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54 Marcus B Nash 
182nd Semiannual General Conference 

Sunday Afternoon Session, October 8, 2012 
 
 

 إّن آّل األشياء تتّم باإليمان
 

 الشيخ مارآوس ناش
 

 من السبعين
 

 حضرة أبينا السماوي سيساعدنا اإليمان على تسّلق درب اإلنجيل بأمان، والتغّلب على آّل تحّديات الحياة الفانية، والعودة إلى
 .الجليلة

 
قمُت مع عدٍد من أفراد عائلة ناش منذ فترة قصيرة بالصعود إلى أعلى قّمة هواينا بيتشو الشاهقة المحاذية آلثار حضارة اإلنكا 

وآان  .آان الجبل شديد االنحدار وصعب التسّلق مع مناظر خّالبة ومنخفضات مفاجئة .القديمة في ماتشو بيتشو في جبال البيرو
ولتفادي مأساة آهذه، تّم  .العديد من المتسّلقين القوا حتفهم سابقًا لسوء الحّظ إثر سقطوهم من أعلى هذا المسار الضّيق المنحدر

تمّسكنا بهذه الحبال فيما آّنا نتسّلق  .منذ ذلك الوقت تثبيت الحبال القوية في الصخور الصلبة على طول سفح جبل هواينا بيتشو
 ! من الوصول بأمان إلى القّمة، حيث آان المنظر خّالبًاوهي مّكنتنا

 
مثل الدرب على هواينا بيتشو، إّن رحلتنا الفانية هي آتسّلق جبل صعب وشديد االنحدار، وهي رحلٌة تتطّلب مساعدة أبينا 

إّن  ١.وقّوته المخلِّصةلهذا السبب، أرسى مبادئ اإلنجيل ومراسيمه إلرشادنا نحو المخّلص  .السماوي من أجل إتمامها بنجاح
فإذا آان إيماننا قوّيًا ومثّبتًا بشكٍل  : هو مثل الحبال على جبل هواينا بيتشو٢أّول هذه المبادئ، وهو اإليمان بالرّب يسوع المسيح،

ة إلى حضرة  والعود٤ سيساعدنا على تسّلق درب اإلنجيل بأمان، والتغّلب على آّل تحّديات الحياة الفانية،٣،"بصخرة فادينا"آمن 
 ٥.إّن آّل األشياء تتّم باإليمان .أبينا السماوي الجليلة

 
من األمور ما ال ُيرى ] رجونا[إيماٌن ] لنا[ليس اإليمان أن نبلغ أقصى الِعلم باألمور؛ فإن آان " و٦.اإليمان مبدأ عمٍل وقّوة معًا

 من أجل اّتباع مَثل المخّلص وحفظ وصاياه بتقوى حّتى خالل ٩ مكتسب عبر تعّلمنا يحّثنا على العمل٨إّنه إيقاٌن ٧."لكّنه حقيقيٌّ
 والمعجزات التي تثّبت ١١ يمنحنا اإليمان قّوة الرّب التي تظهر عبر عّدة عناصر منها الرجاء١٠.أوقات التضحية والتجارب

 ١٣. والحماية اإللهّية في الشؤون الروحّية والزمنّية١٢اإليمان
 

 .ٌة من الرّواد في األّيام األولى للكنيسة، آيف يمكن لممارسة اإليمان أن تؤّثر في حياتنا إلى األبدتظهر حياة آن رولي، وهي امرأ
وآانت عضوًا في قافلة ويلي  .آانت األخت رولي أرملًة من إنكلترا تمارس إيمانها تلبيًة لدعوة النبي بالتجّمع في صهيون

حّل وقٌت خالل الرحلة حيث راح أوالد  .١٨٥٦ى الدرب في خريف عام لعربات الجّر التي واجهت انجرافات عميقة للثلوج عل
 .آنت أتأّلم لدى رؤيتي أوالدي يجوعون" :وآتبت األخت في هذا الموضوع .األخت رولي السبعة يعانون من مجاعة حقيقّية

رآعت وتذّآرت قطعَتين من  .مًافطلبُت مساعدة اهللا آما آنت أفعل دائ .آان الليل يقترب ولم يكن لدينا طعام للوجبة المسائية
لم يكن  .لم تكن القطعتان آبيرَتين وآانتا قاسيَتين لدرجٍة يستحيل آسرهما .قد بقيتا من رحلتنا البحرية... البسكويت القاسي آانتا 
ح  شخص ولكّن يسوع نج٥٠٠٠ أرغفة وسمكَتين لم تكن آافية أيضًا إلطعام ٥ أشخاص ولكّن ٨ذلك آافيًا طبعًا إلطعام 
  وجدت قطعَتي البسكويت ووضعتهما في قدٍر للطهي وغمرتهما  .فما من شيٍء غير ممكن بمساعدة اهللا .بإطعامهم عبر معجزة
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عندما أزلت الغطاء بعض فترة قصيرة، وجدت القدر  .ثّم غّطيت القدر ووضعته فوق الفحم المشتعل .بالماء وطلبت برآة اهللا

 ١٤."ونعَمْت عائلتي بما يكفي من الطعام في تلك الليلة .شكرت اهللا على طيبتهرآعُت مع عائلتي و .مليئًا بالطعام
 

وآانت بحاجة إلى المساعدة فطلبتها  .آانت آن رولي تعيش بحسب مبادئ اإلنجيل مع القيام بالكثير من التضحيات الشخصّية
آما بارآها الرّب أيضًا بالقدرة المهّمة إلى  .ائلتهاوبفضل إيمانها، امتألت بالرجاء وتأّمن لها الطعام بمعجزة إلطعام ع .بالصالة

 وعلى الرغم من المستقبل غير الواضح، لم تطلب أن تعرف آيف سُتطعم أوالدها ١٥."في اإليمان إلى المنتهى"األبد على الثبات 
 : آما تقول الترنيمة الجميلة– وتقّدمت بأمل ١٦في اليوم التالي؛ بل انتظرت الرّب بصبر

 
 !أّيها النور الرقيق وسط الكآبة المحيطة؛ اهدني وأرشدنياهِدني 

 
 !إّن الليل مظلٌم وأنا بعيٌد عن دياري؛ اهِدني وأرشدني

 
 اهِد خطاي؛ فأنا ال أطلب الرؤية

 
 ١٧. خطوٌة واحدٌة تكفيني–حّتى المستقبل البعيد 

 
سيبارآنا بقّوته العجيبة بما يتالءم مع  ١٨لرحيم والثابتنحن أيضًا يمكننا أن نمارس هذا اإليمان بالرّب فنؤمن ونثق بأّن إلهنا ا

 .وفيما نقوم بذلك، سنرى نحن أيضًا يد اهللا بوضوح في حياتنا .ظروفنا وبحسب توقيته
 

 سيستخدم الشيطان ١٩." سهام الشّرير الملتهبةجميعترس اإليمان الذي به تقدرون أن تطفئوا ] احملوا"[يوصينا الرّب قائًال 
دعونا ننظر بصورة  . الشّك أو الخوف أو الخطيئة ليغرينا آي نتخّلى عن اإليمان ونخسر الحماية التي يؤّمنهاعناصر مثل

 ٢٠.مختصرة في آّل واحٍد من هذه التحّديات لإليمان على التوالي آي نتعّرف إلى تجارب الخصم وال نلتفت إليها
 

فكما أعلن الملك  . وترياق الرّب لمحاربة الشّك بسيط٢١.مقاومة روح اهللاأّوًال، عدم اإليمان بالرّب أو إنجيله سيؤّدي بنا إلى 
آمنوا باهللا؛ آمنوا بوجوده وأّنه خلق آّل األشياء، ما في السماء وما على األرض؛ آمنوا أّنه يملك آّل الحكمة، وآّل القّوة : "بنيامين

 ٢٢."في السماء آما في األرض؛ آمنوا بأّن اإلنسان ال يفهم آّل األشياء التي يفهمها الرّب
 

 ٢٣!"ِزد إيماننا: "الشّك أّن إيمانكم يتزعزع، تذّآروا أّن حّتى الرسل في القدم رجوا الرّب قائلينوإذا الحظتم بسبب الريبة أو 
اإليمان والمنطق يشبهان جناَحي  :فكِّروا في التشبيه التالي مع األخذ بعين االعتبار أّن اإليمان والمنطق هما رفيقان ضرورّيان

إذا آنتم تظّنون إّن المنطق يناقض اإليمان، توّقفوا لحظًة وتذّآروا أّن نظرتنا  .آالهما ضرورّي للتمّكن من الطيران .الطائرة
 فكما أّنكم لن تقدموا على فصل أحد الجناَحين عن الطائرة خالل الطيران، ال تتخّلوا ٢٤.محدودٌة جّدًا بالمقارنة مع نظرة الرّب

 لهذا ٢٥. ولمنطقكم–اء الذي توّلده بأن يكون مرساًة لنفسكم لعكس، قوموا بتغذية ذّرة إيمان واسمحوا للرجعلى ا .عن اإليمان
 تذّآروا أّن اإليمان يسبق المعجزات ويوّلدها وهي أحداٌث ليس ٢٦."باإليمانوآذلك  بالدراسة للعلم اسعوا: "السبب نوَصى بالتالي

يت صغيرَتين أو الثبات في اإليمان بالرغم لدينا تفسيٌر مباشٌر لها ضمن تجربتنا مثل ظهور ِقْدٍر مليء بالطعام من قطعَتي بسكو
 ٢٧.من آّل الصعوبات

 
نظر بطرس الرسول إلى الرّب في إحدى الليالي العاصفة ومشى على المياه  .ثانيًا، يلهينا الخوف عن اإليمان بالمخّلص ويضعفه

 !ممكن أن يستمّر في المشي لو لم يَخف آان من ال٢٨.ثّم غرق في البحر الهائج" لّما رأى الريح شديدًة خاف"حّتى أشاح بنظره و
تطّلعوا إلّي في آّل فكرآم؛ ال تشّكوا "فبدل الترآيز على الريح واألمواج الشديدة في حياتنا والخوف منها، يدعونا الرّب قائًال 

 ٢٩."وال تخافوا
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من  .لروحّية للتعّلق بإيماننا وممارستهثالثًا، تخّفف الخطيئة من وجود الروح في حياتنا ومن دون الروح القدس، ستنقصنا القّوة ا

، وإّال ]الوصايا[في حفظ جميع ] نجتهد"[ و٣٠"عطّية الشّر وال أّي شيء غير طاهر] نمّس[ال "األفضل أن نمارس إيماننا آي 
 ٣٢"وبةبالت] اإليمان"[ وإذا لّطخت الخطيئة حياتكم، أدعوآم إلى ممارسة ٣١."يخذلكم إيمانكم، وينتصر أعداؤآم عليكم... 

 .وسينّقي المخّلص حياتكم ويطّهرها عبر الكّفارة
 

 لقد قام بذلك مع آن رولي ٣٣.أّيها اإلخوة واألخوات، سوف يحّقق الرّب وعده بحسب إيماننا ويعمل معنا للتغّلب على أّي تحدٍّ
ك آّل شخٍص مّنا بالّرجاء والحماية ، سيبار"ال يتغّير"و" إله المعجزات"وألّنه  .ومع آّل شعبه في آّل األمم وفي أّي عمر وجيل

 إّن اإليمان الثابت بالرّب يسوع المسيح سيثّبتكم مثل الحبال على مسار هواينا بيتشو ويثّبت أحّباءآم ٣٤.والقّوة بحسب إيماننا به
 ٣٥.بصخرة فادينا وقّوته الُمخلِّصة التي ال ُتبارى

 
 أنا أشهد على هذه الحقيقة الرائعة المليئة باألمل ٣٦." إشراق إيمانكمالمستقبل مشرٌق بقدر: "لقد أعلن الرئيس توماس مونسن

الذي أّسس وأآمل " أنا أعلم أّن المخّلص حّي وهو ٣٧."غير مرتاب البّتة"وأدعو آّل شخٍص مّنا إلى التقّدم ثابتًا في الرّب بإيمان 
 .لمسيح، آمين هذه شهادتي باسم يسوع ا٣٩."يجازي الذين يطلبونه" والذي ٣٨]"إيماننا[
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