بحاجة إليھم وبأنھم قيمون على قيامھم بھذه الخطوة نحو االلتزام والنشاط الكاملًأحيانا قد يساعد إعالم إخوتنا بأ ِّ ّ قد ينطبق  .ّ
ّذلك على حملة الكھنوت كلھم بغض النظر عن عمرھم  .تقع على عاتقنا مسؤولية إعطائھم الفرص ليعيشوا كما يجب أن يعيشوا .ّ

ًدرة على رؤية األشخاص ليس كما ھم حاليا بل كما قد يصبحون عندما علينا تطوير الق .ّيمكننا مساعدتھم على تخطي عيوبھم ّ
  .ّيتسلمون الشھادات على إنجيل المسيح
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ًحضرت ذات مرة اجتماعا في مدينة ليدفيل، كولورادو ٍ ّ ُ أنا أذكر ھذا االجتماع . ٍ متر٣٠٠٠ٍتقع مدينة ليدفيل على ارتفاع يفوق . َ
ًكان عدد صغيٌر فقط من حملة الكھنوت حاضرا. ًلكن أيضا بسبب ما حدث ذلك المساءبالذات بسبب االرتفاع العالي للمكان و ٌ .

ّوكما ھي الحال مع الفرع في البعثة التبشيرية الكندية، لطالما كان يترأس الفرع مبشٌر ّ.  
 

ٍكان االجتماع رائعا في تلك الليلة ولكنني شعرت فيما كنا ننشد أغنية الختام بإلھام يقضي بأن ي ّ ُّ ّترأس رئيس فرع محلي ھذا ً ٍ
ّ

ّأليس من أحد ھنا قد يقوم بالترؤس : "ّفتوجھت إلى رئيس البعثة التبشيرية وسألته. الفرع ّ مثل أحد السكان المحليين؟–ٍ ّ"  
 

  ".ًال أعرف أحدا: "فأجابني
 

ٍخالل إنشاد تلك األغنية، نظرت بتمعن إلى الرجال الذين كانوا يجلسون في الصفوف الثالثة األ وبدا انتباھي . مامية األولىّ
ًمركزا على أحد اإلخوة ھناك   "ٍھل يمكنه أن يخدم كرئيس للفرع؟: "فسألت رئيس البعثة التبشيرية. ّ

 
  ."ّلعله يقدر على ذلك ال أدري،: "فأجابني

 
ًأيھا الرئيس، سآخذه إلى الغرفة المجاورة وأجري مقابلة معه: "فقلت   ."ت بعد األغنية الختامية إلى أن نعودّتحدث أن. ّ

 
ًوابتداء من ذلك  .ّفقدمت اسم األخ المذكور ليصبح رئيس الفرع الجديد .عندما عدنا ودخلنا إلى الغرفة، أنھى رئيس البعثة شھادته

ًاليوم بات لدى مدينة ليدفيل، كولورادو عضوا محليا يقود الوحدة ھناك ًّ.  
 

علينا تطوير القدرة على رؤية األشخاص ليس كما ھم بل كما يمكن أن . ًوة على من ليسوا أعضاء بعدّينطبق المبدأ ذاته أيھا اإلخ
  .ّيصبحوا عندما ينضمون إلى الكنيسة وعندما يكون لديھم شھادة على اإلنجيل وعندما تكون حياتھم متناغمة مع تعاليمه

 
ُ، عقد مؤتمٌر عالمي لرؤساء البعثات التبشيرية وأ١٩٦١عام  ِ ّرسل وراء كل رئيس بعثة تبشيرية في الكنيسة إلى مدينة سولت ُ ِ

  .وأنا جئت إلى سولت اليك سيتي من بعثتي التبشيرية في تورونتو، كندا .اليك سيتي من أجل ھذه االجتماعات
 

قت من تجربته ًإلدون تانر الذي كان مساعدا لرابطة اإلثني عشر في ذلك الو. ّوفي أحد االجتماعات المحددة، كان قد عاد ن
ّفأخبرنا عن مبشر كان األنجح من بين الذين التقى بھم في كل . ّاألولى في ترؤس البعثات التبشيرية في بريطانيا وأوروبا الغربية ٍ ّ

ّوقال إنه أعلن أمام ذلك المبشر خالل المقابلة. المقابالت التي أجراھا ّأفترض أن كل األشخاص الذين عمدتھم دخلوا الكنيسة : "ّ ّ ّ

  ." ٍعن طريق أشخاص أوصوا بھم
 

ًكال لقد عثرنا عليھم جميعا عبر : "ّفأجاب الشاب ّدق األبواب أو التحدث مع الناس في الشارعّ ّ".  
 

ّفقال الشاب إنه . َ ولم كان يحرز ھذا النجاح الباھر عندما كان يفشل آخرون–ًسأله األخ تانر ما الذي كان مختلفا في مقاربته  ّ
ّحاول أن يعمد كل ّفإذا دق المبشر الباب ورأى رجال يدخن السيجار ويرتدي الثياب القديمة ويبدو غير مھتم . ٍ شخص التقى بهّ ّ ً ّ ّ

ٍ كان يتخيل في ذھنه ما الذي قد يبدو عليه ھذا الرجل في ظل ظروف مختلفة–ّ وخاصة الدين –ّبأي شيء  ّ ّكان يتخيله في ذھنه . ّ
ًنظيف المظھر وحليق الذقن يرتدي قميصا . ّوكان يرى المبشر نفسه يقود ھذا الرجل إلى مياه المعمودية. ً أبيض وسرواال أبيضَ

ّعندما أنظر إلى أحدھم بھذه الطريقة، يصبح لدي القدرة على تقديم شھادتي إليه بطريقة يمكنھا أن تؤثر في قلبه: "فقال ٍ ّ".  
 

ّوأكرر أنه علينا أن نرى األفراد ليس كما ھم بل . ھذه الطريقةتقع على عاتقنا مسؤولية النظر إلى أصدقائنا وشركائنا وجيراننا ب ّ
  .ّأطلب منكم أن تفكروا فيھم بھذه الطريقة. كما قد يصبحون
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ّأيھا اإلخوة، تحدث إلينا الرب عن أھمية ھذا الكھنوت الذي نحمله ّ ٍقال لنا إننا نتسلمه بقسم وعھد. ّّ َ َ ّ ّوقد طلب منا أن نكون . ّ

ّ كل ما نتسلمه وأنه تقع على عاتقنا مسؤولية حفظ ھذا العھد حتى النھايةمؤمنين وصادقين في ِّ ْ ّ ّوعندئذ، نعطى كل ما يملكه . ّ ُ ٍ
  ٢.اآلب

 
ّ الشجاعة من أجل االبتعاد عن التجربة والشجاعة لنعلي –ًالشجاعة ھي الكلمة التي يجب أن نسمعھا ونجعلھا عزيزة على قلوبنا 

ِ نلتقي بھم ونتذكر أن كل األشخاص يجب أن يحظوا بفرصة سماع الرسالةّأصواتنا في شھادتنا إلى كل من ّ ّ ليس ھذا باألمر  .ّ
  :ّولكننا نستطيع أن نؤمن بكلمات بولس إلى تيموثاوس .السھل بالنسبة إلى األكثرية

 
ُّألن هللا لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح" ّ ّ ِ ّ.  
  ٣."ّفال تخجل بشھادة ربنا"

 
ٌوكان لدينا موعد لزيارة ملك تونغا والتقينا به . ، كنت مع األخ جون غروبرغ في جزر تونغا١٩٧٤مايو من العام /ّشھر أيارفي 

ٍولكننا قبل أن نغادر تفوه جون غروبرغ بأمر خارج عن المألوف .ٍفي جلسة رسمية وتبادلنا المجامالت العادية ّ حريٌّ بك : "قال. ّ
ٍمورمونيا ورعاياك أيضا ألن مشاكلك ومشاكلھم ستحل إلى حد كبير عندئذيا صاحب الجاللة أن تصبح  ٍّ ّ ُّ ّ ً ً".  

 
ًقد تكون محقا يا جون غروبرغ: "ًفابتسم الملك ابتسامة عريضة وأجاب ّ."  

 
ٍفكرت عندئذ ببولس الرسول أمام أغريباس ًبقليل تقنعني أن أصير مسيحيا: "ّوفكرت في جواب أغريباس على شھادة بولس. ّ ّ".٤ 

  .ّتحلى األخ غروبرغ بالشجاعة إلعطاء شھادته إلى ملك
 

ّھناك اآلالف منا الليلة يخدمون الرب كمبشرين متفرغين ّّ ًفقد تركوا منازلھم وعائالتھم وأصدقائھم ومدارسھم استجابة لدعوة . ّ

ًومضوا قدما للخدمة   "لكثير بملء إرادتھم؟لماذا يستجيبون بھذه السرعة ويعطون ا: "يسأل أولئك الذين ال يفھمون .ُ
  

ِيمكن لمبشرينا اإلجابة عن ھذا السؤال بكلمات بولس، ذلك المبشر النادر من القدم ّ ّألنه إن كنت أبشر فليس لي فخٌر، إذ : "ّ ّ

ّالضرورة موضوعة علي، فويٌل لي إن كنت ال أبشر ّ ٌ".٥  

 
ّال تحتوي النصوص المقدسة على إعالن أھم وي ّوطلبا مباشر أكثر من الوصية التي أعطاھا الرب ًفرض علينا مسؤولية أكبر ّ ّ ً

  :قال. ُالمقام عندما ظھر في الجليل للتالميذ األحد عشر
 
ّدفع إلي كل سلطان في السماء وعلى األرض،" ّ ِ ُ  
 
ّفاذھبوا وتلمذوا جميع األمم وعمدوھم باسم اآلب واالبن والروح القدس" ِ.  
 
ّوھا أنا معكم كل األيام إلى انقضاء الدھر .ِّوعلموھم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به" ّ".٦  

 
ّإن ھذه الوصية اإللھية باإلضافة إلى وعدھا المجيد ھي شعارنا اليوم كما كانت في منتصف الزمن ًيعتبر العمل التبشيري سمة  .ّ ِ ُ

ّتحدد كنيسة يسوع المسيح لقديسي األيام األخيرة ّ ّ فكما أعلن النبي جوزف . بدھكذا كانت منذ البداية وھكذا ستكون إلى األ .ُ
ّبعد كل ما قيل، يبقى الواجب األعظم واألھم ھو التبشير باإلنجيل: "سميث ّ".٧  
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ّفي غضون سنتين قصيرتين، سيكون المبشرون المتفرغون الذين يخدمون حاليا في ھذا الجيش الملكي  قد أنھوا كلھم أعمالھم  ً ّ ّ ّ َ َ
ّالمتفرغة وعادوا إلى ديارھم وأحبائھ ّأيھا الشبان، ھل أنتم . ونجد بدائلھم الليلة في صفوف كھنوت ھارون في الكنيسة .مّ ّ

ّمستعدون لالستجابة؟ ھل أنتم مستعدون للعمل؟ ھل أنتم مستعدون للخدمة؟ ّ ّ  
 

ّلقد لخص الرئيس جون تايلور المتطلبات ؛ ورجاٌل ّإن نوع الرجال الذين نريدھم كحملة لرسالة إنجيله ھم رجاٌل يؤمنون با" :ّ
ُرجال شرف ونزاھة وفضيلة ] ... ؛[ّرجاٌل يمألھم الروح القدس وقوة هللا... يؤمنون بديانتھم؛ ورجال يحترمون كھنوتھم؛ 

  ٨."وطھارة

 
ّأيھا اإلخوة تقع على عاتق كل واحد منا مسؤولية مشاركة إنجيل المسيح ٍ ّ ّوعندما تمتثل حياتنا إلى معيار هللا الخاص، لن يتفوه  .ّّ ّ

ًمن ھم في دائرة تأثيرنا أبدا بالشكوى القائلة   ٩!"مضى الحصاد، انتھى الصيف، ونحن لم نخلص" :َ

 
ّلقد منحنا راعي األرواح الكامل والمبشر الذي افتدى البشرية تأكيده اإللھي التالي ّ:  

ًفإن حدث أن جھدتما طول أيامكما بالمناداة بالتوبة لھذا الشعب وجلبتما لي حتى نفسا وا" ّ حدة فما أعظم فرحكما معھا في ملكوت ّ
  !أبي

 
ّوإن كان فرحكما عظيما بنفس واحدة أحضرتماھا إلي في ملكوت أبي ، فما أعظم فرحكما إذا أحضرتما نفوسا كثيرة إلي" ًّ ًٍ"!١٠  

 
ّأنا أعلن شھادتي الشخصية لمن تفوه بھذه الكلمات َ   .ّھو ابن هللا، فادينا ومخلصنا. ّ

 
ْلى بالشجاعة لمد يد المؤاخاة وبالعزم لكي ال نيأس من المحاولة وبالتواضع الضروري لطلب اإلرشاد من ّأصلي من أجل أن نتح ّ ّ

ّأبينا فيما نحقق مسؤوليتنا بمشاركة اإلنجيل   .باسم يسوع المسيح، آمين .ّتقع المسؤولية على عاتقنا، أيھا اإلخوة .ّ
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