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 أهًال بكم في المؤتمر
 

 الرئيس توماس مونسن
 

 .آي نشعر بروح الرّب ونكتسب المعرفة التي يتمّناها لنا... فلنصِغ بانتباه إلى الرسائل المختلفة 
 

ُتِرآت هذه المقاعد شاغرة في سبيل  .هناك فسحة للتحّسن . في ما عدا البعض في الخلف–قاعد ممتلئة آما أرى، إّن آّل الم
 .اللباقة تجاه الذين قد يتأّخرون قليًال بسبب زحمة السير، آي يجدوا مقعدًا لهم عندما يصلون

 
في آّل مّرة أستمع فيها إلى  . موسيقى رائعةلقد استمعنا إلى جوقة جميلة تنشد على أنغام . يوم المؤتمر–اليوم هو يوٌم عظيم 

أنا أحّب التأييد الذي ُمِنحَت إّياه، وآّل الشهادات الدراسّية التي : "الجوقة أو األرغن أو البيانو، أفّكر في أّمي التي آانت تقول
ليتني  .شكرًا لك يا أّمي ."لبيانوولكّن أسفي الوحيد هو أّنك لم تستمّر في تعّلم عزف ا .حصلَت عليها، وآّل العمل الذي قمَت به

 .قمت بذلك فعًال
 

آم هو جميٌل أّيها اإلخوة واألخوات أن نرّحب بكم في المؤتمر العام نصف السنوي الثاني والثمانين بعد المئة لكنيسة يسوع 
 .المسيح لقّديسي األّيام األخيرة

 
آان من دواعي  .ثالثة هياآل جديدة وأعيد تكريس هيكل واحدمضت ستة أشهر على لقائنا األخير وقد تّم منذ ذلك الوقت تكريس 

سوف  .مايو أن أآّرس هيكل آنساس سيتي ميسوري الجميل وأحضر االحتفال الثقافي المرتبط بالتكريس/شرفي في شهر أّيار
 .أذآر هذا االحتفال بتفصيٍل أآبر في مالحظاتي غدًا صباحًا

 
أختدورف الهيكل الذي انتظرنا تكريسه طويًال في ماناوس، البرازيل آما أعاد يونيو، آّرس الرئيس ديتر /في شهر حزيران

سبتمبر تكريس الهيكل الذي ترّمم حديثًا في بوينوس أيريس، األرجنتين وهو هيكٌل /الرئيس هنري إيرينغ في بداية شهر أيلول
اآر هيكل بريغهام سيتي الرائع في بلدته ومنذ أسبوعين فقط، آّرس الرئيس بويد ب . عامًا٢٧حظيُت بشرف تكريسه منذ نحو 

 .األّم حيث ُولد وترّبى
 

 هيكًال ٢٧ هيكًال عامًال حول العالم مع ١٣٩وآما سبق وأشرُت، ما من مبنى للكنيسة أهّم من الهيكل ويسّرنا أن يكون لدينا 
 .لبرآات التي ُتدخلها إلى حياتنانحن ممتّنون من أجل هذه األبنية المقّدسة وا .إضافيًا مقرَّر بناؤه أو قيد التشييد

 
توسن، : يسّرني صباح اليوم أن أعلن عن هيكَلين إضافيَّين سيتّم بناؤهما في األشهر والسنوات المقبلة في الموقَعين التالَيين

يص سُنوّفر المزيد من التفاصيل حول هذين الهيكَلين في المستقبل مع الحصول على التراخ .أريزونا وأريكويبا، البيرو
 .والموافقات الضرورية

 
 .أّيها اإلخوة واألخوات، سأنتقل اآلن إلى موضوع آخر وهو الخدمة التبشيرية
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 سنة ١٨سمحت الرئاسة األولى ورابطة الرسل اإلثني عشر منذ فترة من الوقت للشباب من بعض البلدان بأن يخدموا في عمر 

وقد سمحت هذه  .المدرسة الثانوية وعّبروا عن رغبة صادقة في الخدمةعندما يكونون مستحّقين وقادرين وقد تخّرجوا من 
السياسة الخاّصة ببعض البلدان آلالف الشّبان بتأدية مهّمات تبشيرية مشّرفة مع تلبية الواجبات العسكرية المطلوبة واالستفادة 

 .من فرص التعّلم
 

فقد ذآر رؤساء بعثاتهم التبشيرية أّنهم مطيعون  .عمر إيجابّية سنة من ال١٨وقد آانت تجربتنا مع هؤالء المبّشرين البالغين 
إّن صفات  .ومخلصون وناضجون ويخدمون بمهارة توازي مهارة المبّشرين األآبر سّنًا الذين يخدمون في البعثات ذاتها

 الشّبان، بغّض النظر عن اإلخالص والطاعة والنضوج هذه قد دفعت بنا إلى تمّني الخيار ذاته بالخدمة التبشيرية المبكرة لكّل
 .البلد الذي يأتون منه

 
يسّرني أن أعلن أّنه ابتداًء من هذه اللحظة سيحظى آّل الشّبان المستحّقون والقادرون الذين تخّرجوا من المدرسة الثانوية أو ما 

أنا ال  . سنة١٩ سنة بدل ١٨ر يوازيها وبغّض النظر عن مكان إقامتهم بفرصة التوصية لتأدية الخدمة التبشيرية ابتداًء من عم
بل أعلن أّن هذه الفرصة باتت متاحًة لهم بناًء  .أوحي بأّن آّل الشّبان سيخدمون في هذا العمر المبكر أو أّنه عليهم القيام بذلك

 .على الظروف الفردية وعلى تحديٍد من قبل القادة الكهنوتيين
 

يبدأوا فيه خدمتهم التبشيرية، فّكرنا أيضًا في العمر الذي يمكن للشاّبات أن وآما تأّملنا بتضّرع بالعمر الذي يمكن للشّبان أن 
ويسّرني اليوم أن أعلن أّنه يمكن التوصية بالشاّبات القادرات والمستحّقات والراغبات لتأدية الخدمة التبشيرية ابتداًء  .يخدمن فيه
 . سنة٢١ سنة بدل ١٩من عمر 

 
واجٌب آهنوتي ونشّجع آّل الشّبان المستحّقين والذين يملكون القدرة الجسدية والعقلية على نحن نؤّآد أّن العمل التبشيري هو 
إّن العديد من الشاّبات يؤدِّين الخدمة أيضًا ولكّنهّن لسَن خاضعات إلى الواجب ذاته بالخدمة  .االستجابة إلى الدعوة إلى الخدمة

 .نيسة أّن مساهمتهّن آمبّشرات هي قّيمة جّدًا ونحن نرّحب بخدمتهّنلكّننا نؤّآد لألخوات الشاّبات في الك .مثل الشّبان
 

إّنني أشّجعكم على تقديم خدماتكم لتصبحوا مبّشرين  .ال نزال نحتاج إلى العديد بعد من المبّشرين األزواج المتقّدمين في السّن
جد الزوج آما الزوجة بهجًة أآبر فيما يخدمان سي .متفّرغين، عندما تسمح لكم ظروفكم وصّحتكم بذلك وعندما تتأهّلون للتقاعد

 .أبناء أبينا سوّيًا
 

أتمّنى اآلن أّيها اإلخوة واألخوات أن نصغي بانتباه إلى الرسائل التي سُتقدَّم خالل اليومين المقبلين، فنشعر بروح الرّب ونكتسب 
 .المسيح، آمينأنا أصّلي من أجل أن نختبر ذلك، باسم يسوع  .المعرفة التي يرغب فيها لنا
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 الهياآل
 

 المبّشرون األزواج
 

 العمل التبشيري
 

 توماس مونسن
 

 رئيس الكنيسة
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 أيمكنكم أن تشعروا بهذا اآلن؟
 

 الشيخ آوينتن آوك
 

 من رابطة الرسل اإلثني عشر
 

 ".يشعرون بذلك اآلن "فهم ال .صاخبة" نعم"يعتقد البعض في الكنيسة أّنهم ال يستطيعون اإلجابة عن سؤال ألما بـ
 

أتذّآر  .إّن هذا اإلعالن المهّم تاريخيًا بشأن الخدمة التبشيرية هو ملِهم بالفعل !أّيها الرئيس مونسن، نحن نحّبك ونجّلك ونؤّيدك
فقد وصلُت إلى البعثة البريطانية  . سنة١٩ إلى ٢٠ عندما تّم تخفيض سّن الخدمة للشّبان من ١٩٦٠الحماس الذي ساد عام 

 سنة في بعثتنا الشيخ جيفري هولند وشّكل إضافًة ١٩وآان المبّشر األّول عن عمر  . سنة٢٠آمبّشر مدعّو حديثًا عن عمر 
 ١٩ثّم خالل سنة واحدة فقط، وصل العديد من الشّبان الذين يبلغون  . سنة٢٠آانت تنقصه بضعة أشهر فقط ليبلغ عمر  .فريدة

أنا على ثقة بأّن حصادًا أآبر بعد سُيحقَّق اآلن فيما  . ومخلصين وَتقدَّم العمل بشكٍل جّيدآانوا مبّشرين مطيعين .سنة من العمر
 .يلّبي المبّشرون الباّرون والملتزمون وصّية المخّلص بالتبشير بإنجيله

 
لإلعجاب بشكٍل فمعرفتكم بالنصوص المقّدسة مثيرٌة  .أنا أرى أّنكم أنتم أي الجيل الصاعد أفضل جهوزّيًة من أّي جيل سابق

نعي جميعًا  .إّال أّن التحّديات التي يواجهها جيلكم فيما يستعّد للخدمة هي مشابهة لتلك التي يواجهها آّل أعضاء الكنيسة .خاّص
 . التوبةلقد حّذر قادة الكنيسة الناس عبر التاريخ وعّلموا .أّن الثقافة في أآثرّية بلدان العالم ال تفضي إلى البّر أو االلتزام الروحي

ففي آتاب مورمون آان ألما االبن قلقًا جّدًا حيال انعدام البّر وقّلة االلتزام لدرجة أّنه ترك منصب رئيس القضاة، قائد شعب 
 ١.نافي، ورّآز جهوده على دعوته النبوّية

 
إن آنستم من أنفسكم نزوعًا إلى إن آان قد طرأ على قلوبكم تغييٌر، و: "يعلن ألما في أحد أعمق األعداد في آّل النصوص المقّدسة

 ٢"أيمكنكم أن تشعروا بهذا اآلن؟: الترّنم بأنشودة الحّب الفادي، أسألكم
 

يقول القادة المحّليون حول العالم إّن أعضاء الكنيسة عندما ُينَظر إليهم آمجموعة وخاّصًة شبابنا، هم أقوى اليوم من أّي يوم 
األّول هو تحّدي زيادة انعدام البّر في العالم والثاني هو الخمول وقّلة االلتزام لدى  :َسينولكّنهم غالبًا ما يّعبرون عن هاج .مضى

 .إّنهم يسعون وراء المشورة حول آيفّية مساعدة األعضاء ليتبعوا المخّلص ويحّققوا اهتداًء عميقًا ومستمّرًا .بعض األعضاء
 

 بما في ذلك استعادة ملء إنجيل –فمع آّل ما تلّقيناه في هذا التدبير  .؟ عبر القرون"أيمكنكم أن تشعروا بهذا اآلن"يدّوي سؤال 
 . لم يكن تحّدي ألما يومًا أهّم مّما هو عليه اليوم–يسوع المسيح ودفق الهبات الروحية وبرآات السموات الواضحة 

 
أن ... إّن مهّمتك هي : "التالية النصيحة ٣، أعطاه الرئيس جورج ألبرت سميث١٩٤٣ُبعيد دعوة عزرا تافت بنسن آرسوٍل عام 

وعندما ُأعلَن ذلك، آّنا في خضّم . ٤"بألطف طريقة ممكنة أّن التوبة ستكون الترياق الوحيد آلفات هذا العالم... تنذر الناس 
 .اشتعال الحرب العالمية الثانية
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ف أّن الثقافة ساّمة ولكن ال أحد يتوّقع أن يتغّير الجميع يعر: "وقال أحد آبار الكّتاب مؤّخرًا .لقد ازداد التدهور األخالقي اليوم

إّن اإلظهار الدائم للعنف والالأخالقية في الموسيقى ووسائل الترفيه والفّن والوسائط األخرى في ثقافتنا اليومّية هو أمٌر . ٥"ذلك
لقد ُأصيب نظام : "ندما قالوقد وصف أحد علماء الالهوت المعمدانّيين المحترمين هذا الواقع بشكٍل ُملفت ع .غير مسبوق

 .٦"المناعة الروحي لحضارٍة بأآملها
 

يشعرون بذلك "فهم ال  .ليس من المفاجئ أّن يعتقد البعض في الكنيسة أّنهم ال يستطيعون اإلجابة عن سؤال ألما بنعم صاخبة
إذا آانت تنطبق هذه  .ملوآخرون يشعرون بالغضب أو األذى أو خيبة األ .بل يشعرون بأّنهم في حالة شّح روحي ".اآلن

 ".شعورآم بهذا اآلن" من المهّم أن تقّيموا السبب وراء عدم ٧األوصاف عليكم،
 

إّن الكثيرين مّمن يعانون من الشّح الروحي وقّلة االلتزام لم يقترفوا بالضرورة الخطايا أو المعاصي الكبيرة ولكّنهم قاموا 
والبعض يمضي الجزء األآبر من حياته في التفاني  .في حفظه للعهود المقّدسةالبعض منهم ليس جّديًا  .بخياراٍت غير حكيمة
فيما أغرق  .والبعض يسمح لآلراء الثقافية أو السياسية المسيطرة بأن ُتضعف والءه إلنجيل يسوع المسيح .للقضايا األقّل أهّمية

 . األوائل أو تضّخمها أو حّتى تخترعها أحيانًاالبعض اآلخر نفسه في محتويات اإلنترنت التي تعّظم تقصيرات قادة الكنيسة
أّي شخص اّتخذ هذه الخيارات يمكنه أن يتوب  .وهؤالء يقومون بعد ذلك باالستنتاجات الخاطئة التي قد تؤّثر على شهادتهم

 .ويتجّدد روحيًا
 
 معالج آبلسٍم وتعمل بااللتزام اإلنسان مُتله اهللا آلمة  إّن٨.الروحية التغذية أجل من ضروريٌّ المقّدسة النصوص في االنغماس إّن

 والتوبة  فااللتزام١٠.الحّل من جزءًا التوبة تكون سبب، ألّي التزامنا يخّف عندما ٩.األمل خيبة أو الغضب أو المجروحة للمشاعر
 .وثيقًا ترابطًا مترابطان

 
لقد أّآد أّن الديانة  . للمشكلة بشكٍل ملفتلويس الكاتب المسيحي المنطقي والمجتهد أن يضع اإلطار المناسب. س. استطاع ك

المسيحية تطلب من الناس أن يتوبوا وتعدهم بالمسامحة؛ ولكّن المسيحية ال تعني لهم الكثير إّال عندما يعرفون ويشعرون بأّنهم 
 ١١."عندما تعرف أّنك مريٌض، تصغي إلى نصائح طبيبك: "وقد قال .بحاجة إلى المسامحة

 
عندما انضممتم إلى "ولكّنكم  .زف إلى أّنكم قبل المعمودية قد تكونون في موقع الحياد بين الخير والشّرلقد أشار النبي جو

وآانت نصيحته إلينا أّال نتخّلى عن  ."وعندما قمتم بذلك ترآتم موقع الحياد وال يمكنكم العودة إليه أبدًا .الكنيسة ُجنِّدتم لخدمة اهللا
 ١٢.المعّلم أبدًا

 
 ثاقبة أسئلة ثّم يطرح ١٣.نحو أولئك الذين يتوبون" ذراَعي الرحمة] ُتنَشر"[لى أّنه عبر آّفارة يسوع المسيح يشّدد ألما ع
إّن تجربة ألما  .علينا جميعًا التأّمل في هذه األسئلة هل نبقي أنفسنا بال عيب؟ اهللا؟ لمالقاة استعداد على نحن هل :مثل ومصيرية

 يتبع والده المؤمن ثّم فهم آّل الفهم آم آان بحاجٍة إلى المسامحة وما معنى الترّنم بأنشودة الخاّصة هي قوّيٌة وعظيمة فهو لم
 .الحّب الفادي

 
األّول هو القسوة  .وعلى الرغم من أّن آّل ما يخّفف من االلتزام هو أمٌر هاّم، يبرز تحّديان منتشران ومهّمان في هذا اإلطار

فهذان التحّديان آثيرًا ما يسبقان خيار الحّد من  .الالأخالقية الجنسية واألفكار النجسةوالثاني هو  .والعنف والعنف المنزلي
 .االلتزام ويشّكالن أساسه

 
إّن العنف واإلساءة وقّلة اللباقة واالحترام في البيت آّلها أموٌر غير مقبولة  .إّن آيفّية معاملتنا لمن هم األقرب مّنا أمٌر مهّم للغاية

لم يكن أبي ناشطًا في الكنيسة إّال أّنه شّكل مثاًال جّيدًا ُيحتذى به خاّصًة لجهة معاملته  .غين آما وللجيل الصاعدوهي آذلك للبال
  ويتّم التأآيد على الفكرة ذاتها في  ".إّن اهللا سيحاسب الرجال على آّل دمعٍة يتسّببون بذرفها لزوجاتهم: "وهو آان يقول .ألّمي
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 ١٤."سيقفون يومًا ما لُيدانوا أمام اهللا... الذين يسيئون إلى زوجهم أو أوالدهم ] هؤالء: "[إذ ُيقال فيه ".عالمإعالٌن لل: العائلة"نّص 

فبغّض النظر عن الثقافة التي ترّبينا في ظّلها وإن آّنا نتعّرض لإلساءة من والَدينا أو ال، ال يجوز أن نسيء نحن جسديًا أو 
 ١٥.آخرعاطفيًا أو شفهيًا إلى أّي شخٍص 

 
وليس من المفاجئ أن  .وأساس اللطف واللباقة يبدأ في بيوتنا .إّن الحاجة إلى اللباقة في المجتمع لم تكن ملّحًة قط آما هي اليوم

والعائلة تنّمي بيئًة يمكن  .فالعائلة هي األساس للحّب وللحفاظ على الروحانية .يكون سلوآنا العام قد تراجع بموازاة تفّكك العائلة
 ١٦."في آّل مكان عندما يكون في المنزل حبٌّ] فعًال[يسود الجمال " .يزدهر فيها االلتزام الدينيأن 

 
 الالأخالقية أّن التدبير هذا بداية في ُأنِذرنا  وقد١٧.المخّلص وضعه الذي المعيار النجسة واألفكار الجنسية الالأخالقية تنتهك

آثيرًا  .االلتزام وخسارة الروحي بالشّح من دون التوبة سيتسّبب السلوك هذا  إّن١٨.األآبر التحّدي األرجح على ستشكّل الجنسية
لقد آنت مع الرئيس ديتر أختدورف مؤّخرًا في قرية في غابة  .ما تنقل األفالم والتلفزيون واإلنترنت الرسائل والصور المهينة

فسعدنا للمعلومات الرائعة المتوّفرة في  .لمبنية ببساطةاألمازون ورأينا صحون األقمار الصناعية حّتى على بعض منازل القّش ا
ولكّننا فهمنا أيضًا أّنه ما من مكان على األرض تقريبًا يمكنه عدم التأّثر بالصور اإلباحية والالأخالقية  .هذه المنطقة النائية

 .لهذا السبب باتت الخالعة آفًة آبيرًة في يومنا هذا .والمثيرة
 

لقد ساعدني هذا الشاّب على فهم مدى  . سنة من العمر١٥ مؤّثر مع أحد حملة آهنوت هارون الذي يبلغ دخلت مؤّخرًا في حوار
أشار الشاب إلى أّن  .سهولة تعرُّض الشباب في عصر اإلنترنت هذا بشكٍل ال إرادي تقريبًا للصور النجسة أو حّتى اإلباحية

تعّلمها الكنيسة قد يكون لديه تأثيرات مدمِّرة على الصّحة والراحة في المجتمع بشكٍل عام يعترف بأّن خرق معظم المبادئ التي 
ولكّنه أشار إلى أّنه ما من احتجاج أو حّتى إنذار  .وذآر مثًال التدخين وتعاطي المخّدرات وتناول الكحول من قبل الشباب .الحياة

 .مهّم من قبل المجتمع بشكٍل عام لجهة الخالعة أو الالأخالقية
 

لقد عّلم األنبياء والرسل على مدى سنوات أهّمية  فما هو الجواب؟ .خواتي األعّزاء، إّن تحليل هذا الشاّب صحيحإخوتي وأ
 ١٩.االلتزام الديني في المنزل

 
أّيها اآلباء واألّمهات، لقد وّلت األّيام حيث آانت المشارآة الناشطة المنتظمة في اجتماعات الكنيسة وبرامجها، على الرغم من 

أهمّيتها، آافيًة لتحقيق مسؤولّيتكم المقّدسة بتعليم أوالدآم أن يعيشوا حياًة تّتسم بحسن األخالق والبّر ويسيروا مستقيمين أمام 
وعلى ضوء إعالن الرئيس مونسن صباح اليوم، من الضروري إتمام ذلك بإخالص، في منازل تكون مالجئ يسود فيها  .الرّب

على اآلباء واألّمهات التحّلي بالشجاعة لوضع الحدود للنفاذ إلى اإلنترنت والتلفزيون واألفالم  .لبّراللطف والمسامحة والحقيقة وا
 .والدفاع عن الحقيقة وتقديم الشهادة القويةآّال يجب أن يتحّلى اآلباء واألّمهات بشجاعة قول  .والموسيقى أو مراقبة هذا النفاذ

يجب أن يزدهر النضوج  .مخّلص وأّنكم تحّبون أباآم السماوي وتؤّيدون قادة الكنيسةيجب أن يعلم أوالدآم أّن لديكم إيمان بال
 .آمل أّال يترك أحٌد هذا المؤتمر من دون فهم أّن المشاآل األخالقية في يومنا هذا يجب أن ُتعاَلج في العائلة .الروحي في منازلنا

على المدّرسين  .لعائالت ويحرصوا على تعليم المبادئ الروحيةيجب أن يدعم األساقفة وقادة الكهنوت والمنّظمات المساعدة ا
 .المنزلّيين والمدّرسات الزائرات المساعدة في هذا الصدد، خاّصًة مع أوالد األهل العازبين

 
خالعة لقد سألني الشاّب الذي ذآرته بجّدية إن آان الرسل يعرفون في أّي مرحلة من العمر يجب البدء في التعليم والحماية من ال

وقد أعلن مشدِّدًا أّنه في بعض المناطق، ال ُيعتبر البدء بهذه التعاليم حّتى قبل تخّرج الولد من االبتدائية وقتًا  .واألفكار النجسة
 .مبكرًا

 
يخاف الشباب الذين تعّرضوا للصور الالأخالقية في عمر مبكر جّدًا من أن يكونوا قد جعلوا أنفسهم غير مؤّهلين للخدمة 

  أوّد أن أطمئنكم أّيها الشباب، آما عّلم ألما، إّنكم  .ويمكن أن يتضّرر إيمانهم إلى حّد آبير نتيجًة لذلك .شيرية والعهود المقّدسةالتب
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أرجو منكم أن تتحّدثوا إلى  .المخّلص لكّفارة الحقيقي المعنى هو هذا ٢٠.عبر التوبة تتمّكنون من استحقاق آّل برآات السماوات

 . إلى مستشاٍر موثوق وأن تناقشوا الموضوع مع أسقفكموالَديكم أو
 

عندما يتعّلق األمر باألخالقية، يعتقد جزٌء من البالغين أّن االلتزام بمشروع أو مبدأ إنساني واحد أساسي يزيل الحاجة إلى 
. ٢١"شخصًا محّبًا ومحِسنًا] ... إذا آنت... [أمٌر بسيط "يقولون ألنفسهم إّن سوء السلوك الجنسي هو  .االلتزام بتعاليم المخّلص

أن " العصري"يخبرني بعض الشباب أّنه في ظّل ثقافتنا الحالية ليس من  .ولكّن هذا النوع من التفكير هو خداع فاضٌح للذات
 هذا في اتقعو أّال منكم أرجو ٢٢.نبذل جهدًا آبيرًا في العديد من المجاالت بما في ذلك العيش بحسب المبادئ الباّرة بشكٍل صارم

 .الفّخ
 

 إّن عهدًا آهذا يتطّلب الجهد ٢٣." على خدمته إلى النهايةمصمِّمينالمسيح ] يسوع[باسم "نحن نعد في المعمودية بأن نتسّمى 
 .الشجاع وااللتزام والنزاهة إذا أردنا أن نستمّر في الترّنم بأنشودة الحّب الفادي ونبقى مهتدين فعًال

 
 في باريس، فرنسا مثًال تاريخيًا ١٩٢٤ألولمبّيين البريطانّيين الذي شارك في األلعاب األولمبية عام لقد جّسد أحد الرياضّيين ا

 .لألشخاص من آّل األعمار على االلتزام بأن نكون أقوياء وراسخين
 

ريطانية لأللعاب أغضب هذا الشاّب القيادة الب .آان إيريك ليديل ابن مبّشر اسكتلندي ذهب إلى الصين وهو رجٌل شديد التدّين
ولكّنه في  . متر يوم األحد١٠٠األولمبية بسبب رفضه، حّتى تحت الضغوط الهائلة، أن يرآض في إطار سباق تمهيدي بمسافة 

 .وآان مَثل ليديل برفض الرآض يوم أحد ملِهمًا بشكٍل خاّص . متر٤٠٠نهاية المطاف فاز في سباق الـ
 

يرفعون أجنحًة . وأّما منتظرو الرّب فيجدَّدون قّوًة: "ى آلمات سفر إشعياء الملِهمةتشير الرسوم والتذآارات التي تكّرمه إل
 ٢٤."يمشون وال يعيون. يرآضون وال يتعبون. آالنسور

 
وقد أّثر سلوك ليديل المثير لإلعجاب على ابننا األصغر بشكٍل آبير إذ قّرر أّال يشترك في رياضات يوم األحد واألهّم أن يبتعد 

ترك إيريك  .وقد استخدم هذا االقتباس من سفر إشعياء في مساهمته في الكتاب السنوي .آّيات غير الباّرة والدنيويةعن السلو
 .ليديل مثًال قويًا من العزم وااللتزام بالمبادئ

 
 عّلمها التي المبادئ بحسب جميعًا نعيش عندما يتبع شبابنا نصيحة الرئيس مونسن عبر تحضير أنفسهم للخدمة التبشيرية وعندما

ليتذّآر آّل شخص  .الروحي للتوجيه مرشدنا القدس الروح وسيكون ٢٦.بكثير أهّم بسباٍق  نفوز٢٥اهللا، للقاء ونتحّضر المخّلص
 ٢٧.ليست حياته ضمن التعاليم أّنه ال يفوت األوان أبدًا لجعل آّفارة المخّلص أساسًا إليماننا وحياتنا

 
 ٢٨".آالثلج؛ إن آانت حمراء آالّدوديِّ تصير آالصوف تبَيّض آالقرمز مخطاياآ آانت إن: "وبكلمات إشعياء

 
الترّنم بأنشودة الحّب الفادي   مننتمّكن آي اآلنأصّلي بإيمان من أجل أن يقوم آّل شخٍص مّنا بالعمل الضروري ليشعر بالروح 

 .أشهد على قّوة آّفارة المخّلص، باسم يسوع المسيح، آمين .بكّل قلوبنا
 

 ظاتمالح
 
 ١٩–١٥: ٤راجع ألما  .١
 
 ٢٦: ٥ألما  .٢
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 .١٩٤٥مايو / أّيار٢١آان جورج ألبرت سميث رئيس رابطة الرسل اإلثني عشر في ذلك الوقت وأصبح رئيسًا للكنيسة في  .٣
 ).Deseret News 2012 Church Almanac [2012], 98راجع (
 
 
٤. George Albert Smith, in Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: A Biography (1987), 184 
 
 
٥. Peggy Noonan, “The Dark Night Rises,” Wall Street Journal, July 28–29, 2012, A17 
 
 
 ٥ نيويورك، مدينة الدينّيين، ألبرت مولر االبن، رئيس، المدرسة الالهوتية المعمدانية الجنوبية، عرٌض أمام القادة. ر. د .٦

 ٢٠١٢سبتمبر /أيلول
 
 
 ٢٧: ٢ نافي ٢راجع  .٧
 
 
 James E. Faust, “A Personal Relationship with the؛ راجع أيضًا ١١: ٨؛ عاموس ٣٩: ٥راجع يوحنا  .٨

Savior,” Ensign, Nov. 1976, 58–59 
 
 
 ٥: ٣١راجع ألما  .٩
 
 

 ٢٦–٢٣: ٣٦راجع ألما  .١٠
 
 

١١. C. S. Lewis, Mere Christianity (1952), 31–32. لويس أستاذًا زميًال لألدب اإلنكليزي في جامعة أآسفورد آان 
 .ثّم أصبح رئيس قسم اللغة اإلنكليزية للعصور الوسطى وعصر النهضة في جامعة آامبردج

 
 

: ٣يوحّنا  رؤيا؛ راجع أيضًا  Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), 324راجع .١٢
١٦–١٥ 

 
 

 ٣٣: ٥ألما  .١٣
 
 

 ]35602[، "إعالن للعالم: العائلة" .١٤
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 بعض إّن .Richard G. Scott, “Removing Barriers to Happiness,” Ensign, May 1998, 85–87راجع  .١٥

عندما آنُت في جنوب المحيط الهادئ، تعّرفت إلى  .ال تتماشى مع تعاليم المخّلص وقد تقودنا نحو الضياعالثقافية  المتطّلبات
 آهنوتي في مؤتمر يعّلم الكنيسة قادة أحد سمع عندما آبير بشكٍل تأّثر أّنه أبلغنا وقد .لسنوات الكنيسة حول تقّصى آان قد رجل
تلّقى هذا الرجل  ".مبارآة أوالدآم أجل من ُتستخَدم أن يجب أوالدآم لضرب قبل من استخدمتموها التي األيادي إّن" :قائًال

 .ّكل قائدًا عظيمًاالدروس التبشيرية وتعّمد وش
 
 

 ٥١. ، مبادئ اإلنجيل، الموسيقى، ص"يسود الجمال" .١٦
 
 

 ٣٩راجع ألما  .١٧
 
 

 Ezra Taft Benson, “Cleansing the Inner Vessel, Ensign, May 1986, 4راجع  .١٨
 
 

 .١٩٩٥سبتمبر /أيلول في اإلعانة ةفي االجتماع العام لجمعي" إعالٌن للعالم: العائلة"لقد عّرف الرئيس غوردن هنكلي بدليل  .١٩
 ,Handbook 2: Administering the Church (2010)من  األّول الفصل تغيير مونسن توماس الرئيس وترّأس

“Families and the Church in God’s Plan”. 
 
 

 ١٥–١١: ٤١؛ ٣٠–٢٧: ١٣راجع ألما  .٢٠
 
 

٢١. Ross Douthat, Bad Religion: How We Became a Nation of Heretics (2012), 238 ؛ راجع أيضًا ألما
٥: ٣٩ 

 
 

 .ال تسمحوا لثقافة يمألها العنف والالأخالقية وتنتقد من يعيشون بحسب المبادئ التي عّلمها المخّلص بأن ُتزعزع إيمانكم .٢٢
لسنة الشريرة واألحكام المتسّرعة األ... باألفكار الجميلة لئّال تتغّلب ] عقلك[قم بتغذية : "فكما آتب الشاعر وردزورث برّقة

 Lines Composed a Few Miles above Tintern" (المبتهج] إيمانك[وال تزعج ... وسخرية الرجال األنانّيين 
Abbey,” in The Oxford Book of English Verse, ed. Christopher Ricks [1999], 346.( 

 
 

 ١٣: ١٨ديد؛ راجع أيضًا موصايا ؛ مع إضافة الخّط المائل للتش٣: ٦موروني  .٢٣
 
 

٠{ .٢٤Isaiah 40:31; see Robert L. Backman, “Day of Delight,” New Era, June 1993, 48–
 }٠<Robert L. Backman, “Day of Delight,” New Era, June 1993, 48–49؛ راجع ٣١: ٤٠: إشعياء{>٠<}.49
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 ٣٢: ٣٤راجع ألما  .٢٥
 
 

 ٢٧–٢٤: ٩ولى إلى أهل آورنثوس راجع الرسالة األ .٢٦
 
 

أنا أجد أّن األعظم في هذا العالم ليس أين نقف بل في أّي اتجاه : "لقد نصح أوليفر ونديل هولمز األب .١٢: ٥راجع حيلمان . ٢٧
ينا أن نبحر  ولكن عل–من أجل الوصول إلى مرفأ السموات، علينا أن نبحر أحيانًا باّتجاه الريح أو عكسها أحيانًا أخرى : نتحّرك

 ).The Autocrat of the Breakfast-Table [1858], 105" (وليس أن ننجرف أو نبقى في المرسى
 
 

 ١٨: ١إشعياء  .٢٨
 

102 
 

 الخالعة
 

 األخالقية
 

 االهتداء
 

 الكّفارة
 

 آوينتن آوك
 

 اإلثنا عشر
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13 Ann M Dibb 
182nd Semiannual General Conference 

Saturday Morning Session, October 6, 2012 
 

 .أحّبه .أعيشه .اإلنجيل أعرف
 

 آن ديب
 

 المستشارة الثانية في الرئاسة العامة لمنّظمة الشاّبات
 

 .تدوم مدى الحياة إّنه عملّية فردّية، .د ومقصودمثل هذا االهتداء والثقة هو نتيجة جهٍد جهي .نحن أتباع مخّلصنا يسوع المسيح
 

 .فهم يتطّلعون إلى المخّلص بشجاعة . التي يقّدمها األعضاء المستحّقون في الكنيسة، بمن فيهم الشباب النبالءاألمثلةلقد ألهمتني 
تهم فقط بل أيضًا على حياتي والبرآات التي يستلمونها بفضل طيبتهم ال تؤّثر على حيا .آما أّنهم مؤمنون ومطيعون وأنقياء

 .وعلى حياة أعداٍد ال ُتحصى من األشخاص اآلخرين بطرٍق عميقة ولكن مجهولة في الكثير من األحيان
 

وآانت شاّبة في الخامسة عشرة  . منذ بضع سنوات، آنت أنتظر في الصّف ألشتري بعض األغراض في متجر البقالة المحّلي
بادرُتها  . لفت انتباهي قميصها فلم أستطع االمتناع عن التكّلم إليها .بَدْت واثقًة من نفسها وسعيدة .من عمرها تقريبًا واقفة أمامي

 "أنِت من والية أخرى، أليس آذلك؟: "بالكالم قائلًة
 

 "آيف عرفِت ذلك؟ .نعم، أنا من آولورادو: "فاجأها سؤالي لكّنها أجابت
 

. أنا مورمونّية: "راض الصحيح بعد قراءة الكلمات المدّونة على قميصهافقد قمُت بهذا االفت ."من قميصك: "فشرحُت لها
 "وأنتم؟

 
أرى أّنك مختلفة وأتمّنى لو أّن آّل الشاّبات  .علّي أن أعترف لك أنّّني معجبة بثقتك وحملك مثل هذا اإلعالن الجريء: "تابعُت

 .د أن أآملنا مشترياتنا، وّدعت آّل مّنا األخرى وافترقنابع ."وآّل األعضاء في الكنيسة يتحّلون بالثقة ذاتها واليقين ذاته
 

تساءلُت لماذا هذه الصبّية اآلتية  .بعد هذه الحادثة الناتجة عن صدفة، وجدُت نفسي طيلة أّياٍم وأسابيع أفّكر بجّدية في هذا اللقاء
ولم أستطع ردع  .يح لقّديسي األّيام األخيرةمن آولورادو آانت تتحّلى بمثل هذه الثقة بشأن هوّيتها آعضو في آنيسة يسوع المس

وفي  .فّكرت في عّدة إمكانّيات .أنانفسي عن التساؤل أّي رسالة معّبرة تعكس معتقداتي وشهادتي قد أختار لطبعها على قميصي 
 .أعيشه .جيلأعرف اإلن .أنا مورمونّية" :نهاية المطاف، وجدُت التصريح المثالي الذي يمكنني أن أطبعه بفخر على مالبسي

 .أحّبه
 

 .أوّد اليوم أن أرّآز حديثي على هذا التصريح الجريء المفعم باألمل
 

مثلما الشاّبة التي التقيُت بها في متجر البقالة لم تَخْف من أن  ."أنا مورمونّية" :الجزء األّول من التصريح هو إعالٌن واثق وقاطع
 لقّديسي األّيام األخيرة، أرجو أّال أآون يومًا خائفة أو مترّددة من اإلقرار بأّنني ُتعلن للعالم أّنها تنتمي إلى آنيسة يسوع المسيح

  ألّني لست أستحي بإنجيل المسيح ألّنه قّوة اهللا : "يجب أن نتحّلى بالثقة، على غرار بولس الرسول لّما أعلن ".أنا مورمونّية"
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مثل هذا االهتداء والثقة هو نتيجة  .أتباع مخّلصنا يسوع المسيح بصفتنا أعضاء في الكنيسة، نحن ١."للخالص لكّل َمْن يؤمن
 .تدوم مدى الحياة إّنه عملّية فردية، .جهٍد جهيد ومقصود

 
عالمنا اليوم مليء بالنشاطات والمواضيع واالهتمامات التي تتنافس لنيل آّل  ."أعرف اإلنجيل: "الجزء التالي من التصريح يؤّآد

هل نجيد  ثرة مصادر اإللهاء، هل لدينا القّوة واالنضباط وااللتزام لُنبقي ترآيزنا على األمور األهّم؟مع آ .دقيقة من انتباهنا
معرفة حقائق اإلنجيل بقدر ما نتقن آّل ما يختّص بدراستنا ومسارنا المهني وهواياتنا ونشاطاتنا الرياضّية ورسائلنا النّصية عبر 

هل  جد أجوبًة عن أسئلتنا عبر االغتراف من النصوص المقّدسة وتعاليم األنبياء؟هل نبحث جاهدين لن الهاتف أو على تويتر؟
 نسعى إلى تأآيٍد من الروح؟

 
 :  وقد قال في هذا الشأن٢".يحّب المعرفة لقّوتها الباّرة"وآان النبي جوزف سميث  .أهمّية اآتساب المعرفة هي مبدأ أبدي

 ٣."المعرفة هي قّوة اهللا للخالص:  أّيها اإلخوة جميعكم، هذا جوهرٌياسمعوا...  .المعرفة ضرورية للحياة والتقوى"

 
آّل حقيقة وآّل معرفة هي هاّمة، لكن وسط اإللهاءات المستمّرة في حياتنا اليومية، علينا أن نتنّبه بشكٍل خاّص إلى أن نزيد 

فتنا لإلنجيل، سنبدأ بالشعور بالثقة في ما يتعّلق مع ازدياد معر ٤.معرفتنا لإلنجيل آي نفهم آيف نطّبق مبادئ اإلنجيل في حياتنا
 ."أعرف اإلنجيل: "بشهادتنا ونتمّكن من القول

 
يمكننا أن نعيش  ٥".عاملين بالكلمة ال سامعين فقط"تعّلمنا النصوص المقّدسة أّنه يجب أن نكون  ."أعيشه: "اإلعالن التالي هو

نحن  . اإليمان والطاعة وخدمة اآلخرين بمحّبة واّتباع قدوة مخّلصناعبر ممارسة" عاملين بالكلمة"وفقًا لإلنجيل ونصبح 
 بغّض النظر عّمن ينظر أو ال ٦"في آّل األوقات وفي آّل األشياء وفي آّل األمكنة"نتصّرف بنزاهة ونقوم بما نعرف أّنه صائب 

 .ينظر إلينا
 

لعيش وفقًا لإلنجيل، جميعنا سيرتكب األخطاء وجميعنا حّتى عندما نبذل قصارى جهدنا ل .في وضعنا الفاني، ما من أحٍد آامل
 .فكم هو من المطمئن أن نعرف أّنه بفضل تضحية مخّلصنا الفادية، يمكن أن ننال المغفرة ونصبح أنقياء من جديد .سُيخطي

 .لمعايير اإلنجيلعملّية التوبة الصادقة والمغفرة هذه تقّوي شهادتنا وعزمنا على حفظ وصايا الرّب وعيش حياتنا وفقًا 
 

إّنني صرت عضوًا في الكنيسة منذ : "لقد آتبت هذه الشاّبة .أتذّآر شاّبة التقيتها اسمها آاريغن" أعيشه"عندما أفّكر في عبارة 
 شعْرُت بأّنني وجدُت أخيرًا آنيسًة تعّلم الحشمة والمعايير، وشّكل ذلك عندما آنُت في مرحلة التقّصي،...  .أآثر من سنة بقليل

فقد رأيُت بأّم عيني ما يحصل لألشخاص عندما يتجاهلون  .عالمًة بالنسبة إلّي تدّل على أّن هذه الكنيسة هي الكنيسة الصحيحة
أشعر أّنني مباَرآة للغاية ...  .وقد قّررت منذ زمن بعيد أن أعيش وفقًا لمعايير أخالقّية عالية .الوصايا ويختارون الدرب الخاطئ

 ٧."أنا سعيدٌة سعيدة . وتعّمْدُتآوني وجدت الحقيقة

 
إّن اآتساب معرفًة إلنجيل يسوع المسيح والعيش بثبات وفقًا لمبادئ اإلنجيل في  ."  أحّبه: "العبارة األخيرة في تصريحي هي

 !"أنا أحّب اإلنجيل: "حياتنا اليومية يدفع الكثيرين من أعضاء الكنيسة إلى الهتاف بحماسة
 

 .نحّس بالروح القدس يشهد لنا أّننا أبناء أبينا السماوي، وأّنه يهتّم ألمرنا، وأّننا على الطريق الصحيحيأتي هذا الشعور عندما 
 .يزداد حّبنا لإلنجيل آّلما نختبر حّب أبينا السماوي والسالم الذي يعد به المخّلص إذا أظهرنا له أنّنا مستعّدون إلطاعته واّتباعه

 
ء آّنا مهتدين جددًا إلى الكنيسة أو أعضاء منذ الوالدة، يمكن أن نجد أّن هذه الحماسة قد في أوقات مختلفة من حياتنا، سوا

آما يحصل أحيانًا أخرى في ذروة ازدهار أحوالنا  .يحصل ذلك أحيانًا عندما نواجه التحّديات التي تتطّلب مّنا الصبر .تالشت
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ادة ترآيز جهودي على زيادة معرفتي لإلنجيل والعيش وفقًا لمبادئه آّلما يساورني هذا الشعور، أعرف أّن علّي إع .وقّمة الوفرة
 .بصورة أآمل في حياتي

 
في صالته في  .إّن أحد مبادئ اإلنجيل األآثر فعالية ولكن الصعب أحيانًا من حيث التطبيق هو التواضع والخضوع لمشيئة اهللا

ففي مثل هذه األوقات  . يجب أن تكون هذه صالتنا أيضًا٨".ادتكإر بل إرادتي ال لتُكن: "إلى اآلبالمسيح جثسيماني قال  حديقة
 .الهادئة المفعمة بالصالة آثيرًا ما نشعر بحّب اآلب السماوي يلّفنا ونستعيد هذه المشاعر الُمحّبة والمليئة بالفرح

 
فالقّصة  .ويلبرغر وأتحّدث معهافي اجتماٍع لقيادة منظّمة الشاّبات في يوجين، أوريغن، آان لي الشرف بأن ألتقي باألخت آامي 

التي شارآتني إّياها األخت ويلبرغر آانت شهادًة على القّوة والبرآة اللتين تعطيهما شاّبة تعرف اإلنجيل وتعيش وفقًا لمبادئه 
 .وتحّبه

 
لصيفية بعد لقد القت ابنة األخت ويلبرغر حدفها في حادث مأساوي منذ بضع سنوات، في عمر التاسعة عشرة، خالل فرصتها ا

إّال أّن بروك آانت قد أعطتنا  .آانت تلك الفترُة فترًة صعبة وآئيبة لعائلتنا: "تذآر األخت ويلبرغر .سنتها األولى في الجامعة
لم نتنّبه لذلك عندما آانت تكبر، ولكن آّل سنة وآّل لحظة من حياتها القصيرة، أعطتنا بروك أعظم هدية يمكن البنة  .هدية رائعة

بفضل هذه الهدية وبشكٍل خاّص بفضل قّوة الكّفارة الممكِّنة، لدّي القّوة والعزاء ... .آانت بروك ابنًة باّرة هللا .يها ألهلهاأن تعط
ليس لدّي أّي شّك حول المكان الذي تتواجد فيه بروك اآلن وأتطّلع بفارغ الصبر إلى وقت لقائنا  .والسالم الذي يعد به المخّلص

 ٩."مجّددًا بمحّبة

 
أعرف أّنه حّضر نبّيًا،  .أعرف أّنه يعرفنا ويحّبنا . لدي شهادة على الخّطة العظيمة للسعادة األبدية التي رسمها أبونا السماوي

يقوم آّل مّنا بالجهد الالزم للتوّصل إلى اإلعالن  أصّلي آي .الرئيس توماس مونسن، ليشّجعنا ويساعد في إرشادنا آي نعود إليه
 .أعرب عن هذه األمور بتواضع، باسم يسوع المسيح، آمين ."أحّبه .أعيشه .أعرف اإلنجيل .نيأنا مورمو: "بثقة

 
تحّدي " (The Challenge to Become" وآلمة الشيخ دالين أوآس، ٣٢لدراسة معّمقة، أنصح بقراءة ألما  :مالحظة
 ).Liahona, Jan. 2001, 40–43; Ensign, Nov. 2000, 32–34) (التحّول

 
 تمالحظا

 
 ١٦: ١الرسالة إلى أهل رومية  .١
 
 
٢. George Q. Cannon, in Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith  (2007), 261 
 
 
٣.Teachings: Joseph Smith, 265   ؛ راجع أيضًاMartha Jane Knowlton Coray, notebook, Church 

History Library, Salt Lake City 
 
 
 ,Knowledge value experience number 1, Young Women Personal Progress (booklet جع را .٤

2009), 38 
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14 Craig C. Christensen 
182nd Semiannual General Conference 

Saturday Morning Session, October 6, 2012 
 
 

 هبٌة من اهللا ال ُيعبَّر عنها
 

 آريستنسن آريغالشيخ 
 

 من رئاسة السبعين
 

  .المهّمة والمسؤولّيات المحّددةيعمل الروح القدس بوحدة آاملة مع اآلب السماوي ويسوع المسيح وينّفذ العديد من األدوار 
  

 وفي وقٍت الحق من ١]."لعضوّيتنا[آرمٍز عظيم ... بناء الهيكل "، دعا الرئيس هاورد هنتر آّل أعضاء الكنيسة إلى ١٩٩٤عام 
ى حفل األبواب ونحن مثل العديد من الناس، آّنا نتطّلع إلى أخذ عائلتنا الشاّبة إل .تلك السنة، ُأنِجز بناء هيكل باونتيفول يوتاه

لقد عملنا بجهٍد إلعداد أوالدنا لدخول الهيكل وصّلينا بصدٍق آي يحصلوا على تجربة روحية فيصبح  .المفتوحة قبل التكريس
 .الهيكل موقعًا محوريًا في حياتهم

 
ة والنور المشّع عبر وفيما آّنا نمشي في أرجاء الهيكل بوقار، وجدُت نفسي أتأّمل الهندسة الرائعة واللمسات األخيرة األنيق

 .آان آّل وجٍه من أوجه هذا المبنى المقّدس رائعًا بالفعل .النوافذ العالية والعديد من اللوحات الملِهمة
 

آان يبدو قِلقًا  . سنوات آان يتمّسك برجلي٦عند دخولنا إلى الغرفة السماوية، الحظُت فجأًة أّن ابننا األصغر ِبن الذي آان عمره 
 .ًا إلى حدٍّ ماأو حّتى مضطرب

 "ما المشكلة يا بنّي؟"فهمسُت في أذنه  

 
 ."لم أحّس بهذا الشعور من قبل قّط أبي، ما الذي يحصل هنا؟: "فأجابني 
 

علمت عندئٍذ أّنها على األرجح المّرة األولى التي يشعر بها ابننا الصغير بتأثير الروح القدس بهذه القّوة الكبيرة، فرآعت على 
وفيما مضى الزّوار اآلخرون بالقرب مّنا، أمضينا أنا وِبن دقائق عديدة جنبًا إلى جنٍب لتعّلم بعض األمور  .منهاألرض بالقرب 

وفيما آّنا نمشي، بات من الواضح أّن  .أذهلتني السهولة التي استطعنا التحّدث فيها عن مشاعره المقّدسة .عن الروح القدس سوّيًا
 ليس الجمال الماّدي من حولنا بل الصوت الخافت والهادئ لروح اهللا في –شعر به بل ما رآه ا ما ألَهم ِبن بشكٍل خاص لم يكن م

فتشارآُت معه بما آنت قد تعّلمته من تجاربي الخاّصة فيما أعاد ذهوله الطفولي توعية شعوٍر عميق باالمتنان في داخلي  .قلبه
 ٢.دسلهذه الهبة من اهللا التي ال ُيَعّبر عنها، هبة الروح الق

 
 من هو الروح القدس؟

 
 الروح ٣.الروح القدس هو العضو الثالث في الهيئة اإللهية وهو بذلك، ِمثل اهللا اآلب ويسوع المسيح، يعرف أفكارنا ونوايا قلوبنا

 ينبغي أن وبما أّن الروح يعرف التحّديات التي سنواجهها، يمكنه إرشادنا وتعليمنا آّل ما .القدس يحّبنا ويريدنا أن نكون سعداء
 ٤.نفعله للعودة والعيش مع أبينا السماوي من جديد
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على عكس اآلب السماوي ويسوع المسيح اللذين لهما أجساد ممّجدة من لحم ودم، الروح القدس هو شخصيٌة روحية تتواصل مع 

 يتّم تلّقي الرؤيا الشخصّية  وهو آشخصّية روحية لديه مسؤولّية فريدة هي أن يكون وسيطًا٥.أرواحنا عبر المشاعر واالنطباعات
ُيشار إلى الروح القدس في النصوص المقّدسة بأسماء الروح القدس وروح الرّب وروح الموِعد القّدوس أو الروح بكّل  .عبره
 ٦.بساطة

 
 ما هي مهّمة الروح القدس؟

 
إّن  .ار المهّمة والمسؤولّيات المحّددةيعمل الروح القدس بوحدة آاملة مع اآلب السماوي ويسوع المسيح وينّفذ العديد من األدو

 فالشهادة المؤّآدة من الروح ٨. ويعّلمنا حقيقة آّل األمور٧الهدف األساسي للروح القدس هو أن يشهد هللا اآلب وابنه يسوع المسيح
روح اهللا الذي يكّلم يملك : "عّلمنا الرئيس جوزف فيلدنغ سميث قائًال .القدس تحمل تأآيدًا أآبر بكثير من شهادة أّي مصدر آخر

روح اإلنسان القّوة لمنح الحقيقة بقدر أآبر من التأثير والفهم بالمقارنة مع منح الحقيقة بفعل االحتكاك الشخصي حّتى مع آائنات 
 ٩".سماوّية

 
رفة أّن اهللا  فخالل أوقات االضطراب أو اليأس أو عندما نحتاج بكّل بساطة إلى مع١٠.ُيعرف الروح القدس أيضًا بأّنه المعّزي

 فيساعدنا على الشعور ١١"أمور السالم في الملكوت"قريٌب مّنا، يمكن للروح القدس أن يرفع معنوّياتنا ويعطينا األمل ويعّلمنا 
 ١٢."سالم اهللا الذي يفوق آّل عقٍل"بـ

 
ولكن  .دي يلعب مع عدد من أحفادهمنذ عّدة سنوات، فيما آانت عائلتنا الموّسعة مجتمعة لتناول العشاء في إحدى الُعَطل، بدأ وال

آان يمكن لهذا الحدث غير المتوّقع أن يكون مفجعًا خاّصًة ألحفاده  .فجأًة ومن دون سابق إنذار، سقط أرضًا وتوّفي بسرعة
ية ولكّننا عندما جمعنا أوالدنا حولنا وصّلينا وقرأنا آلمات أنبياء آتاب مورمون حول غا .ويطرح أسئلًة تصعب اإلجابة عنها

وهكذا حصلنا على األجوبة التي سعينا وراءها بوضوح في قلوبنا، بُطُرق  .الحياة، قام الروح القدس بتعزية آّل شخٍص مّنا فرديًا
 بالفعل ولكّن الشهادة من الروح القدس آانت مؤآَّدة وحقيقّية فهمناشعرنا بسالم في ذلك اليوم تخّطى  .يصعب وصفها بالكلمات

 .ال يمكن نفُيها
 
 ففيما ندرس حقائق اإلنجيل ونفّكر فيها ونصّلي ألجلها، ينير الروح القدس عقلنا ويسّرع فهمنا ١٣.لروح القدس هو معّلٌم وآاشفا

وفيما نتشارك هذه  . يؤّدي الروح إلى حفر الحقيقة في أرواحنا بشكٍل دائم ويمكنه أن يتسّبب بتغيير عظيم في قلوبنا١٤.لها
األعضاء اآلخرين في الكنيسة واألصدقاء والجيران في مجتمعنا، يصبح الروح القدس معلِّمًا لهم أيضًا الحقائق مع عائالتنا ومع 
 ١٥."إلى قلوب أبناء البشر"ألّنه يحمل رسالة اإلنجيل 

 
ين تأتي إّن أوضح األمثلة بالنسبة إلّي لتلبية دعوات الروح القدس في خدمة اآلخر .يلهمنا الروح القدس لتقديم الخدمة لآلخرين

لقد تعّلمت في تأديتنا لمسؤولّياتنا أّننا عندما نلّبي دعوًة صامتة ونتصّرف " :من حياة الرئيس توماس مونسن وخدمته وهو قد قال
وال أعرف تجربًة أرّق وال شعورًا  .على أساسها من دون تأخير، سيرشد أبونا السماوي خطانا ويبارك حياتنا وحياة اآلخرين

والشعور اللذين نختبرهما عندما نلّبي دعوًة لنكتشف بعدئٍذ أّن الرّب قد استجاب لصالة شخٍص آخر عبرنا أغلى من التجربة 
 ١٦."نحن

 
فيما آان الرئيس مونسن يخدم آأسقف، علم أّن إحدى أعضاء جناحه، ماري  .سأتشارك معكم بإحدى هذه التجارب الرقيقة

وعندما  .علم أّنها آانت تتقاسم غرفة آبيرة مع مرضى متعّددين آخرينوعندما ذهب ليزورها،  .واتسن، آانت في المستشفى
 .اقترب من األخت واتسن، الحظ أّن مريضًة أخرى على سرير مجاور غّطت رأسها بسرعة
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 وعندئٍذ .وبعد أن آان الرئيس مونسن قد قام بزيارته لألخت واتسن وأعطاها برآًة آهنوتية، صافحها ووّدعها واستعّد للرحيل

 :أقتبس اآلن من آالم الرئيس مونسن نفسه عن تلك التجربة .حصل أمٌر بسيط ولكن مذهل
 
اذَهب إلى ' :موضوعًة على آتفي وشعرُت في داخلي أّنني أسمع الكلمات التالية] آانت[وآأّن يدًا خفّية  .لم أستطع ترآها"

 … .ا فعلُتوهكذ. 'السرير المجاور حيث غّطت المرأة الشاّبة وجهها عندما دخلَت
 
ويا  .اقتربُت من سرير المريضة األخرى، ورّبتُت على آتفها بلطف وسحْبُت بهدوء البطانية التي آانت قد غّطت بها وجهها"

 .آان اسمها آاثلين ماآي .ولم أآن أعرف أّنها آانت مريضًة في المستشفى !فهي أيضًا آانت من أعضاء جناحي !للمفاجأة
أّيها األسقف، عندما دخلَت إلى الغرفة، شعرُت بأّنك قد أتيت لتراني وتبارآني 'ت وهي تبكي وعندما التقت عيوننا، صرخ

آنت أشعر بالبهجة في داخلي ألّنني فّكرت أّنك علمَت بأّنني هنا ولكّنك عندما توّقفت عند السرير الثاني، لّف  .استجابًة لصلواتي
 '.الحزن قلبي وعلمُت أّنك لم تأِت لرؤيتي

 
ولكّنه من المهّم أّن أبانا السماوي عرف ذلك وأّنك صّليت بصمٍت من  .ال يهّم إذا لم أآن أعرف أّنك هنا' :ماآي] لألخت[فقلت "

 ١٧."فهو الذي دفعني إلى خرق خصوصّيتك واالقتراب من سريرك .أجل الحصول على برآٍة آهنوتية

 
 آيف يكّلمنا الروح القدس؟

 
عندما تأتي األفكار الملَهمة إلى أذهاننا، نعرف أّنها  .لروح القدس، حّتى لو لم نمّيزها دائمًالقد حظينا جميعًا باختباراٍت مع ا

يتكّلم الروح القدس بصوت تستطيعون أن " :لقد عّلمنا الرئيس بويد باآر .صحيحة عبر المشاعر الروحية التي تدخل إلى قلوبنا
إلى همسات الروح، يصف األشخاص في أآثرّية األحيان الدعوة ' اءاإلصغ'وفيما نتكّلم عن  .تسمعونهأآثر مّما تشعروا به 

 ونحن نستطيع معرفة ما يريدنا اهللا فعله عبر هذه المشاعر المقّدسة من الروح ١٨"'...شعور لقد ساورني 'الروحية عبر قول 
 . بحسب ما ُآتب في النصوص المقّدسة١٩"هذه هي روح الرؤيا"القدس ألّن 

 
  هبة الروح القدس؟ما معنى أن نتلّقى

 
 سنوات من العمر، ظننت أّنه من المهّم أن أفّرق بين ما آان يشعر به وهو تأثير الروح ٦فيما آنت أعّلم ابننا الصغير ِبن البالغ 

ة فقبل المعمودية يمكن لكّل الساعين الصريحين والصادقين وراء الحقيق .القدس وهبة الروح القدس التي سيتلّقاها بعد المعمودية
آّل البرآات المرتبطة ملء ولكّن فرصة تلّقي الرفقة الدائمة للروح القدس و .أن يشعروا بتأثير الروح القدس بين الحين واآلخر

بها ال تتوّفر إّال لألعضاء الُمعمَّدين المستحّقين الذين يتلّقون هبة الروح القدس عن طريق وضع األيدي عبر حملة سلطة 
 .الكهنوت المعطاة من اهللا

 
ونحن نحصل عبر هبة الروح القدس على قدرة إضافية وهبات روحية، والمزيد من الرؤى والحماية، وإرشاد وتوجيه ثابَتين، 

وُتمَنح آّل هذه البرآات نتيجًة لرغبتنا الشخصية بتلّقيها وهي تأتي  .وبرآات التقديس واإلعالء الموعودة في المملكة السماوية
 . مع إرادة اهللا ونسعى وراء إرشاده الدائمعندما نجعل حياتنا متماشيًة

 
وأتذّآر  .باونتيفول، يوتاه، يساورني الكثير من المشاعر واالنطباعات الرقيقةعندما أعود وأفّكر في تجربتي مع ِبن في هيكل 

 .ة التي آانت في قلبهبشكٍل واضح أّنني فيما آنت مأخوذًا بعظمة ما أراه، آان ولٌد صغير إلى جانبي يتعّرف إلى المشاعر القوّي
: فبواسطة هذا التذآير اللطيف، ُدِعيت ليس فقط إلى التوّقف والجثّو بل أيضًا إلى تلبية دعوة المخّلص بأن أصبح آالولد الصغير

 .متواضعًا ووديعًا ومستعّدًا لسماع الصوت الخافت والهادئ لروح الرّب
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 .وح القدس وعلى أّننا بقّوة الروح القدس نستطيع أن نعرف حقيقة آّل األمورأنا أشهد على الحقيقة الحّية والمهّمة اإللهية للر

أشهد على أّن هبة الروح القدس هي هبة ثمينة ال ُيعبَّر عنها من اآلب السماوي لكّل من سيأتي إلى ابنه ويتعّمد باسمه ويستلم 
 . الحقائق المقّدسة باسم يسوع المسيح، آمينأنا أعطي شهادتي الشخصّية على هذه .الروح القدس عبر التثبيت في آنيسته

 
 مالحظات
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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 .ّ
 
  

  مالحظات
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16 Russell M Nelson 

 
182nd Semiannual General Conference 

Saturday Morning Session, October 6, 2012 
 
  

  !يمكنھم مساعدتكم !ّاسألوا المبشرين
 
 

  الشيخ راسل نلسن
 
 

  من رابطة الرسل اإلثني عشر
 
 

ًيخدم المبشرون جميعا شبابا وكبارا مع أمل وحيد وھو جعل حياة اآلخرين أف ً ً   .ضلّ
 

ّإخوتي وأخواتي وأصدقائي األعزاء، نعبر عن حبنا لكل شخص منكم ونرحب بكم ّ ّ ٍّ نحن مسرورون إلعالن الرئيس توماس  .ّ
فمن خالل ھذا  . سنة للشابات١٩ّ سنة للشبان و١٨ّمونسن ھذا الصباح وھو يتناول تخفيض العمر األدنى للخدمة التبشيرية إلى 

ٌالخيار، سيتمكن عدد أكبر من ش ّباننا من االستمتاع ببركات الخدمة التبشيريةّ ّ.  
  

ّمنذ سنتين، قام الرئيس مونسن بإعالن مھم أعاد تأكيده بقوة ھذا الصباح ّ ّلتأدية مھمة  االستعداد وقادر ّمستحق ٍّشاب ّكل على: "ٍ
ّ وشرح مجددا أن ١."الكثير حنا الكثيرُمن الذين نحن ّمنا، ّالرب ّيتوقعه ٌ التزام–كھنوتي  واجب ھي ّالخدمة التبشيرية  .ّتبشيرية ًّ

ًالمھمة التبشيرية تشكل خيارا مرحبا به ولكنھا ليست مسؤولية بالنسبة إلى األخوات الشابات ّ ّ ّّ ً ً ّ ًودعا مجددا المزيد من األزواج  .ّ ّ

ّالمتقدمين في السن للخدمة ّ.  
 

ّإن التحضير لمھمة تبشيرية أمٌر مھم ّّ ّفالمھمة التبشيرية ھي ع .ّ ّيدعم المبشرون ھذا  .مل خدمة طوعي  وللجنس البشريّ

ّاالمتياز بواسطة مدخراتھم الخاصة ّكما يمكن لآلباء والعائالت واألصدقاء والمتبرعين في صندوق التبشير العام المساعدة في  .ّ
ًيخدم المبشرون جميعا شبابا وكبارا مع أمل وحيد وھو جعل حياة اآلخرين أفضل .ھذا العمل ً ً ّ.  

 
ِّيحدد قرار الخدمة في مھمة تبشيرية المصير الروحي للمبشر وزوجه ولساللتھما على مدى األجيال القادمة ّ ّ ّإن الرغبة في  .ّ

ٍالخدمة ھي نتيجة طبيعية الھتداء شخص ما واستحقاقه واستعداده ّ ٌ.  
 

ًفي ھذا الجمھور الكبير حول العالم، إن العديد منكم ليس عضوا في كنيسة يسوع الم ّسيح لقديسي األيام األخيرة وال يعرف الكثير ّ ّ

ّعنا وعن مبشرينا ّأنتم موجودون ھنا أو تتابعون المؤتمر العام ألنكم تريدون معرفة المزيد عن المورمونيين وعما يعلمه  .ّ ّ ّ ّ

َوفيما تتعلمون المزيد عنا، ستكتشفون أننا نتشارك الكثير من القيم .ّمبشرونا ّ ّ ّفظ كل ما ھو جيد وحقيقي ّنحن نشجعكم على ح .ّ ّ
 .ّفي ھذا العالم المليء بالتحديات، نحن بحاجة إلى المساعدة بين الحين واآلخر .عليه ّومن ثم تحديد إذا كان بإمكاننا إضافة المزيد

ًويشكل الدين والحقيقة األبدية ومبشرونا أجزاء أساسية من ھذه المساعدة ّ ً ّ ّ.  
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ّيعلق مبشرونا الشباب الدراس ِّ ًة والعمل والمواعدة وكل ما يقوم به الشباب الراشدون عادة في ھذه المرحلة من حياتھمُ يضعون  .ّ

ٍكل شيء جانبا لمدة تتراوح بين  ّ ً ّ شھرا نظرا لرغبتھم العميقة في خدمة الرب٢٤ و١٨ّ ً ٍّ ويخدم البعض من مبشرينا في سن ٢.ً ّ  
ّ أفراد كمبشرين متفرغين ٨ًي عائلتنا نحن، يخدم حاليا ف .ّأنا أعرف أن عائالتھم مباركة .ّمتقدمة من حياتھم  ثالث بنات –ّ

  .ّوأزواجھن وحفيدة واحدة وحفيد
 

ّإنه ليس اسمنا الحقيقي على الرغم من  .ّإن ھذه التسمية ھي بمثابة لقب بالنسبة إلينا .قد يتساءل البعض منكم عن تسمية مورمون

ٍأننا نعرف بالمورمونيين بشكل شائع ّ ُ ُي ھذه الكلمة من كتاب من النصوص المقدسة يدعى كتاب مورمونتأت .ّ ّ.  
 

ّإن اسم الكنيسة الحقيقي ھو كنيسة يسوع المسيح لقديسي األيام األخيرة ّ َإنھا كنيسة يسوع المسيح األصلية المستعادة .ّ ُ ّ ّفھو نظم  .ّ

ًوقد دعا التالميذ والرسل وعين السبعين وقادة .كنيسته عندما عاش على األرض  آخرين وأعطاھم السلطة الكھنوتية للعمل ّ
ّوبعد أن توفي المسيح ورسله، غير البشر المراسيم والعقيدة. ٣باسمه ُ بعد العصور المظلمة  .َّفضاع الكھنوت والكنيسة األصليان .ّ

ُوھي اآلن حية من جديد ومستعادة وتعمل تحت إرش .ٍوبتوجيه من اآلب السماوي، أعاد يسوع المسيح كنيسته ٌ   ٤.اده اإللھيّ
 

ّنحن نتبع الرب يسوع المسيح ونعلم عنه ُنعرف أنه بعد انتصاره المجيد على الموت، ظھر الرب المقام أمام تالميذه في  .ّ ّ ّ

ِّاذھبوا وتلمذوا جميع األمم وعمدوھم : "ًوقبل صعوده األخير، أوصاھم قائال .ومشى معھم .تناول الطعام معھم .ّمناسبات عدة
ّكما أنھم طلبوا من أشخاص آخرين مساعدتھم في تلبية وصية  .ّ وقد لبى الرسل ھذا التعليم٥."بن والروح القدسباسم اآلب واال ٍ ّ

  .ّالرب
 

ّاليوم، وبإرشاد من الرسل واألنبياء المعاصرين، أوكلت ھذه المھمة ذاتھا إلى مبشري كنيسة يسوع المسيح لقديسي األيام  ّ ّ ّ ِ ٍ
ّوھم كممثلين للرب يسوع المسيح، يناضلون من أجل تلبية ھذا اإلرشاد  ً. بلدا١٥٠ في أكثر من ّيخدم ھؤالء المبشرون .األخيرة ّ

ّ الذي جدده في يومنا ھذا الرب بنفسه –اإللھي    ٦.ّ وھو نشر ملء اإلنجيل ومباركة حياة الناس في كل مكان–ّ
 

ّولكنھم  .ّمر يافعين وغير متمرسين في أساليب العالمّقد يكون المبشرون في نھاية مرحلة المراھقة أو بداية العشرينات من الع

ّمباركون بالھبات مثل قوة الروح القدس وحب هللا والشھادات على الحقيقة التي تجعل منھم سفراء أقوياء للرب ّ ّ ّإنھم ينشرون  .َ

ّالبشرى السارة لإلنجيل التي ستؤمن الفرح الحقيقي والسعادة الدائمة لكل من يصغي إلى رسالت وھم يقومون بذلك في العديد  .ھمّّ
  .َمن األحيان في بالد ولغة غريبين بالنسبة إليھم

 
ّيسعى المبشرون إلى اتباع يسوع المسيح بالقول والفعل ّإنھم يبشرون بيسوع المسيح وبكفارته .ّ ّ ّ ويعلمون عن االستعادة الفعلية ٧.ّ ّ

ّلكنيسة المسيح القديمة عبر النبي األول للرب في األيام ّ   .ّ األخيرة أي جوزف سميثّ
 

ّلعلكم التقيتم بمبشرينا في السابق أو حتى تجاھلتموھم ّ ّآمل أال تخافوا منھم بل تتعلموا منھم .ّ ًقد يشكلون موردا مرسال إليكم من  .ّ َ ُ ً ّ

  .السموات
 

ْقة ميسا في أريزوناّھذا ما حصل مع جيري وھو رجل من الطائفة البروتستانتية في منتصف الستينات من العمر يعيش في منط ِ. 
ّكان والد جيري كاھنا معمدانيا ووالدته كاھنة ميثودية ًّ ً ُفي أحد األيام، التقى جيري بصديقة مقربة منه تدعى بريسيال وراحت  .ً ّ ّ

ّتشاركه األلم الذي كانت تشعر به جراء وفاة طفلھا خالل الوالدة والطالق المرير الذي مرت به بعد وفاة الطفل بقليل ّ ِ كانت  .ُ
ّوفيما فتحت قلبھا لجيري، اعترفت له بأنھا كانت تفكر في  . ثالث بنات وابن–ّبريسيال تناضل كونھا أم عازبة ألربعة أوالد  ّ

ّفجمع جيري كل قواه وحبه وحاول أن يساعدھا على فھم أن حياتھا كانت قيمة .االنتحار ّ ّفدعاھا للحضور إلى كنيسته ولكن  .ّّ

  .ّھا كانت قد تخلت عن هللاّبريسيال أوضحت له أن
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ّ وفي وقت الحق، فيما كان يروي األشجار في حديقته، صلى ھذا الرجل المؤمن  كي يرشده.العمل ما جيري يعرف يكن لم ٍ. 

ًوفيما كان يصلي، سمع صوتا في ذھنه يقول َأوقف الشابين على الدراجت: "ّ ّ َّ فتساءل جيري وھو مذھول، ما معنى الذي  ."ينِ
َوفيما كان يفكر في ھذا االنطباع، نظر إلى الشارع ورأى شابين يلبسان قميصا أبيض وربطة عنق يركبان على دراجتين  .سمعه ّ ً َّ ّ

ّثم فھم أن الوضع كان يستدعي منه العمل  .ّونظر إليھما يمران بالقرب من منزله" الصدفة"صعقته ھذه  .ّويتجھان نحو منزله ّ
  !"ّيجب أن أتحدث إليكما !ّأرجوكما أن تتوقفا! أنتما: فصرخ

 
ّفتوقف الشابان مع نظرة متفاجئة ولكن متحمسة ّ ّفيما اقتربا منه، الحظ جيري أنھما كانا يضعان شارة باسمھما تقول إنھما  .ّ ًّ

ّمبشران في كنيسة يسوع المسيح لقديسي األيا ّ ّقد يبدو ذلك غريبا، ولكنني كنت أصلي وقيل لي أن : "فنظر إليھما وقال .م األخيرةّ ّ ً

َأوقف الشابين على الدراجتين' ّ َّ   "ھل يمكنكما مساعدتي؟ .فنظرت إلى الشارع ورأيتكما .'ِ
 

ّنعم، أنا متأكد من أنه يمكننا مساعدتك: "ّفابتسم المبشران وقال أحدھما ّ".  
 

ناقشا ھدف الحياة  .ّوسرعان ما بدأ المبشران يلتقيان ببريسيال وأوالدھا وجيري .ِناة المقلقة لبريسيالأوضح جيري لھما المعا
ّوالخطة األبدية التي وضعھا هللا لھم ازداد إيمان جيري وبريسيال وأوالدھا عبر الصالة الصادقة ودراسة كتاب مورمون  .ّ
ّوتحولت شكوك بريسيال وأفكارھا  ً جيري القوي أصال بيسوع المسيحفازداد إيمان .ّوالمؤاخاة المحبة مع أعضاء الكنيسة

ُوتعمدا وأصبحا أعضاء في كنيسة المسيح المستعادة .االنتحارية إلى أمل وسعادة ّ.٨  
 

ّنعم، يمكن للمبشرين المساعدة بطرق متعددة ٍ قد تعرفون أسماء  .ًقد يرغب البعض منكم مثال في معرفة المزيد حول أجداده .ّ
اسألوا  أترغبون في معرفة المزيد عنھم؟ أتعرفون أسماءھم؟ كم وأجدادكم األربعة ولكن ماذا عن أجداد أجدادكم الثمانية؟آبائ

ّ إذ يمكنھم الوصول بسرعة إلى سجالت التاريخ العائلي الواسعة الخاصة بكنيسة يسوع المسيح ٩!يمكنھم مساعدتكم !ّالمبشرين ّ

ّلقديسي األيام األخيرة ّ.  
 

ً منكم أعضاء في الكنيسة ولكنكم ال تشاركون حاليا في نشاطاتھاالبعض ًأنتم تحبون الرب وتفكرون دائما في العودة إلى قطيعه .ّ ّ ّ ّ. 
ّيمكنھم أيضا المساعدة عبر تعليم أحبائكم ! يمكنھم مساعدتكم١٠!ّأقترح أن تسألوا المبشرين .ّولكنكم ال تعرفون كيف تبدأون ً. 

ّنحن والمبشرون نحبكم   . ونرغب في إعادة فرح اإلنجيل ونوره إلى حياتكمّ
 

ّقد يرغب البعض منكم في معرفة كيفية التغلب على إدمان ما أو العيش لفترة أطول والتمتع بصحة أفضل ّّ  !ّاسألوا المبشرين .ّ
ّلقد أظھرت الدراسات المستقلة أن أعضاء كنيسة يسوع المسيح لقديسي األيام األخ !يمكنھم مساعدتكم ّ ّ ّيرة يتمتعون كمجموعة ّ

ّبصحة جيدة ّفمعدالت الوفيات لديھم ھي من األدنى ومعدل الحياة المديدة لديھم ھو أعلى من أي معدالت تم اإلبالغ عنھا في أي  .ٍّ ّّ ّ ّ ّ

ّمجموعة محددة بشكل جيد ومدروسة على فترة طويلة من الزمن في الواليات المتحدة ّ ٍ ّ.١١  
 

ّلحياة محمومة ومليئة بالمشاغل ولكنكم في أعماق قلبكم تشعرون بفراغ يتآكلكم وليس لديكم أي ّقد يشعر البعض منكم أن ھذه ا ّ

ّاتجاه أو ھدف محددين َ لم –ّيمكنھم مساعدتكم على تعلم المزيد عن الھدف الحقيقي للحياة  !يمكنھم مساعدتكم !ّاسألوا المبشرين .ّ
ّنكم أن تتعلموا كيف أن اإلنجيل المستعاد ليسوع المسيح سيبارك حياتكم يمك .نحن ھنا على األرض وإلى أين سنذھب بعد الموت ّ

ًأكثر من أي شيء قد تتخيلونه حاليا ّ ّ.  
 

ّإذا كانت لديكم أي مخاوف بخصوص عائلتكم، اسألوا المبشرين ّإن تقوية الزواج والعائلة ھي في غاية  !يمكنھم مساعدتكم !ّ

ّاألھمية بالنسبة إلى قديسي األيام األ ًاسألوا المبشرين كيف قد يكون ذلك ممكنا  .يمكن للعائالت أن تجتمع إلى األبد .خيرةّ ّ

  .لعائلتكم
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ًيمكن للمبشرين مساعدتكم أيضا في طلبكم للمزيد من المعرفة ُّتتوق الروح البشرية إلى التنور .ّ أكانت الحقيقة تأتي من مختبر  .ّ

  ١٢.جد هللا ھو الذكاء بالفعلّإن م !علمي أو رؤيا من هللا، نحن نسعى وراءھا
 

ُّيتضمن المزيد من التعلم المعرفة الروحية كما الزمنية ّفنحن نشدد على أھمية فھم النصوص المقدسة .ّ ٌوقد أظھرت دراسة  .ّّ

ّمستقلة مؤخرا أن قديسي األيام األخيرة ھم األكثر معرفة بالمسيحية والكتاب المقدس ّ ًّ ّ ً ّ ّتاب المقدس  إذا أردتم أن تفھموا الك١٣.ّ

ّبشكل أفضل، أو أردتم فھم كتاب مورمون بشكل أفضل واكتساب فھم أشمل ألخوة اإلنسان وأبوة هللا، اسألوا المبشرين ّ ّ ٍ ٍ يمكنھم  !ٍ
  !مساعدتكم

 
ًيحمل العديد منكم رغبة عميقة في مساعدة المحتاجين ُوألننا كقديسين لأليام األخيرة نتبع يسوع المسيح، تحفزنا ھذ .ً ِّ ّ ّ ه الرغبة ّ

ّ يمكن ألي شخص االنضمام إلينا لمساعدة المحتاجين وتأمين اإلعانة لضحايا الكوارث في أي مكان في ١٤.التي ال يمكن إشباعھا ّ
  !يمكنھم مساعدتكم !ّإذا أردتم المشاركة، اسألوا المبشرين .العالم

 
ي وضعھا هللا لكم؛ إذا رغبتم في المزيد من المعرفة ّوإذا أردتم معرفة المزيد عن الحياة بعد الموت وعن السموات والخطة الت

ّحول الرب يسوع المسيح وكفارته واستعادة كنيسته كما تأسست بداية، اسألوا المبشرين ً ّ   !يمكنھم مساعدتكم !ّّ
 

ّأعرف أن هللا حي، ّأصلي بحرارة ليبارك الرب كل شخص منكم وكل  .ُوقد استعيدت كنيسته ّوأن يسوع ھو المسيح ّ ّ ٍّ واحد من ّ
  .باسم يسوع المسيح، آمين .ّمبشرينا الغالين
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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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  التلمذة

 
 

  الفرح
 

  ّاألولويات
 

  ديتر أختدورف
 

  الرئاسة األولى
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21 Henry B Eyring 
 

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

  
  

  تأييد مسؤولي الكنيسة
 
 

  تقديم الرئيس ھنري إيرينغ
 
 

  ّالمستشار األول في الرئاسة األولى
 
 

ٍمن المقترح أن نؤيد توماس سبنسر مونسن كنبي وراء وكاشف ورئيس لكنيسة ّ ّ ّ يسوع المسيح لقديسي األيام األخيرة؛ وھنري ُ ّ

ٍبنيون إيرينغ كمستشار أول في الرئاسة األولى؛ وديتر فريدريخ أختدورف كمستشار ثان في الرئاسة األولى ٍ ّ.  
 

ّيرجى من المؤيدين إظھار تأييدھم ُ.  
 

  .ُيرجى من المعارضين، في حال وجودھم، إظھار معارضتھم
 

ّمن المقترح أن نؤيد بوي د كينيث باكر كرئيس لرابطة الرسل اإلثني عشر، واألشخاص التالية أسماؤھم كأعضاء في ھذه ُ
بويد باكر، توم بيري، راسل نلسن، دالين أوكس، راسل باالرد، ريتشرد سكوت، روبرت ھايلز، جيفري ھولند، دايفد  :الرابطة

  .بدنار، كوانتن كوك، تود كرستوفرسن، ونيل أندرسن
 

ّيرجى من المؤي   .دين إظھار تأييدھمُ
 

  .ُيرجى من المعارضين، في حال وجودھم، إظھار معارضتھم
 

ّمن المقترح أن نؤيد المستشارين في الرئاسة األولى والرسل اإلثني عشر كأنبياء ورائين وكاشفين َ ُ.  
 

ّيرجى من جميع المؤيدين إظھار تأييدھم ُ.  
 

  . بالطريقة ذاتھاُيرجى من المعارضين، في حال وجودھم، إظھار معارضتھم
 

  .ّتم تسريح الشيخ جاي جنسن كعضو في رئاسة رابطات السبعين
 

  .ُيرجى من الراغبين في االنضمام إلينا للتعبير عن تقديرھم أن يظھروا ذلك
 

ّمن المقترح أن نؤيد الشيخ كريغ كريستنسن كعضو في رئاسة رابطات السبعين ُ.  
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ّيرجى من جميع المؤيدين إظھار تأييدھم ُ.  

 
  .ُيرجى من المعارضين، في حال وجودھم، إظھار معارضتھم

 
ّمن المقترح تسريح الشيخ مارلين جنسن كمؤرخ ومسؤول عن سجالت الكنيسة، مع تصويت يعبر عن تقديرنا ّّ ُ.  

 
ّيرجى من جميع المؤيدين إظھار تأييدھم ُ.  

 
ّمن المقترح أن نؤيد الشيخ ستيفن سنو كمؤرخ ومسؤول عن سجالت الكني ّ ّ   .سةُ

 
ّيرجى من جميع المؤيدين إظھار تأييدھم ُ.  

 
  .ُيرجى من المعارضين، في حال وجودھم، إظھار معارضتھم

 
ُمن المقترح تسريح الشيوخ كيث ھيلبيغ، وجاي جنسن، ومارلين جنسن، وأوكتافيانو تينوريو كأعضاء في رابطة السبعين 

  .ّاألولى، وتعيينھم كأعضاء فخريين في السلطات العامة
 
  .ُن المقترح تسريح الشيخين كيث إدواردز والري غيبونز كعضوين في رابطة السبعين الثانيةم
 

ّيرجى من الذين يودون المشاركة في التعبير عن االمتنان لھؤالء اإلخوة لخدمتھم الممتازة، أن يظھروا ذلك ُ.  
 

ّمن المقترح أن نؤيد بقية السلطات العامة والسبعين المسؤولين عن المنا ّ ّ ّطق والرئاسات العامة للمنظمات المساعدة كما ھي ُ ّ
ًمؤلفة حاليا ّ َّ.  

 
ّيرجى من جميع المؤيدين إظھار تأييدھم ُ.  

 
  .ُيرجى من المعارضين، في حال وجودھم، إظھار معارضتھم

 
  .ّنشكركم أيھا اإلخوة واألخوات على تأييدكم، وعلى إيمانكم وتفانيكم وصلواتكم

 
 

102  
 

  قادة الكنيسة
 

   إيرينغھنري
 

  الرئاسة األولى
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22 L. Tom Perry 
182nd Semiannual General Conference 

Saturday Afternoon Session, October 6, 2.12 
 
 

  صالحينال بويناأل ي بصفاتالتحلّ 
 
  وم بيري ت .لشيخ ال
 

  ثني عشراإلرابطة الرسل من 
 

إليھما لتعليم إنجيل يسوع المسيح ين يحتاجان كثيرة للحصول على المساعدة والدعم اللذَ  تتوفّر لألبوين الصالحين طرقٌ 
  .ألوالدھم

 
ً مھمّ  اختبرتُ  ً حدثا ات البارزة المحطّ بعض  وفي .بعيد مولدي التسعين حياتي ھذا الصيف إذ احتفلتُ  فيشّكل محطّة ا

ى ھذه تستمعون إل نالذي بالشبايّھا أ .وتجاربه عند أحداث الماضينا بتفكير توقّفنأن جدي ، من المفيد والمُ الحياةفي 
مثل  ، كانهفي ولدتُ في الوقت الذي ولكن  تأثيراً بالغاً، ھذان يالسنوات التسععدد يؤثّر فيكم قد ال  ،ھاأو تقرأون كلمةال

   .ه أنعم علّي بحياة مديدةيوم عن امتناني لآلب السماوي ألنّ  عرب كلّ أنا أُ  .كبيراً يُعتبر إنجازاً  طويلالعمر الھذا 
 

كانت ، صغري في .بروز العصر الصناعي وعصر المعلومات منھا، في العالم ات كثيرةحياتي تغيير في شھدتُ |
ا اليوم، فُسبل الوصول إلى المعلومات أمّ  .االبتكارات ھمّ من أ اتاتف والطائروعة بأعداد ھائلة والھالسيارات المصنّ 
ً  ةر بصورة يوميّ مھا تتغيّ اوتبادلھا واستخد السريعة التي يشھدھا التحّوالت وتيرة ، تثير دھشتي هفي سنّي ھذ .تقريبا

ً العالم الذي نعيش في    .تستثير الخيال بقدرتھا على تحسين حياتنا البتكارات الحاليةّن العديد من اكما أ .ه جميعا
 

اھا إيّ  ناعلّميالقيم التي استمرارية لنضمن بحرارة ، نعمل ونصلّي حولناالتي تحصل ات السريعة التغييروسط ھذه 
 جوھريةية الھمّ األة الزواج ودسيّ ق ھاوعلى رأس .اآلن الزوالب اً مھّددبات بعض ھذه القيم ف .وع المسيحإنجيل يس
ً تكون اتان القيمتان تؤّمنان فھ .عدولل ينرئيسيّ  ينھدفشّكالن بالتالي ت، وھما للعائلة ً آمن اً مالذمرساة وبيوتا  ايمكن فيھ ا

   .ةقيماً أبديّ  واويكتسب اً خير واراوي محّب أن يتأثّ مس آبٍ أبناء  لكلّ 
 

بدأت تساعدني على تذّكر تجارب ف ،نويد مولدي التسعھذه المحطة في حياتي التي يشّكلھا عاالحتفال بعائلتي  تْ استبقَ 
من الرسائل التي  اً وھنا أذكر على سبيل المثال ابنة أخي التي جمعت وتشاطرت معي عدد .حياتي المديدة وتقديرھا

ً من مقّري البحري في جزيرة كنت قد كتبتھا ألھ ً تقريبا سايبان في المحيط الھادي خالل الحرب لي قبل سبعين عاما
  .العالمية الثانية

 
 ي لتفتحھا وتقرأھا لمناسبة عيد األمّ ھتھا إلى أمّ وجّ كنت قد رسالة ھي ، وخاص لفتت انتباھي إحدى ھذه الرسائل بشكلٍ 

ن يبَّ حمي اللماذا سأبقى دائماً ممتنّاً ألبي وأمّ  ادركوأن ت، على أمل ھامنمقتطفات الأوّد أن أشارككم بعض  .١٩٤٥عام 
ا وضعن ين اللذَ ين الصالحياألبوعن مثال خير فإّن والدّي يشّكالن  .في البيتعلّمتھا منھما لدروس التي تعلى ا
   .مااتھفي سلّم أولويّ  اھموالدتربية أحسن و امزواجھ
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  :بما يلي ١٩٤٥عام  ناسبة عيد األمّ ھتھا لمالرسالة التي وجّ  بدأت

 
  ي الحبيبة،أمّ 

 
أن أقضي العيد  في عام كنت أرغب كلّ  .بعيداً عنك عيد األمّ طالعي سوء أمضيُت ل طيلة السنوات األربع المنصرمة،"

عي وسفي ما يضاً، علّي أن أقوم بأفضل أة ھذه المرّ  مستحيلك، ولكن بما أّن ذلك بك وأفّكر أحبّ كم معك وأخبرك 
   .عبر البريدخواطري فأرسل لك 

 
نا الً، أأوّ  .وجود والدة رائعة إلى جانبيالناتجة عن التأثيرات اإليجابية  كلّ  تدركأ، مضى عامٍ  يّ أھذا العام أكثر من "
، لم يكن علّي في الصباح سريري ل منترجّ كنت أما فكلّ  .ين بھا من أجليمتقو الصغيرة التي كنتِ  إلى األعمال شتاقٌ م
ً وجوارب نظيفةا إبشأن من أقلق أ ً نظيفا  .االقيام به ھو أن أفتح ُدرجي فأجدھعلّي ما كان  لّ ك .ذا كنت سأجد قميصا

ً عرف كنت أوعند وقت تناول الطعام،  ً ني سأجد أنّ دائما كنت يل، وفي اللّ  .أُعّد بأفضل طريقة ممكنةه اً أحبُّلذيذ طبقا
فالعيش في المنزل  .للغايةالمناسب ألكون مرتاحاً سريري وعدد األغطية  نظيفة على شراشفني سأجد أنّ دائماً عرف أ

ً تعمكان م ً  ا    ."حقّا
 

قد يكون العيش في خيمة والنوم تحت ناموسية  .طابعھما العاطفيصدمني  من الرسالة،األّولين مقطعين ال عندما قرأتُ 
  .اً ز جدّ منزلي المميّ  إلىأفكاري  اأعادم قد على سرير مخيّ 

 
  :يبعت الرسالة إلى أمّ وتا

 
، مّما جعلنا نا كعائلةبالنسبة إليكانت الحياة ممتعةً للغاية  .أحتذي به ك تشّكلين مثالً تجاھك ھو أعمق ألنّ  يإّن شعور

لوقت لتصطحبي كنت تجدين الطالما  .ناصغرالتي عشناھا في  ذاتھااختبار السعادة  عبرنحذو حذوك ونستمّر  نأنريد 
 أنتِ  .كرةنشاط، من تسلّق الجبال إلى اللعب معنا بال للقيام بأيّ  عليكِ كال االتّ  يمكنناان ادي المتحّدر وكالعائلة إلى الو

ً  العائلةبل كانت  إجازة يّ أم تذھبا قط بمفردكما في وأبي ل عن المنزل، أرغب دائماً  بعيدني اآلن بما أنّ  .ترافقكما دائما
ألّن تصّرفاتي قد تجعل تعاليمك اآلن تجاھل أن أبوسعي يس ل .ت ممتعةً للغايةھا كانألنّ حياتي العائلية عن  ثفي التحدّ 

ً كبيراً ألستحّق أن تحدّ إلّي فالحياة تشّكل بالنسبة  .ك لم تُحسني تربيتياآلخرين يفّكرون أنّ  نورا سونّي أُدعى ابن يا
   .أنا فخور بھذا اللقب، وآمل أن أستحقّه بصورة دائمة .بيري

 
على  كنت أخطّط له لمناسبة عيد األمّ الذي  ممتعالوقت جعلك تمضين الالسنة المقبلة ألفي  إلى جانبككون أن أ آمل"

   .مدى السنوات األربع الماضية
 

   .الذي يعاني من اضطراباتبھا من أجل ھذا العالم  األمور الرائعة التي قمتِ  لكلّ  ليباركك الربّ "
 

   ١.ي، تومحبّ  لك كلّ 
 

   .فيه ترعرعتُ  والمجتمع الذي وتدوالجناح الالعائلة ورسالتي، فّكرت أيضاً بثقافة  قراءةفيما عاودُت و
  

عات مجموعة من القيم والتوقّ تتمثّل ب ،ثقافة إنجيل واحدة لدينا .ما ھا طريقة عيش شعبٍ د الثقافة على أنّ تُحدَّ 
إّن ثقافة اإلنجيل ھذه أو طريقة  .ألخيرةاأليّام ا يسيلقدّ  يسوع المسيح مشتركة بين جميع أعضاء كنيسةالوالممارسات 

عائالتنا  ھابالطريقة التي نربّي ظھر من ھي تو .وتعاليم األنبياء األحياءووصايا هللا، خطة الخالص، العيش تنجم عن 
   .فرديةونعيش حياتنا ال

 
ه اه وأمّ بك يترك الرجل ألذل" :٢٤: ٢مسؤوليته الفانية في سفر التكوين حول ل آلدم يمكن العثور على اإلرشاد األوّ 

   " .ويلتصق بامرأته ويكونان جسداً واحداً 
 

ما لألجيال المقبلة لترث األرض، إنّ بحسب القانون والشرع ليس فقط إعداداً  في إطار زواجٍ إّن جمع رجل وامرأة 
ً أكبر سعادة ورضا يمكن   تسلطاتعلن عندما  خصّ ھذا صحيح باألو .ة الفانيةبھذه التجر معرفتھما فييجلب أيضا
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ً للحياة والزواج الكھنوت  ال يمكن  نعمون بأمانٍ ي مثل ھذا الزواج ولدون في إطارٍ ي نالذي طفالإّن األ .ةبديأللقائما
   .آخرمكان  في أيّ  إيجاده

 
منتشراً  والعدحيث بات تأثير  ،يةً متزايدة في عالمنا ھذاأھمّ  تكتسبصالحان  أبوان إّن الدروس التي يلقّنھا في المنزل

عناية بطرق ذكية وممّوھة ب يھاجموھو  .العائلة ويدّمر أساس مجتمعنا أيّ تأّكل ييحاول أن  العدوفكما نعلم، إّن  .للغاية
أن يعقدا العزم  األبويننبغي على ي .وعھودھم ام األخيرة المؤمنينيسي األيّ ويقّوض ثقافة قدّ  يةلعائلاللتزام بالحياة اا

ى ه يمكن لمؤسسات أخروفي حين أنّ  .يةسة كّل التقديس وفي غاية األھمّ ھو مسؤولية مقدّ لبيت في االتعليم على أّن 
في نھاية ھذه المسؤولية ، تبقى )٦: ٢٢ األمثال( ربية الولد في طريقهعلى ت كالكنيسة والمدرسة مساعدة األبوين

ً  .بويناألالمطاف ُملقاة على عاتق  مسؤولية ن بضطلعاين اذھما اللّ الصالحين  بويناأل إنّ عظيم للسعادة، اللتدبير لوفقا
   .متھئنشتو أبناء اآلب السماوي رعاية

  
ين على المساعدة والدعم اللذَ لحصول طرق كثيرة للألبوين الصالحين  تتوفّر، الكبرى األبوية تنافي إطار مسؤولي

 إرساءتيح لألبوين دد خمسة اقتراحات تدعوني أقّدم في ھذا الص .لتعليم إنجيل يسوع المسيح ألوالدھم مايحتاجان إليھ
  : سرية أقوىثقافات أُ 

 
 ھموتفھّم اة األبناء الذين أرسلھم إليھمعلى محبّ  ااألبدي أن يساعدھم أبانا ينسائلَ حرارة، الصالة ب بوينألالً، يمكن لأوّ 

  .ھموإرشاد
 

وتناول الطعام  منزلية وعقد أمسيات عائلية سةدراسة النصوص المقدّ وة العائلي ةصالالاللجوء إلى  انياً، بوسع األبوينث
   .قيملل تواصل وتعليمٍ وقت العشاء  جعلما سنحت الفرصة، واً كلّ سويّ 

 
والقادة الشباب االبتدائية مع معلّمي ال ا كّل االستفادة من شبكة دعم الكنيسة فيتواصثالثاً، يمكن لألبوين أن يستفيد

الذين تّمت دعوتھم عبر التواصل مع ھؤالء  .بأوالدھما ونتمّ ھذين يات الوالرابطصفوف ال تارئاسأعضاء و
ً أساسيّ ا فھماً أن يوفّرمن ن ااألبو يتمّكن، اللعمل مع أوالدھم ھمصيخصوت    .دةة والمحدّ الحتياجات الطفل الخاصّ  ا

 
دھم بالبركات التي ھم على حفظ وصايا هللا، ووعوحثّ ، االدھممع أو امشاركة شھاداتھم لألبوين اً ما يمكنكثيررابعاً، 

   .يعد بھا أبونا السماوي أبناءه المؤمنين
 

مفيدة، ، وتقاليد وطقوس عائلية قواعد وتوقعات عائلية واضحة وبسيطة على أساسخامساً، بوسعنا تنظيم عائالتنا 
مقابلھا  اسبويكتيمكنھم أن  في البيتات سؤوليّ ماألوالد بموجبه تحّمل يالذي  ،"االقتصاد العائلي"مبدأ على أساس و

   .هنجنور على المال الذي يووضع الميزانية والتوفير ودفع الُعش بالتالي ايتعلّموفصات المخصّ 
  

ستشّكل ثقافاتنا العائلية الموطّدة حمايةً  .ةكنيسالأقوى تعمل بالتناسق مع ثقافة  ثقافات عائلية رساءھذه االقتراحات إلإّن 
ثقافة الترفيه وثقافة وفي  ،ھمقرانخة في ثقافة أمترسّ ال )٢٤: ١٥نافي  ١(" ريةتجارب العدو وسھامه النا"ألوالدنا من 
ثقافة اإلنترنت وثقافة وسائل اإلعالم التي يتعّرضون لھا وفي ثقافة االئتمان وثقافة االستحقاق، وفي المشاھير، 

من "يصبحوا  وأالّ " يعيشوا في العالم أن"أيضاً أن تساعد أوالدنا على  ةية القويّ عائلال ثقافةالمن شأن  .ةبصورة مستمرّ 
  .)١٩: ١٥ ايوحنّ " (العالم

  
ة إلنجيل ھذه المبادئ الخالصيّ  اأوالدھملقّنا يأن  بوينأله من واجب انّ إ" :ما يلي جوزف فيلدينغ سميث علّم الرئيس

وصايا هللا بعد ي االستمرار في حفظ قلبھم ف رغبوا من كلّ ، ولييجب أن يتعّمدوالماذا  عرفوايسوع المسيح لي
ون ، أتودّ ون عائالتكم وأوالدكم، أتودّ الطيّبون ھا اإلخوة واألخواتأيّ  .هللا ةحضرتمّكنوا من العودة إلى ولي ،تھممعموديّ 

وتوفير التعليم  ،منذ المھدبالتعليم البدء  عليكم ذلك،ن كنتم تريدون ؟ إ ...كمھاتكم قبلأن تكونوا مختومين آلبائكم وأمّ 
  ٢".لمبدأباكما بالقدوة 

 
  : العائلة على ما يليبشأن ينّص اإلعالن 

 
تقع على عاتق الزوج والزوجة مسؤوليّة جّدية ومقّدسة تقضي بأن يحبّا بعضھما ويعتنيا ببعضھما كما تقضي بأن يحبّا 

مقّدس واجب  بوينويقع على عاتق األ. )٣: ١٢٧المزامير " (البنون ميراث من عند الّرب."أوالدھما ويعتنيا بھم
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يقضي بتربية أوالدھما بالمحبّة والبّر، بتأمين حاجاتھم الجسدية والروحية، وبتعليمھم المحبّة وخدمة بعضھم البعض، 
  .الحفاظ على وصايا هللا والتصّرف كمواطنين يحترمون القانون حيثما عاشوا

  
مسؤوالً عن تأمين حاجات الحياة األساسية تنّص خطّة هللا على أن يترأّس األب عائلته بالمحبّة والبّر وأن يكون  ..."

وخالل تأدية المھام المقّدسة ھذه، على األب واألّم  .أّما مسؤولية األّم األساسية فتقضي بتربية أوالدھا .والحماية لھا
  ٣".مساعدة بعضھما كشريكْين متساويَْين

  
من الرائع أن نرى أزواجاً  هولكنّ  .لتصميم اإللھي، بحكم اهميعلى رعاية الجيل القادم وتعليشّدد األمومة  ردو أعتقد أنّ 

 معأوالدھم وتأثيرھم ويتواصلون تواصالً فّعاالً بشأن فيھا زجون يمعلى تحقيق شراكات حقيقية وزوجات عملوا 
   .والدھمأ

 
قافة عائلية ث إرساءإّن لذلك، ف .مضى وقتٍ  دنا ھي اليوم أكثر دھاًء ووقاحةً من أيّ الأو ضدّ الشرسة  إّن ھجمة الشرّ 

   .وعزلھم بالتالي عن التأثيرات الدنيويةمن شأنه تعزيز حماية أوالدنا، يّة قو
 

 آباءً بصفتنا  .نيفي رعايتكم أبناءه األبديّ هللا لقد أودع  .في صھيونالصالحون باء آلاھا ھات وأيّ تھا األمّ بارككم هللا أيّ 
س علينا أن نبذل ه لواجب مقدّ إنّ  .ق عمله ومجده بين أبنائهفي تحقيال بل ننضّم إليه نحن نتشارك مع هللا ، وأّمھات

   .باسم يسوع المسيح، آمين على ذلكوأنا أشھد  .قصارى جھدنا
  

  مالحظات
 

   ١٩٤٥عام أيار  ٣توم بيري إلى والدته من سايبان بتاريخ  .ھھا لوجّ  رسالة عيد األمّ  .١
  
٢. Joseph Fielding Smith, in Conference Report, Oct. 1948,153  

 
  ]35602[ ،١٩٩٥، "إعالن للعالم: العائلة" .٣

 
102   

 
 

  واألمومة ةاألبوّ 
 
 

  العائلة
 
 

  الزواج
 
 

  توم بيري  .ل
 
 

  عشر اثنإلا
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23 M. Russell Ballard 
182nd Semiannual General Conference 

Saturday Afternoon Session, October 6, 2012 
 
 

 انشغلوا بعمٍل مفيد
 

 راسل باالرد. الشيخ م
 

 من رابطة الرسل اإلثني عشر
 

  ". بعمل مفيد]المنشغلة"[يمكن القيام باألمور العظيمة والتخفيف من األعباء عبر جهود األيدي الكثيرة 

 .لقد رأيتم آيف قفز من آرسّيه . سنة في الكنيسة آّلها٩٠أّيها الشيخ بيري، أعتقد أّنك األآثر شبابًا بين البالغين 
  

، في آّل مّرة استمتع فيها بأآل البندورة الطازجة التي نضجت على الشجرة أو الدّراق الغّض من  األحّباءأّيها اإلخوة واألخوات
آان  . سنة إلى الوراء عندما آان والدي يملك بستانًا صغيرًا للدّراق في هوالداي، يوتاه٦٠ًة، أعود في ذاآرتي الشجرة مباشر

 .يرّبي النحل هناك من أجل تلقيح أزهار الدّراق التي آانت تنمو لتصبح ثمار دّراق آبيرة ولذيذة جّدًا في نهاية المطاف
 

يه وآانت تذهله طريقة عمل آالف النحل سوّيًا لتحويل الرحيق المأخوذ من زهور آان أبي يحّب النحل اللطيف الذي آان يرّب
يقول لنا أخّصائّيو التغذية في الواقع إّنه أحد األطعمة التي  .الدّراق إلى عسل ذهبي حلو، وهو من األطعمة الطبيعية األآثر إفادًة

 .ت والمعادن والمياهتتضّمن آّل المواد الضرورية للحياة، أي األنزيمات والفيتامينا
 

إّال أّنني منذ تلك األّيام،  .لطالما حاول والدي إشراآي في عمله في خاليا النحل ولكّنني آنت سعيدًا جّدًا بترآه يهتّم بالنحل وحده
 . ألف نحلة٦٠تعّلمت الكثير عن خلّية النحل المنّظمة جّدًا وهي مستعمرة من نحو 

 
هذا هاجسه الرائع المطبوع في ترآيبته الجينّية  . الرحيق وترآيز الرحيق ليتحّول إلى عسلُيدفع نحل العسل إلى التلقيح وجمع

 ألف نحلة ٦٠ إلى ٢٠ آيلوغرام فقط من العسل، على خلّية النحل، المؤّلفة من ٠،٤٥ُيقّدر أّنه من أجل إنتاج  .من قبل خالقنا
خالل فترة حياتها القصيرة من  ).فة توازي الدوران حول العالم مّرتينآمعّدل، القيام جماعّيًا بزيارة ماليين األزهار والسفر مسا

 . أسابيع فقط، تشّكل مساهمة نحلة عسل واحدة في خلّيتها أقّل من ِعْشر ملعقة صغيرة من العسل٦
 

ل التي تؤّمنها آّل نحلة وعلى الرغم من أّن هذه الكّمية قد تبدو عديمة األهّمية عندما نقارنها بالمجموع، فالكّمية الضئيلة من العس
فالعمل الذي يكون شاّقًا جّدًا بالنسبة إلى قّلة من النحل يصبح أسهل  .يعتمد النحل على بعضه البعض .هي أساسية لحياة الخلّية

 .ألّن آّل النحل يقوم بدوره بإخالص
 

راجع (ّن الياردّيين حملوا معهم نحل العسل نتعّلم في آتاب مورمون أ .لطالما آانت خلّية النحل رمزًا مهّمًا في تاريخ آنيستنا
واختار بريغهام يونغ خلّية النحل آرمز للتشجيع على الطاقة التعاونّية  .عندما سافروا إلى أميرآا منذ آالف السنوات) ٣: ٢أثير 

برى إلى الوديان الضرورية وإلهامها بين الرّواد من أجل تحويل الصحراء القاحلة المقفرة المحيطة ببحيرة سولت اليك الك
 .نحن المستفيدون من رؤيتهم وأعمالهم المجتهدة المشترآة .الخصبة التي لدينا اليوم
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إّن المنّصة هذه التي أقف عليها مصنوعٌة من خشب شجرة  .يمكن أن نجد رمز خلّية النحل في داخل العديد من هياآلنا وخارجها
 .ّينة برسوم خاليا نحل منحوتة عليهاجوز مزروعة في حديقة الرئيس غوردن هينكلي، وهي مز

 
] المنشغلة"[يمكن القيام باألمور العظيمة والتخفيف من األعباء عبر جهود األيدي الكثيرة  :تبرهن آّل هذه الرموز أمرًا واحدًا

ي العالم إذا عملنا مثل تخّيلوا ما الذي يمكن لماليين قّديسي األّيام األخيرة القيام به ف ).٢٧: ٥٨المبادئ والعهود " (بعمٍل مفيد
 .خلّية نحٍل في التزامنا المرآَّز والمتمحور حول تعاليم الرّب يسوع المسيح

 
 :لقد عّلمنا المخّلص أّن الوصّية األولى والعظمى هي

 
 … .ُتحّب الرّب إلهك من آّل قلبك ومن آّل نفسك ومن آّل فكرك"
 
 .تحبُّ قريبك آنفسك: والّثانية مثلها"
 
 ).٤٠–٣٩، ٣٧: ٢٢مّتى " (وصيَّتين يتعّلق الناموس آّله واألنبياءبهاَتين ال"
 

تخّيلوا  .علينا أن نحّب اهللا وأن نحّب أقرباءنا ونهتّم بهم آأنفسنا .إّن آلمات المخّلص بسيطة لكّن معناها عميق وله دالالت عميقة
سيح لنلّبي بانشغال وجهد حاجات اآلخرين ونخدم أولئك الخير الذي يمكن أن نقوم به في العالم إذا اجتمعنا واّتحدنا آأتباٍع للم

 .الذين هم حولنا أي عائالتنا وأصدقاءنا وجيراننا ومواطنينا
 

 ).٢٧: ١راجع رسالة يعقوب (وآما تلحظ رسالة يعقوب، إّن الخدمة هي في أساس الديانة الطاهرة 
 

ّصًة الخدمة اإلنسانّية الممنوحة في أوقات الكوارث آالحرائق نحن نقرأ عن الخدمة التي يقّدمها أعضاء الكنيسة حول العالم وخا
يجب أن تستمّر هذه االستجابات للطوارئ الضرورية والمقدَّرة جّدًا حتمًا آطريقة لحمل  .والفيضانات واألعاصير والزوابع

ين األعمال الرؤوفة الصغيرة التي ما الذي قد يكون التأثير التراآمي لمالي ولكن ماذا عن حياتنا اليومية؟ .أعباء بعضنا البعض
سيكون لذلك مع الوقت تأثيٌر تحويلٌي على آّل أبناء أبينا السماوي  نقوم بها يومّيًا انطالقًا من حّبنا المسيحي الصادق لآلخرين؟

ج إليه أآثر يحتاج عالمنا المضطرب إلى حّب المسيح اليوم أآثر من أّي يوٍم آخر وسيحتا .عبر إيصال حّبه لهم بواسطتنا نحن
 .بعد في السنوات المقبلة

 
إّن أعمال الخدمة اليومية البسيطة هذه قد ال تبدو آبيرًة وحدها وبحّد ذاتها ولكّننا عندما ننظر إليها جماعّيًا تصبح مثل الكمّية 

عندما يكون هذا الحّب ظاهرًا يحمل حّبنا هللا وألبنائه القّوة و .نحلة الواحدة في خلّية النحلالصغيرة من العسل التي تساهم بها ال
 .على األرض عبر ماليين أعمال الطيبة المسيحّية، سيحّلي ذلك العالم ويغّذيه برحيق اإليمان واألمل والمحّبة الداعم للحياة

 
إّن عددًا آبيرًا مّنا يحضر اجتماعات  ماذا علينا أن نفعل لنصبح مثل نحل العسل المتفاني ونجعل هذا التفاني جزءًا من طبيعتنا؟

ولكن هل عقولنا وقلوبنا منشغلة  .وهذا يستحّق المديح بال شّك . خاّصًة أّيام اآلحاد،الكنيسة بشكٍل منتظم ويعمل بجهٍد في دعواته
 مهتدون فعًال إلى إنجيل يسوع هل نقوم بهذه األعمال تلقائّيًا فقط أو أّننا باألعمال المفيدة بالقدر ذاته خالل بقّية أّيام األسبوع؟

آيف نقوم بالتغيير العظيم  آيف نأخذ بذرة اإليمان التي تغّذت في أذهاننا ونزرعها في أعماق أرض نفوسنا الخصبة؟ المسيح؟
 ).٢١–١٢: ٥راجع ألما (في قلوبنا الذي يقول ألما إّنه ضروريٌّ من أجل سعادتنا وسالمنا األبدّيين؟ 

 
وعقيدة المسيح وإنجيله هما الطريقة الوحيدة للحصول  .حتوي على آّل المواّد الضرورية لدعم الحياة الفانيةتذّآروا أّن العسل ي
ولن يصبح دافعنا للحّب والخدمة مثل دافع مخّلصنا إّال عندما تتخّطى شهادتنا ما هو في ذهننا وُتحَفر في  .على الحياة األبدية

 . تالميذ مهتدين بعمق للمسيح يقّوينا الروح من أجل الوصول إلى قلوب إخوتنا البشروفي هذه اللحظة فقط نصبح .أعماق قلوبنا
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راجع المبادئ (عندما ال تعود قلوبنا ترّآز على أمور العالم لن نطمح بعُد إلى أمجاد البشر ولن نسعى إلى إرضاء غرورنا فقط 

 :ي عّلمها يسوعبل نّتخذ الصفات الشبيهة بصفات المسيح الت ).٣٧–٣٥: ١٢١والعهود 
 
 ).٤١: ١٢١المبادئ والعهود (نحن نتمّتع بالرّقة واالّتضاع وطول األناة  •
 
 ).٤٢: ١٢١راجع المبادئ والعهود (نحن نتحّلى بالرأفة بال رياء وال خداع  •
 
 ).٤٥: ١٢١راجع المبادئ والعهود (نشعر بالمحّبة تجاه جميع الناس نحن  •
 
 ).٤٥: ١٢١راجع المبادئ والعهود (دائمًا تزّين الفضيلة أفكارنا  •
 
 ).٢: ٥راجع موصايا (ال يعود لدينا رغبة لفعل الشّر  •
 
: ١٢١راجع المبادئ والعهود (الروح القدس هو رفيقنا الدائم وتقطر مبادئ الكهنوت على أرواحنا آقطر الندى من السماء  •

٤٦–٤٥.( 
 

أنا أقترح بكّل بساطة أن نّتخذ  !بل على العكس .لحماسة الدينّية المفرطة أو التعّصبأنا ال أشّجع على اأّيها اإلخوة واألخوات، 
الخطوة المنطقية التالية في اهتدائنا الكامل إلنجيل المسيح عبر استيعاب عقائده في عمق قلوبنا ونفوسنا آي نعمل بحسب ما 

 . بموجبه– ونزاهة –نقول إّننا نؤمن به ونعيش بثبات 
 

 –إّنها تضفي البهجة إلى حياتنا والسالم إلى نفوسنا  .لنزاهة حياتنا وتزيد من إحساسنا بالروح وبحاجات اآلخرينتبّسط هذه ا
 .وهذا النوع من البهجة والسالم يأتي إلينا عندما نتوب عن خطايانا ونتبع المخّلص عبر حفظ وصاياه

 
يمكن أن نذآر عمًال يومّيًا بسيطًا واحدًا قد ُيحدث فارقًا   قلوبنا؟آيف نزرع حّب المسيح هذا في آيف يمكننا القيام بهذا التغيير؟

بالنسبة إلى آّل عضٍو في الكنيسة بمن في ذلك أنتم جميعًا، أّيها الصبيان والبنات والشّبان والشاّبات والراشدين الشباب واآلباء 
 .واألّمهات

 
 آّل يوم جديد، اطلبوا من اآلب السماوي أن يرشدآم لتتعّرفوا إلى في صالتكم الصباحية عند بداية :هذا العمل البسيط هو التالي

ّآزين، تمامًا ابقوا مر .ثّم تابعوا يومكم بقلٍب مليء بالحّب واإليمان بحثًا عن شخٍص تساعدونه .فرصة خدمة أحد أبنائه الغالين
لك، ستتوّسع حساسّيتكم الروحية وستكتشفون وإذا قمتم بذ .آما يرّآز نحل العسل على الزهور التي يجمع منها الرحيق واللقاح

 .فرصًا للخدمة لم تعرفوا أبدًا من قبل أّنها متاحة
 

 أي عبري أنا –لقد عّلمنا الرئيس توماس مونسن أّن اآلب السماوي يستجيب لصالة شخٍص آخر عبرنا في العديد من األحيان 
 .عبر أعمال الخدمة والحّب البسيطة التي نقوم بها بواسطة آلماتنا اللطيفة وأعمالنا الطّيبة، و–وعبرآم أنتم 

 
لذا فمن الضروري  .لكّنه يلّبي عادًة حاجاتنا من خالل شخص آخر .اهللا يالحظ وجودنا ويسهر علينا" :وقال الرئيس سبنسر آمبل
 ).Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball [2006], 82" (أن نخدم بعضنا البعض
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 سيرشدآم الروح وستتمّكنون من تمييز أولئك الذين – في المنزل والمدرسة والعمل والكنيسة –أعرف أّنكم إذا قمتم بذلك 
سيدعوآم الروح وسُتحفَّزون بشكٍل رائع من أجل المساعدة في تلقيح  .يحتاجون إلى خدمة معّينة أنتم وحدآم تستطيعون منحها

 .هالعالم بحّب المسيح النقّي وإنجيل
 

وتذّآروا أّنه مثل الكّمية القليلة جّدًا من العسل التي تساهم بها آّل نحلة عسل في الخلّية، إذا ضاعفنا جهودنا بعشرات اآلالف 
وحّتى الماليين من الجهود المفعمة بالصلوات لمشارآة حّب اهللا ألبنائه عبر الخدمة المسيحية، سيحدث تأثيٌر مضاعف من الخير 

إذا اجتمعنا سوّيًا سنؤّمن الحّب والتعاطف لعائالتنا آما  .ح إلى هذا العالم الذي يصبح أآثر ظلمًة يومًا بعد يوميأتي بنور المسي
 .وللوحيدين والفقراء والمكسورين وألبناء أبينا السماوي الذين يبحثون عن الحقيقة والسالم

 
اليومية إليجاد شخٍص يمكننا أن نؤّمن له بعض الخدمة أصّلي بتواضع أّيها اإلخوة واألخوات آي نطلب اإللهام في صلواتنا 

على " نعم"أصّلي آي نتمّكن في نهاية آّل يوم من أن نجيب بـ .المفيدة بما يتضّمن خدمة مشارآة حقائق اإلنجيل وشهاداتنا
 ).Hymns, no. 223" (هل قمُت بأّي عمل خير في العالم اليوم؟ هل ساعدُت أحد المحتاجين؟: "السؤالين

 
عسانا نلتزم به بإيمان مثلما يلتزم نحل العسل المتفاني الصغير بعمله، لهذا أصّلي بتواضع باسم يسوع المسيح،  .هذا هو عمل اهللا

 .آمين
 
 
 

102 
 

 الخدمة
 

 التلمذة
 
 عملال
 

 راسل باالرد. الشيخ م

 
 اإلثنا عشر
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24 Larry Echo Hawk 
182nd Semiannual General Conference 

Saturday Afternoon Session, October 6, 2012 
 
 
 "تعالوا إلّي يا بيت إسرائيل"
 

 الشيخ الري هوك
 

 من السبعين
 

 .دة في آتاب مورمونعندما نأتي إلى مخّلصنا يسوع المسيح ونطّهر قلوبنا، سنكون آّلنا أدوات في تحقيق الوعود العظيمة الوار
 

وقليًال بعد وصولي إلى معسكر آوانتيكو في فيرجينيا من أجل تلّقي  .تطّوعُت للخدمة في البحرّية األميرآية خالل حرب فيتنام
تعّرفُت إلى  . مجّندًا آخر في سالح البحرّية٥٤التدريب األساسي، وجدُت نفسي واقفًا بوضعّية التأّهب أمام السرير في ثكنتي مع 

مسؤول التدريبات وهو محارٌب قديم قّسته المعارك عندما رآل باب قاعة النوم في الثكنة ودخل إليها وهو يصيح متفّوهًا بكلمات 
 .يتغّلب عليها التجديف

 
وجد مسؤول التدريب ما يجعله يسخر  .بعد هذا التعارف الُمرِعب، بدأ يسير من إحدى أطراف القاعة ليواجه آّل مجّند باألسئلة

تقّدم في صّف مجّندي سالح البحرّية، فكان  .شكٍل منهجي من آّل مجّند بال استثناء وذلك بواسطة آلمات بذيئة وبصوت مرتفعب
 ".آّال، سّيدي الرقيب المدرِّب"أو " نعم سّيدي الرقيب المدرِّب" :آّل واحٍد منهم يصرخ جوابه آما آان يأمره مسؤول التدريب

 جاء وعندما .األمام نحو مباشرًة والنظر التأّهب بوضعّية بالوقوف األوامر تلّقينا ألّننا يفعله، آان ما فعًال أرى أن أستطيع أآن لم
 .بحث في ممتلكاتي ثّم عاد ليواجهني .خلفي الفراش على محتوياتها وأفرغ الرباط ذات بحقيبتي أمسك أّنه عرفت دوري،

ولكّنه وجهي؛  في يصرخ أن منه توّقعُت .لخاّصة من آتاب مورمونآان يحمل في يده نسختي ا .حّضرت نفسي لهجومه عندئٍذ
 "هل أنت مورموني؟: "دنا مّني وهمس قائًال

 
 ".نعم سّيدي الرقيب المدرِّب: "فصرخت آما آان قد أمَرنا

 
هل : "ٍئ جّدًاولكّنه وقف لحظًة ورفع يده التي آان يمسك فيها بكتاب مورمون وقال بصوت هاد .وتوّقعت األسوأ منه مّرة أخرى

 "تؤمن بهذا الكتاب؟
 

 "نعم سّيدي الرقيب المدرِّب: "فصرخت مجّددًا
 

 .وآنت متأّآدًا في هذه اللحظة أّنه سيصرخ ويتفّوه بالكلمات الُمحقِّرة للمورمونّيين ولكتاب مورمون ولكّنه اآتفى بالوقوف صامتًا
ثّم أآمل سيره إلى َمن بعدي من دون التوّقف عندي وتابع سخرّيته  .بتأنٍّ مورمون آتاب وبعد برهٍة، عاد باّتجاه سريري وأعاد

 .وتحقيره لكّل المجّندين الباقين بواسطة لغة التجديف
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ولكّنني ممتنٌّ ألّنني استطعُت أن أقول بال  .لطالما تساءلُت لماذا أعفاني هذا الرقيب القاسي في البحرّية من سخريته ذلك اليوم

إّن هذه  ".نعم، أنا أعرف أّن آتاب مورمون صحيح"و" ضو في آنيسة يسوع المسيح لقّديسي األّيام األخيرةنعم، أنا ع: "ترّدد
 .الشهادة هي هبٌة ثمينة ُمنحت لي عبر الروح القدس بمساعدة مبّشَرين ومستشار في رابطة الكهنة

 
 .عائلتي إنجيل يسوع المسيح الُمستعاد وتعّمدُت عامًا عّلم مبّشران اسمهما لي بيرسون وبويد آامبهويسن ١٤عندما آان عمري 

قبلت التحّدي  .وبعد سنَتين، تحّداني ريتشرد بورين، المستشار في رابطة الكهنة التي آنت أنتمي إليها، ألقرأ آتاب مورمون
 . صفحات على األقّل آّل ليلة حّتى أنهيت الكتاب١٠وقرأت 

 
وفي مقّدمة آتاب  ".ِتب لّالمانّيين وهم بقّية بيت إسرائيل؛ آما ُآتب لليهود واألممُآ"قرأت في صفحة العنوان لكتاب مورمون أّنه 

وفيما آنُت أقرأ آتاب  ."هم األجداد الرئيسّيون للهنود األمريكيين"شهادة ثانية ليسوع المسيح ُيقال إّن الالمانّيين : مورمون
" الّالمانّيين"خبر آتاب مورمون قّصة شعٍب ُوِصف جزٌء منه الحقًا بـي .مورمون، بدا لي أّنه متعّلٌق بأجدادي الهنود األميرآّيين

إّنها قّصة عالقات اهللا مع هؤالء السّكان  . قبل المسيح٦٠٠قرابة العام ) ٢٠: ٢ نافي ١" (أرٍض الموِعد"هاجر من أورشليم إلى 
وتوحي  .فترة خدمة يسوع المسيح بينهم بعد قيامتهيسرد الكتاب أيضًا  .القدامى الموجودين في مكاٍن ما على القاّرة األميرآية

راجع ألما (أجزاٌء من آتاب مورمون بأّنهم تفّرقوا مع مرور الزمن وانتشروا بين األميرآَتين والجزر الواقعة في البحار القريبة 
طاف وينزل غضب اهللا وتوّقع أنبياؤهم أّن جماهير غفيرة من األمم ستأتي إلى أرض الموعد هذه في نهاية الم ).١٠–٩: ٦٣

 ).١٤–١٠: ١٣ نافي ١راجع (على الّالمانّيين الذين سيتفّرقون وُيبادون ويكاد ُيقضى عليهم 
 

عندما بلغ  .ُوِلد والد جّدي إيكو هوك وهو من هنود الباوني في منتصف القرن التاسع عشر في ما ُيعرف اآلن تحت اسم نيبراسكا
إلفساح )  مليون هكتار٩،٣( مليون فّدانًا ٢٣التخّلي عن أرضه األّم التي تبلغ مساحتها  سنة، اضُطّر شعب الباوني إلى ١٩عمر 

 مشى شعب الباوني لمئات الكيلومترات جنوبًا إلى محمّية صغيرة موجودة في األراضي ١٨٧٤عام  .المجال أمام المستوطنين
 نسمة ُبعيد وصوله إلى ٧٠٠ ألف إلى أقّل من ١٢وآان عدد شعب الباوني قد تضاءل من أآثر من  .الهندية في أوآالهوما

 .وآانت قبيلة الباوني شأنها شأن قبائل أخرى تفّرقت وُأبيَدت وآاد ُيقضى عليها .أوآالهوما
 

وقد عّبر نافي عن هذه الرسالة فيما آان يفّسر رؤيا  .يحمل آتاب مورمون رسالًة خاّصة إلى ذّرية الّالمانّيين، بقّية بيت إسرائيل
في ذلك اليوم يعلم النفر الباقون من ذّريتنا أّنهم من بيت إسرائيل وأّنهم قوم عهد الرّب؛ وحينئٍذ " :لهذه األّيام األخيرةأبيه 

يستدّلون ويتعّرفون على أسالفهم، ويتعّرفون آذلك على بشارة مخّلصهم التي حملها إلى آبائهم؛ على هذا النحو يعرفون 
 ).١٤: ١٥ نافي ١" ( لهم آيف يقصدون إليه ويخلصونمخّلصهم ودقائق تعاليمه فيتبّين

 
إّن آتاب مورمون أصّح "آتب النبي جوزيف سميث  .إّنه يحتوي على ملء اإلنجيل األزلي .مقّدس نصٌّ مورمون هو آتاب إّن

" تاب من أّي طريق آخرإّنه حجر عقد ديانتنا وإّن اإلنسان سيقترب من اهللا أآثر بمتابعة تعاليم هذا الك... آتاب على األرض آما 
)Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith [2007], 64.(  لذلك، يحمل الكتاب رسالًة إلى آّل

 .شعوب العالم
 

وعندما تتسّلمون هذه " : سنة على وعد موروني١٧لقد رّآزت خالل قراءتي لكتاب مورمون للمّرة األولى عندما آان عمري 
م بأن تسألوا اهللا، اآلب األبدي، باسم المسيح إن آانت هذه األمور صحيحًة؛ وإذا سألتم بقلب خالص ونّية صافية األشياء أناشدآ

 ).٤: ١٠موروني " (مؤمنين بالمسيح فسوف يظهر الحقيقة لكم بقّوة الروح القدس
 

اعدتني هذه الشهادة على رسم دربي في وقد س .وفيما آنت راآعًا ألصّلي، تلّقيت شهادًة روحّية قوّية على صّحة آتاب مورمون
 .الحياة
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 .شهادة ثانية ليسوع المسيح: أنا أحّث آّل الناس على قراءة آتاب مورمون
 

تعّلموا عن  .أنا أسأل خاّصًة بقّية بيت إسرائيل، ساللة شعب آتاب مورمون أينما آنتم أن تقرأوا آتاب مورمون وتعيدوا قراءته
 .اقطعوا العهود مع الرّب والتزموا بها .أعطاه الذي والمثل المسيح يسوع تعاليم اتبعوا .مورمونالوعود الموجودة في آتاب 

 .اسعوا وراء إرشاد الروح القدس واتبعوه
 

واآلن يا إخوتي األحّباء ليتكم تأتون إلى المسيح، قّدوس " :أختم بكلمات عمالقي وهو نبيٌّ آخر من أنبياء آتاب مورمون
نعم، تعالوا إليه وقدِّموا نفوسكم آاملًة آتقدمة له، واستمّروا في الصوم والصالة  .رآوا في خالصه وقّوة فدائهإسرائيل، وأن تشت

 ).٢٦: ١عمني " (واثبتوا حّتى النهاية؛ وحيٌّ هو الرّب فإّنكم ستخلصون
 

.  العظيمة الواردة في آتاب مورمونعندما نأتي إلى مخّلصنا يسوع المسيح ونطّهر قلوبنا، سنكون آّلنا أدوات في تحقيق الوعود
 .وأنا أشهد على ذلك باسم يسوع المسيح المقّدس، آمين 
 
 

102 
 

 آتاب مورمون
 

 بيت إسرائيل
 

 األميرآّيون األصلّيون
 

 الري إيكو هوك
 

 السبعون
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25 Robert C Gay 
 

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

 
  

  ًماذا يعطي اإلنسان فداء عن نفسه؟
 
 

  الشيخ روبرت غاي
 
 

  من السبعين
 
 

ّعلينا التخلي عن كل خطايانا، الكبيرة منھا والصغيرة، من أجل الحصول على مكافأة اآلب بالحياة    .األبديةّ
 

ّطرح المخلص السؤال التالي على تالميذه ذات مرة   ١"ًماذا يعطي اإلنسان فداء عن نفسه؟" :ّ
 

ّإنه سؤاٌل علمني أبي أن أفكر فيه بانتباه منذ سنوات ّ ّخالل نشأتي، كان والداي يوكالنني بالقيام بمھام محددة في المنزل ويدفعان  .ّ ّ
ّ سنتا أسبوعيا للذھاب إلى السينما في أكثرية ٥٠دم ھذه األموال وھي أكثر بقليل من وكنت أستخ .ًلي أجرا مقابل ذلك العمل ً ً

ّ سنتا لصبي في الحادية عشرة من عمره٢٥ّوكان سعر تذكرة السينما في تلك األيام  .األحيان ً سنتا أنفقھا ٢٥وكان يبقى معي  .ً

  .ال يمكن لألمور أن تكون أفضل بعد !وخمسة ألواح سكاكرٌفيلم  . سنتات٥على ألواح السكاكر التي كان ثمن الواحد منھا 
 

ّ وفيما كنت أقف في الطابور يوما، تنبھت إلى أن سعر التذكرة . سنة١٢عمري  بات ّحتى يرام ما خير على ٍشيء ّكل كان ّ ً

ّ سنتا ما كان يعني لوحي سكاكر أقل٣٥ سنة كان ١٢لألوالد الذين يبلغ عمرھم  َ : ام بھذه التضحية فقلت لنفسيًلم أكن جاھزا للقي .ً
ٍلم يشك أمين الصندوق بشيء وجلبت ألواح  ً. سنتا٢٥ّفتقدمت وطلبت تذكرة بـ ."ما زال شكلك اليوم كما كان عليه منذ أسبوع" ّ

  .السكاكر الخمسة كالعادة بدل ثالثة
 

ٍكنت سعيدا جدا بھذا العمل، فأسرعت بعدئذ إلى المنزل ألخبر والدي عن إنجازي ال ً ّوفيما أخبرته كل التفاصيل، لم يقل  .كبيرًّ
واخترقت كلماته قلب الولد البالغ  "ّھل تبيع نفسك مقابل خمس سنتات يا بني؟: "ّوبعد أن انتھيت، نظر إلي ببساطة وقال ً.شيئا
ًإنه درٌس لم أنسه أبدا . سنة من العمر١٢ َ ّ.  

 
ًة كھنوت ملكيصادق األقل نشاطاّوبعد عدة سنوات، وجدت نفسي أطرح السؤال ذاته على أحد حمل ّكان رجال رائعا يحب  .ّ ً ً

ًكان ابنه موھوبا يلعب ضمن فريق رياضي محترف يسافر للمشاركة في  .ّولكنه لم يقصد الكنيسة لسنوات عديدة .عائلته ُ

عندما التقيت بالرجل،  .ةّكان ذلك الفريق قد فاز بالعديد من البطوالت المھم .المسابقات ويقوم بالتمارين والمباريات يوم األحد
ّذكرته أنه كحامل للكھنوت كان موعودا بتسلم  ً ٍ ّ ٌھل قيمة بطولة : "ّثم سألته. ّ إذا ما عظم قسمه وعھده٢]"أبونا[ّكل ما يملكه "ّ

  .ًوحجز موعدا لزيارة أسقفه" أنا أفھم ما تقوله: "فقال لي بلطف "ّوطنية أكبر من كل ما يملكه اآلب؟
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 فقد ٣]."بأبصارنا[تجاوز الھدف "ّيحثنا العالم على  .ًا اليوم أن يغمرنا ضجيج العالم على الرغم من نوايانا الصافيةّمن السھل جد

ًسألني أحدھم مؤخرا ًھل يھم حقا لو شربت كأسا واحدا؟: "ّ ً ً ّ ّمن ھو الرب الذي : "سأل قايين ّھل ترون أن ھذا سؤال الخصم؟ "ّ
ّلقد اتجر بالبكوريات والمواريث  .ّينتصر الشيطان عندما نبرر ألنفسنا اقتراف الخطايا الصغيرة .ّ ثم فقد نفسه٤"يجب أن أعرفه؟ ُّ

  .٧ وبعض الطبيخ٦ وخطأ إمالئي باالسم٥من أجل زجاجة حليب
 

ّا أن نبرر ّ سنتات أو بطولة وطنية، يمكننا إم٥ّعندما نفكر في التبادالت الكبيرة والصغيرة التي نقوم بھا في حياتنا أكانت بقدر 
ّإن السؤال الذي نواجھه ليس إذا ما كنا نقوم باألعمال التي  .أعمالنا ألنفسنا مثل قايين أو أن نسعى إلى الخضوع لمشيئة هللا ّ

ًتحتاج إلى التصحيح، ألننا دائما ما نقوم بھذه األعمال الدعوة ]" أكمل"[أو " أنكمش"بل يجب أن يكون السؤال ھل سوف  .ّ
  ٨من أجل تنفيذ مشيئة اآلب؟ّالموجھة لنفسي 

 
َّيحب الرب برنا ولكنه يطلب منا التوبة والخضوع المستمرين ّ ّ ّ ّ ّنقرأ في الكتاب المقدس أن الشاب الغني الذي يحفظ الوصايا ھو  .ّ ّ ّ

ّمن ركع أمام المخلص وسأله ما الذي يجب أن يفعله للحصول على الحياة األبدية ًوقد مضى الشاب حزينا عندما أجا .ّ به ّ
ّبع كل ما لك: ... ٌيعوزك شيء واحد: "ّالمخلص ِ".٩  

 
ّإال أن رجال غنيا آخر ولكن دنيوي، كبير ملوك الالمانيين، والد الموني، طرح السؤال ذاته حول الحياة األبدية فقال ً ً ّ أال ماذا " :ّ

 الفرح بھذا أظفر كي مملكتي رك أت ...]؟[عساني أفعل كي أولد من هللا ويقتلع من صدري ھذا الروح الشرير وأحظى بروحه
  ١٠".العظيم

 
ًإذا تبت عن جميع خطاياك وسجدت  ودعوت باسمه مؤمنا " ّھل تذكرون الجواب الذي أعطاه الرب للملك عبر خادمه ھارون؟ َ ُ

ُواثقا من أنك مجاٌب، فسوف تنال رجاءك ّ ً"١١.  
 

ًعندما فھم الملك التضحية المطلوبة، اتضع وجثا ثم صلى قائال ّّ   ١٢."ولسوف أھجر جميع آثامي ليتاح لي أن أعرفك... ّاللھم : "ّ
 

ّھذا ھو التبادل الذي يطلبه المخلص منا ّعلينا التخلي عن كل خطايانا، الكبيرة منھا والصغيرة، من أجل الحصول على مكافأة  :ّ ّ

دفاع عن الذات والتسويف والمظاھر يجب أن ننسى قصص تبرير أنفسنا والحجج والتحليالت وآليات ال .اآلب بالحياة األبدية
ّواالعتزاز بالنفس واألفكار التي تطلق األحكام على اآلخرين والتصرف بطريقتنا الخاصة ّعلينا أن نفصل أنفسنا عن كل ما ھو  .ّ

  ١٣.دنيوي ونقبل صورة هللا على جباھنا
 

ّتذكروا أيھا اإلخوة واألخوات أن ھذه التوصية تتطلب أكثر من مجرد عدم ّّ ّ ٍّفبمواجھة عدو ناشط، علينا  . القيام باألعمال الشريرةّ
ّنحن أيضا أن نتصرف ال أن نجلس  ٍفي تبلد غافل"ً َ إن قبول صورة هللا على جباھنا يعني خدمة بعضنا البعض١٤."ُّ بعض  .ّ

َالخطايا ھي خطايا باالرتكاب وأخرى ھي خطايا باإلغفال ونحن علينا الترفع عن النوعين ّ.  
 

ّ أخدم كرئيس بعثة تبشيرية في إفريقيا، تعلمت ھذه الحقيقة العظيمة إلى األبدعندما كنت ٍكنت في طريقي إلى اجتماع عندما  .ٍ
ّرأيت صبيا وحيدا يبكي بشدة إلى جانب الطريق ً وما إن سمعت ھذا  ".ّتوقف وساعد ھذا الصبي: "ٌقال لي صوت في داخلي .ً
ّالصوت حللت األمر في ذھني في أقل من ثان ِّأنت المسؤول المترئس وال  .ّسوف تتأخر .ّال يمكنك أن تتوقف" :ية وقلت لنفسيّ

ًيمكنك الدخول متأخرا إلى االجتماع ّ".  
 

ًعندما وصلت إلى صالة االجتماعات، سمعت الصوت ذاته يقول مجددا ّفأعطيت مفتاح سيارتي  ."اذھب لمساعدة ھذا الصبي: "ّ
ّلعضو في الكنيسة يدعى أفاسي وطلبت منه إحضار الصبي إلي كان  .كتفي على ّيربت بأحدھم شعرت دقيقة، ٢٠نحو  بعد. ُ

  .ّالصبي في الخارج
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ًاكتشفنا أن والده كان ميتا ووالدته في السجن ً. سنوات تقريبا١٠كان عمره  ٍرا مع معيل كان يعيش في األحياء الفقيرة لمدينة أك .ّ

لكن بعد ھذا اليوم من البيع بالمناداة، وجد  .ّوللحصول على ذلك، كان يبيع السمك المجفف في الشوارع .كان يطعمه ويأويه
ّالصبي ثقبا في جيبه عندما مد يده إليه ً ّعلمت أنا وأفاسي على الفور أنه إذا عاد من دون المال،  .ّكان قد خسر كل ما جناه .ّ

ّسيسمى بالكاذ ُب ولعله سيضرب ويرمى في الشارعُ َُ ّفھدأنا من روعه  .ّكنت قد رأيته المرة األولى في ھذه اللحظة من الھلع .ّ

  .ّوعوضنا عن خسارته وأعدناه إلى معيله
 

َعندما عدت إلى منزلي مساء ذلك اليوم، فھمت حقيقتين عظيمتين ًأوال، .َ  حدوا ّبكل ّيھتم هللا ّأن مضى ٍوقت ّأي من أكثر علمت ّ
ًثانيا، علمت أننا يجب أن نصغي دائما إلى صوت الروح في داخلنا ونسير  ًأبدا؛ ّعنا ّيتخلى ولن ّمنا  حيث يأخذنا، ١٥ً"مباشرة"ًّ

  .ّبغض النظر عن مخاوفنا أو انزعاجنا
 

َسأل التالميذ المخلص في أحد األيام من كان األعظم في ملكوت السموات ّ ّثم  .ويخضعوا كاألوالدّفقال لھم أن يھتدوا ويتضعوا  .ّ
ّألن ابن اإلنسان قد جاء لكي يخلص ما قد ھلك: "قال ّ وقد حدد مھمتنا بھذه الجملة الوحيدة١٦."ّ ّعلينا إنقاذ الضائعين المھمشين  .ّ

ِّالذين يعتبرون غير مھمين َ ى  بمساعدة اآلخرين عل١٨]"ننشغل"[ و١٧"صليبه] نحمل"[ّال يكفي أن نتفادى الشر؛ علينا أن  .ُ
ّبرأفة ومحبة نعانق الضال .االھتداء َ، ونستجيب لصرخات األيتام في معاناتھم وطلبات من ھم في الظلمة واليأس١٩ّ

٢٠ 
 ... ويھوذا قايين مثل يصبح الجميع جعل إلى الشيطان يحتاج ال" :ماكسويل نيل الشيخ قال .وصرخات معاناة العائالت المحتاجة

  ٢١."راقين كمحايدين أنفسھم يرون ... قادرينال الرجال جعل إلى فقط يحتاج ّإنه
 

ّبعد مؤتمر وتد حصل مؤخرا، اقترب مني فتى مراھق وسألني ًعسى أن تكون حياتنا المليئة بالخدمة تأكيدا  "ّھل يحبني هللا؟: "ًّ

ّدائما على أن هللا ال يتخلى عن أحد ّ ً.  
 

ّشيطان أن نبيع حياتنا من أجل كل ألواح السكاكر والبطوالت في ّيطلب منا ال "ًماذا يعطي اإلنسان فداء عن نفسه؟"وعلى سؤال 
ّأما المخلص فيدعونا من دون أي ثمن دنيوي إلى مبادلة خطايانا وقبول صورته على جباھنا ونقل ذلك إلى قلوب أولئك  .العالم ّ ّ

ُومقابل ذلك، يمكننا تسلم كل ما يملكه هللا والذي يقا .الذين يمكننا التأثير عليھم ّ ّل لنا إنه أعظم من كنوز األرض مجموعة كلھاّ ً ّ.٢٢ 
  ّأتتخيلون ذلك؟

 
ٍخالل رحلة إلى نيكاراغوا مؤخرا، الحظت لوحة معلقة في بيت متواضع لعائلة زرناھا ٍّ ً ً ِكتب عليھا .ّ ْشھادتي ھي ملكي : "ُ

ْ إن شھادتي ھي كنز نفسي، ومن صدق قلبي، أترك لكم شھاً.أيضا حالي ھي ھذه ."األغلى ُ ّدتي على أن ھذه الكنيسة ھي كنيسة ّ

ّهللا الحقيقية وأن مخلصنا ھو على رأسھا ويديرھا عبر نبيه المختار ّ   .باسم يسوع المسيح، آمين .ّ
  
 

  مالحظات
 
١. 
 

  ٢٦: ١٦ّمتى 
 
٢. 
 

  ٣٨: ٨٤المبادئ والعھود 
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٣. 
 

  ١٤: ٤يعقوب 
 
٤. 
 

  ١٦: ٥موسى 
 
٥. 
 

أساس الخالف بين زوجة توماس مارش ) ّالغنية بالقشدة(حليب من ضرع البقرة كانت زجاجة حليب والقطرات األخيرة من ال
ّوعندما اكتشفت السيدة ھاريس أن السيدة مارش لم  .والسيدة ھاريس اللتين كانتا قد وافقتا على جمع الموارد وصناعة الجبن ّّ

 نقل .ّ السيدة ھاريس وتشاجرت المرأتانتضع القطرات األخيرة من ضرع البقرة في الحليب بل احتفظت بھا لنفسھا، انزعجت
ّ ثم انتقلت القضية من األسقف إلى المجلس األعلى ثم .ھاريس ّالسيدة جانب إلى وقف الذي األسقف إلى المسألة مارش توماس ّّ

ّإلى الرئاسة األولى واتفق الجميع على أن السيدة مارش ھي المخطئة ّ ٍوتسبب ذلك بشرخ بين توماس مارش واإلخوة .ّ وبعد فترة  .ّ
ّوجيزة، شھد توماس مارش أمام قاض في ميسوري أن المورمونيين معادون لوالية ميسوري ّ  ,George A. Smithراجع ( .ٍ

“Discourse,” Deseret News, Apr. 16, 1856, 44.(  
 
٦. 
 

ّعندما أطلق النبي جوزف سميث دعوة إلى سايمونز رايدر لتأدية مھمة تبشيرية، اكتشف رايدر أن ّ ٍ اسمه كان قد كتب بشكل ً ُ

ًفشعر باإلھانة وأدى ذلك إلى ارتداده ومشاركته الحقا في معاقبة النبي بالقطران والريش .خاطئ في الرؤيا المطبوعة ّولكن  .ّ

ّرايدر لم يكن يعلم أن جوزف سميث كان يملي الرؤى إلى كتابه عادة ولم يكن لديه أي دور في الخطأ اإلمالئي ً ّ ُ راجع ( .ّ
Milton V. Backman Jr., The Heavens Resound: A History of the Latter-day Saints in Ohio, 1830–

1838 [1983], 93–94; and Donald Q. Cannon and Lyndon W. Cook, eds., Far West Record: 
Minutes of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1830–1844 [1983], 286.(   

 
٧. 
 

ّ من سفر التكوين أن عيسو باع بكوريته إلى يعقوب مقابل ٢٥يخبرنا اإلصحاح    )٣٤عدد " (الخبز وطبيخ العدس"ّ
 
٨. 
 

  ١٩–١٨: ١٩راجع المبادئ والعھود 
 
٩. 
 

  ٢٢–٢١: ١٠راجع مرقس 
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١٠. 

 
  ١٥: ٢٢ألما 

 
١١. 

 
  ١٦: ٢٢ألما 

 
١٢. 

 
  ١٨: ٢٢ألما 

 
١٣. 

 
  ١٩–١٤: ٥راجع ألما 

 
١٤. 

 
  ٧: ٦٠لما أ

 
١٥. 

 
  ١٨: ١مرقس 

 
١٦. 

 
  ١١: ١٨ّمتى 

 
١٧. 

 
  ٨: ١يعقوب 

 
١٨. 

  
  ٢٧: ٥٨المبادئ والعھود 

 
١٩. 

 
  ٣٢–١١: ١٥راجع لوقا 
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٢٠. 

 
  ١٦–١٥: ١راجع تاريخ جوزف سميث 

 
٢١. 

 
Neal A. Maxwell, Deposition of a Disciple (1976), 88  

 
٢٢. 

 
  ٣٨: ١٩راجع المبادئ والعھود 

 
 

102  
 
  لتواضعا

 
  التوبة

 
  التضحية

 
  روبرت غاي

 
  السبعون
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26 Scott D Whiting 
182nd Semiannual General Conference 

Saturday Afternoon Session, October 6, 2012 
 

 الهيكل معايير
 

 وايتينغ سكوت الشيخ
 
 السبعين من
 
 حياتنا عيشن أن المفترض من التي للطريقة رمٌز حّتى أو نوٌع هي الكنيسة هذه تعتمدها التي الهياآل لبناء العالية المعايير ّنإ

  .بموجبها
 األبواب لحدث آمنّسٍق خدمتي خالل عشُتها تجربًة تذّآرت يوتاه، في الجميل سيتي بريغهام هيكل في مؤّخرًا جولتي خالل

 .هاواي في التاريخي الي هيكل في الثقافي واالحتفال التكريس إعادة وحفل المفتوحة
 
 لقسم التنفيذي المدير مع الهيكل في بجولٍة للقيام دعوتي تّمت نطاق،ال الواسعة الترميم أعمال إنجاز من أشهر بضعة قبل

 العاّمة التعّهدات شرآة من أفراد عّدة الجولة في حضر ذلك، إلى إضافًة .الهياآل قسم في ومساعديه واآر وليام الشيخ الهياآل،
 في ٨٥ ُأنجز قد آان تلك، الجولة تاريخ وفي .تهونوعّي العمل تقّدم مراجعة الجولة أهداف أحد آان .الترميم أعمال ُلزِّمت التي
 .العمل من المئة

 
 المتعّهد مع ويتحّدثون العمل يتفّقدون آانوا فيما إليهم واستمعت ومساعديه واآر الشيخ راقبت الهيكل، أرجاء في نتنّقل آّنا وفيما
 بذلك، قيامه بعد مّرات، عّدة .أخرى إلى غرفة من ناتنّقل مع الجدران على يده يمّرر آان الرجال أحد أّن أحيانًا الحظت .العام
 إّن .الجدار هذا على الخِشنة بالمساحات أحّس أنا: له ويقول العام المتعّهد من يقترب ثّم البعض ببعضها أصابعه يفرك آان

 .بجّدية مالحظة آّل يسّجل المتعّهد وآان ."الجدار هذا تمليس إعادة عليك .الهيكل معايير ضمن ليست الخشنة المساحات
 
 مرآَّبة جميلة نافذة إلى انتباهنا ولفت نفسه الرجل أوَقفنا الناس، من قليل عدٌد سوى أبدًا يراه لن الهيكل في موقع من اقتربنا لّما

 هندسي شكٍل على وتحتوي أمتار ١،٨ وطولها أمتار ٠،٦ النافذة عرض آان .بالرصاص الُمعشَّق الزجاج من مصنوعة حديثًا
 الرسم هذا من جزءًا آان سنتمترات ٥ بقياس الملّون الزجاج من صغير مرّبع إلى بإصبعه فأشار .الملوَّن الزجاج من صغير
 أداٌة يدي وفي قريبة معاينٍة بعد ولكن .مستقيم بشكل مرّآٌب أّنه لي وبدا المرّبع إلى فنظرت ".ملتٍو المرّبع هذا إّن: "وقال البسيط
 المتعّهد إلى التعاليم فُأعِطَيت .مليمترات ثالثة بفارق ملتويًا فعًال آان الصغير المرّبع هذا وأّن خطأال أرى أن استطعت للقياس،
 .الهيكل لمعايير مطابقًة تكن لم ألّنها النافذة هذه باستبدال

 
 أن طبعًا المستبعد من آان .ُيالَحظ ال يكاد الذي الصغير الخطأ هذا بسبب ُتستبَدل أن يجب آاملًة نافذًة بأّن فوجئت أّنني أعترف
 .الهيكل في البعيد موقعها إلى نظرًا النافذة هذه وجود إلى حّتى يتنّبه أو النافذة في الخطأ بهذا شخٍص أّي يعرف

 
 أّنني ظننُت ما في باألحرى أو التجربة، هذه من تعّلمته ما في فّكرت اليوم، ذلك في الهيكل من العودة طريق على آنت وفيما
 العمل انتهى قد آان الذي الهيكل في أخرى بجولٍة للقيام ُدعيت عندما أسابيع، عّدة بعد إّال الجولة لهذه فهمي يتوّضح ولم .تعّلمته
 .فيه
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 تقدير طبعًا تستطيعون .البناء في األخيرة اللمسات وجودة جماله أذهلني هاواي، في بالكامل الُمرمَّم الي هيكل إلى دخلت عندما
 استبدال فعًال تّم هل الجدران؟ بتمليس المتعّهد قام هل ".الخطأ يشوبها "التي والنافذة" الخشنة "الجدران من اقترُب وأنا ترقُّبي
 هي هذه: "بدايًة ففّكرت .الجدران على معّلقًا الجميل الجدران ورق برؤية فوجئت الخشنة، الجدران من اقتربُت عندما النافذة؟

 مخطَّطًا آان أّنه علمت فقد صحيحًا، يكن لم هذا ولكّن ".بتغطيتها اآتفى لقد – الجدران في الخشونة مع المتعّهد تعامل طريقة إذًا
 ال تكاد التي الصغيرة الخشنة المساحات بعض اعُتبرت لماذا فتساءلت .الجدران هذه على الجدران ورق ُيعلَّق أن البداية منذ

 ذات النافذة فيه تقع آانت الذي الموقع من الصبر بفارغ اقتربُت ثّم .الجدران بورق سُتغّطى آانت إن مهّمًة ملحوظة تكون
 ففّكرت .النافذة أمام مباشرًة السقف إلى األرض من تمتّد حوض في موضوعة جميلة نبتة برؤية وفوجئت الملتوي المرّبع
 أزحت أآثر، اقتربت عندما ولكّنني ."اهأخف لقد – الملتوي المرّبع مشكلة لحّل المتعهد اعتمدها التي الطريقة هي هذه: "مجّددًا
 مستقيم موقٍع في اآلن بات ملتويًا آان الذي الصغير فالمرّبع .بالفعل النافذة استبدال تّم أّنه رأيت عندما وابتسمت النبتة أوراق

 .النافذة هذه أمام نبتة وضع يتضّمن للصالة الداخلي التصميم آان لطالما أّنه وعلمت .الهندسي الرسم ضمن ومناسب
 

 إن استبداًال وحّتى إضافيًا عمًال التناسق قّلة بعض يشوبها ونافذٌة الخشنة المساحات من القليل على تحتوي جدراٌن تتطّلب قد لماذا
 جّدًا؟ العالية المعايير هذه احترام المتعّهد على آان لماذا الناس؟ من قليل عدٌد سوى يراها أو يلمسها لن
 

 هذه وقرأت الُمنجزة الخارجية الواجهة إلى نظرت عندما جوابي وجدت التفكير، في منهمٌك وذهني يكلاله من أخرج آنت فيما
 ".الرّب بيت للرّب، قدٌس: "الكلمات

 
 المراسيم جدرانها ضمن وُتؤّدى الستخدامنا مبنّيٌة المقّدسة المباني فهذه .بالضبط ُمعلٌن هو آما هي الكنيسة هذه هياآل إّن

 معايير الحترام طلبنا فعبر .الفعلي البيت هذا صاحب هوّية حول شكوك أّي هناك يكون أن يجوز ال ولكن .الصيةوالخ المقّدسة
 نكّرم أّننا ناظٍر لكّل أيضًا نظهر بل فحسب، المسيح يسوع للرّب واحترامنا حّبنا نظهر ال التفاصيل، أصغر حّتى الدقيقة البناء

 .ونعبده البيت هذا صاحب
 
 :يلي بما الرّب أوصى نافو، في هيكٍل لبناء سميث جوزف للنبي أعطَيت لتيا الرؤيا في
 
 أشجار ... وأحضروا ... اآلثار بهذه معرفٌة له من وجميع القديمة آثارآم وجميع الكريمة وأحجارآم وفّضتكم بِذَهبكم تعالوا"

 الثمينة؛ األرض
 

 ١."العلّي فيه يسكن لكي السمي بيتًا وابنوا"... 

 
 ال نحن ٢.عاملة يد وأحسن المواّد أجود مستخدمًا للرّب هيكًال بنى عندما القديم العهد في سليمان الملك أّسسه نمطًا لكذ ويتبع
 .الكنيسة هياآل نبني عندما المناسب، االعتدال مع اليوم، النمط هذا نتبع نزال

 
 قمنا قد آّنا إذا وما جهودنا مستوى يعرف فالرّب يومًا، هتلمس أو الخطأ سترى الفانية واأليدي العيون تكن لم إن حّتى أّنه تعّلمت
 نصحنا وقد .الهيكل لبرآات مستحّقة حياًة نعيش أن أجل من الشخصّية جهودنا على أيضًا ذلك ينطبق .وسعنا في ما بأفضل
 :قائًال الرّب

 
 عليه؛ مجدي يحّل فسوف ملّوثًا، يكون يالآ يدخله، بأن طاهر غير شيء ألّي يسمحوا ولم الرّب، باسم لي بيتًا شعبي بنى وإذا"
 
 .اهللا سيرون سيدخلونه الذين القلوب أنقياء وجميع إليه سآتي ألّني هناك ستكون حضرتي نعم،"
 
 ٣."مقّدسة غير هياآل أدخل لن ألّني فيه مجدي يكون ولن أدخله، فلن تنّجس إذا ولكن"
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 بذلنا نكون ال وعندما الرّب، تعاليم مع تتوافق ال الخاّصة حياتنا في ربعناص علم على نصبح عندما المتعّهد، شأن شأننا ونحن

 نتذّآر أن علينا .الرّب عن خطايانا إخفاء نستطيع ال بأّننا واالعتراف خطأ، أّي لتصحيح بسرعة التحرُّك علينا جهودنا، قصارى
 ٤."رّبال روح وتحزن تنسحب؛ السموات فإّن ، ... خطايانا بتغطية نقوم عندما "أّنه

 
 أن المفترض من التي للطريقة رمٌز حّتى أو نوٌع هي الكنيسة هذه تعتمدها التي الهياآل لبناء العالية المعايير أّن أيضًا تعّلمت
 :قال عندما األولى الكنيسة إلى أعطَيت التي الرسول بولس تعاليم فرديًا نطّبق أن ويمكننا .بموجبها حياتنا نعيش

 
 فيكم؟ يسكن اهللا وروح اهللا كلهي أّنكم تعلمون أما"
 
 ٥."هو أنتم الذي مقّدس اهللا هيكل ألّن اهللا فسيفسده اهللا هيكل يفسد أحد آان إن"

 
 وندخل المحاسبة عمر إلى نصل عندما ولكّننا .اإللهية للصنعة العجائبية النتيجة ونحن المواّد أجود من مصنوٌع مّنا شخص آّل

 نحمل لعّلنا .التصليح وأعمال الترميم إلى بحاجٍة يصبح أن الخاّص لهيكلنا يمكن ب،والتجار الخطيئة حيث المعرآة ساحة
 لحسن .مقّدسة أماآن في اإلقامة من لنتمّكن االستبدال إلى تحتاج نفوسنا في نوافذ أو التمليس إلى تحتاج داخلنا في خشنًة جدرانًا
 أن هو المطلوب ولكّن للكمال الدائم سعينًا من الرغم على الكمال معايير ليست نلّبيها أن مّنا ُيطلب التي الهيكل معايير أّن الحّظ
 مستحّقة حياٍة عيش إلى جميعًا نسعى أن أجل من أصّلي .المسيح ليسوع آتالميذ لنعيش وسعنا في ما بكّل ونقوم الوصايا نحفظ

 .دائمًا اهللا روح فينا يسكن لكي والشوائب اءاألخط وإزالة الضرورية بالتحسينات والقيام الجهود أفضل بذل عبر الهيكل لبرآات
 .آمين المسيح، يسوع باسم

 
 مالحظات

  
 ٢٧–٢٦: ١٢٤ والعهود المبادئ .١
 
 
 ٧–٦ األّول الملوك راجع .٢
 
 
 ١٧–١٥: ٩٧ والعهود المبادئ .٣
 
 
 ٣٧: ١٢١ والعهود المبادئ .٤
 
 
 ١٩ دالعد أيضًا راجع ؛١٧–١٦: ٣ آورنثوس أهل إلى األولى الرسالة .٥
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27 Neil L Andersen 
 

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

 
 

  تجربة إيمانكم
 
 

  الشيخ نيل أندرسن
 
 

  من رابطة الرسل اإلثني عشر
 
 

ِومثل النار المضطرمة التي تحول الحديد إلى فوالذ، ببقائنا مخلصين خالل التجربة المحرقة إليم ًاننا، تتم تنقيتنا وتقويتنا روحياّ ّ ّ.  
 

ّمنذ عشر سنوات، عندما كنا أنا وزوجتي كاثي نقيم في ساو باولو، في البرازيل، كان الرئيس دايفد ماريوت يرأس البعثة 

كانوا  .ّاكان وزوجته نيل وأبنائھما ويل وويسلي وترايس يقيمون على مقربة من .ّالتبشيرية في إنترالغوس، ساو باولو، البرازيل
ّقد تركوا منزلھم وعملھم والكثيرين من أفراد عائلتھم لتلبية دعوة من النبي لتأدية مھمة تبشيرية ّ ّ.  

 
 سنة من العمر، ٢١ّكانت شاحنة قد صدمت ابنتھما الغالية والبارة جورجيا البالغة  .ّاتصل بي الرئيس ماريوت عصر ذات يوم
ّى الكمان في جامعة إنديانا، بينما كانت عائدة على دراجتھا الھوائية إلى المنزل بعد وھي طالبة في سنتھا األخيرة من العزف عل ّ

  .ولكن بعد مرور ساعات، ساءت حالھا بشكل كبير .ّبحسب األخبار األولى، كانت حال جورجيا جيدة .أحد اجتماعات الكنيسة
 

عندما وصلت إلى  ً.غادرت والدتھا البرازيل ليال .ّبدأ أفراد العائلة واألصدقاء يصومون ويصلون من أجل معجزة لجورجيا
ًإنديانا في اليوم التالي، استقبلھا ولداھا األكبر سنا اللذان شرحا لھا والدمعة   .ّتوفيت عندما جورجيا مع كانا ّأنھماعينيھما  في ّ

 
ّبكوا وصلوا وت .ُراقبت عائلة ماريوت خالل ھذه التجربة وفي األشھر والسنوات التي تلتھا ٍحدثوا عن جورجيا وشعروا بألم َ ّ

ّوحزن عميقين غير أن إيمانھم لم يتزعزع َفي جلسة قبل الظھر، سمعنا عن إيمان مماثل في حياة عائلتي بوين وويلبرغر  .ٍ ٍ
  ١.الجميلة

 
ّتشكل ھبة اإليمان عطية روحية ال تقدر بثمن ّ ًّ ًإذ صلى المخلص قائال .ّ ّ ك أنت اإلله الحقيقي ّوھذه ھي الحيوة األبدية أن يعرفو: "ّ

  ٢."وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته
 

ُوھو يتعزز بمعرفتنا أن ملء اإلنجيل استعيد إلى  .ّيتمحور إيماننا حول هللا أبينا وحول ابنه يسوع المسيح، مخلصنا وفادينا ّ ّ

ّاألرض، وأن كتاب مورمون ھو كلمة هللا، وأن األنبياء والرسل يحملون اليوم مفاتيح الكھن نحن نكتنز إيماننا، ونعمل على  .وتّ
ّتقوية إيماننا، ونصلي لزيادة اإليمان، ونبذل كل ما في وسعنا لحماية إيماننا والدفاع عنه ّ.  
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ًحدد بطرس الرسول شيئا أسماه    :ّتذكروا كلمات يسوع . وكان قد اختبر ذلك٣."تزكية إيمانكم"ّ

 
  !لحنطةھوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كا... سمعان، "
 
ُولكني طلبت من أجلك كي ال يفنى إيمانك" ّ".٤  
 

ًشجع بطرس الحقا اآلخرين ّتستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة، ألجل امتحانكم، كأنه أصابكم أمٌر غريبال : "قال :ّ ِ".٥  
 

ُھذه الباليا أو التجارب المحرقة مصممة لتقويكم ولكنھا تستطيع أن تضعف ثقتكم بابن  ّ ّ َّ ُهللا أو تدمرھا حتى وأن تضعف عزمكم ِ ّ ّ
ّكثيرا ما تكون ھذه التجارب مقنعة، ما يجعلھا صعبة التحديد .على الوفاء بوعودكم له ِھي تبدأ من نقطة ضعفنا ووھننا  .ً ْ َ

ّوحساسيتنا أو من األمور األكثر أھمية بالنسبة إلينا ّفالتجربة ذاتھا قد تكون اختبارا حقيقيا يمكن تحمله .ّ ً ّ بالنسبة إلى شخص معين ًّ ٍ
ِوتجربة محرقة بالنسبة إلى شخص آخر ً.  

 
تغوصون في أبسط األمور التي ساعدت على بناء جوھر   عندما تواجھون تجربة إيمان؟٦"ثابتين غير متزعزعين"كيف تبقون 

ّتمارسون اإليمان بالمسيح، وتصلون، وتتأملون في النصوص المقدسة، وتتوبون وتحفظون: إيمانكم ّ  الوصايا وتخدمون ّ
  .اآلخرين

 
ّإن ابتعادكم عن ملكوت هللا خالل تجربة إيمان أشبه بترك  ! مھما تفعلون، ال تبتعدوا عن الكنيسة–عندما تواجھون تجربة إيمان 

  .أمان ملجأ العاصفة السالم تحت األرض عند بدء اإلعصار
 

ّفلستم إذا بعد غرباء ونزال، بل رعية مع: "قال بولس الرسول ً  .َ نحن نحمي إيماننا ضمن حرم الكنيسة٧."ّ القديسين وأھل بيت هللاً
 الشھادة ونشارك الموسيقى، خالل من ّونتعبد ّنصلي ونجد االستجابة لصلواتنا، آخرين، مؤمنين مع اجتماعات نحضر عندما
ّالمخلص، ونخدم بعضنا بعضا، ونشعر بروح الرب على ً : ّأعلن الرب .نوت، ونزور الھيكلّنتناول القربان، ونتسلم بركات الكھ .ّ

ٌثمة دائما مكان لكم ھنا . عندما تواجھون تجربة إيمان، ابقوا ضمن سالمة وأمان بيت هللا٨."ّتظھر القوة اإللھية في المراسيم" ً ّ. 
ًما من تجربة كبيرة بحيث ال نستطيع تخطيھا معا ّ.٩  

 
 كانت التي ّفالسلوكيات .سريعة بوتيرة ّتتغير التي العناصر من عاتللمجتم األخالقية َالقيم ُتعتبر :قال الرئيس توماس مونسن

  ١٠."الكثيرين قبل من مقبولة ...اليوم  باتت أخالقية وال مقبولة غير ُتعتبر
 

َّثمة العديدون من الراشدين العازبين في الكنيسة وقد تخطى عمرھم سنوات رشدھم األولى ّوفي حين أنھم يجدون حياتھم  .ّ

ّتلفة عما توقعوه، ھم يحفظون قانون العفةالراھنة مخ ّ ّأود أن أعبر عن احترامي وتقديري  .ً قد يكون ذلك تجربة إليمانھم١١.ّ ّ

  .َالفائقين لتالميذ المسيح ھؤالء
 
ًهللا أوصى بممارسة قدرات الخلق المقدسة فقط بين رجل وامرأة يجمعھما رباط الزواج شرعا"  في العھد الجديد رفع ١٢."ّ

ّ علمنا أال نحكم على ١٣."َمن ينظر إلى امرأة ليشتھيھا، فقد زنى بھا في قلبه: "ّ المعيار األخالقي ألتباعه عندما أعلنّالمخلص ّ

ًاآلخرين غير أنه لم يخف أن يقول ذلك مباشرة    ١٤."ًأيضا] تخطئوا[وال ] اذھبوا: "[ّ
 

ًعلى األرجح أنكم تعرفون أحدا مثلھا أو قد تكون .لعائلتنا صديقة ًمخلصة دائما، تخدم في الكنيسة بنبل، ماھرة في  .ون أنتم مثلھاّ ٌ

ّمھنتھا، محبوبة من عائلتھا، وفي حين توقعت الزواج وإنجاب األوالد، بقيت عازبة ُلقد اتخذت القرار بأن أضع ثقتي : "قالت .ٌ ّ

ٍإن زيارة الھيكل بانتظام تساعدني على التركيز بشكل أكبر على األ .في يسوع المسيح ّھي تذكرني بانني لست  .ّمور األبديةّ ّ

ًوحيدا أبدا ُبركة ستحجب ... ّبأن ال ... أنا أؤمن  .ً   ١٥."ّمخلصة لعھودي، بما في ذلك قانون العفة... ّطالما أنني ... ُ
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ّوأدى صديق آخر مھمة تبشيرية بارزة تالھا تدريب أكاديمي معمق ّّ ذاب جنسي شعور بانج :تجربة إيمانه .ّتمنى بناء عائلة .ّ

ًكتب لي مؤخرا .مثلي ّتلقيت وعدا في بركتي البطريركية بأن تكون لي عائلتي الخاصة في يوم من األيام" :ّ ّ ّ ً أكان ذلك سيحدث  .ُّ
ّولكنني أعلم أنني ال أود القيام بشيء يھدد البركات التي وعدني بھا هللا ووعد بھا  .في ھذه الحياة أو في الحياة التالية، ال أعلم ّ ّ ّ

ّريتي المستقبليةذ ّتحد، ولكن ألم نأت إلى األرض لمواجھة التحديات ولنظھر  حبنا واحترامنا من ] ّقانون العفة[عيش ...  .ّ ّ ِ ٍّ
ّبوركت بصحة جيدة وباإلنجيل وبعائلة محبة وأصدقاء مخلصين خالل حفظ وصاياه؟ ّ ّ ُ   ١٦."ّأنا ممتن على بركاتي الكثيرة .ُ

 
  :ّيجيب الرب "ّ طلب ذلك كله؟كيف يمكنك: "العالم يعترض

 
َألن أفكاري ليست أفكاركم وال طرقكم طرقي" ّ. …  
 
  ١٧."ّألنه كما علت السموات عن األرض ھكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم"
 

ي العالم ليس كما يعط .سالمي أعطيكم. ًسالما أترك لكم" :ّالمخلص بوعد شعروا مثلھما اآلالف وعشرات ھذان المسيح تابعا
  ١٨."ال تضطرب قلوبكم وال ترھب .أعطيكم أنا

 
ًثمة دائما بعض األشخاص الذين يريدون تشويه سمعة الكنيسة وھدم اإليمان .في ما يلي تجربة أخرى ھم يستعملون اإلنترنت  .ّ

  .في الوقت الراھن
 

كان  .ًزميال دخل مكتبي في فلوريدا، أذكر ١٩٨٥في العام  .بعض المعلومات حول الكنيسة ليست صحيحة مھما كانت مقنعة
 ).ّطعن في حقيقة جذور المورمونية" (Challenging Mormonism’s Roots"بعنوان  Timeيحمل مقالة من مجلة 

ّتناولت رسالة اكتشفت حديثا، قيل إن مارتن ھاريس ھو الذي كتبھا، تتعارض مع رواية جوزيف سميث حول إيجاد صفائح  ً ُ ً َ

  ١٩.كتاب مورمون
 

ّسأل زميلي عما إذا كانت ھذه المعلومات الجديدة ستقوض كنيسة مورمون ّاقتبست المقالة كالم رجل قال إنه سيترك الكنيسة  .ّ

ّفي وقت الحق أشيع أن آخرين تركوا الكنيسة .بسبب الوثيقة ُ ً إنني متأكد من أن ذلك كان تجربة إليمانھم٢٠.ٍ ّ ّ ّ.  
 

َأذكر أنني تمنيت حقا أن يجد من  .ّأن الرسالة كانت مغشوشة بالكامل) ِّ المزورواعترف(بعد بضعة أشھر، اكتشف الخبراء  ً ّ ُ ّ ّ

  .تركوا الكنيسة بسبب ھذه الخدعة طريقھم للعودة
 

ًيشكك البعض في إيمانھم عندما يجدون إعالنا صادرا عن قائد في الكنيسة قبل عقود يبدو متعارضا مع عقيدتنا ً ً ّثمة مبدأ مھم  .ّ ّ
ّھي ليست مخفية في فقرة  .ّالعقيدة يعلمھا األعضاء الخمسة عشر للرئاسة األولى ورابطة اإلثني عشر .الكنيسةيحكم عقيدة 

ًيتم تعليم المبادئ الصحيحة دوما ومن قبل الكثيرين .غامضة من أحد الخطابات   .ال يصعب إيجاد عقيدتنا .ّ
 

؛ ... ال تدينوني لعدم كمالي وال تدينوا أبي " :روا كلمات مورونيّتذك .ّقادة الكنيسة ھم رجال صادقون غير أنھم ليسوا بكاملين
ّولكن باألحرى اشكروا هللا على إعالنه لكم نقائصنا لعلكم تتعلمون أن تكونوا أكثر حكمة منا ّ ّ".٢١  

 
ّلم أقل لكم يوما إنني كامل : "قال جوزف سميث خ كنيسة يسوع ّ إن أعجوبة يد هللا في تاري٢٢." ولكن ما من خطأ في الرؤى–ً

ُالمسيح لقديسي األيام األخيرة ومصيرھا تفھم فقط من خالل التساؤالت الروحية ّ  إنسان ّكل" :ُبنسن تافت عزرا الرئيس وقال .ّ
ًيتخذ موقفا أن يجب... وھناك  اإليمان حائط أمام النھاية في نفسه يجد   ! ال تتفاجأوا عندما يحصل لكم ذلك٢٣."ّ
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ّقد يكون ثمة لوعة، وحيرة،و ليال من األرق، ووسادات تبللھا الدموع . تعريفھاالتجارب ھي صعبة بحسب ٍ ّولكن يجب أال  .ّ

ًتكون تجاربنا مميتة روحيا ّ   .ّيجب أال تأخذنا من عھودنا أو من بيت هللا .ً
 

ّأنه عندما يحرك إبليس على صخرة الفادي الذي ھو المسيح، ابن هللا؛ و] أساسكم] [تبنوا[ّأنه يجب عليكم أن ] ... ّتذكروا"[ ّ

ّبرده وأنواؤه العاتية، كل ھذا لن يتسلط ] بكم[ّعواصفه العاتية، نعم، ويصوب سھامه في الزوبعة، نعم، وعندما يقصف  ] عليكم[ّ
عليھا، والتي ھي األساس الوطيد، األساس ] ّتأسستم[إلى حضيض الشقاء والعذاب األبدي بسبب الصخرة التي ] ّيجركم[ولن 

ًا بني عليه اإلنسان فلن يسقط أبداالذي إذ ُ.٢٤  
 

ًومثل النار المضطرمة التي تحول الحديد إلى فوالذ، ببقائنا مخلصين خالل التجربة المحرقة إليماننا، تتم تنقيتنا وتقويتنا روحيا ّ ّ ِ ّ.  
 

ّتود كريستوفرسن ما تعلمه من تجربة شخصية. شرح الشيخ د ٍ ُعلى الرغم من أنني تعذبت في ذل" :ّ ّ ك الحين، عندما أستعرض ّ
ّإن اضطراري إلى اللجوء إلى هللا لطلب المساعدة  .ّذكرياتي، أشعر باالمتنان لعدم وجود حل سريع لمشكلتي في ذلك الوقت

ٍيوميا تقريبا خالل فترة طويلة امتدت على سنوات علمني فعال كيفية الصالة والحصول على أجوبة عن الصالة وعلمني بطريقة  ٍّ ّّ ًّ ّ ً ً

ًلية جدا أن أثق باعم ّ ّأصبحت أعرف مخلصي وأبي السماوي بطريقة وبنسبة لم تكن لتتحققا بغير ذلك أو لكان تطلب تحقيقھما  .ّ ّّ ّ ُ

ّتعلمت أن أثق بالرب من كل قلبي...  .ًوقتا أطول بكثير ّ ُ ًتعلمت أن أمشي معه يوما بيوم .ّ ُ ّ".٢٥  
 

ً أضاف موروني أن شھادة تلي ٢٦".أثمن من الذھب"ّوصف بطرس ھذه التجارب بأنھا    ٢٧."تجربة إيمانكم"ّ
 

 .ّعشر سنوات مرت .في األسبوع الماضي انضممنا أنا وكاثي إليھم عند قبر جورجيا .ّلقد بدأت حديثي بقصة عائلة ماريوت
ّتحدث أفراد العائلة واألصدقاء عن الحب والذكريات التي يحملونھا عن جورجيا ًوم بيضاء احتفاال كان ھنالك بالونات ھيلي .ّ

ّوسط الدموع تحدثت والدة جورجيا بعطف عن اإليمان والتفھم المتزايدين اللذين تلقتھما، وأخبرني والد جورجيا بھدوء  .بحياتھا ّ ّ

  .ّعن الشھادة الموعودة التي تلقاھا
 

ّإن تأكيد الرب المعزي للنبي جوزف سميث .ًترافق اإليمان تجارب إيمان تحمل إيمانا أكبر ّ ُ ھو الوعد ذاته الذي يعطى لكم في ّ
ّ على ذلك أعطي شھادتي المقدسة باسم يسوع المسيح، ٢٨."ّألن هللا معك إلى أبد اآلبدين... وعلى ذلك، ال تخف " :تجربة إيمانكم

  .آمين
  
 

  مالحظات
 
١. 
 

ٌّإني أنا حي فأنتم ستحيون"راجع شاين بوين،   من السبت يوم ظھر قبل جلسة في "ّأحبه،. أعيشه. أعرف اإلنجيل"، آن ديب، و"ّ
ّالمؤتمر العام الذي عقد في تشرين األول   ٢٠١٢أكتوبر /ُ

 
٢. 
 

  ٣: ١٧ّيوحنا 
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٣. 
 

  ٧: ١رسالة بطرس األولى 
 
٤. 
 

  ٣٢–٣١: ٢٢لوقا 
 
٥.  
 

  للتشديد المائلّ الخط إضافة ، مع١٢: ٤رسالة بطرس األولى 
 
٦. 
 

  ٢٥: ١ألما 
 
٧. 
 

  ١٩: ٢الرسالة إلى أھل أفسس 
 
٨. 
 

  ٢٠: ٨٤المبادئ والعھود 
 
٩. 
 

  ١٠–٨: ١٨راجع موصايا 
 

١٠. 
 

  ٢٠١١نوفمبر /الثاني تشرين األولى الرئاسة رسالة ،"ّمقدسة أماكن في اإلقامة"توماس مونسن، 
 

١١. 
 

 ”Ezra Taft Benson, “The Law of Chastity,” New Era, Jan. 1988, 4–7; “The Law of Chastityراجع 
(Brigham Young University devotional, Oct. 13, 1987), speeches.byu.edu ّقانون العفة"ً؛ راجع أيضا" ،

  )، الفصل التاسع والثالثون٢٠٠٩ (مبادئ اإلنجيلفي 
 

١٢. 
 
   [35602] ،"للعالم إعالن :العائلة"
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١٣. 

  
  ٢٨: ٥ّمتى 

 
١٤. 

 
  ١١: ٨ّيوحنا 

 
١٥. 

 
  ٢٠١٢ّمراسالت شخصية، 

 
١٦. 

 
  ٢٠١٢ّخصية، مراسالت ش

 
١٧. 

 
  ٩–٨: ٥٥إشعياء 

 
١٨. 

 
  ٢٧: ١٤ّيوحنا 

 
١٩. 

 
  Richard N. Ostling, “Challenging Mormonism’s Roots,” Time, May 20, 1985, 44راجع 

 
٢٠. 

 
  Gordon B. Hinckley, “Lord, Increase Our Faith,” Ensign, Nov. 1987, 52راجع 

 
٢١. 

 
  ٣١: ٩مورمون 

 
٢٢. 

 
Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), 522  
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٢٣.  

 
Ezra Taft Benson, “The Book of Mormon Is the Word of God,” Tambuli, May 1988, 6; Ensign, 

May 1975, 65  
 

٢٤. 
 

  ١٢: ٥حيالمان 
 

٢٥. 
 

D. Todd Christofferson, “Give Us This Day Our Daily Bread” (Church Educational System 
fireside, Jan. 9, 2011), lds.org/broadcasts  

 
٢٦. 

 
  ١٣: ٤ً؛ راجع أيضا رسالة بطرس الرسول األولى ٧: ١رسالة بطرس الرسول األولى 

 
٢٧. 

 
  ٦: ١٢أثير 

 
٢٨. 

 
لن ] هللا[محنة كبيرة، مھما كانت التجربة صعبة والمعاناة عميقة وال" :ُ؛ قال الرئيس جورج كانن٩: ١٢٢المبادئ والعھود 

ّھو كائن ال يتغير؛ ھو ذاته في األمس واليوم وسيبقى  .ليس ھذا من صفاته .ال يمكنه فعل ذلك ً.لم يفعل ولن يفعل أبدا ً.يتركنا أبدا
نعبر أتون قد  .جعلناه صديقنا من خالل إطاعة إنجيله؛ وھو سيكون بجانبنا .وجدنا ذاك اإلله .ّذاته طوال األزمنة األبدية اآلتية

ّسنخرج من ھذه التجارب والمصاعب كلھا بأفضل وأنقى  .ّالنار؛ قد نعبر في المياه العميقة؛ ولكن يجب أال ننھار أو نشعر بضيق

 ,.Freedom of the Saints,” in Brian H. Stuy, comp“" (ًما يمكن مقارنة بھا، فقط إن وثقنا بإلھنا وحفظنا وصاياه
Collected Discourses Delivered by President Wilford Woodruff, His Two Counselors, the Twelve 

Apostles, and Others, 5 vols. [1987–92], 2:185); see also Jeffrey R. Holland, “Come unto Me,” 
Ensign, Apr. 1998, 16–23(  

  
 

102  
 

  المحن
 

  ّالعفة
 

  اإليمان
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  نيل أندرسن

 
  اإلثنا عشر
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28 Dallin H Oaks 
182nd Semiannual General Conference 

Saturday Afternoon Session, October 6, 2012 
 
 

 حماية األطفال
 

 الشيخ دالين أوآس
 

 من رابطة الرسل اإلثني عشر
 

 .لهمال يجوز أن يقاوم أحٌد الطلب بأن نّتِحد من أجل زيادة اهتمامنا برفاه أوالدنا أي الجيل الصاعد ومستقب
 

إّن آبًا سماويًا محّبًا يمنحنا هذه المشاعر  .نتذّآر جميعًا المشاعر التي تساورنا عندما يبكي طفٌل صغير وينظر إلينا طالبًا المساعدة
أرجو منكم أن تستذآروا هذه المشاعر فيما أتحّدث عن مسؤولّيتنا بحماية رفاه األوالد والعمل من  .لدفعنا نحو مساعدة أبنائه

 .أجله
 

إّن قادة الكنيسة المحّليين مسؤولون عن  .هذه دعوتي .أنا أتحّدث من وجهة نظر إنجيل يسوع المسيح، بما يشمل خّطته للخالص
إّن آّل األطفال في آّل بلٍد ومن أّي  .منطقة جغرافية واحدة مثل الجناح أو الوتد، ولكّن الرسول مسؤوٌل عن الشهادة للعالم بأسره

 . أبناء اهللاعرق ومعتقد آانوا هم
 

على الرغم من آوني ال أتكّلم في السياسة أو السياسات العاّمة، شأني شأن قادة الكنيسة اآلخرين، ال أستطيع التحّدث عن رعاية 
 .األطفال من دون التحّدث عن تأثير الخيارات التي يقوم بها المواطنون والمسؤولون العاّمون والعاملون في الشرآات الخاّصة

 .ن جميعًا لوصّية المخّلص بأن نحّب بعضنا البعض ونهتّم ببعضنا البعض وخاّصًة بالضعفاء والعزَّلنحن خاضعو
 

فليس لديهم أّي قّوة لحماية أو إعالة أنفسهم أو هي قليلة جّدًا، آما أّنهم ال يؤّثرون إّال بحّد قليل  .إّن األطفال ضعفاء إلى حّد آبير
طفال إلى أن يتكّلم اآلخرون نيابًة عنهم، ويحتاجون إلى صانعي قرارات يضعون رفاههم يحتاج األ .على ما هو أساسي لرفاههم
 .قبل مصالح البالغين األنانّية

 
 :أّوًال

 
 .يصدمنا أن نرى ماليين األطفال حول العالم يتحّولون إلى ضحايا جرائم البالغين الشّريرة وأنانّيتهم

 
 .ف األطفال ليخدموا آجنود في الجيوش المتناحرةفي بعض البلدان التي تمّزقها الحرب، ُيخَط

 
 ١.وتقّدر تقارير األمم المتحدة عدد األطفال الذين يصبحون ضحايا ألعمال الدعارة والخالعة سنويًا بأآثر من مليوَني طفل

 
ونالحظ أّن ذلك بات  .أّما من وجهة نظر خّطة الخالص، فحرمان األطفال الوالدة ُيعتبر من وسائل اإلساءة إليهم األآثر خطورة

   آما أّن معّدالت الوالدة في ٢ سنة،٢٥إّن معّدل الوالدة الوطني الحالي في الواليات المتحدة هو األدنى منذ  .نمطًا منتشرًا عالميًا
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نّية إّن هذه المسألة ليست مسألة دي .أآثرّية البلدان األوروبية واآلسيوية هي أقّل من مستويات التعويض منذ سنوات عديدة

 .فلّما يقّل عدد األطفال في األجيال الصاعدة، تضعف الثقافات وحّتى األمم وتضمحّل في نهاية المطاف .فحسب
 

 مليون ٤٠ُيقدَّر عدد عمليات اإلجهاض حول العالم بأآثر من  .وتشّكل ممارسة اإلجهاض أحد أسباب معّدل الوالدة المتضائل
من اإلساءات  .جهاض حّتى أّن بعضها يشّجع عليه ولكّن هذا شرٌّ آبير بالنسبة إلينا تسمح قوانين عّدة باإل٣.عملية في السنة

 .األخرى لألطفال خالل فترة الحمل العاهات الجنينّية التي تتسّبب بها التغذية غير الكافية لألّم أو تعاطيها للمخّدرات
 

ات قبل والدتهم فيما تتوق مجموعات آبيرة من األزواج من سخرّيات القدر المأساوية أن يتّم إجهاض األطفال أو إصابتهم بعاه
 .العقيمين إلى تبّني األطفال وتسعى وراء ذلك

 
 ٥ ماليين طفل حول العالم قبل بلوغهم عمر ٨يتوّفى نحو  .إّن اإلساءات أو اإلهمال بحّق األطفال بعد الوالدة تظهر أآثر للعيان

 أطفال ٤ على ١ وتفيد منّظمة الصحة العالمية أّن ٤.عالجتها والوقاية منهاسنوات، في معظم الحاالت نتيجًة ألمراض يمكن م
 ونحن آقادة للكنيسة نعيش في الخارج ونسافر دوليًا نرى الكثير من ٥.يعانون من ضعف النمو عقليًا وجسديًا بسبب نقص التغذية

قالت إحدى األّمهات في  ."ال يمكن تصّورها "تخبرنا الرئاسة العاّمة لالبتدائية عن أطفال يعيشون في ظروف .هذه الحاالت
أحيانًا ال يكون لدينا ما يكفي من المال لشراء الطعام ولكن ال بأس بذلك ألّنني أغتنم الفرصة لتعليم أطفالي عن " :الفيليّبين
 في االبتدائية فتاًة  في جنوب إفريقيا، التقت عاملٌة٦."نجتمع ونصّلي من أجل اإلعانة ويرى األطفال الرّب يبارآنا .اإليمان

وفي إجابات ضعيفة إلى أسئلة محّبة، قالت الطفلة إّنه ليس لديها أّم وال أب وال جّدة بل فقط جّد ليهتّم  .صغيرة وحيدة وحزينة
 .إّن مأساة آهذه أمٌر شائع في قاّرة توّفي فيها العديد من مانحي الرعاية بسبب اإليدز ٧.بها
 

فاألطفال الذين يكبرون في ظّل الفقر يعانون من عناية  .، يتضّرر األطفال والشباب بفعل اإلهمالولكن حّتى في األمم الغنّية
آما أّنهم ُيعرَّضون للبيئات الخطيرة في محيطهم الماّدي والثقافي وحّتى جّراء إهمال  .صّحية رديئة وفرص تعليمية غير آافية

فقد وجد في إحدى التحقيقات  .ًا تجربة شرطي من قّديسي األّيام األخيرةلقد شارآنا الشيخ جيفري هولند مؤّخر .الوالَدين لهم
خمسة أطفال متجمِّعين سويًا يحاولون النوم من دون أغطية على األرض المّتسخة في منزل حيث آانت أّمهم تقيم حفلًة وتتسّلى 

ما يشابه السرير، رآع الشرطي وصّلى من وبعد غمر األطفال في  .لم يكن في الشّقة أّي طعام يسّد جوعهم .مع أشخاص آخرين
هّال تتبّناني : "لّما مشى نحو الباب، لحق به أحد األطفال وعمره نحو ست سنوات وأمسك بيده وتوّسل إليه قائًال .أجل حمايتهم

 ٨"أرجوك؟
 

 :نتذّآر تعليم مخّلصنا عندما أقام طفًال صغيرًا في وسط أتباعه وأعلن
 
 . هذا باسمي فقد قبلنيومن قبل ولدًا واحدًا مثل"
 

 ).٦–٥: ١٨مّتى " (ومن أعثر أحد هؤالء الصغار المؤمنين بي فخيٌر له أن يعلَّق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لّجة البحر
 

 فالوالدان وغيرهم .عندما نفّكر في المخاطر التي يجب حماية األطفال منها، علينا أن نأخذ أيضًا اإلساءة النفسّية بعين االعتبار
من مقّدمي الرعاية أو المدّرسون أو األتراب الذين يحّطون من قدر األطفال أو الشباب أو يتنّمرون عليهم أو يذّلونهم قد يتسّببون 

وقد يؤّدي جعل طفل أو شاب يشعر بأّنه عديم القيمة أو غير محبوب أو غير  .باألذى الذي يدوم أآثر من األذى الجسدي
 إّن الشباب الذين يعانون من حالة استثنائّية بما في ٩.ى رفاهه ونمّوه العاطفي يدوم فترًة طويلةمرغوب فيه إلى ضرٍر خطير عل

 ١٠.ذلك االنجذاب الجنسي المثلي هم ضعفاء بشكٍل خاّص ويحتاجون إلى التفّهم المحّب وليس إلى التنّمر أو التهميش
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 أآانوا أطفالنا أو أطفاًال محيطين –مساعدين بشكٍل أآبر لألطفال بمساعدة من الرّب، يمكننا أن نتوب ونتغّير فنصبح محّبين و

 .بنا
 

 :ثانيًا
 

ما من أمثلة آثيرة عن تهديد جسدي أو عاطفي تجاه األطفال يكون باألهّمية ذاتها عن ذاك النابع عن عالقاتهم بوالديهم أو 
في إطار اإلساءة لألطفال، حيث يكون أحد "  الدنيئةاألعمال"لقد تحّدث الرئيس توماس مونسن عّما أسماه بـ .األوصياء عليهم

 لقد أصابني الحزن الشديد عندما آان علّي دراسة اإلثباتات المدهشة لتلك ١١.الوالَدين قد حّطم ولدًا أو شّوهه جسديًا أو عاطفيًا
 .القضايا خالل خدمتي في المحكمة العليا في يوتاه

 
ّدًا بالنسبة إلى رفاه األوالد إذا آان الوالدان متزّوَجين وطبيعة هذا الزواج ومّدته، ويمكن أن نذآر من بين العناصر المهّمة ج

يوضح عاِلمان متخّصصان في شؤون  .وبشكٍل أوسع الثقافة والتوّقعات من الزواج ورعاية األطفال في المكان الذي يعيشون فيه
فقد أّمن الرابط الثقافي  . إلنجاب األطفال وتربيتهم بشكٍل أساسيطوال التاريخ، لطالما آان ُينَظر إلى الزواج آمؤّسسة" :العائلة

ولكّننا في السنوات األخيرة، نشهد إبعادًا متزايدًا لألطفال من  .الذي يسعى إلى الربط بين األب وأطفاله عبر ربطه بوالدة أطفاله
 ١٢."محور الزواج

 
] الحالية[إّن القّصة األميرآية " :ف تجاه الزواج والطالق قائًاليصف بروفيسور في القانون في هارفرد القانون الحالي والموق

إّن الزواج هو عالقٌة موجودٌة من أجل أن يحّقق آّل  :للزواج آما يخبرها القانون وفي الكثير من النصوص الشعبية هي آالتالي
الم أّي طرف ويمكن أليٍّ من الزوجين وإذا لم يعد الزواج يحّقق هذه الوظيفة، ال ُي .من الزوج والزوجة نفسه بشكٍل أساسي

 ١٣."يكاد ال يظهر األطفال في القّصة؛ بل هم في أحسن الحاالت شخصّيات مظّللة في الخلفّية...  .إنهاؤه بحسب إرادته
 

هو شرٌّ ... وُيفَسخ عند أّول صعوبة ... آعقٍد بسيط يمكن االلتزام به بحسب الرغبة "لقد عّلم قادة آنيستنا أّن النظر إلى الزواج 
أآثر من نصف حاالت الطالق  . واألطفال يتأّثرون بالطالق١٤.خاّصًة عندما يعاني األطفال بفعل ذلك" يستحّق اإلدانة القاسية،

 ١٥.في السنوات األخيرة آان ألزواٍج لديهم أوالد قاصرون
 

تقع " :أهلهم هذا التعليم الملَهم من إعالن العائلةآان يمكن للعديد من األطفال أن ينعموا بالتربية من قبل آال والَديهم لو طّبق 
على عاتق الزوج والزوجة مسؤولّيٌة جّدية ومقّدسة تقضي بأن ُيحّبا بعضهما ويعتنيا ببعضهما، آما تقضي بأن يحّبا أوالدهما 

ويقع على عاتق الوالدْين واجب مقّدس يقضي بتربية أوالدهما بالمحّبة والبّر، بتأمين حاجاتهم الجسدية والروحية، ...  ويعتنيا بهم
والوالدان المطّلقان  . إّن أقوى طريقة لتعليم األوالد هي عبر احتذائهم بمثل والَديهم١٦."وبتعليمهم المحّبة وخدمة بعضهم البعض

 .يعّلمان حتمًا درسًا سلبيًا
 

 وفي أآثرّية الخالفات ١٧.هناك بعض الحاالت طبعًا حيث يكون الطالق ضروريًا لمصلحة األوالد ولكّن هذه الظروف استثنائّيٌة
يحتاج األوالد إلى  .ويمكنهما القيام بذلك بمساعدة الرّب .الزوجية على الوالَدين المتخاصَمين إيالء أهّمية أآبر لمصلحة األوالد

أنا رّبتني أمٌّ أرملة، وبالتالي  . والشخصّية التي تنتج عن تربيتهم من قبل والَدين مّتحدين في زواجهما وأهدافهماالقّوة العاطفية
 .أعرف من تجربتي الشخصّية أّن هذا الوضع ال ُيحقَّق دائمًا، ولكّنه الوضع المثالي الذي يجب أن نسعى إليه عند اإلمكان

 
فالطالق بات سهًال بشكٍل مفرط من  ."الطالق غير المسوَّغ" الحالية التي تسمح بما ُيسّمى األوالد هم الضحية األولى للقوانين

هيكلّية العائلة التي تمنح أفضل النتائج "استنتج عاِلٌم متأنٍّ آملّخص لعقود من البحوث في علم االجتماع أّن  .وجهة نظر األوالد
 New York وقد لحظ أحد الكّتاب في صحيفة ١٨." اللذين يبقيا مزّوَجينلألوالد آمتوّسط هي هيكلّية الوالَدين البيولوجّيين

Times"  ازدادت األدّلة التي تشير إلى ... الحقيقة المدهشة بأّنه على الرغم من تراجع الزواج التقليدي في الواليات المتحدة  
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عطي اإلرشاد المهّم لآلباء واألّمهات، واآلباء  ومن شأن هذا الواقع أن ي١٩."أهّمية هذه المؤّسسة بالنسبة إلى رفاه األوالد

نحن نحتاج أيضًا من السياسّيين وصانعي السياسات والمسؤولين  .واألّمهات المستقبلّيين، في قراراتهم المتعّلقة بالزواج والطالق
 البارزين عن مصالح أن يزيدوا من اهتمامهم بما هو أفضل لألوالد عوض االهتمام بمصالح الناخبين األنانّية والمدافعين

 .البالغين
 

قليلة هي الوقائع المتعّلقة برفاه جيلنا الصاعد التي تحدث إزعاجًا أآبر من التقرير  .يقع األطفال أيضًا ضحّية الزواج الذي ال يتّم
 األّمهات غير  تواجه٢٠. في المئة من آّل الوالدات في الواليات المتحدة هي من نساء غير متزّوجات٤١األخير الذي يعلن أّن 

المتزّوجات تحّديات جّمة، والبراهين واضحة على أّن أوالدهّن هم في موقع ضعف عند مقارنتهم باألوالد الذين تتّم تربيتهم من 
 ٢١.قبل والَدين متزّوجين

 
نا عن الثنائي  ومهما قل٢٢. ألزواج يعيشون في حالة مساآنة– في المئة ٥٨ –ُولدت أآثرّية أطفال األّمهات غير المتزّوجات 

 إّن استقرار ٢٣.الذي يتخّلى عن فكرة الزواج، فالدراسات تبرهن أّن أطفاله يعانون من نواقص آبيرة بالمقارنة مع أوالد آخرين
 .الزواج النسبي هو مهمٌّ لألوالد

 
 علم االجتماع حول التأثير إّن نصوص .علينا افتراض وجود النواقص ذاتها بالنسبة إلى األوالد الذين يرّبيهم ثنائي مثلي الجنس

الزواج المثلي هو "على المدى الطويل لذلك على األوالد هي موضع جدل وخاضعة للنقاش السياسي وذلك بشكٍل أساسي ألّن 
 New York، آما الحظ آاتٌب في صحيفة ٢٤"تجربة اجتماعية ومثل أآثرّية التجارب سيستغرق فهم نتائجه بعض الوقت

Times. 
 

 :ثالثًا
 
قد يرفض البعض أمثلًة عّدة من تلك الُمعطاة ولكن ال يجوز أن يقاوم أحٌد  . األوالد في آّل مكان– تكّلمت نيابًة عن األوالد لقد

 .الطلب بأن نّتِحد من أجل زيادة اهتمامنا برفاه أوالدنا أي الجيل الصاعد ومستقبلهم
 

أنا ال أتوّجه بطلبي هذا إلى قّديسي األّيام  .يام بالمزيد لمساعدتهمنحن نتحّدث عن أبناء اهللا وبفضل مساعدته القوّية يمكننا الق
األخيرة فحسب بل إلى آّل األشخاص الذين يتحّلون باإليمان الديني أو الذين يحترمون نظام قَيم يفرض عليهم اعتبار حاجاتهم 

 ٢٥.الخاّصة أقّل أهّميًة من حاجات اآلخرين، وخاّصة رفاه األوالد
 

خاص المتدّينين يعون أيضًا تعليم المخّلص في العهد الجديد بأّن األوالد الطاهرين الصغار هم مَثلنا األعلى للتواضع آما أّن األش
 :وقبول التعليم

 
 .الحّق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل األوالد فلن تدخلوا ملكوت السموات"
 
 ).٤–٣: ١٨متى " (تفمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو األعظم في ملكوت السموا"
 

وإّال فلن " آطفٍل صغير] يصيروا[وأن "نقرأ في آتاب مورمون أّن الرّب الُمقام عّلم النافّيين أّنه عليهم أن يتوبوا ويتعّمدوا 
 ).١٠: ٨؛ راجع أيضًا موروني ٣٨: ١١ نافي ٣(يستطيعوا أن يرثوا ملكوت اهللا 

 
باسم يسوع  .حماية أوالدنا ألّنهم المستقبل بالنسبة إلينا وإلى آنيستنا وأممناأصّلي من أجل أن نتواضع مثل األطفال ونسعى إلى 

 .المسيح، آمين
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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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Kay S. Hymowitz, Manning Up: How the Rise of Women Has Turned Men into Boys (2011), 16   
 
٢. 
 
ّفمن المرجح أن يروا المسائل المرتبطة  .عندما تسأل جيل الشباب اليوم ما الذي سيجعل منھم بالغين، يكاد ال أحد يذكر الزواج"

 واالستقاللية ھي فالعمل والمسيرة المھنية .ٍبالعمل وإنھاء الدراسة واالستقاللية المالية والعمل بدوام كامل كإشارات لبلوغھم
ّيشتد الضغط على النساء بشكل خاص لتبني  ).Hymowitz, Manning Up, 45" (ّالمصادر األساسية لتحديد الھوية اليوم ّ ٍ ّ

ًلم يقل لي أحد يوما ال من عائلتي وال  ":لندن في (Times) تايمز ّمجلة في ِالمساھمات إحدى كتبت .ُھذا المبدأ المنافي للزواج ٌ

ّمن مدرسي ًلعلك تريدين أيضا أن تكوني زوجة وأما ':ّ ًّ ً ًكانوا مصممين جدا على كوننا سنتبع دربا جديدا وعصريا ينادي  '.ّ ً ً ً ّ ّ
ًبالمساواة لدرجة أن الطموحات التاريخية ألجيال من النساء بالزواج وتربية العائلة باتت مستبعدة عمدا من نظرتھم إلى  ُ ٍ ّ

 ,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

ّاألجوبة على مقالة كتبتھا حول ندمھا ألنھا لم تتزوج ّ ُتروعني حاجتك إلى رجل في حياتك" :ٍ لقد "أو  "سك؟أين ثقتك بنف"و!" ِّ
ٍإذا كبرت ابنتي وھي تريد رجال بقدر أقل منك حتى، سأعرف أنني أسأت تربيتھا في مكان "و" ٍأعدت تعريف التبعية بشكل أسوأ ّ ّ ًّ ٍ

   ).Lori Gottlieb, Marry Him: The Case for Settling for Mr. Good Enough [2010], 55." (ما
 

ّولحسن الحظ أن أكثرية األشخاص بمن  ّ ُفيھم الشباب الراشدين المثقفين ال يأخذون ھذه الدعاية المضادة للزواج وللعائلة على ّ ّ

ّ في المئة من النساء من العرق األبيض واللواتي تلقين ٨٦بحسب دراسة لعالم اقتصاد من جامعة بنسلفانيا، " .ّمحمل الجد

َالدراسات الجامعية تزوجن قبل الوصول إلى عمر  ْ ّ في المئة للنساء اللواتي يقل مستواھن العلمي عن ٨٨مع  سنة بالمقارنة ٤٠ّ ّ
 العرق من الرجال إلى بالنسبة األعداد ّأما .٢٠٠٨ سنوات، وذلك في الواليات المتحدة عام ٤ّشھادة يتطلب الحصول عليھا 

تقول . ٢٠٠٨عام  سنة ٤٠عمر  بلوغ قبل ّتزوجوا منھم المئة في ٨٤: مشابھة فھي الجامعية الدراسات ّتلقوا الذين األبيض
ّالمبادئ التقليدية والتي ال تدعمھا البحوث العلمية إن الزواج ھو صفقة خاسرة بالنسبة للنساء ّولكن يبدو أن النساء من العرق  .ّ

َاألبيض اللواتي حصلن التعليم الجامعي ال يصدقن ذلك ّ ّوھن األكثر ميال بين المجموعات األخرى إلى االعتقاد أن  .ّ ص األشخا'ًّ
ّالمتزوجين ھم أسعد عادة من األشخاص غير المتزوجين  –ّوتعتقد األكثرية الساحقة من طالب السنة األولى في الجامعات ...  '.ًّ

ًمھم جدا'أو ' ضروري'ّ أن تربية العائلة أمٌر – في المئة ٧٠ ّ   ).Hymowitz, Manning Up, 173–74" (لمستقبلھا' ّ
 
٣. 
 

Philip G. Zimbardo and Nikita Duncan, The Demise of Guys: Why Boys Are Struggling and 
What We Can Do about It (2012), e-book; see the chapter “Behind the Headlines”  

 
٤. 
 

Barbara Dafoe Whitehead, Why There Are No Good Men Left: The Romantic Plight of the New 
Single Woman (2003), 67  
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٥. 
 

Amanda Dickson, “‘Hunger Games’ Main Character a Heroine for Our Day,” Deseret News, 
Apr. 2, 2012, www.deseretnews.com  

 
٦.  
 

Gordon B. Hinckley, “Welfare Responsibilities of the Priesthood Quorums,” Ensign, Nov. 1977, 
86  

 
٧.  
 

Helping Others to Help Themselves: The Story of the Mormon Church Welfare Program (1945), 
4  
 
٨. 
 

ّھذا االتصال موجه إليكم"رتشرد إدغلي،    ٢٠٠٩أبريل /، المؤتمر العام، نيسان"ّ
 
٩.  
 

Teachings of Presidents of the Church Harold B. Lee (2000), 134  
 

١٠. 
 

“Rise Up, O Men of God,” Hymns, no. 323  
  
 

102  
 

  العمل
 

  الكھنوت
 

  الزواج
 
  تود كرستوفرسن. د
 

  اإلثنا عشر
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Priesthood Session, October 6, 2012 
 

 آونوا على حّظ عظيم من الشجاعة والبأس والنشاط
 

 األسقف غاري ستيفنسن
 

 األسقف المترّئس
 

 . آحملة مستحّقين للكهنوتعبر التحّلي بقدٍر عظيم من الشجاعةاأللفا جندي من األحداث أّهلوا أنفسكم آما فعل 
أشعر ببرآٍة خاّصة هذه الليلة في التحّدث آأسقٍف إلى الشّبان من حملة آهنوت هارون الذين اجتمعوا من آّل أنحاء العالم من 

سيمنحكم هذا  .سأشارآكم مقطعًا من آتاب مورمون يصف حيالمان وجنوده األلفين األحداث .أجل هذا االجتماع العام للكهنوت
سأقتبس إذًا من أحد النصوص  . وإلهامًا لكم أنتم شّبان األّيام األخيرة– المقّدس لمحًة عن طبع هؤالء الشّبان القدماء النّص

 فقد –آانوا جميعًا شبابًا وآانوا على حّظ عظيم من الشجاعة واإلقدام ومن البأس والنشاط؛ لكن ذلك لم يكن الكّل " :المفّضلة لدّي
 ! يا لها من صفات رائعة– الشجاعة والبأس والنشاط والصدق ١." وإخالص في آّل ما اؤتمنوا عليهآانوا دائمًا ذوي صدق

 
تصف هذه السمة بالنسبة إلّي اقتناع هؤالء  ".على حظٍّ عظيم من الشجاعة: "أوّد أن أرّآز على السمة األولى التي تصف هؤالء

 عرف الجنود ٢."األمكنة آّل وفي ...األوقات  آّل في لّله شهودًا] قفواي"[الشّبان بالقيام بالحّق بشجاعة أو آما يصف ألما آي 
 .آما سيعرف آّل واحٍد منكم لحظات حاسمة في الحياة تتطّلب الشجاعة .األحداث األلفان أوقاتًا ال ُتحصى ليبرهنوا عن شجاعتهم

 .أخبرني صديٌق لي ُيدعى جون عن إحدى هذه اللحظات في حياته
 

وذلك في إطار االشتراك في برنامج دولي للطّالب مع غيره من  .ذ بضع سنوات في جامعة يابانية مرموقةتّم قبول جون من
انضّم البعض للبرنامج آملين بتعميق فهمهم لّلغة والثقافة اليابانّيتين فيما رأى آخرون هذه  .الطّالب المتفّوقين من آّل أنحاء العالم

ولكّن آّل الطّالب آانوا قد ترآوا وطنهم لمتابعة دروسهم في بلد .  اليابان في المستقبلالفرصة خطوًة أولى نحو عمٍل ووظيفة في
 .أجنبي

 
ذهب جون في تلك  .بعد وصول جون بقليل، انتشر خبر تنظيم حفلة على سطح إحدى الملكّيات الخاّصة بين الطّالب األجانب

 .الليلة مع اثنين من أصدقائه إلى عنوان الحفلة المذآور
 
 رحلة في المصعد إلى الطابق األعلى للمبنى، اجتاز جون وصديقاه الدرج الوحيد الضّيق المؤّدي إلى سطح المبنى وبدأوا بعد

فارتفعت الضّجة وعال صوت الموسيقى وازدادت آّمية الكحول،  .ومع تقّدم الوقت، تغّيرت أجواء الحفلة .يختلطون باآلخرين
عال  .دأ أحدهم يوقف الطّالب ضمن دائرة آبيرة مع نّية تشارك سجائر من الماريجواناثّم فجأًة ب .وازداد معها انزعاج جون

 –األمر سهٌل جّدًا يا جون : "فأجابه أحدهما ساخرًا إلى حدٍّ ما .العبوس وجه جون وأعلم صديَقيه بسرعة أّنه حان وقت الرحيل
وهكذا ال ُنضطّر إلى إحراج أنفسنا  .بساطة بدل أن ندّخن منهايكفي أن نقف في الدائرة وعندما يحين دورنا نمّرر السيجارة بكّل 

علم أّنه آان عليه اإلعالن عن نّيته  .بدا األمر سهًال بالنسبة إلى جون ولكّنه لم يبُد صائبًا ."أمام الجميع بالمغادرة اآلن
قّرر صديٌق من االثنين  .ه ولكّنه سيغادروفي برهة استجمع شجاعته وقال لصديقيه أّنهما يستطيعان القيام بما يريدان .والتصّرف

  ولكّنهما تفاجآ عندما انفتح باب  .أن يبقى وانضّم إلى الدائرة؛ فيما تبع الثاني جون بترّدد نزوًال عبر الدرج ليستقّال المصعد
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ّل جون وصديقه فاستق .المصعد، إذ خرج منه عناصر من الشرطة اليابانية بسرعة وهرعوا لتسّلق الدرج صعودًا إلى السطح

 .المصعد وغادرا المكان
 

عندما ظهرت الشرطة عند أعلى الدرج، رمى الطّالب المخّدرات الممنوعة بسرعة من السطح آي ال يتّم ضبطهم بالجرم 
ولكّن عناصر الشرطة، بعد قطع الدرج والتأّآد من أّنه آمن، أوقفوا الجميع على السطح ضمن صفٍّ وطلبوا من آّل  .المشهود

وآّل من أمسك بسيجارة  .ثّم مشى العناصر عبر الصّف وهم يشّمون بتأنٍّ إبهام آّل طالب وسّبابته .ب أن يمّد يديهطال
وهكذا تّم طرد آّل الطّالب الذين بقوا على سطح  .الماريجوانا أآان قد دّخنها أو لم يفعل اعُتبر مذنبًا وآانت عواقب ذلك وخيمة

وهكذا تحّطمت أحالم التعّلم وسنوات  .والذين أدينوا بجرم ُرحِّلوا على األرجح من اليابان ختلفة،المبنى تقريبًا من جامعاتهم الم
 .التحضير وإمكانّية الحصول على وظيفة مستقبلّية في اليابان بلحظة واحدة

 
 الجامعة اليابانية ُطِرد الصديق الذي بقي على سطح المبنى من .دعوني أخبرآم اآلن ما الذي حصل لهؤالء األصدقاء الثالثة

والصديق الذي غادر الحفلة في تلك الليلة مع جون أنهى دروسه  .التي عمل بجهٍد آبير لاللتحاق بها وُطِلب منه العودة إلى دياره
وأعادته مسيرته المهنية إلى  .في اليابان وتابع الدرس ليحصل على شهادات من اثنين من أفضل الجامعات في الواليات المتحدة

أّما جون فكانت  .وهو ال يزال ممتّنًا لجون حّتى اليوم من أجل المثل الشجاع الذي أعطاه . حيث عرف نجاحًا مهنيًا باهرًاآسيا
أّدى به الوقت الذي أمضاه في اليابان في تلك السنة إلى زواٍج سعيد ووالدة الحقة  .نتائج هذه الحادثة على حياته ال ُتقاس بثمن

تخّيلوا آم آان من الممكن أن تكون حياته  .عمال ناجحًا جّدًا وقد أصبح مؤّخرًا أستاذًا في جامعة يابانيةبات جون رجل أ .البَنين
 ٣.مختلفًة لو أّنه لم يتحلَّ بالشجاعة لمغادرة الحفلة في تلك الليلة المهّمة في اليابان

 
ار شجاعتكم الباّرة أمام أنظار أقرانكم مّما قد يؤّدي أّيها الشّبان ستعرفون أنتم أيضًا مثل جون أوقاتًا ستضطّرون فيها إلى إظه

 .آما أّن المعارك مع العدو في عالمكم سُتخاض أيضًا في ساحة حرب صامتة ووحيدة أمام شاشة ما .إلى السخرية واإلحراج
ج مسٌح وطني لقد استنَت .جهتهافالتكنولوجيا مع آّل فوائدها الكبيرة ترسم أيضًا التحّديات التي لم ُتضطّر األجيال السابقة إلى موا

حديث أّن مراهقي اليوم ال يتعّرضون لإلغراءات اليومية بمستوى عاٍل جّدًا في المدرسة فحسب بل أيضًا ضمن الفضاء الوهمي 
وآشفت الدراسة أّن المراهقين الذين يتعّرضون لصور تظهر شرب الكحول أو تعاطي المخّدرات على مواقع  .لإلنترنت

وتعليقًا على هذا  . مّرات أآثر مّمن ال يتعّرضون لهذه الصور٤ إلى ٣جتماعي هم عرضًة الستخدام هذه المواد التواصل اال
 وهو –يظهر استطالع هذه السنة نوعًا جديدًا من ضغط األقران القوي " :المسح، أعلن وزيٌر سابق في الحكومة األميرآية

ويجتاح هذا الضغط منزل الولد  .أصدقاء الولد واألوالد الذين يعاشرهميتخّطى ضغط األقران الرقمي  .ضغط األقران الرقمي
 . غالبًا ما يكون إظهار الشجاعة الباّرة أمرًا دقيقًا جّدًا مثل الضغط على زّر أو عدم الضغط عليه٤."وغرفة نومه عبر اإلنترنت

تفكير فيها والقيام بها عندما تكون وحدك وتعتقد أّن ال تشّكل األمور التي تختار ال: "المبّشرين التاليبّشروا بإنجيلي يعّلم دليل 
 ٦."قفوا في أماآن مقّدسة وال تنتقلوا" !تحّلوا بالقّوة والبأس ! تحّلوا بالشجاعة٥."أحد يراك مقياسًا مهّمًا لفضيلتك

 
 سيكافئكم من أجل شجاعتكم ٧."ةألّن اهللا لم يعِطنا روح الفشل، بل روح القّو" .أّيها الشّبان، أنا أعدآم بأّن الرّب سيقّويكم

وستكون هذه الشجاعة نتيجًة إليمانكم بيسوع المسيح وآّفارته ولصلواتكم وإطاعتكم  . بالسعادة والبهجة–وتصّرفكم الباّر 
 .الوصايا

 
آرة ويمكن لشاّب في فريق  .يمكن أن يكون لصبّي صغير في ملعب المدرسة تأثير عظيم للخير" :ألدون تانر. قال الرئيس ن

القدم أو في حرم الجامعة أو بين زمالئه في العمل أن يقوم بخير غير مسبوق عبر العيش بحسب مبادئ اإلنجيل واحترامه 
ستختبرون االنتقاد والسخرية في الكثير من األحيان حّتى من قبل من يؤمنون بما تؤمنون به وحّتى  .لكهنوته والدفاع عن الحّق

ولكن تذّآروا أّن المخّلص نفسه آان يتعّرض لإلزعاج والسخرية والبصق في  .ومون بالصوابلو آانوا يحترمونكم ألّنكم تق
  : هل توّقفتم للحظة وفّكرتم ما الذي آان ليحدث لو ضعف وقال .الوجه حّتى ُصِلب في نهاية المطاف ألّنه لم يتخلَّ أبدًا عن قناعته
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من المستسلمين أو نريد أن نكون خّدامًا مقدامين على الرغم من آّل المقاومة هل نريد أن نكون  وتخّلى عن مهّمته؟' وما الفائدة؟'

 ٨."دعونا نتحّلى بالشجاعة لنقف وُنعَتبر من األتباع الصادقين والمتفانين للمسيح والشّر في العالم؟

 
 .عة آحملة مستحّقين للكهنوتعبر التحّلي بحّظ عظيم من الشجااأللفا جندي من األحداث أنا أدعوآم لتؤّهلوا أنفسكم آما فعل 

آونوا شّماسًا  من تريدون أن تصبحوا؟ .تذّآروا أّن ما تفعلونه واألماآن التي تذهبون إليها وما ترونه هو ما سيحّدد من ُتصبحون
ستحّقين لتسّلم ضعوا هدفًا بأن تصبحوا مستحّقين لدخول الهيكل اآلن، وبأن تصبحوا م .مستحّقًا ومعلِّمًا مستحّقًا وآاهنًا مستحّقًا

 .إّنه درٌب من البّر يستدعي المساعدة اإللهية .مرسومكم التالي في العمر المناسب ولتسّلم آهنوت ملكيصادق في نهاية المطاف
 ٩."تظهر القّوة اإللهية في المراسيم المتعّلقة به: "قال الرّب

 
سيرشدونكم على من أجل تقوية الشباب  و الواجب تجاه اهللاَلي إّن الوالَدين وقادة الكهنوت واألولوّيات النبوّية الموجودة في دلي

 .الدرب
 

 :لقد نصحنا الرئيس توماس مونسن مؤّخرًا قائًال
 
 … . الشجاعة لنقول آّال والشجاعة لنقول نعم–بحكمة ] القرارات[إّن الشجاعة ضروريٌة من أجل اّتخاذ "
 
 ١٠."الحياة األبدية مع أبينا السماوي: مسار الذي سيؤّدي بنا إلى هدفنااآلن بأّال تنحرفوا عن ال... أطلب منكم أن تعزموا "

 
وآما استجاب الجنود األلفان إلى صرخة المعرآة التي أطلقها قائدهم حيالمان وجمعوا شجاعتهم وإقدامهم، تستطيعون أنتم أيضًا 

 .أن تفعلوا األمر ذاته عبر اتباع نبّيكم القائد، الرئيس توماس مونسن
 

أّيها " :ًا أّيها الشّبان اليافعون حملة آهنوت هارون، أعطيكم شهادتي باهللا اآلب ويسوع المسيح وآلمات جوزف سميثختام
 باسم ١١!"الشجاعة أّيها اإلخوة؛ وهّيا بنا إلى النصر .إلى األمام وليس إلى الوراء اإلخوة، هل سنتوّقف في هذا الهدف العظيم؟

 .يسوع المسيح، آمين
 

 مالحظات
 
 ٢٠: ٥٣ألما  .١
 
 
 ٩: ١٨موصايا  .٢
 
 
 قّصة شخصّية ُأخِبرت للكاتب .٣
 
 
جوزف آاليفانو االبن، المٍؤّسس والرئيس الفخري للمرآز الوطني لإلدمان وتعاطي المخّدرات في جامعة آولومبيا، في بيان  .٤

 casacolumbia.orgصحفي حول البحث، 
 
 
 ١١٨. ، ص)٢٠٠٤(دليل الخدمة التبشيرية : بّشروا بإنجيلي .٥
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 ٨: ٨٧المبادئ والعهود  .٦
 
 ٧: ١الرسالة الثانية إلى تيموثاوس  .٧
 
 
٨. N. Eldon Tanner, “For They Loved the Praise of Men More Than the Praise of God,” Ensign, 

Nov. 1975, 74–75 
 
 
 ٢٠: ٨٤المبادئ والعهود  .٩
 
 

١٠. Thomas S. Monson, “The Three Rs of Choice,” Liahona and Ensign, Nov. 2010, 68 
 
 

 ٢٢: ١٢٨المبادئ والعهود  .١١
 
 

102 
 

 الكهنوت
 

 الشجاعة
 

 القدرة على االختيار
 

 التفاني
 

 غاري ستيفنسن
 

 األسقفية المترّئسة
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33 Anthony D. Perkins 
 

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

  
  

  احترسوا
 
 

  الشيخ أنثوني بيركينز
 
 

  من السبعين
 
 

ضعھا هللا ّتفادوا المأساة عبر التنبه إلى إشارات التحذير التي و...  .ابقوا على درب الكھنوت عبر تعميق اھتدائكم وتقوية عائلتكم
  .واألنبياء على دربنا

 
ّعندما كنت شابا، كانت عائلتي تجتاز سلسلة جبال روكي ماونتينز األميركية بالسيارة من أجل زيارة جدي َّّ كان يبدأ الطريق في  .ً

ّسھول من نبات الميرمية ثم يرتفع عبر التالل الشديدة االنحدار المغطاة بالصنوبر وينتھي في بساتين الحور ومر وج قمم الجبال ّ
  .ّحيث كنا نستطيع النظر إلى ما ال نھاية

 
ّولكن ھذا الطريق الجميل لم يكن آمنا بشكل تام ٍ ً ولحماية  .ًفالجزء األكبر من الطريق السريع كان محفورا في الجبال الشاھقة .ّ

ّالمسافرين على الطريق شيد بناؤوه الحواجز ووضعوا اإلشارات التي كانت تقول  وقد شھدنا   ."خور متساقطةص: ِاحترس"ّ
ًفالصخور والجالميد كانت متناثرة على طول مجرى النھر على  .خالل رحالتنا على األسباب الكافية لوضع ھذه التحذيرات

ّوكنا نرى أحيانا السيارات المجعدة في قاع الوادي وھو تذكيٌر مأساوي بالسائقين الذين لم يحترسوا .مسافة بعيدة تحت الطريق ّ ً ّ.  
 
  سم وعھد الكھنوتق
 

ًأيھا اإلخوة، لقد قطع كل واحد منكم قسم وعھد كھنوت ملكيصادق أو سيقطعه قريبا ٍ ّ ّ يتضمن ھذا العھد رحلة مجيدة تبدأ بتسلم ١.ّ ً ّ
ّالكھنوتين األدنى واألعلى وتتقدم عبر تعظيم دعواتنا وتصعد دائما إلى األعلى إلى أعظم بركات هللا حتى نتسلم  ّ ً ّ لكه يم ما ّكل"َ

  ٢]."اآلب[

 
ويحتوي قسم وعھد الكھنوت ھذا التحذير الذي يدعونا  .ِّلقد نصب المصمم الحكيم لھذا الطريق السماوي إشارات التحذير لرحلتنا

ًواآلن ھأنذا أعطيكم وصية وھي أن تحترسوا: "ّإلى التأمل ّ".٣  

 
ٌإنه يعرف أن الشيطان ھو كائن حقي لماذا قد يوصينا هللا بأن نحترس؟ ّ  كما ٥.ّ يسعى إلى جر أرواحنا إلى حضيض الشقاء٤قيّ

ّيعرف هللا أيضا أن  ً موجود سرا داخل حملة الكھنوت وھو ٦"اإلنسان الطبيعي"ً ّ  لذلك يدعونا ٧."يميل إلى إضاعة الطريق"ٌ
 والعيش اليومي وفق  عبر اإليمان والتوبة والمراسيم الخالصية٩"المسيح] نلبس"[ و٨"اإلنسان العتيق] نخلع"[األنبياء إلى أن 
  .معايير اإلنجيل
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  تفادي المأساة
 

ّخالل الصعود على درب الكھنوت، قد يجر أي صبي أو رجل إلى األسفل إذا ما أغفل أن يحترس ّ ّ ھل سبق لكم أن تفاجأتم  .ُ
ُوانفطرت قلوبكم للسقوط غير المتوقع لشاب بارز، أو مبشر عاد حديثا من مھمته، أو قائد كھنوتي مح ٍ ٍّ ً ٍترم، أو فرد عزيز من ّّ ٍ َ

  العائلة؟
 

َّتشكل قصة داود من العھد القديم مثال مأساويا على قوة الكھنوت المبددة ّ ً ً ّ ّمع أن داود غلب جليات في شبابه وعاش بالبر  .ّ ُ ّ

ً كان ضعيفا روحيا١٠لعشرات السنين، ّوفي تلك اللحظة الحاسمة التي رأى فيھا بثشبع الجميلة تستحم من على .ً َ ََ  سطح منزله، لم ْ
ًيكن ھناك من حارس لألخالق قريب ليصرخ محذرا ّ ّاحترس يا داود، أيھا األرعن: "ٍ ّ وعدم تصرفه ١١ّوقد أدى عدم احتراسه !"ِ

  ١٣.إلى خسارة عائلته األبدية ١٢بحسب دعوات الروح

 
ّأيھا اإلخوة، إذا كان يمكن إبعاد حتى داود الجبار عن درب اإلعالء، كيف يمكننا تف   ٍادي مصير مماثل؟ّّ

 
ّإن الحاجزين المتمثلين باالھتداء الشخصي العميق والعالقات العائلية القوية يساعدان في بقائنا على الطريق السماوي السريع َ ِّ َ ّ.  

 
ِّوبما أن الشيطان يعرف ذلك، فھو يدفع الصخور التي تسحق االھتداء وتفكك العائلة لكي تعبر طريقنا الكھنوتية ُ ّظ أن لحسن الح .ّ ّ

والخطايا التي  ١٤االھتداء ّفھي تحذرنا من الكبرياء الذي يسحق .يسوع المسيح وأنبياءه قد وضعوا إشارات التحذير على الدرب
ِّتفكك   .العائلة كالغضب والجشع والشھوة ُ

 
ّفاحترز لئال تنسى الرب"ٍمنذ زمن بعيد، أوصى موسى  ّ َ ففي عالمنا السريع والمشبع بالتسلية وا١٥."ِ ٍللھو، ال يزال البشر بسرعة ُ

ّيقبلون على المعصية ويغويھم الشرير... و ... ّالرب ] ... ينسون"[ ِ ُ".١٦  

 
ّعمقوا االھتداء وقووا العائلة ّ  

 
ِّمن أجل أن نبقى بأمان على درب الكھنوت بين انزالقات صخور التجارب، يجب أن نذكر أنفسنا بمبادئ أساسية ستة تعمق  ُ ّ ّ

  . العائلةّاالھتداء وتقوي
 

ًأوال، دائما ما تفتح الصالة الباب أمام المساعدة اإللھية  ً ّ وفي كل مرة يحذر فيھا يسوع حملة الكھنوت ١٧".الشيطان] فنھزم"[ّ ّ ّ
ّواعيا، ألن الشيطان يريد أن ] ُكن"[ًقائال  ّ علمنا الرئيس مونسن ١٨.ٍ، وھو يصف الصالة كفعل لمواجھة التجربة]"يغربلك[ً

ًذا شعر أحدنا بأنه قصر في االستجابة لنصيحة الصالة دوما، فاآلن أفضل لحظة لكي يبدأإ" :التالي ّ  بقدرً أبدا يشمخ ال الرجل...  .ّ
  ١٩."ًجاثيا يكون حين يفعل ما

 
ّثانيا، تربطنا دراسة النصوص المقدسة القديمة والعصرية با ًحذر الرب أعضاء الكنيسة قائال .ً ّ ن يحفظو[فليحذروا كيف : "ّ

ّكي ال تحسب كأمر بسيط ويدانون نتيجة لذلك فيتعثرون ويسقطون] األنبياء ُ َ ّ ومن أجل تفادي ھذه اإلدانة التي تحث على ٢٠."ُ

ّالتفكير، علينا قراءة النصوص المقدسة باجتھاد كما ومجالت الكنيسة ومواقعھا اإللكترونية التي تمكننا من أن  ّ ّنتلقى النصح "ّ

   ٢١]."ّمن الرب[قبل النبي المختار ٍبشكل حميم وشخصي من 

 
ّثالثا، تحضركم المشاركة المستحقة في المراسيم لكي  ّ عندما حذر المخلص ٢٢]."إلرشادكم[الروح القدس ] ّتتخذوا"[ًّ احترسوا "ّ

ً، وعدنا بأننا لن نخدع إذا ما "ُكي ال تخدعوا ُ ّبان باستحقاق كل ّ إن تناول القر٢٣.من الروح" باجتھاد ألحسن المواھب] سعينا"[ّ
ًحتى يحظوا دائما بروحه رفيقا لھم"ّأسبوع يؤھل األعضاء  ً كمال الروح ] ّنتسلم"[ كما يمكننا من خالل العبادة في الھيكل أن ٢٤."ّ

  ٢٥."القدس



October 2012 Priesthood Session --- 33Perkins, 102 Arabic p.3 
 

ّرابعا، إن إظھار الحب الصادق ھو في قلب االھتداء الشخصي والعالقات العائلية ّ ُ يثار ّاحتذروا لئال"أوصى الملك بنيامين  .ً
ّ وال تنسوا أبدا أن الشيطان ھو ٢٦."بينكم منازعات يتشاجروا ويقاتلوا بعضھم " ويسعى إلى دفع أفراد العائلة لـ٢٧"النزاع] ُأب"[ً

ًإذا كنا نسيء عاطفيا ٢٨".البعض ّعائلتنا، أو نتنمر على أي شخص، فسنفقد قوة الكھنوت في ٍفرد ّأي إلىً جسديا أوً شفھيا أو ّ ّ ّ.٢٩ 
ّعلينا أن نؤثر على اآلخرين فقط  .يجب أن يسمع أفراد العائلة البركة من أفواھنا وليس الشتائم .اروا السيطرة على غضبكماخت

ّبواسطة اإلقناع وطول األناة والرقة واالتضاع والمحبة الخالصة واللطف واإلحسان ّ ّ.٣٠  

 
ًخامسا، تعتبر إطاعة قانون العشور عنصرا أساسيا لإليمان ووح ً ًّ ّوبما أن الشيطان يستخدم الجشع والسعي وراء  .دة العائلةُ

ّ ويمكن الحد من الطمع عندما ٣١."ّتحفظوا من الطمع: "الممتلكات إلزاحة العائالت عن طريق السموات السريع، نصحنا يسوع

ّنخطط لمدخولنا، وندفع العشور بصدق ونساھم بعطاء صوم سخي، ونضع ميزانية بالنفقات الضرورية، و ّ نتفادى الديون غير ّ
ًالضرورية، وندخر للحاجات المستقبلية، ونصبح معتمدين على ذاتنا زمنيا ّ ًاطلبوا أوال ملكوت هللا : "ّإن وعد هللا لنا ھو التالي .ّ ّ

ُوبره، وھذه كلھا تزاد لكم ّ ّ".٣٢  

 
ٍسادسا، إن عيش قانون العفة بشكل تام يمنح الثقة بالوقوف في  ّ ّ إن الشيطان ٣٣".الدائم] رفيقنا"[ القدس كـمع الروح" حضرة هللا"ًّ

ٍيعتدي على العفة والزواج بواسطة سيل من الفحش  لم " بسرعة وليتوبوا ھؤالء مثل فليحذر": ًقائال الزناة ّالرب ّحذر عندما .ّ
 المعاصرون والرسل األنبياء ّتحدث ولقد ٣٤.تسبقه التي الشھوانية األفكار ليشمل ّامتد بل الجسدي الزنا بعمل التحذير ھذا ّيحد
ّتشبه عاصفة ھوجاء تدمر األفراد ] الخالعة"[ :ّعلمنا الرئيس غوردن ھنكلي ما يلي .وواضح ّمتكرر ٍبشكل الخالعة آفة عن ً

ًوالعائالت، وتحطم كليا ما كان مفيدا وجميال في الماضي ً ً ّ ٌلقد حان الوقت لكي يقوم كل واحد منا متورط فيھا بسحب  ... .ّ ّ ّّ نفسه ٍ
ْ إن كنتم ستغرون٣٥."من الخطيئة َ  وخرج ھرب"مصر الذي  في ٍشكل من األشكال، احتذوا بمثال يوسف ّبأي ّالعفة قانون بخرق ُ

  ٣٦."خارج إلى

 
ّضمن الحواجز الروحية  السريع السماوي الطريق بأمان على االستمرار على الكھنوت حملة ّالستة األساسية المبادئ ھذه تساعد

ّأيھا الشبان إن إطاعة ھذه المبادئ ستحضركم لعھود الھيكل والخدمة التبشيرية المتفرغة  .ّلشخصي والعالقات العائليةلالھتداء ا ّ ّّ ّ

ّأيھا األزواج واآلباء، إن العيش بحسب ھذه المبادئ سيؤھلكم لقيادة المنزل بالبر ولتخدموا كقادة روحيين  .والزواج األبدي ّ ٍّ ّ ّ

  .ٌدرب الكھنوت ھو رحلة مليئة بالفرح ٣٧.كة متساويةلعائلتكم مع زوجتكم كشري
 

  البقاء على درب الكھنوت
 

: ِاحترس"بعد المرور أمام إشارة  .ماونتينز ّوبالعودة إلى تجارب شبابي، أذكر إحدى المرات التي اجتزنا فيھا جبال روكي
ّفأبطأ سرعة السيارة حتى التوقف  .امنا، الحظ والدي بعض الحصى والحجارة الصغيرة تسقط على الزفت أم"صخور متساقطة ّ

ّتقريبا قبل أن نرى صخرة بحجم كرة سلة تمر بسرعة أمامنا ّ لقد  .ّانتظر أبي انتھاء انزالق الصخور قبل المضي في طريقه .ً
  .ّسمح انتباه والدي الدائم وتصرفه الفوري بوصول عائلتنا بأمان إلى وجھتھا النھائية

 
ّ فإذا كانت نفسكم تنزلق إلى حافة ھاوية روحية، توقفوا اآلن قبل ٣٨."تدمير نفوس بني البشر"ان إلى ّأيھا اإلخوة، يسعى الشيط ّ

ٍ وإذا كنتم تشعرون بأن نفسكم محطمة ومرمية في قاع واد بدل أن تكون في أعلى ٣٩.أن تسقطوا وعودوا إلى المسار الصحيح ّ َ ّ ّ

ّفتم الخطايا، أشھد لكم أنه عبر التوبة الصادقة وقوة تضحية يسوع المسيح ّدرب الكھنوت ألنكم تجاھلتم إشارات التحذير واقتر ّ

ُالتكفيرية، يمكنكم أن ترفعوا وتعادوا إلى الطريق السماوي السريع  ُ.٤٠  

 
ًعلمنا يسوع قائال ّتحرزوا ألنفسكم من : "ّ قفكم ّ إذا كنتم غير مستحقين لممارسة الكھنوت، أرجو أن تجتمعوا بأس٤١."الرياء... َ

ًتشجعوا ألنه على الرغم من أن الرب يؤكد قائال .الذي يمكنه مساعدتكم على التوبة ّّ ّ  فھو ٤٢"ّوامتنعوا عن الخطية،... احذروا : "ّّ
ًيعد أيضا ُ ِ   ٤٣."اذھبوا وال تخطئوا فيما بعد...  .ّأنا الرب لن أحاسبكم: "َ
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ِّوتعمق الصلوات والنصوص  . تعميق اھتدائكم وتقوية عائلتكمأنا أدعو الفتيان والرجال إلى البقاء على درب الكھنوت عبر ُ

ّكما تقوي المحبة والعشور والعفة العائلة .ّالمقدسة والمراسيم االھتداء ّ ّتفادوا المأساة عبر التنبه إلى إشارات التحذير التي  .ّ
ّقاسى من التجارب ولكنه لم "مسيح الذي اجتھدوا لتحذوا حذو المثال األعلى وھو يسوع ال .وضعھا هللا واألنبياء على دربنا

  ٤٤."يستسلم لھا

 
ّ، يمكن أن نطمئن نحن وعائالتنا إلى أننا سنصل بأمان وفرح إلى ٤٥"احترسوا"ّأنا أعد بأنه إذا حفظ الرجال عھد الكھنوت القائل  ّ

  .ّھذه شھادتي باسم يسوع المسيح المقدس، آمين .وجھتنا السامية في المملكة السماوية
 
  
  حظاتمال

 
١. 
 

  ٤٤–٣٣: ٨٤راجع المبادئ والعھود 
 
٢. 
 

  ٣٨: ٨٤المبادئ والعھود 
 
٣. 
 

  ٤٣: ٨٤المبادئ والعھود 
 
٤. 
 

  ٢٢–١٢: ١ً؛ راجع أيضا موسى ١٦: ١راجع تاريخ جوزف سميث 
 
٥. 
 

  ١٦: ٧؛ حيالمان ١٣: ١ نافي ٢ً؛ راجع أيضا ١٢: ٥راجع حيالمان 
 
٦. 
 

  ١٤: ٢ة األولى إلى أھل كورنثوس ً؛ راجع أيضا الرسال١٩: ٣موصايا 
 
٧. 
 

“Come, Thou Fount of Every Blessing,” Hymns (1948), no. 70  
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٨.  
 

  ٢٤–٢٢: ٤ً؛ راجع أيضا الرسالة إلى أھل أفسس ١٠–٨: ٣راجع الرسالة إلى أھل كولوسي 
 
٩. 
 

  ١٤: ١٣ً؛ راجع أيضا الرسالة إلى أھل رومية ٢٧: ٣الرسالة إلى أھل غالطية 
 

١٠. 
 

  ٤٧–٤٥: ١٧؛ ١٤: ١٣ّراجع صموئيل األول 
 

١١.  
 

  ١٧–١: ١١راجع صموئيل الثاني 
 

١٢.  
 
 Boyd K. Packer, “Counsel to Youth,” Liahona" (ًلن تقترفوا خطأ كبيرا من دون إنذار مسبق من دعوات الروح"

and Ensign, Nov. 2011, 18(  
 

١٣.  
 

  ”Bible Dictionary, “Davidً ؛ راجع أيضا٣٩: ١٣٢راجع المبادئ والعھود 
 

١٤.  
 

 ,Ezra Taft Benson, “Beware of Pride,” Ensignً؛ راجع أيضا ٣٩: ٣٨؛ ١٤: ٢٥؛ ١: ٢٣راجع المبادئ والعھود 
May 1989, 4–7  

 
١٥. 

 
  ١٩–١١: ٨ً؛ راجع أيضا التثنية ١٢: ٦التثنية 

 
١٦. 

 
  ٨: ٤٦ألما 

 
١٧. 

 
  ٥: ١٠المبادئ والعھود 
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١٨. 
 

  ١٩–١٨: ١٨ نافي ٣؛ ١٧–١٥: ٣٧؛ ألما ٣٢–٣١: ٢٢ً؛ راجع أيضا لوقا ١٥–١٢: ٥٢ادئ والعھود راجع المب
 

١٩. 
 

Thomas S. Monson, “Come unto Him in Prayer and Faith,” Liahona, Mar. 2009, 4; Ensign, Mar. 
2009, 6  

 
٢٠. 

 
  ١٢، ١: ٤١ً؛ راجع أيضا المبادئ والعھود ٥: ٩٠المبادئ والعھود 

 
٢١. 

 
Gordon B. Hinckley, “Faith: The Essence of True Religion,” Ensign, Nov. 1981, 5  

 
٢٢. 

 
  ٥٧: ٤٥المبادئ والعھود 

 
٢٣. 

 
؛ الرسالة إلى أھل ١٦–١٤: ٥٢؛ المبادئ والعھود ١٤: ٤ً؛ راجع أيضا الرسالة إلى أھل أفسس ٨: ٤٦المبادئ والعھود 

  ٨: ٢كولوسي 
 

٢٤. 
 

  ١١–١: ١٨ نافي ٣ً؛ راجع أيضا ٧٧: ٢٠لمبادئ والعھود ؛ ا٣: ٤موروني 
 

٢٥. 
 

  ١٥: ١٠٩المبادئ والعھود 
 

٢٦. 
 

  ٣٢: ٢موصايا 
 

٢٧. 
 

  ٣٠–٢٩: ١١ نافي ٣راجع 
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٢٨. 
 

  ١٤: ٤موصايا 
 

٢٩. 
 

  ٦٣–٦١: ٦٣ً؛ راجع أيضا المبادئ والعھود ٣٧–٣٦: ١٢١راجع المبادئ والعھود 
 

٣٠. 
 

  ٤٥–٤١: ١٢١راجع المبادئ والعھود 
 

٣١. 
 

  ٣٩: ٣٨ً؛ راجع أيضا المبادئ والعھود ١٥: ١٢لوقا 
 

٣٢. 
 

  ٣٣: ١٣ نافي ٣ً؛ راجع أيضا ٣٣: ٦ّمتى 
 

٣٣. 
 

  ١١: ١؛ موسى ١١: ٦٧ً؛ راجع أيضا المبادئ والعھود ٤٦–٤٥: ١٢١المبادئ والعھود 
 

٣٤. 
 

ّ؛ راجع أيضا متى ١٦–١٤: ٦٣راجع المبادئ والعھود    ٣٠–٢٧: ١٢ نافي ٣؛ ٢٨–٢٧: ٥ً
 

٣٥. 
 

Gordon B. Hinckley, “A Tragic Evil among Us,” Liahona and Ensign, Nov. 2004, 59, 62; see 
also Dallin H. Oaks, “Pornography,” Liahona and Ensign, May 2005, 87–90; Jeffrey R. Holland, 

“Place No More for the Enemy of My Soul,” Liahona and Ensign, May 2010, 44–46  
 

٣٦. 
 

  ١٢: ٣٩التكوين 
 

٣٧. 
 

  Handbook 2: Administering the Church (2010), 2.3 راجع 
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٣٨. 
 

  ٨: ٥ً؛ راجع أيضا رسالة بطرس األولى ٢٧: ١٠المبادئ والعھود 
 

٣٩. 
 

  ١٧: ٣؛ رسالة بطرس الثانية ١٣–١٢: ١٠؛ الرسالة األولى إلى أھل كورنثوس ١٠–٩: ٣راجع المبادئ والعھود 
 

٤٠. 
 

  ٢١: ١٠٩؛ المبادئ والعھود ٢٩–٢٧: ١٣راجع ألما 
 

٤١. 
 

  ٩–٦: ٥٠ً؛ راجع أيضا المبادئ والعھود ١: ١٢: لوقا
 

٤٢. 
 

  ٢: ٨٢المبادئ والعھود 
 

٤٣. 
 

  ٧، ١: ٨٢المبادئ والعھود 
 

٤٤. 
 

ّ؛ راجع أيضا الرسالة إلى العبرانيين ٢٢: ٢٠المبادئ والعھود    ١٦–١٤: ٤؛ ١٨–١٧: ٢ً
 

٤٥. 
 

  ٣٠–٢٩: ٤؛ موصايا ٩: ٤ً؛ راجع أيضا التثنية ٤٣: ٨٤المبادئ والعھود 
 
 

102  
 

  العھود
 

  العائلة
 

  الكھنوت
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  االھتداء
 

  أنثوني بيركينز
 

  السبعون
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34 Dieter F Uchtdorf 
 

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

 
  

  فرح الكھنوت
 
 

  الرئيس ديتر أختدورف
 
 

  المستشار الثاني في الرئاسة األولى
 
  

  .ّونحبھا ھاّتحمل ّمنا ُيطلب التي ّالمسؤوليات نقبل دعونا .دعونا نعانق روعة الكھنوت وامتيازه ونفھمھما
 

  فرح الطيران
 

ّمنذ سنوات عديدة، قررت أنا وبعض زمالئي من قباطنة الطائرات تحقيق أحد أحالم الطفولة بترميم طائرة أثرية ًمعا، اشترينا  .ُّ

كان  .ًكان المشروع عمال أحببناه .ّ وبدأنا العمل على إعادتھا إلى حالتھا األصلية١٩٣٨طائرة بايبر كاب قديمة من طراز العام 
ًله معنى خاصا بالنسبة إلي ألنني تعلمت الطيران في طائرة مماثلة عندما كنت شابا ًّ ُّ ُ ّ ّ ّ ً.   

 
ّمجرد التفكير في ذلك  .ً عاما فقط على قيام األخوين رايت بتجربة الطيران الشھيرة األولى لھما٣٥ُصنعت ھذه الطائرة بعد 

ًيجعلني أشعر بأنني مسن جدا ّ ٌّ ّ.  
 

ٍ مفتاح كھربائي؛ فعند تشغيل المحرك من المقصورة، يتعين على شخص آخر على األرض اإلمساك بالمروحة ّلم يكن للمحرك ّ ّ ّ
ّوقذفھا بقوة إلى أن يعمل المحرك وحده ّكانت كل مرة يعمل فيھا المحرك لحظة حماسية وبطولية .ّ ّ ّ.  

 
َّعندما ارتفعت الطائرة في الھواء، بدا جليا أن بايبر كاب لم تكن مصم ً في الواقع، عندما كانت الرياح العكسية  .ًمة للسرعةّ

ّتعصف بقوة، كان يبدو لنا أننا لم نكن نتحرك على اإلطالق ّ ُأذكر أنني قدت الطائرة مع ابني المراھق فوق األوتوبان أو  .ّ ّ

ّالطريق السريع في ألمانيا وبالتأكيد، كانت السيارات تحتنا تتخطانا بسھولة ّ.  
 

ّكان باإلمكان سماع ماھية  .ُكانت الطريقة المثلى الختبار روعة الطيران وجماله !ّب تلك الطائرة الصغيرةلكن آه كم كنت أح
يعادل ما يستمتع به ] شيء[ما من " :ّوقد عبر األخوان رايت عن األمر بھذه الطريقة .ّالطيران والشعور بھا وتنشقھا ورؤيتھا

  ١."ضاء كبيرةّالطيارون عندما تحملھم الرياح على أجنحة بي

 
ٍفي المقابل، حظيت في وقت سابق من ھذه السنة بامتياز الطيران في مقاتلة أف ّ المتطورة مع فريق االستعراض الجوي ١٨- ُ ّ

ًالتابع للبحرية األميركية والمشھور عالميا، بلو أنجلز  ّ ّكان األمر أشبه بالتحليق فوق خط الذاكرة وعلى طوله،  ).المالئكة الزرق(ّ

ّ سنة بالضبط، وفي مثل ذاك اليوم تقريبا، كنت قد أتممت تدريبي كطيار مقاتل في القوات الجوية٥٠ني قبل ّذلك أن ّ ّ ُ ُْ َ ً.  
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ً بالطبع مختلفة كليا عن تجربة الطيران في طائرة بايبر كاب١٨- كانت تجربة الطيران في مقاتلة أف ّ ًأظھرت لي جماال أكثر . ّ

ًديناميكية في الطيران ّ أشبه بتطبيق قوانين الديناميكا الھوائية القائمة بطريقة أكثر مثاليةكان األمر .ّ ّغير أن الطيران مع بلو  .ٍّ

ًأنجلز ذكرني سريعا أيضا أن قيادة المقاتلة تتطلب شبانا ً ًّ ّ ّ ًوالقتباس األخوين رايت مجددا أقول .ّ ّأكثر من أي شيء آخر، : "ّ
ّالممزوج بحماسة تشتد لھا األعصاب كلھا إلى أقصى الحدودھو إحساٌس بالسالم التام ] بالطيران[اإلحساس  ّ  باإلضافة إلى ٢."ٍ

  .تحيط بك وتحملك" المالئكة"ًذلك، فالطيران مع فريق بلو أنجلز ھو طريقة مختلفة تماما لرؤية 
 

ّإن سألتموني في أي من تجربتي الطيران استمتعت أكثر، لست متأكدا من أنني أستطيع أن أجيبكم ً ّ ُ ُ َ ّأقل ما يقال إنھما مختلفتان  .ٍّ ُ ّ
ٍمع ذلك، فھما متشابھتان كثيرا في نواح أخرى .ٍفي بضع نواح واضحة ً.  

 
ُوفي كليھما شعرت بدعوة الشاعر إلى  .ُ شعرت بحماسة الطيران وجماله وفرحه١٨-في كال طائرة بايبر كاب ومقاتلة أف

ّى أجنحة تلونت بضحكات فضيةفي السماء عل] الرقص[من قيود األرض القاسية و] اإلفالت"[ ّ ٍ ّ".٣  

 
  ّالكھنوت ذاته في كل مكان

 
َقد تسألون اآلن عن عالقة تجربتي الطيران المختلفتين تماما ھاتين باجتماعنا اليوم أو بالكھنوت الذي حظينا بامتياز حمله أو  َ ًَ

ًبالخدمة الكھنوتية التي نحبھا كلنا كثيرا؟ ّ ّ ّ  
 

ّأيھا اإلخوة، أليس صحيحا أن ً ٍ تجاربنا الفردية في الخدمة في الكھنوت قد تكون مختلفة بشكل كبير؟ّ ً ّيمكننا القول إن بعضكم  ّ

ٍيعيش بعضكم في أجنحة وأوتاد حيث يمأل كل موقع  .، بينما يطير آخرون في طائرات بايبر كاب١٨- يطير في مقاتالت أف ّ ٍ
ًفيھا، من المساعد إلى قائد مجموعة الكھنة العالين، مرورا ب أنتم  .ّأمين سر رابطة الشمامسة، أحد حملة الكھنوت الناشطينُ

ٍتتمتعون بامتياز المشاركة في تنظيم جناح يتألف من فريق عمل كاف لتلبية جميع الدعوات ٍ ّ ّ.  
 

 ّقد تشعرون أنكم وحيدون .ٌيعيش آخرون من بينكم في مناطق من العالم فيھا عدد قليل فقط من أعضاء الكنيسة وحملة الكھنوت
ّومثقلون بحمل كل األمور التي يجب القيام بھا ّبالنسبة إليكم قد يتطلب األمر مشاركة شخصية قوية لتشغيل محرك الخدمة  .ُ ّ ًّ ً ً ّ

ًحتى أنه قد يبدو لكم أحيانا أن فرعكم أو جناحكم ال يتقدم أبدا .ّالكھنوتية ًّ ّ ّ.  
 

ًأن فرحا مميزا ينشأ دوما عن الخدمة الكھنوتية المتفانيةّولكن، مھما كانت مسؤولياتكم أو ظروفكم، تعرفون أنتم وأنا،  ً ًّ ّ.  
 

ّفي بايبر كاب، لم أتذمر من قلة السرعة؛ وفي  .ّ أو أي طائرة أخرى١٨- ُلطالما أحببت الطيران، أكان في بايبر كاب أو في أف ّ
ّ لم أتذمر حين عكست قسوة المناورات االستعراضية بال رحمة حقيقة كوني متقدم١٨-أف ّ ّا في السنّ ً.  

 
ّنعم، ھنالك دوما ما ھو غير كامل في كل حالة   .ّنعم، يسھل إيجاد أمور للتذمر بشأنھا .ً

 
ّولكن أيھا اإلخوة، نحن حملة الكھنوت المقدس على رتبة ابن هللا ّتم وضع األيدي على رأسنا، وتسلمنا كھنوت هللا !ّ ُومنحنا  .ّ

ّالسلطة والمسؤولية للعمل باسمه كخدام له  ّأكنا في جناح كبير أو في فرع صغير، نحن مدعوون إلى الخدمة،  .على األرضّ ٍ ٍ ّ

ُوالمباركة والعمل في جميع األوقات من أجل خير كل األشخاص وجميع األمور التي أوكلنا االھتمام بھا ھل من شيء أكثر  .ّ
  ًإبھاجا؟

 
  .ّدعونا نفھم فرح الخدمة في الكھنوت ونقدره ونشعر به
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  تفرح الكھنو

 
ّلقد أثر حبي للتحليق على اتجاه حياتي كلھا ّّ ّولكن، بقدر ما كانت تجاربي كقبطان مقوية وسعيدة، فإن تجاربي كعضو في ھذه  .ّ ّ

ّالكنيسة كانت أكثر عمقا وأكثر فرحا وأكثر قوة ً ِمع تعمقي في خدمة الكنيسة، شعرت بقوة هللا الجبارة وبمراحمه الحنونة .ً َ ّ ّ ُ ّ.  
 

ُكعضو في الكنيسة، شعرت بعناق السماء . السماءُكقبطان، لمست ٍ.  
 

ّولكن الخدمة إلى جانب إخوتي وأخواتي في الكنيسة تعوضني عن ذلك بسھولة .ًأحيانا، أشتاق إلى الجلوس في مقصورة ال  .ّ
ّأرغب في تفويت تمكني من الشعور بالسالم والفرح الساميين الناشئين عن كوني جزءا صغيرا من ھذه القضي ً ً َ ة والعمل ّ

  .ّالعظيمين، ألي شيء في العالم
 

ّإنه لفرٌح وامتياز مقدسين بالنسبة إلينا أن نخدم الرب وإخواننا، وأن  .ٍنحن مجتمعون اليوم كمجموعة كبيرة من حملة الكھنوت َ ّ ّ

ّنقدم أفضل ما لدينا للقضية النبيلة التي تشمل مساعدة اآلخرين وبناء ملكوت هللا ّ.  
 

ّنحن نعلم ونفھم أن الكھنوت يمثل قوة هللا وسلطته األبديتين ّ ّ ولكن، ھل نفھم  .يمكننا تسميع ھذا التعريف عن ظھر قلب بسھولة .ّ
ّيمثل الكھنوت قوة هللا وسلطته األبديتين :ّدعوني أكرر ًحقا معنى ما نقوله؟ ّ ّ.  

 
  .ھو يحكمھامن خالل الكھنوت، خلق هللا السموات واألرض و .ّفكروا في األمر

 
ًبواسطة ھذه القوة ھو يفدي ويعلي أبناءه محدثا  ْ ُ ُ   ٤."خلود اإلنسان وحياته األبدية"ّ

 
خلق ھذه ... ّالوسيلة التي بدأ القادر على كل شيء يكشف من خاللھا مجده لدى "ّالكھنوت، كما شرح النبي جوزف سميث، ھو 

ر حتى الوقت الراھن، والتي من خاللھا سيكشف أھدافه حتى نھاية ّاألرض، والتي من خاللھا استمر في كشف نفسه لبني البش
  ٥."الدھر

 
َأوكلنا أبونا السماوي الكلي القدرة سلطة الكھنوت ّ ھو يمنحنا  .نحن الكائنات الفانية التي ھي بطبيعتھا مليئة بالعيوب وغير كاملة-ّ

ُة سمح لنا بالتبشير باإلنجيل، وتأدية مراسيم الخالص، ّبواسطة ھذه القوة العظيم .السلطة للعمل باسمه من أجل خالص أبنائه
  .والمساعدة على بناء ملكوت هللا على األرض، ومباركة عائلتنا وإخواننا وخدمتھم

 
  متاٌح للجميع

 
  .ّھذا ھو الكھنوت المقدس الذي نحمله

 
ٍال يمكن شراء الكھنوت، أو أي مسؤولية ترافقه، أو الحصول عليه بموجب طلب ّ ّكن التأثير على استعمال قوته أو السيطرة ال يم .ّ

ّھو قوة روحية تعمل بحسب قانون سماوي .ٍعليھا أو إلزامھا بواسطة منصب أو ثروة أو نفوذ ما ّ وھو ينبع من أبينا السماوي  ّ
ّيمكن التحكم بقوته وتوجيھھا فقط على أساس مبادئ البر، .العظيم ّ   . ال التعالي٦ّ

 
ّنوت وقوته الحقيقيتين على األرضالمسيح ھو مصدر سلطة الكھ وال يمكن " . وعمله ھو الذي حظينا بامتياز المساعدة فيه٧.ّ

َألحد أن يساعد في ھذا العمل ما لم يكن متواضعا ومملوءا بالحب واإليمان واألمل والمحبة، ومعتدال في كل شيء يؤتمن  ّ ّ ًّ ً ً

  ٨."عليه
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... اإلقناع، "ّنحن ال نقود بالقوة بل من خالل  .ة اآلخرين ومساعدتھمّنحن ال نعمل من أجل ربح شخصي، بل نسعى إلى خدم

ّوطول األناة والرقة واالتضاع والمحبة الخالصة ّ ّ".٩  

 
ّكھنوت هللا القادر على كل شيء متاٌح للرجال المستحقين أينما كانوا مھما كانت أصولھم، مھما كانت أحوالھم متواضعة، في –ّ

ٍھو متاح من دون نقود أو أي ثمن دنيوي .ّاألرضيةأدنى أو أقصى أقاصي الكرة  ّإذا أردنا إعادة صياغة كلمات نبي القدم  .ّ
ً عطش المجيء إلى المياه، وليس المال مطلوبا للمجيء واألكلّكلإشعياء، يستطيع  ٍ!١٠  

 
ًوبفضل كفارة مخلصنا يسوع المسيح األبدية والبعيدة الغور، يمكن أن يكون كھنوت هللا متاحا َّ ّ ّ حتى إن ارتكبتم األخطاء أو كنتم ّ

ًمن خالل عملية التوبة المنقية والمطھرة روحيا يمكنكم أن  .ّغير مستحقين في الماضي ّّ ّ ّ بفضل حب ١١]"!تضيئوا[و] تنھضوا"[ّ
ّمخلصنا وفادينا الالمتناھي والغفور، يمكنكم أن ترفعوا عيونكم وتصبحوا أنقياء ومستحقين، وتتحولوا إلى أبناء  ّ أبرار ونبالء ّ

ّحملة مستحقون للكھنوت األكثر قدسية  القادر على كل شيء– ّ ّ.  
 

  روعة الكھنوت وامتيازه
 

ّأشعر بشيء من الحزن على من ال يفھمون روعة الكھنوت وامتيازه ويقدرونھما ّھم أشبه بركاب طائرة يمضون وقتھم بالتأفف  .َ ّ

ّمن حجم علبة الفستق بينما يحلقون في الجو ّوھو أمر كان ملوك القدم ليھبوا ممتلكاتھم كلھا ليجربوه ويختبروه –، فوق السحابّ ّ ِ
ًمرة واحدة فقط ّ!  

 
َأيھا اإلخوة، نحن مباركون لكوننا شركاء متواضعين في سلطة الكھنوت وقوته العظيمتين ھاتين ّ دعونا نرفع عيوننا ونرى ھذه  .ّ

  .ّالفرصة على حقيقتھا ونتعرف إليھا ونقبلھا
 
ّن خالل الخدمة الكھنوتية البارة والمحبة والمتفانية، سنتمكن من اختبار المعنى الحقيقي للرؤيام ّ ّ  .سأذھب أمام وجوھكم" :ّ

  .١٢"ُوسأكون على يمينكم ويساركم وتكون روحي في قلوبكم، ويحيط بكم مالئكتي لكي يسندوكم

 
ّمسؤوليات التي يطلب منا تحملھا ونحبھا دعونا نقبل ال .دعونا نعانق روعة الكھنوت وامتيازه ونفھمھما ّّ ّ ّ مسؤوليات في منازلنا –ُ

ّدعونا على الدوام نكبر في البر والتفاني والخدمة الكھنوتية .وفي وحدات كنيستنا، مھما كانت كبيرة أو صغيرة دعونا نجد فرح  .ّ
  !الخدمة في الكھنوت

 
  .لمعرفة والطاعة واإليمانيمكننا القيام بذلك بأفضل طريقة من خالل تطبيق مبادئ ا

 
ُھذا يعني أوال أنه يتعين علينا أن نعرف عقيدة الكھنوت التي نجدھا في كلمة هللا التي كشفت ونفھمھا ّ ّ ً ّمن المھم بالنسبة إلينا أن  .ّ

  ١٣.نفھم العھود والوصايا التي يقوم عليھا الكھنوت

 
ّعندما نطيع قوانين هللا، ونتعلم السيطرة  .بة باستمرار وباحترامَدعونا بعد ذلك نكون حكماء ونعمل بحسب ھذه المعرفة المكتس

ّعلى عقولنا وأجسادنا، ونطابق أعمالنا مع نماذج البر التي يعلمھا األنبياء، سنختبر فرح الخدمة الكھنوتية ّّ.  
 

ّوأخيرا، دعونا نعمق إيماننا بربنا، يسوع المسيح ّ لندع  .من جديد في درب التلمذةّدعونا نحمل اسمه ونلتزم بالسير كل يوم  .ً
  .ً من خالل التلمذة يمكن أن نكتمل دفعة واحدة عبر خدمة عائلتنا وإخواننا وهللا١٤.ّأعمالنا تكمل إيماننا
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ّعندما نخدم في الكھنوت بكل قلبنا وقدرتنا وعقلنا وقوتنا، نتلقى وعدا بالمعرفة والسالم والھبات الروحية السامية ًّ ّ  عندما نحترم .ّ

ّالكھنوت المقدس سيكرمنا هللا و   ١٥."في اليوم األخير] أمامه[بال عيب ] نقف"[ّ

 
ًأصلي كي تكون لنا دائما عيون لنرى وقلوب لنشعر بروعة وفرح كھنوت إلھنا العظيم والقادر على كل شيء، باسم يسوع  ّ

  .المسيح، آمين
 

 مالحظات
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 ساعدوهم على وضع األهداف السامية
 

 الرئيس هنري إيرينغ
 

 المستشار األّول في الرئاسة األولى
 

م الكاملة في الخدمة في ملكوت اهللا وأن بفضل إرشادآم، سيستطيع هؤالء الذين تقودونهم أن يروا أّن بإمكانهم تحقيق قدراته
 .يرغبوا في ذلك ويؤمنوا به

 
دفعني ذلك  .أنا ممتنٌّ جّدًا لفرصة المشارآة في اجتماع الكهنوت العظيم هذا وألّنني سمعت هذا التعليم وهذه الشهادات الرائعة

لكهنوت هو ألّن األشخاص الذين عرفوني رأوا فّي فكّل ما تمّكنت من تحقيقه تقريبًا آحامٍل ل .إلى التفكير في تجربتي الخاّصة
 .أمورًا لم أستطع رؤيتها

 
علمُت في ما  .عندما آنت أبًا شاّبًا، صّليت من أجل أن أعرف ما المساهمات التي يمكن أن يقوم بها أوالدي في ملكوت الرّب

سيقومون  .لمت أّنهّن سيؤّدين الخدمة ويمّثْلن الرّبأّما بالنسبة إلى البنات، فع .يتعّلق بالصبيان أّنهم قد يحظون بفرص الكهنوت
 .وآنت أعرف أّن آّل ولد هو فرٌد مستقّل ولذلك يمنح الرّب مواهب محّددة ليستخدمها آّل واحٍد في سبيل خدمته .جميعًا بعمله

 
ولكّنني أستطيع أن أعدآم بأّنكم  .ال يمكنني طبعًا أن أخبر آّل أٍب وآّل قائٍد للشباب تفاصيل العمل األفضل الذي يجب أن يقوم به

آّل شخص يختلف عن اآلخر ولديه مساهمة  .ستبارآونهم لمساعدتهم على التعّرف إلى المواهب الروحية التي ُوِلدت معهم
الذين ففيما تسعون إلى الرؤيا من أجل اآتشاف المواهب التي يراها اهللا في أولئك  .ما من أحد ُمقدَّر له أن يفشل .مختلفة يقّدمها

وبفضل  . سُتباَرآون في لفت أنظارهم إلى الخدمة التي يمكنهم تقديمها– وخاّصًة الشباب منهم –تقودونهم في الكهنوت 
إرشادآم، سيستطيع هؤالء الذين تقودونهم أن يروا أّن بإمكانهم تحقيق قدراتهم الكاملة في الخدمة في ملكوت اهللا وأن يرغبوا في 

 .ذلك ويؤمنوا به
 

دي أنا، صّليت لتسّلم الرؤيا ألعرف آيف يمكنني مساعدة آّل واحٍد منهم فردّيًا آي يتحّضر للفرص المحّددة من أجل مع أوال
حفرت لوحًا لكّل ابٍن مع اقتباس  .ثّم حاولت مساعدتهم على تخّيل هذا المستقبل والتحّلي باألمل تجاهه والعمل من أجله .خدمة اهللا

وتحت الصورة والكتابة، حفرت تواريخ معمودية آّل  .هبه الخاّصة وصورة تمّثل هذه الموهبةمن النصوص المقّدسة يصف موا
 .صبي ورسامته في مناصبه في الكهنوت، مع عالمة تشير إلى طوله في آّل تاريخ مهّم من هذه التواريخ

 
وقد تتلّقون  .ممكنة في عمل الرّبسأصف األلواح التي حفرتها لكّل ابٍن لمساعدته على رؤية مواهبه الروحية ومساهماته ال

 .اإللهام لتتعّرفوا إلى مواهب خاّصة وفرص فريدة لكّل من الشباب الذين تحّبونهم وتقودونهم آما تلّقيت أنا هذا اإللهام
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وفي عندما أصبح ابني البكر شّماسًا ونال رتبة النسر األعلى في جمعية الكّشاف، راودت ذهني صورة نسر عندما فّكرت فيه 

وأوحت لي هذه  .آّنا نعيش في أيداهو قرب سفح جبل ساوث تيتون حيث آّنا نمارس التسّلق سويًا ونشاهد النسور تحّلق .مستقبله
 :الصورة الذهنية بكلمات إشعياء

 
 .ُيعطى المعيي قدرًة، ولعديم القّوة يكّثر شدًَّة"
 
 .الغلمان يعيون ويتعبون والفتيان يتعّثرون تعّثرًا"
 
 ١."يرآضون وال يتعبون يمشون وال يعيون. يرفعون أجنحًة آالنسور. ا منتظرو الرّب فُيجدَّدون قّوًةوأّم"
 

هل : "فقال .وأراد أن يتوّقف .وفي الواقع آّنا قد أوقفنا التسّلق أنا وذلك االبن البكر تحت قّمة جبل ساوث تيتون ألّن ابني تعَب
 ." ال أريد أن يخيب أملك–أآِمل أنت التسّلق يا أبي  لقّمة؟سأبقى دائمًا نادمًا ألّننا لم نِصل إلى ا

 
وحفرُت في أعلى لوح  ."بل سنتذّآر دائمًا أّننا تسّلقنا حّتى وصلنا إلى هنا سويًا .لن يخيب أملي أبدًا وأنت لن تندم أبدًا: "فأجبته

 ".على أجنحة النسور"قياس الطول الخاّص به صورة نسر وعبارة 
 

وقد بدت بعض التحّديات التي استطاع  .هّمته التبشيرية عبر السنوات، أعلى مّما آنت ألتخّيل في أعمق آماليحّلق ابني في م
ففيما يتعّلق بالصبّي الذي تشّجعونه، قد يكون الرّب رفعه، آما  .مواجهتها على أرض المهّمة التبشيرية أآبر مّما يستطيع تحّمله

وإذا حاولتم إدراك اإلمكانات الكهنوتية ألّي شاّب،  .ة صعبة أعلى مّما ظننُته ممكنًاحصل مع ابني، في التبشير باإلنجيل بلغ
ساعدوه  .وقد يكون لدى هذا الشاّب قدرات أبعد من التي سيكشفها الرّب لكم .أعدآم بأّن الرّب سيخبرآم بما تحتاجون إلى معرفته

 .على وضع األهداف السامية
 

أحد أبنائي اآلخرين آان خجوًال جّدًا في صغره لدرجة  .وًال جّدًا ليكون خادمًا قوّيًا في الكهنوتقد يبدو الشاّب الذي تشجّعونه خج
آنت أقلق بشأن خوفه الشديد فيما آنت أصّلي من أجل مستقبله في  .أّنه لم يكن يدخل إلى متجٍر ويتكّلم مع أمين الصندوق

الشرير يهرب وال " :وقد تّم إرشادي إلى مقطع من سفر األمثال .عدًا ولم يبُد ذلك وا–وفّكرت فيه في حقل التبشير  .الكهنوت
 ٢."طارد، أّما الصّديقون فكشبل َثبيٍت

 
وفي خالل مهّمته التبشيرية وفي السنوات التي  .على لوحه تحت صورة لرأس أسٍد آبير يزأر" آشبل ثبيت"فحفرت عبارة 

فبّشر ابني الذي آان خجوًال في الماضي باإلنجيل بقناعة عظيمة وواجه  .تلتها، حّقق ابني األمل الذي عّبرت عنه في آتابتي
 .وتّمت تقويته في مسؤولّياته بتمثيل الرّب .المخاطر بشجاعة

 
عليكم أن تبنوا إيمانه بأّن الرّب يستطيع تحويله إلى خادم أآثر شجاعٍة من الصبّي  .قد يحصل ذلك مع الشاّب الذي تقودونه

 .آلنالخجول الذي ترونه ا
 

فالصبي جوزف الذي رأى اهللا اآلب وابنه يسوع المسيح في بستان أشجار تحّول إلى  .نحن نعرف أّن الرّب يجعل خّدامه شجعانًا
سّجل الشيخ  .رأى بارلي برات ذلك عندما وّبخ النبي جوزف سميث الحّراس الدنيئين الذين آانوا يسجنونه .رجل قوّي روحيًا

 :برات
 
 : وتكّلم بصوت راعد شبيه بزئير األسد وتفّوه بالكلمات التالية بحسب ما أذآروقف فجأًة وانتصب"
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 .باسم يسوع المسيح أوّبخكم وآمرآم بالصمت، لن أعيش دقيقًة واحدة ألسمع آالمًا آهذا .اصمتوا، يا شياطين الهاوية الجهنمية'" 

 "' !آّفوا عن آالٍم آهذا وإّال ستموتون أو أموت في هذه اللحظة
 
ولكّني لم أَر عّزة النفس والجاللة إّال مّرًة واحدة، فيما آنت أقف مقّيدًا في منتصف الليل : "آتب الشيخ برات عن هذه التجربةو

 ٣."في سجن ضيعة غير معروفة من والية ميزوري
 

 .سيمنح الرّب خّدامه األبرار الفرص ليكونوا شجعان آاألسود عندما يتكّلمون باسمه وآشهوٍد في آهنوته
 

وهو من النوع الذي يبني العالقات  .آان لدى أحد أبنائي دائرٌة واسعة من األصدقاء الذين آانوا يحّبون رفقته عندما آان صبيًا
وفيما صّليت وحاولت توّقع مساهمته في ملكوت اهللا، شعرت بأّنه سيملك قّوة تقريب الناس من بعضهم  .بسرعة مع الناس

 .البعض بالحّب والوحدة
 

ي ذلك إلى الجزء من آتاب المبادئ والعهود الذي يصف جهود شيوخ الكهنوت لبناء صهيون في ميزوري على وقع أرشدن
ومع ذلك، : "تقول الرؤيا في آتاب المبادئ والعهود .تطّلب ذلك تضحيًة آبيرة .هتاف المالئكة الذين رأوا جهودهم ومساهماتهم
 ٤."آي يراها المالئكة ويفرحون من أجلكم فإّن خطاياآم قد ُغِفرت لكمفطوبى لكم ألّن شهادتكم قد ُسجِّلت في السماء 

 
 ".تفرح المالئكة من أجلك"وهكذا حفرت على لوح قياس الطول الخاّص بابني 

 
فقد نّظم مع زمالئه من حملة  .وامتّدت قدرة ذلك االبن العظيمة على جمع الناس والتأثير عليهم إلى ما بعد سنوات المدرسة بكثير

وفيما بنى اإليمان  .كهنوت نشاطات الوتد التي منحت الشباب في منطقته اإليمان ليثبتوا وحّتى ينتصروا في الظروف الصعبةال
في الرسم الذي  .في هؤالء الشّبان والشاّبات، ساعد في بناء مجموعات صغيرة من صهيون في المراآز المدنية في أميرآا

 . ما قد ال يعكس حقيقة األمر بالفعل ولكّن حفر البوق آان أسهل من حفر صرخة نداءحفرته آان المالئكة ينفخون في األبواق
 

وسوف يفرحون  .يفرح المالئكة عندما يبني القادة الكهنوتّيون حول العالم صهيون في أجنحتهم وأوتادهم وبعثاتهم التبشيرية
إّن صهيون هي نتيجة ارتباط شعٍب  .مهما آانت ظروفهمللشّبان والشاّبات الذين تساعدونهم من أجل بناء صهيون أينما آانوا و

 .أنا أدعوآم إلى مساعدة شبابكم على االنضمام .بالعهد والحّب
 

فقد صّلى  ".وهذه هي الحياة األبدية: "تلّقيت دعوًة لحفر صورة للشمس ألحد أبنائي مع آلمات صالة المخّلص الشفاعية
 :المخّلص ألبيه عند مشارفة خدمته الفانية على االنتهاء

 
 .أن يعرفوك أنت اإلله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح اّلذي أرسلته: وهذه هي الحياة األبدّية"
 
 ٥."العمل الذي أعطيتني ألعمل قد أآملته. أنا مّجدُتك على األرض"
 

هو يعمل  .فقد بنى حياته حولهم .ولكّن األهّم هو أّنه أّداها في بيته وضمن عائلتهلقد أّدى ابني خدمة الكهنوت عبر ثالث قاّرات 
تعيش عائلته في موقٍع قريٍب  .قرب منزله وغالبًا ما يعود إلى البيت لالنضمام إلى زوجته وأوالده الصغار خالل استراحة الغداء

إّن هذا االبن ال يعيش فقط ليستحّق الحياة األبدية بل  .ت حديقتهموهم يهتّمون بحديقتنا آما لو آان .جّدًا من األخت إيرينغ ومّني
 .أيضًا ليحيا ُمحاطًا إلى األبد من أفراد عائلته الممتّنين له الذين يجمعهم حوله
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وهي ممكنٌة فقط بواسطة مفاتيح  .إّن الحياة األبدية هي العيش في الوحدة وضمن العائالت مع اآلب واالبن والروح القدس

وإّن إبراز هذا الهدف األبدي للشباب الذين تقودونهم هو أعظم هبة قد  .نوت اهللا التي اسُتعيدت عبر النبي جوزف سميثآه
إّن من تقودونهم قد ال يكون لديهم عائلة في  .تستطيعون القيام بذلك أّوًال بواسطة تقديم مثل في عائلتكم الخاّصة .تقّدمونها لهم

 .لمساعدتهم على الشعور بحّب العائلة على جانَبّي الستار والرغبة فيهالكنيسة ولكّنني أتحّداآم 
 

تشّكل ألواح قياس الطول التي وصفتها للتّو مجّرد طريقٍة لمساعدة الشباب على أخذ لمحة عن العظمة التي يراها اهللا فيهم وفي 
لقيام بذلك ألوالدآم وللشباب اآلخرين الذين سيساعدآم على رؤية آيفّية ا .مستقبلهم والخدمة الفريدة التي حضَّرهم لمنحها

ولكن فيما تسعون بتضّرع إلى فهم هذا المستقبل ألنفسكم قبل أن توصلوه إلى الشاّب المعني وجهًا لوجه، ستكتشفون  .تقودونهم
 .أّن اهللا يحّب آّل واحد من أبنائه آفرٍد ويرى المواهب العظيمة والفريدة في آّل واحد منهم

 
وعندما صّليت من أجل اإلرشاد، ُآِشفت لي  .الد ببرآة رؤية مستقبل رائع في ملكوت اهللا لبناتي آما وألبنائيلقد حظيت آو

 .طريقٌة لمساعدة بناتي على التعّرف إلى الثقة التي وضعها اهللا بهّن آخادمات يمكنهّن بناء ملكوته
 

على الشعور بحّب أولئك الذين هم إلى الجانب اآلخر من عندما آانت بناتي يافعات، رأيت أّنه آان يمكننا مساعدة اآلخرين 
 .آنت أعرف أّن الحّب يأتي من الخدمة ويلهم الرجاء بالحياة األبدّية .الستار عبر األجيال

 
لذلك حفرنا على ألواٍح لتقطيع الخبز ووضعنا عليها رغيفًا من الخبز المصنوع في المنزل وذهبنا سوّيًا لتوزيع عطائنا هذا على 

  .ألرامل والعائالتا
  

باللغة " أحّب وآمل"أي " J’aime et J’espere"آانت الكتابة التي حفرتها على آّل واحد من ألواح التقطيع هذه تقول 
 .الفرنسية

  
إّن اإلثبات لمواهبهّن الروحية الفريدة لم يظهر فقط على األلواح التي حفرُت عليها بل ظهر بشكٍل أوضح لّما وّزعناها على من 

هذه هي الحياة األبدّية  آانوا بحاجة إلى التأآيد بأّن حّب المخّلص وآّفارته يمكن أن يوّلدا شعاع أمٍل مثاليًا، وسط األلم أو الخسارة
 .بالنسبة إلى بناتي وإلى آّل شخص مّنا

 
لقد تعّلمت  .الجواب هو آّال "لواح؟أّيها األخ إيرينغ، هل تقول لي إذًا إّنه علّي تعّلم الحفر على األ: "قد تفّكرون اآلن بالتالي

ويمكن إرجاع الموهبة البسيطة التي حّققُتها  .الحفر فقط بمساعدة معّلم لطيف وموهوب آان في ذلك الوقت الشيخ بويد باآر
ى قلوب ولكن تكثر الطرق للتأثير عل .وحدها السموات يمكنها تأمين معّلم آالرئيس باآر .لموهبته الرائعة آنّحات وصبره آمعّلم

 .األوالد من دون حفر األلواح الخشبية لهم
 

فتكنولوجّيات التواصل الحديثة مثًال تسمح بمشارآة رسائل األمل واإليمان عبر الكيلومترات التي تفّرقنا بسرعة فائقة وبكلفة 
 االّتصال نستطيع أو األوالد الذيناألحفاد  مع الهاتف عبر بالتحّدث نبدأ .تساعدني زوجتي على القيام بذلك .متدنّية أو حّتى مجانًا

ندعوهم أيضًا إلى إرسال صور عن هذه  .نطلب منهم مشارآتنا قصص نجاحاتهم الشخصّية والخدمات التي يقّدمونها .بهم
لعّله لن ُيثار إعجاب  .ونضيف عددًا أو اثنين من آتاب مورمون .ونستخدم هذه الصور لتزيين بضع مقاطع مكتوبة .النشاطات
الصفائح : مذّآرات العائلة"ورمون بالجودة الروحية لهذا المحتوى أو الجهد المحدود المطلوب إلنتاج ما نسّميه نافي وم
نشعر باإللهام عند اختيار مقاطع النصوص المقّدسة ورسائل  .ولكّننا أنا واألخت إيرينغ مبارآان بفضل هذا الجهد ."الصغيرة

 .ات في حياتهم عن رّد قلوبهم علينا وعلى المخّلص ونحو الُعلىونرى اإلثب .الشهادة البسيطة التي نكتبها
 

إّن عاداتكم المتمّثلة بالصالة العائلية وقراءة  .هناك وسائل أخرى آثيرة للتواصل مع اآلخرين وأنتم ملتزمون أصًال بعدٍد منها
وحّتى األحداث التي قد تبدو  .عبونه اآلنالنصوص المقّدسة ستوّلد الذآريات الدائمة والتغييرات في القلب أآثر مّما قد تستو

  ليس النشاط هو المهّم بحّد ذاته بل المشاعر التي  .زمنية مثل حضور الفعاليات الرياضية أو مشاهدة فيلم، قد تؤّثر في قلب ولٍد



October 2012 Priesthood Session --- 35Eyring, 102 Arabic p.5 

  
  

وهو أن  . على حياة الشبابلقد اآتشفت اختبارًا جّيدًا لتحديد النشاطات التي يمكنها التأثير بشكٍل آبير .تنبع عند ممارستكم له
 .وأنا أعرف أّن هذا ممكن جّراء تجربتي الخاّصة .يقترحوا هم النشاط بناًء على اهتماٍم يشعرون أّنه آٍت آهبة من اهللا

 
آنت أحلم بأن أصبح  . آلم من مدينة نيويورك٨٠ سنة، آنت أعيش في نيوجيرسي على بعد ١٢عندما أصبحت شّماسًا في عمر 

ال  .وآان قد وافق أبي على أخذي لمشاهدة مباراة في ملعب اليانكي القديم التاريخي في منطقة البرونكس .محترفًاالعب بيسبول 
أزال أستطيع أن أرى حرآة المضرب عندما ضرب جو ديماجيو الكرة مسّجًال النقاط وراآضًا باتجاه منّصة الجمهور في وسط 

 .الوحيدة التي حضرنا فيها إحدى مباريات الدوري األآبر للبيسبول معًاوآانت هذه المّرة . الملعب ووالدي جالٌس قربي
 

وذلك عندما أخذني من نيو جيرسي إلى منزل بطريرٍك مرسوم في مدينة سولت  .ولكّن يومًا آخر مع أبي غّير حياتي إلى األبد
أرشدني البطريرك للجلوس على آرسي و .ترآني أبي عند باب المدخل .لم أآن قد رأيت ذلك الرجل من قبل أبدًا .اليك سيتي

 .ووضع يديه على رأسي وتفّوه ببرآة آهبة من اهللا تضّمنت إعالنًا ألعمق رغبات قلبي
 
 قلبي في ما يعرف أن استطاع غريبًا رجًال بأّن جّدًا  فوجئت٦."السالم لصانعي طوبى" :عنهم قيل الذين من واحدًا آنت إّنني قال

لقد أّثرت هذه المبارآة لقدراتي على حياتي وزواجي  .المعجزة تلك فيها تحدث آانت التي الغرفة ىألر عينّي فتحت أّنني لدرجة
 .وخدمتي الكهنوتية

 
الجميع لم ُيعَط آّل المواهب؛ إذ توجد مواهب آثيرة، ويعطي روح الّله "ويمكنني أن أشهد انطالقًا من هذه التجربة وما تالها أّن 

 ٧."آّل إنسان موهبة
 

شف الرّب لي عن موهبة معّينة، استطعت التعّرف إلى فرص ممارستها والتحضير لها من أجل مبارآة أولئك الذين فعبر آ
 .أحّبهم وأخدمهم

 
إّن التحّدي الذي أعرضه عليكم وعلى نفسي هو أن نصّلي من أجل أن نعرف ما هي المواهب التي أعِطيت  .يعرف اهللا مواهبنا

ولكّنني أصّلي بشكٍل خاص من أجل أن  .تعّرف إلى فرص خدمة اآلخرين التي يؤّمنها اهللا لنالنا ونعرف آيف نطّورها وآيف ن
 .تتلّقوا اإللهام لمساعدة اآلخرين على اآتشاف المواهب الخاّصة التي منحهم اهللا إّياها للخدمة

 
 الكاملة في خدمة هؤالء الذين يقودونهم أعدآم بأّنكم إن طلبتم ذلك، سُتباَرآون بمساعدة اآلخرين وإيصالهم إلى ممارسة قدراتهم

أنا أشهد لكم أّن اهللا حّي ويسوع هو المسيح وهذا آهنوت اهللا الذي نحمله وقد أعّدنا اهللا بواسطة الهبات الخاّصة  .ويحّبونهم
 .باسم يسوع المسيح، آمين .لنخدمه بشكٍل يفوق أعمق آمالنا

 
 مالحظات

 
 ٣١–٢٩: ٤٠إشعياء  .١
 
 
 ١: ٢٨األمثال  .٢
 
 
٣. Autobiography of Parley P. Pratt, ed. Parley P. Pratt Jr. (1938), 211 
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 ٣: ٦٢المبادئ والعهود  .٤
 
 
 ٤–٣: ١٧يوحّنا  .٥
 
 
 ٩: ٥مّتى  .٦
 
 
 ١١: ٤٦المبادئ والعهود  .٧
 
 

102 
 

 المواهب
 

 الرؤيا
 

 الشباب
 

 هنري إيرينغ
 

 الرئاسة األولى
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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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  ٢٠–١٨: ٢٨ّمتى 
 
٧. 
 

Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), 330  
 
٨. 
 

Teachings of Presidents of the Church: John Taylor (2001), 73  
 
٩. 
 

  ٢٠: ٨إرميا 
 

١٠. 
 

  ١٦–١٥: ١٨المبادئ والعھود 
 
  

102  
 

  الشجاعة
 

  العمل التبشيري
 

  التنشيط
 

  الشھادة
  

  توماس مونسن
 

  رئيس الكنيسة
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41 Henry B Eyring 
 

182nd Semiannual General Conference 
Sunday Morning Session, October 8, 2012 

 
  
  

  ُأين السرادق؟
  
 

  الرئيس ھنري إيرينغ
  
 

  ّالمستشار األول في الرئاسة األولى
 
 

ًإن السرادق الذي يبدو معيقا للمساعدة اإللھية ال يغطي هللا ولكن يغطينا أحيانا ًّ ّ ّ ُ ًمستترا أبدا، بل نحن يس هللال .ّ   .مستترونً أحيانا ً
 

ّوأين السرادق الذي يغطي مكان  "يا هللا، أين أنت؟" :ّمن أعماق معاناته في سجن ليبرتي، صرخ النبي جوزف سميث ُ
ّ يشعر الكثيرون من بيننا، في لحظات المعاناة الشخصية أن هللا بعيد عنا١"اختبائك؟ ٌ ّ ُإن السرادق الذي يبد .ّ ًو معيقا للمساعدة ّ

ًاإللھية ال يغطي هللا ولكن يغطينا أحيانا ّ ّ ٌليس هللا مستترا أبدا، بل نحن أحيانا مستترون، يغطينا سرادق من الحوافز التي تبعدنا  .ّ ُ ّ ً ً ً

ًتولد رغباتنا الخاصة شعور السرادق الذي يحجب هللا بدال من شعور  .ًعن هللا وتجعله يبدو بعيدا وصعب البلوغ ُ َ ّ ُلتكن "ّ

ٍهللا ال يفتقر إلى القدرة على رؤيتنا أو التواصل معنا، ولكننا قد ال نكون على استعداد لإلصغاء إليه أو االنصياع إلى  .٢"مشيئتك ّ ُ
ٍوذلك ليس سھال في عالم قد يكون فيه  .ًستضعف مشاعر انفصالنا عن هللا عندما نصبح أكثر شبھا باألطفال أمامه.مشيئته وتوقيته ً

ّهللا قريٌب منا وھو حريص علينا  :ّولكن ذلك سيساعدنا على تمييز ھذه الحقيقة .ٍأشخاص آخرين تأثيٌر كبيٌر على حوافزناآلراء 

  .ًوال يستتر أبدا عن أبنائه المؤمنين
 

ّمثلت حفيدتي البالغة من العمر ثالث سنوات قوة البراءة والتواضع في اتصالنا با َ ّ األبواب المفتوحة ذھبت مع عائلتھا لمناسبة  .ّ
شرحت  "ّأمي، أين يسوع؟: "في إحدى غرف ذلك البناء الجميل، نظرت حولھا وسألت .في ھيكل بريغھام سيتي في والية يوتاه

ّلھا أمھا أنھا لن ترى يسوع في الھيكل، ولكنھا ستتمكن من الشعور بتأثيره في قلبھا ّ ّ ّفكرت إاليزا بتمعن في إجابة والدتھا ثم  .ّ ّ ّ

  ".ًآه، يسوع ذھب ليساعد شخصا ما: "ًواستنتجت قائلة .ضيةبدت را
 

ُلم يغش أي سرادق فھم إاليزا أو يعق رؤيتھا للحقيقة ُ ُّ ٌهللا قريب منھا وھي تشعر بأنھا قريبة منه .ِ ّعرفت أن الھيكل ھو بيت  .ّ

ّالرب ولكنھا فھمت أيضا أن يسوع المسيح المقام والممجد له جسد وال يمكنه أن يت ُّ ّ ً ٍواجد في عدة أماكن في آن واحدّ  وإن لم يكن ٣.ّ
ّفي بيته، عرفت أنه ال بد من أن يكون في مكان آخر ًومما تعرفه عن المخلص، استنتجت أنه في مكان ما يصنع خيرا ألبناء  .ّ ّ ّ ّ

ّكان واضحا أنھا أملت رؤية يسوع، ال من أجل أعجوبة تثبت وجوده، بل ألنھا تحبه بكل بساطة .أبيه ّ ّ ٍّ ً.  
 

ّتمكن الروح من أن يكشف لعقلھا وقلبھا الطفوليين العزاء الذي نحتاج إليه جميعنا ونريده ّيسوع المسيح حي، وھو يعرفنا،  .ّ
ّفي لحظات األلم أو الوحدة أو الضياع، ال نحتاج إلى رؤية يسوع المسيح لنعرف أنه يعي ظروفنا وأن  .ّويسھر علينا ويھتم بنا ّ

  .ّمھمته ھي المباركة
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ٍرف من حياتي الخاصة أن اختبار إاليزا يمكن أن يكون اختبارنا، بعد وقت طويل على انقضاء طفولتناأع ّ في السنوات األولى  .ّ
ّمن سيرتي المھنية، عملت جاھدا للحصول على منصب أستاذية دائمة في جامعة ستانفورد ًّ ّخلت أنني أمنت حياة جيدة لنفسي  .ُ ً ُ ُّ ّ

ُوفقا لمعايير العالم، كنت قد حققت النجاح .ٍّب من عائلة زوجتي في حي يطيب العيش فيهّكنا نقيم بالقر .ولعائلتي ّ ّولكن الكنيسة  .ً

ّربما كانت أھدافي المھنية في  .أتاحت لي فرصة مغادرة كاليفورنيا واالنتقال إلى جامعة ريكس في ريكسبرغ، والية آيداھو ّ
ٍّالحياة سرادقا فصلني عن آب محب كان يعرف  ٍُ ّولكنني بوركت بمعرفتي أن النجاح الذي حققته  .ّأكثر مني ما قد يحمله مستقبليً ّ ُ ُ ّ

ٌفي مھنتي وحياتي العائلية حتى اآلن، أيا يكن، ھو ھبة من هللا ً ّ ّلذلك، وكالطفل، ركعت مصليا ألسأل عما يتعين علي فعله .ّّ ّّ ً ّ ُ .
ٍتمكنت من سماع صوت خافت في ذھني يقول ُ ُلم يكن ثمة سرادق يحجبني عن هللا ."ّإنھا مدرستي: "ّ ُبإيمان وتواضع، أخضعت  .ّ

  .ُمشيئتي لمشيئته، وشعرت باھتمامه وقربه
 

ُأما سنواتي في جامعة ريكس، التي حاولت خاللھا البحث عن مشيئة هللا وتطبيقھا، فمنعت السرادق من تغطيتي أو إغشاء دور  ْ َ ُ ّ
ًعمله، شعرت بأنني قريب منه وشعرت بتأكيد على أنه يعرف شؤوني ويھتم كثيرا في سعيي إلى القيام ب .هللا الناشط في حياتي ّ ّ ٍّ ُ ُ

ّكان أحدھا عرض عمل مغر، قدم إلي قرابة إنھائي  .ّولكن كما حصل في ستانفورد، بدأت الحوافز الدنيوية تظھر لي .لسعادتي َ ِّ ُ ٍ ٍ
ُفكرت في عرض العمل وصليت م .سنتي الخامسة كرئيس لجامعة ريكس ُّ ّن أجله حتى إنني ناقشته مع الرئاسة األولىّ أجابوا  .ّ

ّبلطف وبشيء من الفكاھة ولكن بالتأكيد ليس بأي توجيه ّأصغى الرئيس سبنسر كمبل إلي بينما وصفت العرض الذي تلقيته من  .ٍ ُ ّ
ٍشركة كبيرة وقال ًحسنا ھال، يبدو ھذا العرض فرصة رائعة: "ٍ ھم كانوا ليعرفوا  ."جدكوفي حال احتجنا إليك، نعرف أين ن .ً

ّأين يجدونني، ولكن رغبتي في النجاح المھني كانت لتشكل سرادقا يصعب علي إيجاد هللا ويصعب علي أكثر اإلصغاء إلى  ّ ّّ ّ ً ُ ّ ّ

  .ّدعواته واتباعھا
 

ّأما زوجتي التي شعرت بذلك، فكان لھا انطباع قوي بأننا لن نغادر جامعة ريكس ّ ٌ ّولكنھا  ."ّنسبة إليٍذلك كاف بال: "قلت لھا. ّ

ّأصرت بحكمة على ضرورة حصولي على رؤياي الخاصة ًفصليت مجددا .ّ ّ ُ ٍھذه المرة تلقيت توجيھا بشكل صوت في ذھني  .ّ ً ُّ ّ
ّقد تكون طموحاتي الشخصية حجبت رؤيتي للحقيقة وصعبت علي  ."تبقى في جامعة ريكس لفترة أطول بقليلسأدعك : "قال ّ ّ

  .ّتسلم الرؤيا
 

ّور ثالثين يوما على مباركتي بالقرار الملھم برفض عرض العمل والبقاء في جامعة ريكس، انھار سد تيتون القريببعد مر َ ُ ً. 
ّكان هللا يعلم أن ھذا السد سينھار وأن مئات الناس سيحتاجون إلى المساعدة ّ جعلني أطلب النصيحة وأحصل على إذنه بالبقاء في  .ّ

ًاب التي قد تبقي خدمتي قيمة في الجامعة وفي ريكسبرغّكان يعرف كل األسب. جامعة ريكس ّ وھكذا كنت ھناك ألسأل باستمرار  .ُ
ّاآلب السماوي عبر الصالة أن يجعلني أقوم باألمور التي يمكنھا مساعدة األشخاص الذين تضررت ممتلكاتھم وحياتھم أمضيت . ّ

ًرغبتي في معرفة مشيئته وتنفيذھا منحتني فرصة  .زلٍساعات أعمل مع أشخاص آخرين على إخراج الوحل والمياه من المنا

ّتحسن النفس ُ.  
 

ّتظھر ھذه الحادثة طريقة أخرى يمكننا من خاللھا وضع عائق أمام معرفة مشيئة هللا أو الشعور بحبه لنا ً ال يمكننا اإلصرار  :ُ
ّلقد اعتقدت أنني كنت ق. ّ الزمني بينما يكون للرب جدول زمني خاص بهجدولناعلى  ُد أمضيت ما يكفي من الوقت في خدمتي ُ

ٍفي ريكسبرغ وكنت على عجلة لالنتقال إلى شيء آخر َأحيانا يحجب إصرارنا على التصرف بحسب توقيتنا الخاص رؤيتنا  .ٍ ّ ّ ً

  .ّلمشيئته في ما يتعلق بنا
 

َفي سجن ليبرتي، طلب النبي جوزف من الرب أن يعاقب من اضطھدوا أعضاء الكنيسة في ميزوري ّ ًكانت صالته طلبا النتقام  .ّ

ّغير أن الرب أجاب أنه  .ّمؤكد وسريع ّ  من القسم ٢٥ و٢٤ْفي العددين  . سيعاقب أعداء الكنيسة ھؤالء٤"ٍبعد سنوات قليلة،"ّ
  : من كتاب المبادئ والعھود، يقول١٢١

 
ًإن عيناي ترى وتعرف جميع أعمالھم، وخصصت لھم جميعا دينونة عاجلة في حينه؛" ُ ّ ّ  
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ًألن لكل إنسان وقتا محددا بحسب أعماله ًّ ّّ".٥  
 

ّنزيل السرادق عندما نشعر ونصلي،  ُ ًيجب أن يكون توقيت هللا قريبا بما يكفي بالنسبة إلينا،  ."في توقيتك أنت"و" لتكن مشيئتك"ُ

ّبما أننا نعرف أنه يريد األفضل فقط ّ.  
 

ًع سرادقا فوقھاّأمضت إحدى زوجات أبنائي سنوات طويلة تشعر بأن هللا وض ّكانت أما شابة لثالثة أوالد ولكنھا رغبت في  .ُ ّ ً ّ
عھا .المزيد َبعد عمليتي إجھاض تلقائي طبع األلم صلوات تضرُّ ّمع مرور سنوات عقيمة أخرى، شعرت بأنھا تجرب للوقوع  .ّ ُ ّ

وكذلك  –ج لتركيزھا على األمومة ُعندما بدأ ابنھا األصغر يرتاد المدرسة، بدأ فراغ منزلھا يشعرھا باالنزعا .في الغضب
ّحاالت الحمل غير المخطط لھا وغير المرغوب فيھا حتى لدى معارفھا ٌشعرت بأنھا ملتزمة ومكرسة مثل مريم التي أعلنت .ّ ٌّ ّ :

ً ولكن على الرغم من أنھا قالت ھذه الكلمات في قلبھا، لم تسمع ردا٦"ّھوذا أنا أمة الرب" ّ ّ.  
 

بينما كان يحضر االجتماعات،  .ّام إليه في رحلة عمل إلى كاليفورنيا على أمل الرفع من معنوياتھادعاھا زوجھا إلى االنضم
ًللمرة األولى لم تطلب طفال  .ّصلت بصوت مرتفع وقلبھا على وشك االنفجار .كانت تمشي على طول الشاطئ الجميل والفارغ ّ

ّآخر بل مھمة إلھية ً ِبأكمله؛ رجاء أرني كيف أملؤهّأبي السماوي، سأمنحك وقتي : "صرخت .ّ ّوعبرت عن رغبتھا في  ."ً
ّأنتجت ھذه الصالة شعورا غير متوقع بالسالم .ُاصطحاب عائلتھا إلى حيث قد يطلب منھم الذھاب َلم ترض تعطش عقلھا  .ً ّ ِ

ّللحصول على تأكيد، ولكن للمرة األولى منذ سنوات، ھدأت من روع قلبھا ّ.  
 

ًفي غضون أسبوعين عرفت أنھا تنتظر مولودا .حت كوى السمواتُأزالت الصالة السرادق وفت ّ كان المولود الجديد في عامه  .َ
ّاألول فقط عندما تسلم ابني وزوجته دعوة تبشيرية ّ ّنظرا إلى أنھا وعدت بالذھاب والقيام بأي شيء في أي مكان، وضعت  .ّ ّ ّ ً

ّ في أحد أيام نقل المبشرين–ل آخر ُفي حقل التبشير رزقت بطف .ًخوفھا جانبا وسافرت مع أوالدھا ّ.  
 

ًإن االنصياع الكامل لمشيئة السموات، كما فعلت ھذه األم الشابة، ضروري إلزالة أي سرادق روحي نضعه أحيانا فوق  ُ ّ ّ ّ ّ ّ

ّغير أن ذلك ال يضمن االستجابة الفورية لصلواتنا .رؤوسنا ّ.  
 

ٍكان قلب إبراھيم بارا قبل وقت طويل من حمل سارة ب ً ٌكان للسموات أھداف  .إسحق وقبل أن يحصال على أرضھما الموعودةّ
ًأخرى تحققھا أوال ّ ّشملت ھذه األھداف ال بناء إيمان إبراھيم وسارة فقط بل أيضا تلقينھما الحقائق األبدية التي تشاركاھا مع  .ّ ً

ًبدو تأخير الرب طويال؛ وقد يدوم أحيانا طوال ًكثيرا ما ي .ّاآلخرين على طريقھما الطويل وغير المباشر إلى األرض المعدة لھما ً ّ
ُلكنه يھدف دائما إلى المباركة .الحياة ً ّال يتعين أبدا أن يكون وقت وحدة أو حزن أو قلة صبر .ّ ٍ َ ً ّ.  

 
ّعلى الرغم من أن توقيته ليس دائما توقيتنا، يمكننا أن نكون متأكدين من أن الرب يفي بوعوده ّ ّّ ٍلكل شخص من بينكم ي .ً شعر اآلن ّ

ًبأن هللا بعيد المنال، أشھد على أنه سيأتي اليوم الذي نراه فيه جميعنا وجھا لوجه ّ ًتماما كما ال يوجد اآلن شيء يغشي رؤيته لنا،  .ّ

ًسنقف كلنا أمامه شخصيا .ّلن يكون ثمة شيء يغشي رؤيتنا له ّ ّمثل حفيدتي، نحن نريد أن نرى يسوع المسيح اآلن، غير أن  .ّ

ً المؤكد به في محكمة هللا سيكون أكثر إرضاء إن قمنا أوال باألمور التي تجعله مألوفا بالنسبة إلينا كما نحن مألوفون اجتماعنا ً ّ ً ّ

َعندما نخدمه، نصبح مثله، ونشعر بأننا أقرب إليه كلما اقتربنا من اليوم الذي فيه لن يحجب شيء رؤيتنا .بالنسبة إليه ٌ ّ ّ.  
 

ّيعلم المخلص ما يلي .ّجاه هللا مستمرةّيمكن أن تبقى الحركة بات ّتعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس : "ّ

  :ّومن ثم يقول لنا كيف ٧."العالم
 
  .ًكنت غريبا فآويتموني .عطشت فسقيتموني .ّألنني جعت فأطعمتموني"
 
ّمحبوسا فأتيتم إلي .ًمريضا فزرتموني .ًعريانا فكسوتموني" ً.  
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ًيا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك؟: يبه األبرار حينئذ قائلينفيج" ً ّ  
 
ًومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك؟" ً  
 
ًومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟" ً  
 
ّفيجيب الملك ويقول لھم الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي ھؤالء األصاغ"   ٨."ر فبي فعلتمّ
 

ّعندما نقوم بما يريدنا الرب أن نفعله ألبناء أبيه، يعتبر ذلك محبة له، وسنشعر أننا أقرب إليه مع شعورنا بحبه وموافقته ّ مع  .ّّ
ِالوقت، سنصبح مثله وسنفكر في يوم الدينونة بترقب فرح َ ٍ ّ ّ.  

 
ًقد يكون السرادق الذي يبدو أنه يحجبكم عن هللا خوفا من النا ّ ّكان حافز المخلص الوحيد  .س، ال ھذه الرغبة في خدمة اآلخرينُ

ّشعر الكثيرون من بينكم، كما شعرت، بالخوف من التقرب من شخص أھنتموه أو ھو جرحكم .مساعدة الناس ُمع ذلك رأيت  .ُ

ّالرب يلين القلوب مرة تلو المرة، بما في ذلك قلبي ّ ّ ٍوأنا أتحداكم أيضا أن تذھبوا إلى شخص .ّ ً ّ معين من أجل الرب، على الرغم ّ ّ
ّمن أي مخاوف لديكم، للتعبير عن الحب والمسامحة ّأعدكم بأنكم عندما تقومون بذلك ستشعرون بحب المخلص لذاك الشخص  .ّ ّ ّ

ٍوبحبه لكم، ولن يبدو آتيا من مسافة بعيدة ً ّبالنسبة إليكم قد يكون ھذا التحدي في عائلة معينة، أو في مجتمع ما أو د .ّ   .اخل بلد ماّ
 

ِولكن إن ذھبتم من أجل الرب لمباركة اآلخرين، فھو سيرى ذلك ويكافئ عليه إذا قمتم بذلك بما يكفي ولما يكفي من الوقت،  .ّ
ّلن تشعروا بأنكم أقرب إليه فحسب، بل ستشعرون أيضا بأنكم  .ّستشعرون بتغيير في طبيعتكم، من خالل كفارة يسوع المسيح ًّ

يكم كما كان بالنسبة إلى موروني عندما ّثم عندما ترونه كما سنراه جميعنا، سيكون األمر بالنسبة إل .فأكثرتصبحون مثله أكثر 
ًواآلن أودعكم جميعا" :قال ّعن قريب أذھب ألستريح في فردوس هللا، إلى أن يتحد جسدي وروحي مرة أخرى، وأنطلق  .ّ ّ

  ٩."آمين .ّھوه العظيم، الحاكم األزلي لألحياء واألمواتًمنتصرا في الفضاء لكي ألتقي بكم أمام سعادة محكمة ي
 

ُ إذا خدمنا بإيمان وتواضع ورغبة في تنفيذ مشيئة هللا، أشھد على أن محكمة يھوه العظيم ستكون مرضية ّسنرى أبانا المحب  .ّ
ٍّ بوضوح تام وحب كامل–َوابنه كما يريانا اآلن    .ّباسم يسوع المسيح المقدس، آمين .ّ

 
  

  اتمالحظ
 
١.  
 

  ١: ١٢١المبادئ والعھود 
 
٢.  
 

  ٢: ٤؛ موسى ٤٤: ١٠٩؛ المبادئ والعھود ٢٩: ١٢؛ أثير ١٠: ١٣ نافي ٣؛ ٢: ١١؛ لوقا ١٠: ٦ّراجع متى 
 
٣.  
 

  ٢٢: ١٣٠راجع المبادئ والعھود 
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٤. 
 

  ١٥: ١٢١المبادئ والعھود 
 
٥. 
 

  ٢٥–٢٤: ١٢١المبادئ والعھود 
 
٦. 
 

  ٣٨: ١لوقا 
 
٧. 
 

  ٣٤: ٢٥ّمتى 
 
٨. 
 

  ٤٠–٣٥: ٢٥ّمتى 
 
٩. 
 

  ٣٤: ١٠موروني 
 
  

102 
 

  التواضع
 

  اإليمان
 

  الخدمة
 

  ھنري إيرينغ
 

  الرئاسة األولى
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42 Boyd K. Packer 
 

182nd Semiannual General Conference 
Sunday Morning Session, October 8, 2012 

 
  
 

  ّالكفارة
 
 

  الرئيس بويد باكر
 
 

  رئيس رابطة الرسل اإلثني عشر
 
 

ّأينما قد يذھب أعضاؤنا ومبشرونا، إن رسالتنا ھي رسالة إيمان وأمل في المخلص يسوع المسيح ّ ّ.  
 

َسالتي إلى أولئك الذين يتعذبون من بيننا، مثقلين بحمل الذنب والضعف والخسارة واألسى واليأسّتتوجه ر ُ ّ.  
 

ٍ، وكلت باالھتمام بمؤتمرات الوتد في ساموا الغربية بما في ذلك تنظيم وتد جديد على جزيرة أوبولو١٩٧١عام  ِّ بعد إجراء  .ُ
ّحطت الطائرة على مدرج عشبي في فاال  .ٍ أجل عقد مؤتمر وتد ھناكًالمقابالت، حجزنا طائرة صغيرة إلى جزيرة سافاي من

  .وكان من المفترض أن تعود عصر اليوم التالي لتعيدنا إلى جزيرة أوبولو
 

ّوبما أن الطائرة لم تكن تستطيع الھبوط على المدرج المبلل، قدنا  .وفي اليوم الذي كان يجب أن نعود فيه من سافاي، كانت تمطر ّ

ّانتظرنا حتى حلول الليل ولكن لم  .ء الغربي من الجزيرة حيث كان ھناك ما يشبه المدرج فوق حاجز من المرجانإلى الجز

ّوفي نھاية المطاف، علمنا عبر الجھاز الالسلكي أن ھناك عاصفة وأن الطائرة لم تستطع اإلقالع .تصل الطائرة ّفأجبنا أننا  .ّ

  .ا أحدھم في موليفانواوكان من المفترض أن يلقان .سنأتي بالقارب
 

ُفيما كنا نبحر من مرفأ سافاي، سأل قبطان المركب البالغ طوله  ً مترا رئيس البعثة التبشيرية إذا كان لديه مصباحا يدويا١٢ّ ً ً. 
ّوكان لديه واحدا لحسن الحظ فأھداه إلى القبطان ًئج جداٍ كلم إلى جزيرة أوبولو في بحر ھا٢١اجتزنا المعبر الذي تبلغ مسافته  .ً ّ. 

ًولكن لم يكن أيٌّ منا يدرك أن عاصفة استوائية كبيرة كانت قد ضربت الجزيرة وأننا كنا نتجه صوبھا مباشرة ّ ّ ّ ًّ ّ.  
 

ّوكان ھنالك ضوء على التلة  .ّكان ھنالك معبٌر ضيق واحد علينا أن نسلكه في محاذاة سلسلة الصخور. وصلنا إلى مرفأ موليفانوا ٌ
ّ سفلي يشيران إلى المعبر الضيقٌفوق الشاطئ وضوء آخر ْ َعندما يقاد القارب بطريقة تجعل الضوءين الواحد فوق اآلخر،  .ُ ٍ ُ

  .ًيكون القارب مستقيما بالشكل المناسب من أجل المرور عبر الصخور الخطيرة التي كانت تحيط بالمعبر
 

ّولكن ضوءا واحدا فقط كان مضاء في تلك الليلة ً ً ً ً المرسى لمالقاتنا ولكن العبور أخذ وقتا أكثر بكثير من كان ينتظرنا شيخان في .ّ ّ

ًنتيجة لذلك، لم  .وبعد االنتظار طوال ساعات لرؤية قاربنا، تعب الشيخان فغفوا ونسيا إنارة الضوء الثاني وھو األسفل .العادة

  ً.يكن المعبر عبر الصخور واضحا
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 المضاء على الشاطئ فيما حمل أحد أفراد الطاقم المصباح قاد القبطان القارب بأفضل طريقة ممكنة نحو الضوء الوحيد
ّالمستعار فوق مقدمة السفينة بحثا عن أي صخور أمامنا ً ّ وعندما بتنا قريبين بما  .ّكنا نستطيع سماع األمواج ترتطم بالصخور .ُ

ة تحديد موقع المعبر من يكفي لرؤيتھا بواسطة المصباح، صرخ القبطان للرجوع إلى الوراء وأرجع السفينة من أجل محاول
  .جديد

 
ّوبعد عدة محاوالت، علم أنه سيكون من المستحيل إيجاد المعبر ّكل ما كنا نستطيع القيام به كان محاولة الوصول إلى مرفأ آبيا  .ّ ّ

ّكنا عاجزين أمام قوة الطبيعة العاصفة . كلم٦٤الذي يبعد  ٍال أذكر أنني تواجدت يوما في مكان مظلم لھذه ا .ّ ً ُ   .لدرجةّ
 

ّلم نحرز أي تقدم خالل الساعة األولى على الرغم من أن المحرك كان يعمل بكامل قوته ّ ّّ فكان القارب يجتاز األمواج العاتية  .ٍّ
ّبصعوبة ثم يتوقف منھكا عند قمة الموجة مع المراوح خارج المياه ًّ ّكان ارتجاج المراوح يھز القارب حتى يكاد ينفجر قبل أن  .ُّ ّ

  .لق إلى الجزء اآلخر من الموجةيعود وينز
 

ّكنا بوضعية ممددة مع ذراعينا ورجلينا ممدودتين على غطاء مستوعب الشحن وكنا نتمسك بأيدينا من جھة وبأصابع أقدامنا من  ّّ َّ َ ّ

ًلم يعد األخ مارك ليتلفورد قادرا على التمسك جيدا فارتطم بحاجز الح .جھة أخرى لتفادي خطر السقوط من القارب ًّ ديد السفلي ّ
ّأصيب بجرح في رأسه ولكن الحاجز حال دون سقوطه في المياه .للقارب ٍ.  

 
ًاستطعنا التقدم في نھاية المطاف وعند بزوغ الفجر تقريبا وصلنا أخيرا إلى مرفأ آبيا ً ًكانت القوارب مربوطة ببعضھا البعض  .ّ

ٌوكان يسد عدد منھا المدخل إلى المرفأ .لسالمتھا شققنا  .ٍلقوارب بھدوء محاولين عدم إزعاج من كانوا نائمين فيھااجتزنا ھذه ا .ّ
ّطريقنا إلى بيسيغا وجففنا مالبسنا وتوجھنا إلى فايلوتاي من أجل تنظيم الوتد الجديد ّ.  

 
ُرفضت أن يخبروني بذلك .ال أعرف من كان ينتظرنا على الشاطئ في موليفانوا ّولكنه صحيح أنه من دون ذلك الضوء  .ْ ّ

  .، كان من الممكن أن نھلكاألسفل
 

ّھناك ترنيمة قديمة جدا في كتاب الترانيم الخاص بنا ال ننشدھا سوى نادرا ولكنھا تحمل معنى مميزا بالنسبة إلي ً ً ًّ ًّ ّ ّ ٌ.  
 

ًتسطع رحمة أبينا مشعة ّ َ  
 

  من منارته إلى األبد،
 

  ّولكنه يولينا مسؤولية العناية
 

  .باألنوار على طول الشاطئ
 

ُ اإلرشاد السفلى تضاء؛دعوا أنوار َ ُ  
 

  .ّأرسلوا األشعة عبر األمواج
 

ًفإن بحارا متواضعا متعبا يعاني ً ً ّ ّ  
 

  .قد تغيثوه وقد تنقذوه
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ًلقد حل ليل الخطيئة مظلما؛ ّ  
 

  ً.وتھدر األمواج العاتية صاخبة
 

  ّتراقب العيون المتعطشة وھي تتوق
 

  .إلى رؤية األنوار على طول الشاطئ
 

  لضعيف يا أخي؛ِاعتن بمصباحك ا
 

ًفإن بحارا متواضعا رمته العاصفة، ً ّ ّ  
 

  يحاول أن يرسي اآلن في المرفأ،
 

  ١.ًقد يكون تائھا في الظالم

 
  .ّأنا أتحدث اليوم إلى ھؤالء الذين قد يكونوا تائھين وھم يبحثون عن ذلك الضوء األسفل للمساعدة على إرشادھم للعودة

 
ّلم يكن من المتوقع أن نعيش حياتنا من دون خرق قانون  .ياة الفانية لن نستطيع أن نكون كاملينّلقد فھمنا منذ البداية أننا في الح

  .أو آخر
 
ٌّألن اإلنسان الطبيعي عدو  وكان كذلك منذ سقوط آدم وسيكون كذلك أبد الدھور ما لم يتنازل إلغراءات" ّ  الروح القدس وينزع ّ

ّعنه اإلنسان الطبيعي ويصر قديسا بكفارة الرب يسوع ّ ً ّ ِ".٢  

 
ّال يحل أي شيء غير نقي "ّنعلم من كتاب الخريدة النفيسة أنه  ّ ّ لذا تأمنت طريقة لكل من يقترفون الخطيئة ٣"،]في ملكوت هللا[ّ ّ

ًبالتوبة ليصبحوا مستحقين لحضرة أبينا السماوي مجددا ّّ.  
 

ّختيار وسيط وولي يعيش حياته بشكل مثالي وال يقترف أي خطيئة ويقدم ّتم ا ّ ٍ ٍّ َ ّنفسه ذبيحة إثم ليقوم بمطالب الناموس عن كل "ٍ ٍ
  ٤."ذوي القلوب المنكسرة واألرواح المنسحقة؛ وعن غيرھم ال يقوم بمطالب الناموس

 
ّوفي ما يتعلق بأھمية الكفارة في سفر ألما، نتعلم ما يلي ّّ ًبأن تقدم كفارة وإال ھلك الجنس البشري حتما... التدبير يقضي : "ّ ّّ ٌ َّ ُ".٥  

 
ّإن لم تقترفوا األخطاء، ال تحتاجون عندئذ إلى الكفارة ًولكن إن اقترفتم األخطاء، وھذا حالنا جميعا، أكانت صغيرة أو كبيرة،  .ٍ ً

ّأنتم إذا بأمس الحاجة إلى اكتشاف كيفية محوھا كي ال تبقوا في الظالم ّ ً.  
 

ّ وعندما نثبت نظرنا على تعاليمه، سيتم إرشادنا إلى مرفأ األمان الروحي٦."نور ھذا العالم وحياته] ّإن يسوع المسيح"[ ّ.  
 

ّنؤمن بأن جميع البشر يستطيعون أن يخلصوا عن طريق كفارة المسيح، وذلك بإطاعة : "يقول البند الثالث من بنود اإليمان ّ

  ٧."شرائع اإلنجيل ومراسيمه
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ال يمكن للبشر أن يغفروا خطاياھم بأنفسھم؛ وال يمكنھم تطھير أنفسھم من تداعيات " :سميث التالي. ّلمنا الرئيس جوزف فع
ّتكون أعمالھم مقبولة أمام الرب ] طالما[ّيمكن للبشر التوقف عن اقتراف الخطايا والقيام بالصواب في المستقبل، و .خطاياھم ً

ّن من الذي سيصحح األضرار التي ألحقوھا بأنفسھم وباآلخرين، والتي يبدو من المستحيل لھم ولك .ّسيصبحون مستحقين للتقدير
ّتغسل خطايا التائب بفضل كفارة يسوع المسيح؛ إ ّأن يصححوھا بأنفسھم؟ َ ّتبيض كالقرمز كانت نُ : ١راجع إشعياء [كالثلج  َ

  ٨."ُھذا ھو الوعد المعطى لكم ].١٨

 
ٍولكننا نعرف أن التعذيب القاسي المتمثل بالصلب لم يكن سوى جزء من األلم  .ّ الكفارة بالضبطّنحن ال نعرف كيف أنجز الرب ِّ ّ ّ

  . وانتھى في الجلجثة–ّ موقع العذاب المقدس ذاك –جثسيماني المبرح الذي بدأ في 
 

  :ّدون لوقا التالي
 
ّوانفصل عنھم نحو رمية حجر وجثا على ركبتيه وصلى" َ  
 
ّن شئت أن تجيز عني ھذه الكأسيا أبتاه إ: ًقائال"   .ولكن لتكن ال إرادتي بل إرادتك. ُ
 
  .ّوظھر له مالك من السماء يقويه"
 
ّوإذ كان في جھاد كان يصلي بأشد لجاجة،"   ٩."وصار عرقه كقطرات دم نازلة على األرض ّ

 
ّإلى حد علمي، لدينا قصة واحدة فقط مكتوبة بكلمات المخلص تصف ما عانى منه في حديق ّ   :ّتسجل الرؤيا .ة جثسيمانيّ

 
ّألني أنا هللا قد قاسيت كل ھذه األشياء من أجل الجميع لكي ال يقاسوا إذا تابوا؛" ّ  
 
ّولكن إن لم يتوبوا فيجب أن يتعذبوا كما تعذبت أنا؛" ّ  
 
  ١٠."ّوھذا العذاب جعلني أنا، حتى هللا أعظم الجميع، أرتجف بسبب األلم فجعل الدم ينزف من كل مسامة"

 
ًقد تمر بعض األوقات خالل حيتاكم تذھبون فيھا إلى أماكن لم يكن يجب أن تذھبوا إليھا أبدا أو تقومون فيھا بأمور لم يكن يجب  ّ

ّإذا ابتعدتم عن الخطيئة ستتمكنون يوما ما من اختبار السالم الذي يأتي عبر اتباع درب التوبة الكاملة ً.القيام بھا أبدا ً ّ.  
 

ّلعل الجملة األجمل في  .ّتنا ومھما كانت نسبة الضرر الذي ألحقته أعمالنا باآلخرين، يمكن محو كل ھذا الذنبمھما كانت انتھاكا
ّالنصوص المقدسة ھي عندما قال الرب ّفمن تاب عن خطاياه يغفر له وأنا الرب لن أذكرھا بعد: "ّ َ ُ"١١.  

 
ّ وأي شخص ينضم وجعله يخوض ھذه التجربة كي يتمكن ّاحتضان أي شخص يأتي :ّھذا ھو وعد إنجيل يسوع المسيح والكفارة ّ ّ

  ١٢.في نھاية حياته من االنتقال إلى الجانب اآلخر من الستار بعد التوبة عن خطاياه واالغتسال بدم المسيح

 
ّھذا ما يفعله قديسو األيام األخيرة حول العالم ّھذا ھو النور الذي نقدمه لمن ھم في الظلمة وقد ضلوا طريقھم .ّ أينما قد يذھب  .ّ

ّأعضاؤنا ومبشرونا، إن رسالتنا ھي رسالة إيمان وأمل في المخلص يسوع المسيح ّ ّ.  
 

كان ). ًھل يبدو الدرب طويال؟" (?Does the Journey Seem Long"كتب الرئيس جوزف فيلدنغ سميث كلمات ترنيمة 
ًصديقا عزيزا لي ًتتضمن الترنيمة تشجيعا ووعدا لمن يسعى إلى حفظ. ً ً   :ّ تعاليم المخلصّ
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  ًھل يبدو الدرب طويال،
 

  والطريق وعرة وشديدة االنحدار؟
 

ّھل ھناك ورود برية وشوك على الطريق؟ ٌ  
 

  ّھل تجرح األحجار الحادة أقدامك
 

  فيما تجھد لالرتقاء
 

  ّإلى األعالي في حر النھار؟
 

  ٌھل قلبك ضعيف وحزين،
 

  وروحك مرھقة من الداخل،
 

  يتك؟فيما ترزح تحت عبء عنا
 

  ًھل يبدو الحمل ثقيال
 

  ّذاك الذي أنت مضطرٌّ لتحمله اآلن؟
 

  ما من أحد يتقاسم الحمل معك؟
 

  َال تدع قلبك يضعف
 

  لقد بدأ الدرب اآلن؛
 

  .ھناك أحدھم ال يزال يدعوك
 

ُفانظر إلى العلى ببھجة ُ  
 

  وضع يدك بيده؛
 

  ٍسيرشدك إلى أعال جديدة
 

ّوإلى أرض مقدسة ونقية، ّ  
 

  ّي كل الصعاب،حيث تنتھ
 

  وتكون حياتك بال خطيئة،
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َوحيث ال تذرف الدموع، ُ  
 

  .ّألن األسى يختفي
 

ُضع يدك بيده وادخل معه َ.١٣  

 
  .باسم يسوع المسيح، آمين

 
  

  مالحظات
 
١. 
 

“Brightly Beams Our Father’s Mercy,” Hymns, no. 335  
 
٢. 
 

  ١٩: ٣موصايا 
 
٣. 
 

  ٥٧: ٦موسى 
 
٤. 
 
  ٧: ٢ نافي ٢
 
٥. 
 

  ٩: ٣٤ألما 
 
٦. 
 

  ٩: ١٦موصايا 
 
٧. 
 

  ٣: ١بنود اإليمان 
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٨. 
 

Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith (1998), 99–100  
 
٩. 
 

  ٤٤–٤١: ٢٢لوقا 
 

١٠. 
 

  ١٨–١٦: ١٩المبادئ والعھود 
 

١١. 
 

  ٤٢: ٥٨المبادئ والعھود 
 

١٢. 
 

  ٥: ١ّراجع رؤيا يوحنا 
 

١٣. 
 

“Does the Journey Seem Long?” Hymns, no. 127  
 
 

102  
 

  يسوع المسيح
 

  التوبة
 

  ّالكفارة
 

  بويد باكر
 

  اإلثنا عشر
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43 Linda K Burton 
 

182nd Semiannual General Conference 
Sunday Morning Session, October 8, 2012 

 
  
  

ّالحظ أوال ثم اخدم ً ّ ِ  
 
 

  ليندا بورتن
 
 

  ّالرئيسة العامة لجمعية اإلعانة
 
 

ّمن خالل الممارسة، يمكن لكل منا أن يصبح أكثر شبھا بالمخلص عندما نخدم أبناء هللا ً ّ ٍّ.  
 
ّكمن أحد أھم اإلثباتات التي نملكھا على أن نبينا الحبيب، الرئيس توماس مونسن، ھو خادم الرب المختار في أنه تعلم اتباع ي ّّ ّ ّ ّ ّ

ً الخدمة الفردية، فردا فردا–ّمثال المخلص  ً ّأولئك من بيننا الذين دخلوا مياه المعمودية تعھدوا بالقيام بذلك .ّ ] نذكر"[ّتعھدنا بأن  .ّ
ًھذه ھي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم: " وھو قد قال١"وصاياه،] نحفظ[ًص دائما وّالمخل ّ ّ".٢  

 
نحن محاطون بمن يحتاجون إلى اھتمامنا، وتشجيعنا " :ّالحظوا كيف أن الكلمات التالية للرئيس مونسن تحمل الدعوة ذاتھا

ٍھو يعتمد على كل واحد  .ْرض ونحن مسؤولون عن خدمة أبنائه ورفعھمّنحن يدا الرب ھنا على األ...  .ودعمنا وتعزيتنا ولطفنا ّ
  ٣."ّمنا

 
ً الدعوة لنحب بعضنا بعضا؟–ھل سمعتموھا  ّالبعض يعتبر أن الخدمة فردا فردا، على غرار مثال المخلص، ليست سھلة ّ ً ً ولكن  .ّ

ّمن خالل الممارسة، يمكن لكل منا أن يصبح أكثر شبھا بالمخلص عندما ن ً ّ ًلمساعدتنا على أن نحب بعضنا بعضا  .خدم أبناء هللاٍّ ّ
ّبشكل أفضل، أود أن أقترح أربع كلمات يجب تذكرھا ّ ّالحظ أوال ثم اخدم" :ٍ ً ّ ِ".  

 
ّكنا قد تزوجنا قبل فترة قصيرة، وكنت قلقة ألنھا  .ً سنة تقريبا، ذھبنا أنا وزوجي إلى الھيكل لموعدنا مساء يوم الجمعة٤٠منذ  ًّ ُ ٍ ّ

ًلمرة الثانية لي كمتزوجة حديثاكانت ا ّ ًال بد من أن إحدى األخوات التي كانت جالسة بقربي الحظت ذلك .ّ ّ فانحنت نحوي  .ّ
ّھدأت مخاوفي، وتمكنت من االستمتاع بما تبقى من دورة الھيكل ".سأساعدك .ال تقلقي: "وھمست بمھابة ًھي الحظت أوال  .ّ ّ
  .ّومن ثم خدمت

 
ّنحن مدعوون جميعا الت ً بينما أشارككم  .ّليست ھذه الدعوة محصورة باألخوات المالئكيات .باع تعاليم يسوع وخدمة اآلخرينّ

ّبعض األمثلة اليومية عن أعضاء تعلموا أن يالحظوا أوال ومن ثم يخدموا، أصغوا إلى تعاليم يسوع التي تمثلھا ّّ ً ّ ّ.  
 

ًياري ألكون مساعدا للصف، كان يمكنني أن أختار صديقا للعمل ّعندما تم اخت" :ّقال طفل من االبتدائية في السادسة من عمره ًّ

ّولدا في صفي كان يتنمر علي[ُمعي، فاخترت  ّ ّ ًألن اآلخرين كانوا دوما يتفادون اختياره] ً   ٤."ُأردت أن أجلعه يشعر بالراحة .ّ
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ًالحظ أن المتنمر في الصف لم يكن يتم اختياره أبدا ما الذي الحظه ھذا الولد؟ ّ ّ ّاختاره بكل بساطة ليكون  ما الذي فعله ليخدم؟ .ِّّ
  ٥."أحسنوا إلى مبغضيكم. باركوا العنيكم. ّأحبوا أعداءكم: "ّعلمنا يسوع .صديقه كمساعد الصف

 
ّفي أحد األجنحة، قام حملة كھنوت ھارون بالمالحظة أوال وھم يخدمون اآلن بطريقة فعالة ٍ ً ًفي كل أسبوع، يصل الشبان باكرا  .ّ ّ ّ

ّقفون خارج دار االجتماعات تحت المطر أو الثلج أو الحر الشديد، منتظرين وصول األعضاء المسنين الكثيرين في جناحھموي ّ. 
ّيخرجون الكراسي المتحركة ومساعدات المشي  ّمن السيارات، ويقدمون أذرعا قوية ليتكأ عليھا، ويرافقون بصبر ) ووكر(ُ ُ ُّ ًّ ْ ّ

ّالمتقدمين في السن الرماديي  ّ ًھم يقومون حقا بواجبھم تجاه هللا .الشعر إلى داخل المبنىّ ّعندما يالحظون ومن ثم يخدمون،  .ّ
ّيكونون مثاال حيا على تعليم المخلص ً ّ  مع تنفيذ المنھج الجديد ٦."ّبما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي ھؤالء األصاغر، فبي فعلتم" :ً

ٍّللشباب، ستنفتح عيون ھؤالء الشبان بال شك على ع ٍدد أكبر من الفرص للخدمة بطريقة تشبه طريقة المسيحّ ٍ. 
 

ًتتطلب المالحظة والخدمة أحيانا جھدا كبيرا ً ً َالحظت امرأة شابة ملھمة تدعى ألكساندريا أن قريبتھا ماديسون كانت عاجزة عن  .ّ ّ ُ ُ ّ
ّإكمال متطلبات برنامج تقدم الشابات الشخصي ألنھا كانت تعاني من حالة حادة من  ٍّ ّ ّ دّ ّنظمت ألكساندريا الشابات  .مرض التوحُّ ّ

ِفي جناحھا، وتشاورت مع قادتھا وقررت القيام بشيء من أجل قريبتھا مادي لم تستطع ھي إنجازه بنفسھا أكملت كلٌّ من  .ّ
ّالشابات جزءا من أنشطة برنامج تقدم الشابات الشخصي ومشاريعه نيابة عن مادي لتمكينھا من تسلم ميداليتھ ّ ُّّ ً ّ ّ   ٧.اً

 
ّستتقدم تلك الشابات بشكل جيد نحو أدوار األمومة واألخوة في جمعية اإلعانة ألنھن يتعلمن أن يالحظن أوال ومن ثم يخدمن  ً ّّ ّْ ِ ّ ّ ّّ ّ ٍّ

ّبطرق محبة ُ ٍ.  
 

ّذكرنا الرئيس مونسن أن المحبة،  ّ ّحب المسيح النقي"ّ ّ أو بعبارة أخرى، المالحظة ومن ثم الخدمة – ٨"ّ  عندما ًتكون واضحة "–ٍ
ٍيتم تذكر أرملة عجوز واصطحابھا إلى مناسبات الجناح ّ ّعندما تتلقى األخت الجالسة بمفردھا في جمعية اإلعانة دعوة "و" ّ ّ

ًفكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا ھكذا أنتم أيضا " :يمكن تطبيق القاعدة الذھبية ھنا. ٩"'َتعالي واجلسي إلى جانبنا' ّ
  ١٠."بھم

 
  :وقد روى ما يلي .ّ حسن المالحظة بطريقتين مھمتينخدم زوٌج

 
ٍكنت أساعد زوجتي في أحد أيام األحد في صفھا في االبتدائية الذي يحتوي على أوالد في السابعة من العمر بكامل نشاطھم" ّ ّ ُ. 

ّعندما بدأ وقت المشاركة في االبتدائية، الحظت أن واحدة من أعضاء الصف تقوقعت على كرسيھا و ً ّ ھمس  .بدت غير مرتاحةُ
ّلي الروح بأنھا تحتاج إلى السلوى، فجلست بقربھا وسألتھا بھدوء عما تشكو منه ُ ْ َ ّ، فأخذت أغني لھا برقة...ُلم تجب  .ّ ّ ُ.  

 
ّكان صف االبتدائية يتعلم أغنية جديدة، وعندما غنينا، " ً ّ ّإذا أصغيت بقلبي أسمع صوت المخلص،'ّ ٍبدأت أشعر بنور ودفء ' ُ ٍ ُ

َدين رائعين يمآلن نفسيشدي ّتسلمت شھادة شخصية على حب مخلصنا لھا ...  .َ ّ ّ ً ُ ّتعلمت أننا يدا المخلص عندما نخدم . ... ولي... ّ ّّ

  ١١."األفراد

 
ٍلم يالحظ ھذا األخ الشبيه بالمسيح الحاجة إلى مساعدة زوجته في صف يحتوي على أوالد في  السابعة من العمر بكامل نشاطھم ٍّ

ٍفحسب؛ بل قدم أيضا خدمة فردية لولد محتاج ّ ً ً ًاتبع المخلص الذي علم قائال .ّ ّّ ّ فاألعمال التي رأيتموني أفعلھا يجب أن تفعلوھا : "َ
  ١٢."ًأيضا
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ّأتاح فيضان مؤخرا فرصا عديدة لتالميذ يسوع المسيح كي يالحظوا أوال ومن ثم يخدموا ً ّّ ً ً رأى الرجال والنساء والمراھقون  .ٌ

ّواألوالد المؤسسات والمنازل مدمرة وتركوا كل شيء للمساعدة على تنظيف المنشآت المتضرر ّ ًّ الحظ البعض  .ة وإصالحھاّ
ِالحاجة إلى المساعدة بمھمة غسل المالبس المتعبة ُ ًومسح آخرون بعناء الصور والمستندات القانونية والرسائل وأوراقا مھمة .ّ ّ ً 

ّأخرى، ومن ثم علقوھا بعناية في الخارج كي تجف لينقذوا ما أمكن منھا ّ ًإن عملية المالحظة ثم الخدمة ليست دائما سھلة  .ّ ّ ّ ّ

  .ًبالنسبة إلينا وھي ال تتطابق دوما مع جدولنا الزمني
 

ّأي مكان أفضل من المنزل نالحظ فيه أوال ومن ثم نخدم؟ ً ّ   :شرد سكوت ذلكّويصور مثال من حياة الشيخ ريت ّ
 
ًكانت زوجتي عادة تنھض ...  ً.في إحدى الليالي، استفاق ابننا الصغير ريتشرد الذي كان يعاني من مشكلة في القلب باكيا"

ُلالعتناء بالطفل عندما يبكي، ولكن في تلك المرة قلت   '.ّسأھتم به': ّ
 
ّوكان يتقيأ ويلوث شراشف  . كبيرة عندما يبدأ بالبكاءّبسبب المشكلة الصحية التي كان يعاني منھا، كان قلبه يخفق بسرعة" ّ

ُفي تلك الليلة ضممته بشدة ألحاول تھدئة نبضات قلبه السريعة وإيقافه عن البكاء بينما غيرت ثيابه ووضعت شراشف  .السرير ُ ُّ ّ

ّلم أكن أعرف حينئذ أنه سيتوفى بعد بضعة .ُضممته إلى أن عاد إلى النوم .جديدة على السرير ّ ّسأذكر دائما أنني  . أشھر فقطٍ ً

ّضممته بين ذراعي في منتصف تلك الليلة ُ".١٣  

 
ًمن أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما: "قال يسوع ً".١٤  

 
َنميل أحيانا إلى أن نخدم بطريقة نريد أن نخدم فيھا ال بالضرورة بالطريقة المطلوبة في تلك اللحظة ٍ ّعندما علم الشيخ روبرت  .ً

ّ إذا طبقنا ھذا السؤال على ١٥"ھل تشتري ھذا لي أو لك؟: "سألت .ّيلز مبدأ العيش باقتصاد، شاركنا مثال شراء ھدية لزوجتهھا
سأل  .ّستشبه خدمتنا على األرجح خدمة المخلص" ّھل أقوم بذلك من أجل المخلص أو من أجلي؟: "أنفسنا بينما نخدم وسألنا

ّالمخلص، وھذا ما يتعين علينا ال   ١٦"ماذا تريدان أن أفعل بكما؟: "قيام بهّ

 
ّمنذ بضعة أسابيع، كنت مستعجلة ومتوترة بسبب كثرة المھام التي تعين علي القيام بھا على الئحتي ّ ّ ً ّكنت أتمنى الذھاب إلى  .ُ

ّالھيكل في ذلك اليوم ولكنني شعرت بأنني جد منشغلة ّ ًما إن مرت في ذھني فكرة كوني منشغلة جدا لل .ُّ ّ ً ّخدمة في الھيكل، حتى ّ

ّذكرتني بما أحتاج إلى القيام به أكثر من أي شيء آخر ّغادرت مكتبي واتجھت سيرا على قدمي إلى ھيكل سولت اليك، . ّ ً ّ ُ

ّمتساءلة متى سأعوض الوقت الذي كنت أخسره ًلحسن الحظ، الرب صبور ورحوم وقد لقنني درسا جميال في ذلك اليوم .ً ً ّ ّ.  
 

ّأنا حقا متوترة: "ّاعة الدورات، اقتربت إحدى األخوات الشابات وھمست بمھابةُعندما جلست في ق ً ّإنھا المرة الثانية لي في  .ّ ّ

ُكيف لھا أن تعرف أن ھذه الكلمات كانت بالضبط ما أردت سماعه؟ "ًھل لك أن تساعديني رجاء؟ .الھيكل فقط لم تكن تعرف،  ّ
ّغير أن اآلب السماوي عرف ّدعا تلك األخت الشابة المتواضعة إلى  .ُكنت أحتاج إلى الخدمة .ر حاجاتيكان قد الحظ أكب .ّ

ُأنا أؤكد لكم أنني كنت أكثر المستفيدين .خدمتي من خالل دعوتي إلى خدمتھا ّ ّ.  
 

ّأود أن أعبر عن  .أنا أعترف بامتنان عميق باألشخاص الكثيرين الشبيھين بالمسيح الذين خدموا عائلتنا على مدى السنوات ّ
ٍّالتقدير الذي أشعر به في قلبي لزوجي وأفراد عائلتي األحباء الذين يخدمون خدمة خالية من األنانية وبحب كبير ّ ّ.  

 
ّعسى أن نسعى كلنا إلى المالحظة أوال، ومن ثم إلى الخدمة ً ّ عندما نقوم بذلك، نحفظ عھودنا وتكون خدمتنا، كخدمة الرئيس  .ّ

ّ أن المخلص حيأعلم .ًمونسن، إثباتا على تلمذتنا ّ ًكفارته تسمح لنا بالعيش وفقا لتعاليمه. ّ ّوأعلم أن الرئيس مونسن ھو نبينا . ّ ّ

  .باسم يسوع المسيح، آمين .اليوم
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  مالحظات

 
١.  
 

  ٧٧: ٢٠المبادئ والعھود 
 
٢.  
 

  ١٢: ١٥ّيوحنا 
 
٣.  
 

Thomas S. Monson, “What Have I Done for Someone Today?” Liahona and Ensign, Nov. 2009, 
86  

 
٤. 
 

Canyon H., “A Good Choice,” Friend, Jan. 2012, 31  
 
٥.  
 

  ٤٤: ٥ّمتى 
 
٦. 
 

  ٤٠: ٢٥ّمتى 
 
٧. 
 

  For Madison,” lds.org/youth/video/for-madison“راجع 
 
٨. 
 

  ٤٧: ٧راجع موروني 
 
٩.  
 

Thomas S. Monson, “Charity Never Faileth,” Liahona and Ensign, Nov. 2010, 125; see also 
Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society (2011), 101  
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١٠. 

 
 ١٢: ١٤ نافي ٣
 

١١. 
 

Al VanLeeuwen, “Serving the One,” Liahona, Aug. 2012, 19; Ensign, Aug. 2012, 15; see also 
Sally DeFord, “If I Listen with My Heart,” 2011 Outline for Sharing Time, 28 

 
١٢. 

 
 ٢١: ٢٧ نافي ٣
 

١٣. 
 

Richard G. Scott, “The Eternal Blessings of Marriage,” Liahona and Ensign, May 2011, 96  
 

١٤. 
 

 ٢٦: ٢٠ّمتى 
 

١٥. 
 

Robert D. Hales, “Becoming Provident Providers Temporally and Spiritually,” Liahona and 
Ensign, May 2009, 9  

 
١٦. 

 
 ٣٢: ٢٠ّمتى 

 
102  

 
  الخدمة

 
  ّالحب

 
  التلمذة

 
  ليندا بورتن

 
ِرئاسة المنظمات المساعدة ّ 
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44 Walter F Gonzalez 
 

182nd Semiannual General Conference 
Sunday Morning Session, October 8, 2012 

 
 

  ّالتعلم بقلوبنا
 
 

  الشيخ والتر غونزالس
 
 

  من رئاسة السبعين
 
 

ّتكمن إحدى الطرق التي نأتي بھا إلى المسيح في السعي لتعلم الحقائق الجوھرية بقلوبنا ّ.  
 

ّ إنه أمٌر وجھه المخلص إلى سكان١".ّلي لكي تلمسوا وتنظرواإ] َتعالوا"[ ّ ّ ّوأحس ھؤالء بأيديھم ورأوا بأعينھم أن  .القديمة أميركا ّ َ ّ
ّھذا األمر ھو مھم بالنسبة إلينا اليوم بقدر ما كان مھما بالنسبة إليھم في أيامھم .يسوع ھو المسيح ً ّ بمجيئنا إلى المسيح، يمكننا أن  .ّ
ّ ال بأيدينا وأعيننا بل بكل قلوبنا وعقولنا – ٢]"ّنتأكد["نشعر ونرى و ِ   .ّ أن يسوع ھو المسيح–ُ

 
ّتكمن إحدى الطرق التي نأتي بھا إلى المسيح في السعي لتعلم الحقائق الجوھرية بقلوبنا عندما نقوم بذلك، تعطينا االنطباعات  .ّ

ّكان بطرس الرسول متأكدا من أن يسوع كان  . وسيلة أخرىّالتي تأتي من هللا المعرفة التي ال نستطيع الحصول عليھا بأي ً ّ

ّوشرح المخلص أن مصدر معرفة بطرس لم يكن  .ّالمسيح، ابن هللا الحي ًلحما ودما "ّ   ٣."لكن اآلب الذي في السماوات... ً
 

ّولقد علمنا أننا ال نستط .إلى قلوبنا هللا من تأتي التي المشاعر ھذه دور أبينادي ّالنبي شرح ّيع فھم النصوص المقدسة تماما إال إذا ّ ً ّ

  ٤.ّطبقنا قلوبنا للفھم
 

ٍأعلنت ھذه الحقيقة بشكل جيد في كتاب لألطفال،  ّ ٍ َفي القصة، تصادق األمير  .ألنطوان دو سانت إكزوبرياألمير الصغير ُ ّ
ًقبل أن يفترقا، شارك الثعلب األمير الصغير سرا .ٍالصغير مع ثعلب َال يرى المرء رؤية صحيحة إال  .. :.ّإليك سري : "قال .ّ

  ٥."ّبالقلب؛ أما العين فال تدرك الجوھر
 

َيعتبر األخ توماس كويلو البالغ من العمر  ّ عاما خير مثال على شخص رأى بقلبه أمورا جوھرية٨٨ُ ً ًٍ ًكان عضوا مخلصا في  .ٍ ً

ّتعرض األخ كويلو لحادث بينما كان يقود دراجته قبل االنضمام إلى الكنيسة،  .مجلسنا األعلى في بايساندو، في األوروغواي ّ
ّبينما كان ممددا على األرض غير قادر على الوقوف، ساعده اثنان من مبشرينا على الوقوف والعودة إلى منزله .ّالنارية ٍ ً قال  .ّ

ّإنه شعر بأمر مميز عندما قام المبشران بإنقاذه ّ ّثم اختبر مشاعر قوية مجددا عندما علمه ا .ّ ً ّ ّ ّتمثل تأثير ھذه المشاعر في  .ّلمبشرانّ

َتم تعميده وخدم من دون كلل منذ ذلك اليوم .ّقراءته كتاب مورمون من بدايته وحتى نھايته في بضعة أيام فقط َ أذكره يقود  .ّ
ّدراجته النارية صعودا ونزوال على طرقات مدينتنا حتى في فصل الشتاء البارد والماطر، للمجيء بآخرين إلى ا ً ً ّ لكنيسة كي ّ

  .ّيشعروا ويروا ويتأكدوا كما فعل ھو
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ّاليوم، نحن محاطون بمعلومات كثيرة لدرجة أننا قد نظن أن تصفح ماليين الصفحات اإللكترونية سيمنحنا كل ما نحتاج إلى  ّ ّ ّ ّ

ّيمكننا أن نجد معلومات جيدة وسيئة على اإلنترنت غير أن المعلومات وحدھا ليست كافية .معرفته ّ ًا منحنا مصدرا آخر ف .ّ

ّويستطيع أبونا السماوي أن يمنحنا ھذه المعرفة عندما نتصفح المصادر  .ُ وھو المعرفة المرسلة من السماء٦لمعرفة أكبر، ّ
ّقال النبي جوزف سميث إنه كان يحمل  .ّالسماوية بقلوبنا وعقولنا   ٧."وھو ھبة الروح القدس] قلبه[الكتاب األقدم في "ّ

 
ِنلج ھذا ا ّلمصدر السماوي عندما نقوم بأمور مثل قراءة النصوص المقدسة، واإلصغاء إلى النبي الحي، والصالةَ ّ ّمن المھم  .ّ

ّأيضا أن نخصص الوقت لنھدأ ُّاألمور التي ال يمكن تعلمھا " نشعر ونرى"عندما نقوم بذلك سوف  .ّ ونتبع الدعوات السماوية٨ً

ّسب بعض الخبرة في تصفح ھذه المصادر السماوية، سنميز الحقيقة حتى عندما نقرأ وعندما نكت .بواسطة التكنولوجيا الحديثة ّ ّ

ّسيعرف الباحثون عن الحقيقة الصادقون حقيقة األمور كلھا بقوة الروح القدس .التاريخ العلماني أو مواضيع أخرى ّ.٩  
 

ّإن ولوج المصادر السماوية يعيقه الشر ونسيان الرب :ّاآلن دعوني أنبھكم ّ ّ وقع ] ّالرب[لم يكن لكلمات "ّقال نافي إلخوته إنه  .ّ
ّ الشر يعيق قدرتنا على الرؤية، والشعور، وحب ١٠."ّمتكاسلون في ذكر الرب] و[ّمتسارعون إلى الشر "ّألنھم " عندھم ّ

ّأما سرعة تذكرنا الرب من خالل الصالة  .اآلخرين ُّ ّ وتذكر اختباراتنا الروحية، فتزيد من قدرتنا على رؤية ١١]"قلوبنا[ّبكل "ّ ّ

  :اآلن أسألكم .أمور المسيح والشعور بھا
 
• 
  

ٍھل تذكرون السالم الذي شعرتم به عندما تضرعتم بصالة حارة إلى اآلب بعد محن كثيرة؟ ّ ٍّ  
 
• 
  

ًھل تذكرون أنكم غيرتم مرة الئحة واجباتكم لالستجابة لدعوة في قلوبكم؟ ّ ّ ّ  
 
ّزز الرجال العظماء في كتاب مورمون قدرة حصولھم على معرفة أكبر من خالل تذكر اختباراتھم الروحية األساسيةع ّ ُّ ٍ َ ألما  .ّ

ّقوى أبناءه وعززھم عبر تذكيرھم باختبار اھتدائه ّ وعلم حيالمان نافي ولحي أن يتذكرا ١٢. ّ ِ ّ أن يتذكرا أنه يتعين عليھما أن –ّ ّ ّ

 .ُّفتذكر هللا يساعدنا على أن نشعر ونحيا .ّ يجب أن نتمثل بھما١٣.ّخرة المسيح فال يتسلط عليھما إبليسيبنيا أساسھما على ص
ّواآلن، أيھا اإلنسان، تذكر وال تھلك: "ًويعطي ذلك معنى أعمق لكلمات الملك بنيامين الذي قال ّ".١٤  

 
ّمن بين الذكريات األكثر قدسية التي أحبھا ھو الشعور الذي انتاب ّني عندما عرفت أن كتاب مورمون ھو كلمة هللاُّ ّتعلمت أنه  .ُ ُ ّ

ٍفي ذلك اليوم وفيما كنت جاثيا على ركبتي، شعرت وعرفت وتأكدت من األمور  .ًيمكننا أن نختبر فرحا يعجز الكالم عن وصفه ُ ُ ُّ َ ً

ّتشكل ھذه الذكرى سببا المتنان أبدي وتقو .ّالتي لم أكن ألعلمھا بأي طريقة أخرى ّ ٍ ً   .يني في األوقات الصعبةّ
 

ّأولئك الذين يتسلمون المعرفة، ال من لحم ودم بل من أبينا السماوي يتأكدون أن يسوع ھو المسيح وأن ھذه كنيسته ّ ّ ّ ٍ ٍ ّتؤمن تلك  .ّ
ُّلھذا السبب ندعو كل نفس للتعمد والتوبة والرجوع .ّالمعرفة القوة للقيام بالتغييرات الضرورية للمجيء إلى المسيح ٍ  إلى هللا ّ

  ١٥.اآلن
 

ّمن خالل المجيء إلى المسيح، يمكن ألي نفس أن ترى وتشعر وتتأكد من أن المسيح تألم وكفر عن خطايانا كي نحظى بالحياة  ّ ّ ّ ٍ ّ
ُ وبفضل المسيح، قد يصبح شفاء النفوس الجريحة ومعافاة القلوب المنكسرة ١٦.إذا تبنا، لن نعاني من دون ضرورة .ّاألبدية
ّأعد وأشھد لكم على أنه لن يخيب ظنكم عندما  .ھو يعرف أسقامنا وأمراضنا .ٍما من عبء ال يستطيع تخفيفه أو إزالته .َممكنين ّّ

ّتبدو األبواب كلھا مقفلة ويبوء كل شيء بالفشل ٍالمسيح سيساعدكم وھو المخرج، أكانت المعركة ضد إدمان أو كآبة أو شيء  .ّ ّ َ  
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ّ تحديات اقتصادية، –ّاجه المصاعب ألي سبب كان  ستشعر الزيجات والعائالت التي تو١٧."شعبه يساعد كيف يعرف ھو .آخر ّ

ّأو تأثيرات إعالمية سيئة، أو أوضاعا عائلية  ّ ّأنه قام من الموت ]" ننظر[و]نلمس"[ّمن المعزي أن  .ّ بتأثير مھدئ من السماء–ًّ

ّ وأننا بفضله سنلتقي مجددا بأحبا١٨،"الشفاء في جناحه"و ً ّ ُمن المؤكد أن يكافأ اھتداؤنا إليه بشفائنا .ّئنا الذين توفوا ونعانقھمّ ّ.١٩  
 

ّإنني متأكد من أن ھذا كله حقيقي ّ ّ ّ ّلھذا السبب أضم صوتي إلى صوت سكان أميركا القديمة األوائل وأھتف .ّ ّأوصنا" :ّ َ ٌمبارك  !ُ

ّ ھو المسيح، المسيا القدوسّأشھد على أن يسوع . ھو يمنحنا الخالص٢٠!"ّاسم هللا العلي العظيم ّ ِ ّھو رب الجنود، مخلصنا  .َ ّ
  .باسم يسوع المسيح، آمين .وفادينا

 
  

  مالحظات
 
١. 
 
  ٢٥: ١٨ نافي ٣
 
٢. 
 
  ١٥: ١١ نافي ٣
 
٣. 
 

  ١٧–١٦: ١٦ّراجع متى 
 
٤. 
 

  ٢٧: ١٢راجع موصايا 
 
٥. 
 

Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince, trans. Katherine Woods (1971), 87  
 
٦. 
 

  ١٣: ٤راجع أثير 
 
٧. 
 

Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), 132  
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٨. 
 

  ١٦: ١٠١راجع المبادئ والعھود 
 
٩. 
 

  ٥–٣: ١٠راجع موروني 
 

١٠. 
 
  ٤٥: ١٧ نافي ١
 

١١. 
 

  ٤٨: ٧موروني 
 

١٢. 
 

  ٩–٦: ٣٨؛ ٢٤–٥: ٣٦راجع ألما 
 

١٣. 
 

  ١٢: ٥راجع حيالمان 
 

١٤. 
 

  ٣٠: ٤موصايا 
 

١٥. 
 

  ١٣: ٩ نافي ٣راجع 
 

١٦. 
 

  ١٦: ١٩راجع المبادئ والعھود 
 

١٧. 
 

  ١٢: ٧ألما 
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١٨. 

 
  ٢: ٢٥ نافي ٣ً؛ راجع أيضا ١٣: ٢٥ نافي ٢
 

١٩. 
 

  ١٣: ٩ نافي ٣؛ ١٠: ١٦ نافي ٢راجع 
 

٢٠. 
 

  ١٧–١٥: ١١ نافي ٣راجع 
 
 

102  
 

  االھتداء
 

  الروح القدس
 

  الشفاء
 

  ر غونزالسوالت
 

  رئاسة السبعين
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45 Jeffrey R Holland 
182nd Semiannual General Conference 

Sunday Morning Session, October 8, 2012 
 
 

 الوصّية األولى والعظمى
 

 الشيخ جيفري هولند
 

 من رابطة الرسل اإلثني عشر
 

 .لدينا حياة من التلمذة المتفانية نقّدمها إثباتًا على حّبنا للرّب
 

ع التالميذ األحد عشر الذين بقوا مباشرًة بعد موت مخّلص العالم أآثر مّما أتعاطف مع أّي مجموعة إّنني أشعر بالتعاطف م
أظّن أّننا ننسى أحيانًا آم أّنهم آانوا ال يزالون قليلي الخبرة ويعتمدون بشكٍل آامل على يسوع بحكم  .أخرى في التاريخ تقريبًا

 ١"؟]...تعرفوني[ه ولم أنا معكم زمانًا هذه مّدت: "لهم قال .الضرورة
 

فثالث سنوات ليست بفترة طويلة لدعوة رابطة رسل إثني عشر  .ولكن طبعًا لم يكن قد أمضى معهم وقتًا آافيًا أبدًا بالنسبة إليهم
آاملة من بين قّلٍة من المهتدين الجدد، وتطهيرهم من أخطاء الماضي وتعليمهم روائع إنجيل يسوع المسيح ثّم ترآهم يكملون 

 .آان هذا مستقبًال مربكًا بالنسبة إلى مجموعة من الشيوخ الذين ُرسموا حديثًا .لعمل حّتى ُيقتلوا هم أيضًاا
 

يبقى حاضرًا جسدّيًا معهم، لكّنهم لم لن حاول يسوع أآثر من مّرة أن يقول لهم إّنه  .خاّصًة في ما يتعّلق بترك التالميذ وحدهم
 :يكتب مرقس في هذا الشأن .لفكرة الصعبة جّدًايقدروا أو لم يريدوا استيعاب هذه ا

 
 .وبعد أن ُيقتل يقوم في اليوم الثالث. إّن ابن اإلنسان ُيسلَّم إلى أيدي الناس فيقتلونه': ألّنه آان يعّلم تالميذه ويقول لهم"
 
 ٢."وأّما هم فلم يفهموا القول، وخافوا أن يسألوه"
 

ُصِلب رّبهم  .عّلم واألقصر بعد من االستعداد، وقعت الكارثة وبات ما ال ُيصدَّق حقيقًةثّم بعد هذه الفترة القصيرة جّدًا من الت
الفانية، وبدا وآأّن الكنيسة الصغيرة المجاهدة التي أّسسها مصيرها االحتقار  خدمته فترة انتهت .ومعّلمهم، ومستشارهم ومِلكهم

: ال شّك في أّنهم راحوا يتساءلون .إليهم إضافيًا بالنسبة ذهول ّكل مصدرش هذا ولكّن القيامة بعد حالته في رآه رسله لقد .والزوال
 .، فتطّلعوا إلى بطرس، آبير الرسل، للحصول على جواب"ماذا نفعل اآلن؟"
 

أّيها " :قال بطرس لشرآائه .أرجو أن تسمحوا لي هنا بأن أصف هذا الحوار بطريقتي الخاّصة وليس بكلمات النصوص المقّدسة
ولم يكن أحٌد مّنا ليتخّيل المعجزات التي شهدناها واأللوهّية التي نعمنا بها  .لقد آانت هذه السنوات الثالث الماضية مجيدًةاإلخوة، 

لقد مشينا معه وبكينا معه، ولم يذرف أحٌد دموعًا  .لقد تكّلمنا مع ابن اهللا بنفسه وصّلينا معه وعملنا معه .منذ بضعة أشهر فقط
 .لقد تّمم خالصه وخالصنا .لقد أنجز عمله وقام من القبر .ولكّن ذلك انتهى. يلة النهاية الرهيبة تلكأمّر من دموعي في ل

  ' .أذهب ألتصّيد'أنا أنوي أن  .ال أعرف سوى أن أقول لكم أن تعودوا إلى حياتكم السابقة مبتهجين 'ماذا نفعل اآلن؟': تسألونني إذًا
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: آتب يوحّنا، الذي آان واحدًا منهم ."نذهب نحن أيضًا معك: "رة اآلخرين موافقينوقال ستٌة على األقّل من الرسل العش"
 ٣."فخرجوا ودخلوا السفينة للوقت"
 

ومع  .وفي الليلة األولى التي عادوا فيها إلى البحيرة، لم يمسكوا شيئًا وال حّتى سمكًة واحدة .ولكّن الصيد لم يكن جّيدًا لسوء الحّظ
فأعطاه  "يا غلمان هل أمسكتم شيئًا؟: " نحو الشاطئ وقد خاب أملهم، فرأوا شخصًا في البعيد يقول لهمبزوغ الفجر، استداروا

" لم نمسك شيئًا: "فتمتموا .هؤالء الرسل الذين عادوا إلى آونهم صّيادي سمك بحسرة الجواب الذي ال يريد أّي صّياد إعطاءه
 ٤."الغلمان"ولزيادة الطين بّلة آانوا ُيدعون بـ

 
 وبهذه الكلمات البسيطة بدأوا يفهمون بسرعة من هو – ٥"ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة األيمن فتجدوا: "صرخ الرجل الغريبف

وفي ذلك الوقت أيضًا، آما تقول لنا  .فمنذ ثالث سنوات آان هؤالء الرجال أنفسهم يتصّيدون في هذه المياه ذاتها .هذا الرجل
ولكّن رجًال من الجليل على الشاطئ طلب منهم إلقاء  ٦."شيئًا] يأخذوا[الليل آّله ولم ] تعبوا["النصوص المقّدسة، آانوا قد 

 . حّتى أّن شباآهم راحت تتمّزق، ومأل السمك سفينَتين وأثقلهما إلى حّد أّنهما بدأتا تغرقان٧"أمسكوا سمكًا آثيرًا جّدًا"شباآهم فـ
 

ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها "آما دعاهم عن وجه حّق ألقوا شباآهم بحماسة " انالغلم"وهؤالء  .آان يتكّرر األمر ذاته اآلن
 .فقفز بطرس الذي ال يمكن آبحه من حاّفة المرآب. ٩!"هو الرّب" : عّبر يوحّنا عندئٍذ عّما بات واضحًا٨."من آثرة السمك

 
ه نقطة التحّول األساسّية للخدمة الرسولية بشكٍل وبعد اجتماٍع سعيد مع يسوع الُمقام، أجرى بطرس حوارًا مع المخّلص أعتبر

نظر يسوع إلى سفنهم  .عام ولبطرس شخصّيًا بالتأآيد، إذ انتقل هذا الرجل الصخرة إلى حياٍة جليلة من الخدمة والقيادة المتفانية
يا سمعان بن يونا، : "سله سمكة، وقال لكبير ر١٥٣الصغيرة المتخلخلة وشباآهم البالية وآومة السمك المدهشة المكوَّنة من 

 ١٠."نعم يا رّب أنت تعلم أّني أحّبك: "فأجابه بطرس "أتحّبني أآثر من هؤالء؟
 

فأجاب الصّياد  "يا سمعان بن يونا، أتحّبني؟: "أجاب المخّلص على هذا الرّد ولكّنه استمّر في النظر في عينّي تلميذه وسأل مجّددًا
 ١١."نعم يا رّب، أنت تعلم أّني أحّبك: "باك بال شّك بفعل تكرار السؤالالعظيم للمّرة الثانية ويعتريه االرت

 
وفي  "يا سمعان بن يونا، أتحّبني؟: "فأعطى المخّلص مّرة أخرى جوابًا موَجزًا ولكّنه سأل بطرس للمّرة الثالثة بتفّحص ال يتعب

قلبه ما حدث منذ بضعة أّيام فقط عندما آان قد ُسِئل ولعّله تذّآر في  .هذه المرحلة ال شّك في أّن بطرس شعر باالنزعاج فعًال
أو لعّله آان  .أو رّبما بدأ يتساءل إن آان قد أساء فهم سؤال المعّلم . ولكن بالنفي–سؤال آخر ثالث مّرات وأجاب بالحزم ذاته 

ولكن مهما آانت مشاعره، قال  .يبحث في قلبه سعيًا وراء تأآيد صريح للجواب الذي أعطاه بسرعة وبشكٍل يكاد يكون تلقائيًا
 ١٢."أنت تعلم أّني أحّبك... يا رّب، : "بطرس للمّرة الثالثة

 
بما قد يشبه الجواب ) واعذروني مجّددًا هنا على وصفي األمر بكلمات غير آلمات النصوص المقّدسة(عندئٍذ أجاب يسوع 

ألم يكن  ه وإلى الشباك ذاتها ونحن نجري هذا الحديث ذاته؟لماذا ُعدنا إلى الشاطئ ذات لماذا أنت هنا إذًا يا بطرس؟: "التالي
ما أحتاج إليه يا بطرس هو  األمر واضحًا عندها وأليس واضحًا اآلن أّنني إذا أردت السمك، يمكنني الحصول على السمك؟

شخص يبّشر بإنجيلي ويدافع أنا بحاجٍة إلى  .أنا بحاجٍة إلى شخص يرعى غنمي وينقذ خرافي . وأنا بحاجٍة إليهم إلى األبد–رسل 
 .فرسالتنا ليست رسالًة ضعيفة. وآلني أبونا السماوي القيام بهأأنا بحاجٍة إلى شخص يحّبني ويحّبني فعًال ويحّب ما  .عن إيماني

على إّنها عمل اهللا القادر  .ليست متعّذرة وال ميؤوٌس منها وليس مصيرها الرمي في سّلة مهمالت التاريخ .ليست مهّمة عابرة
لذلك يا بطرس أنا أطلب منك للمّرة الثانية وأفترض أّنها األخيرة أن تترك آّل هذا وتذهب  .آّل شيء، وهي سوف تغّير العالم

 ."لتعّلم وتشهد، وتعمل وتخدم بإخالص حّتى اليوم الذي سيفعلون بك ما فعلوه بي بالضبط
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وهل ظننتم  ومثل هيرودس وبيالطس؟ تم طائشين مثل الكتبة والفريسّيين؟هل آن: "ثّم رّبما قال متوّجهًا إلى آّل الرسل ما مفاده

وهل ظننتم مثلهم أّن الصليب والمسامير والقبر نهاية آّل شيء وأّن الجميع  مثلهم أّن هذا العمل سُيقَتل عبر قتلي أنا بكّل بساطة؟
 "ر حّبي وحياتي في قلوبكم بشكٍل أعمق من ذلك؟أّيها الغلمان، ألم يؤّث يمكنه أن يعود بسعادة إلى ما آان عليه قبل ذلك؟

 
إخوتي وأخواتي األحّباء، أنا لست متأّآدًا مّما سنختبره يوم الدينونة ولكّنني سُأفاجأ إن لم يسألنا اهللا في هذا الحديث ما سأله 

 لألمور الفاني جّدًا وغير المالئم أظّنه سيريد أن يعرف إذا ما آّنا قد استوعبنا في فهمنا "هل أحببتني؟" :المسيح بالضبط لبطرس
ُتحّب الرّب إلهك من آّل قلبك، ومن آّل  "–إطالقًا والطفولي أحيانًا وصّيًة واحدة هي الوصّية األولى والعظمى بين الوصايا 

، قد "كنعم يا رّب، أنت تعلم أّني أحّب: " وإذا استطعنا في تلك اللحظة أن نتمتم١٣."نفسك، ومن آّل قدرتك، ومن آّل فكرك
 .يذّآرنا حينئٍذ أّن الميزة األسمى للحّب هي دائمًا الوفاء

 
لدينا إذًا أقرباء علينا أن نبارآهم وأوالد علينا أن نحميهم وفقراء علينا أن  .١٤"إن آنتم تحّبونني فاحفظوا وصاياي: "قال يسوع

وحقائق علينا أن نشارآها وأعمال خير علينا أن نقوم آما هناك أخطاء علينا أن نصّححها  .ُنعليهم، وعلينا أن ندافع عن الحقيقة
فبعد لقاءٍٍ  .ال يمكننا االستسالم وال العودة إلى الوراء .بالمختصر، لدينا حياٌة من التلمذة المتفانية نقّدمها إثباتًا على حّبنا للرّب .بها

 صلب يسوع المسيح وآّفارته وقيامته بداية الحياة يشّكل .مع االبن الحّي هللا الحّي، ال يعود أّي شيء آما آان قبل هذا اللقاء
هذه الحقيقة وهذا الواقع هما ما سمح لمجموعٍة صغيرة من صّيادي الجليل عادوا إلى تأدية دور الرسل  .المسيحّية وليس نهايتها

 .اآلن بأن يترآوا شباآهم مّرًة أخرى ويمضوا لصنع تاريخ العالم الذي نعيش فيه ١٥"أّي آنيس أو سيف"بال 
 

إّنني أشهد من أعماق قلبي ومن صميم نفسي لكّل من يسمع صوتي أّن هذه المفاتيح الرسولية قد تّمت إعادتها على األرض وأّنها 
إلى أولئك الذين لم ينضّموا إلينا بعد في قضيٍّة المسيح العظيمة األخيرة  .موجودة في آنيسة يسوع المسيح لقّديسي األّيام األخيرة

وأقول إلى أولئك الذين آانوا معنا ولكّنهم انسحبوا وفّضلوا اختيار بعض المقّبالت الثقافية من  ".نرجو منكم أن تأتوا ":هذه، نقول
ندعوآم للعودة والبقاء  .وجبة االستعادة وترك باقي الحفلة، إّنني أخشى أن يواجهوا الكثير من الليالي الطويلة والشباك الفارغة

وأنا أشمل في هذه الدعوة إلى اإلخالص الثابت آّل مبّشٍر عائد وقف يومًا في برآة المعمودية  .د العونصادقين وحّب اهللا ومّد ي
 هذه السلطة آانت لتغيير هذا المهتدي إلى األبد ولكن من ١٦."بموجب السلطة الُمعطاة لي من يسوع المسيح: "رافعًا ذراعه وقال

ونقول لشباب الكنيسة الذين يتهّيأون للخدمة التبشيرية والذهاب إلى  .ضًا إلى األبدالمفترض بالتأآيد أن تكون قد غّيرتكم أنتم أي
لديكم عمل هائل تقومون به، آما شّدد عليه اإلعالن الرائع  .أحّبوا اهللا وابقوا طاهرين من دم هذا الجيل وخطاياه :الهيكل والزواج

 ."سماوي وفاءآم وحّبكم في آّل مرحلٍة من حياتكمينتظر أبوآم ال .الذي قام به الرئيس توماس مونسن صباح أمس
 

 "أتحّبني؟: "وإلى آّل من يستطيع سماعي أقول إّن صوت المسيح يأتي رّنانًا عبر الزمن ويسأل آّل واحد مّنا طالما هنالك وقت
 لن ١٧،"يدنا على المحراث"ا وبما أّننا وضعن ."نعم يا رّب، نحن نحّبك: "وأنا نيابًة عن آّل واحٍد مّنا أجيب بكّل روحي وبشرفي

 .باسم يسوع المسيح، آمين .ننظر أبدًا إلى الوراء حّتى ينتهي هذا العمل ويحكم حّب اهللا وحّب القريب العالم بأسره
 

 مالحظات
 
 ٩: ١٤يوحّنا  .١
 
 
 ٣٢–٣١: ٩مرقس  .٢
 
 
 ٣: ٢١يوحّنا  .٣
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 ٥: ٢١راجع يوحّنا  .٤
 
 
 ٦: ٢١يوحّنا  .٥
 
 
 ٥: ٥لوقا  .٦
 
 
 ٦: ٥لوقا  .٧
 
 
 ٦: ٢١يوحّنا  .٨
 
 
 ٧: ٢١يوحّنا  .٩
 
 

 ١٥: ٢١يوحّنا  .١٠
 
 

 ١٦: ٢١يوحّنا  .١١
 
 

 ١٧: ٢١يوحّنا  .١٢
 
 

 ٣٨–٣٧: ٢٢؛ راجع أيضًا مّتى ٢٧: ١٠لوقا  .١٣
 
 

 ١٥: ١٤يوحّنا  .١٤
 
 

١٥. Frederic W. Farrar, The Life of Christ (1994), 656;  ول مصاعب هذه الكنيسة  للمزيد ح٦٢؛ راجع الفصل
 .المؤسَّسة حديثًا
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 ٧٣: ٢٠المبادئ والعهود  .١٦
 
 

 ٦٢: ٩لوقا  .١٧
 
 

102 
 

 الوفاء
 

 الحّب
 

 التلمذة
 

 جيفري هولند
 

 اإلثنا عشر
 



Sunday Morning Session---46 President Thomas S. Monson, 102 Arabic p.1 

46 Thomas S. Monson 
182nd Semiannual General Conference 

Sunday Morning Session, October 8, 2012 
 

 فّكروا في البرآات
 

 الرئيس توماس مونسن
 

 .إّن أبانا السماوي يعرف حاجاتنا وسيساعدنا عندما نطلب منه المساعدة
 عضوًا في ١٩٦٣أآتوبر / تشرين األّول٤عامًا على تأييدي في  ٤٩إخوتي وأخواتي األحّباء يصادف هذا المؤتمر ذآرى مرور 

ولكّن الوقت يبدو قصيرًا جّدًا من عّدة نواٍح منذ أن وقفُت عند منبر الوعظ  . سنة فترٌة طويلة٤٩إّن  .رابطة الرسل اإلثني عشر
 .في مبنى تابرناآل وألقيُت آلمتي األولى في المؤتمر العام

 
وقد بورآنا  .نحن نعيش في زمن فريد من تاريخ العالم .١٩٦٣أآتوبر / منذ الرابع من تشرين األّوللقد تغّيَرت أموٌر آثيرة

لقد اآتشفت أّنه بدل  .ولكّنه من الصعب أحيانًا رؤية المشاآل والتساهل من حولنا من دون أن ُتثّبط عزيمتنا .بالكثير من الِنَعم
لى الوراء وفّكرنا في البرآات في حياتنا بما فيها تلك التي تبدو صغيرة والتي الترآيز على األمور السلبية، إذا أخذنا خطوًة إ

 .نتجاهلها أحيانًا، يمكننا أن نجد سعادًة أآبر
 

ومنها أّن العديد من االختبارات التي مررت بها  .لقد قمت ببعض االآتشافات لدى مراجعتي للسنوات التسعة واألربعين الماضية
في الواقع، عند حصولها، آانت تبدو في أآثرية األحيان  .صنَّف بالضرورة على أّنها خارجة عن المألوفلم تكن من تلك التي ُت

ولكّنني اآلن خالل مراجعتي، اآتشفُت أّنها أغنت حياة الكثير من األشخاص وبارآتها  .اختبارات عادّية وآانت تمّر مرور الكرام
بالتحديد، قوموا بجردٍة لحياتكم ورّآزوا بشكٍل : صحكم بالقيام بهذا التمرينأن . وهذا ينطبق على حياتي في المرتبة األولى–

 .خاّص على البرآات الكبيرة والصغيرة التي نلتموها
 

آّلنا نعرف الحقيقة  .ما أّآَدته لي أيضًا باستمرار مراجعتي الخاّصة لهذه السنوات هو معرفتي بأّن صلواتنا ُتسَمع وُتستجاب
 أنا أشهد أّن جزءًا آبيرًا من هذه السعادة يأتي من ١."ليسعدوا الناس وُوِجد":في الثاني في آتاب مورمونالموجودة في سفر نا

 رّبما ليس بالطريقة –معرفتنا أّننا نستطيع التواصل مع أبينا السماوي عبر الصالة وأّن هذه الصلوات سُتسمع وُتستجاب 
آن :"ألم يِعُدنا قائًال .ٍب سماوي يعرفنا ويحّبنا بشكٍل آامل ويريد سعادتنامن قبل آسُتستجاب وبالوقت المتوّقَعين، ولكّنها 

 ٢."متواضعًا، فإّن الرّب إلهك سيقودك بيدك ويستجيب لصلواتك

 
أوّد أن أشارآكم في الدقائق القليلة المقبلة عّينًة صغيرة فقط من االختبارات التي عشتها حيث تّم االستماع إلى الصلوات 

لقد ساعدني دفتر يومّياتي الذي  .لها، وهي تجارب أدخلت البرآات إلى حياتي وإلى حياة اآلخرين آما الحظُت اآلنواالستجابة 
 .احتفظت به طوال هذه السنوات على تأمين بعض التفاصيل المحّددة التي ال أظّن أّنني آنت ألتذّآرها وحدي

 
 .وأعقد اجتماعات أخرى في أنحاء منطقة جنوب المحيط الهادئ، ُطلب مّني أن أحضر مؤتمرات الوتد ١٩٦٥في بداية العام 

حصل الكثير من األمور الروحية خالل هذه  .آانت هذه زيارتي األولى إلى هذه المنطقة من العالم وآانت مرحلًة ال ُتنسى أبدًا
 .المهّمة فيما آنُت اجتمع بالقادة واألعضاء والمبّشرين
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فبراير آّنا في بريسباين، أستراليا لعقد جلسات المؤتمر الدورية لوتد / شباط٢١ و ٢٠ي في نهاية أسبوع السبت واألحد ف

 صافحته، ساورني انطباٌع قوي بأّنه لّما .خالل االجتماعات يوم السبت، تعّرفت إلى رئيس القطاع من منطقة مجاورة .بريسباين
 .ي إلى جلسة األحد الصباحية في اليوم التالي آي يتّم ذلكعلّي التحّدث إليه ومنحه المشورة، فسألُته إذا آان يريد مرافقت

 
وخالل الحديث، شعرت بانطباع  .فتحّدثنا عن مسؤولّياته الكثيرة آرئيس قطاع .بعد جلسة األحد حظينا بفرصة الزيارة سويًا

ين المتفّرغين في أعمالهم في ألقّدم له اقتراحات محّددة حول العمل التبشيري وآيف يمكنه واألعضاء في قطاعه مساعدة المبّشر
آانت زيارتنا شهادًة خاّصة بالنسبة إليه  .وعلمت الحقًا أّن هذا الرجل آان يصّلي للحصول على اإلرشاد بهذا الشأن .منطقته

 وأحدث بدا هذا االجتماع اجتماعًا عاديًا جّدًا ولكّنني مقتنٌع أّنه حصل بإرشاد من الروح .على أّن صلواته قد ُسمعت واسُتجيبت
 .فارقًا في حياة رئيس القطاع هذا وإدارته وفي حياة األعضاء ونجاح عمل المبّشرين هناك

 
أنا أؤمن بأّننا آّلما تصّرفنا أآثر بحسب اإللهام  .إخوتي وأخواتي، إّن أهداف الرّب غالبًا ما ُتحقَّق فيما نلّبي إرشاد الروح

 . أآثر القيام بمهّماتهواالنطباعات التي نتسّلمها، آّلما سيوآلنا الرّب
 

وفي حادثٍة وقعت منذ سنوات عديدة، آنت أسبح في برآة صالة  .لقد تعّلمت أّال أؤّجل دعوًة أبدًا آما ذآرُت في رسائل سابقة لي
رياضة ديزيريت القديمة في مدينة سولت اليك سيتي عندما شعرت بإلهام للذهاب إلى المستشفى الجامعي لزيارة صديٍق لي آان 

فترآُت المسبح على الفور وارتديت  .د فقد وظيفة أطرافه السفلى بسبب ورم خبيث والعملية الجراحية التي تلت اآتشافهق
 .مالبسي وسرعان ما اّتجهُت لرؤية هذا الرجل الطّيب

 
 التابعة سألت عنه فقيل لي إّنني سأجده على األرجح في منطقة حوض السباحة .وعندما وصلت إلى غرفته وجدُتها فارغة 

آان قد أوصل نفسه إلى هناك بكرسّيه المتحّرك وآان  .وجدته هناك بالفعل .للمستشفى وهي مساحٌة ُتستخدم للعالج الفيزيائي
فناديته وحّرك آرسّيه ليقترب  .آان على الجهة األبعد من حوض السباحة قرب الطرف العميق له .الشخص الوحيد في الصالة

 .زيارة ممتعًة ورافقته ليعود إلى غرفة المستشفى الخاّصة به حيث أعطيته برآًةآانت ال .مّني ويسّلم علّي
 

آان قد صّلى من أجل اإلعانة ولكّنه بدأ  .علمُت الحقًا من صديقي أّنه آان محبطًا جّدًا في ذلك اليوم ويفّكر حّتى في االنتحار
 عبر توجيه آرسّيه المتحّرك إلى –ريقًة لوضع حّد لبؤسه فقصد المسبح معتقدًا أّنها ستكون ط .يشعر بأّن صلواته لم ُتستجب
 .وصلُت في لحظٍة حاسمة، استجابًة لما أعرف أّنه آان إلهامًا من الُعلى .الطرف العميق من الحوض

 
ي هذا آم أنا مسروٌر ألّنني آنت أداًة في يد الرّب ف .استطاع صديقي أن يعيش لسنوات إضافية عديدة مليئة بالسعادة واالمتنان

 .اليوم الحاسم إلى جانب حوض السباحة
 

وفي حادثة أخرى، فيما آنت في السيارة مع األخت مونسن على طريق العودة إلى المنزل بعد زيارة األصدقاء، شعرت بانطباع 
 .جناحنا سابقًا لزيارة أرملة طاعنة في السّن آانت تعيش في – أي القيادة لعّدة آيلومترات إضافية –للذهاب إلى داخل المدينة 
وجدناها عصر ذلك اليوم ضعيفًة جّدًا ولكن ممّددة بسالم  .وآانت تقيم في تلك الفترة في مرآٍز للرعاية .آان اسمها زيال توماس

 .في سريرها
 

أضافت سألتني إذا آان باستطاعتي أن أمنحها برآًة و .آانت زيال عمياء منذ فترة طويلة ولكّنها تعّرفت إلى صوَتينا على الفور
آان هناك روٌح رقيق ومسالم في الغرفة وآّنا نعرف جميعًا أّن  .أّنها مستعّدة للموت إذا آان الرّب يريدها أن تعود إلى الديار

 .أمسكت زيال بيدي وقالت لي إّنها صّلت بحرارة آي أزورها وأمنحها برآًة .الوقت المتبّقي لها في الحياة الفانية آان وجيزًا
  قّبلتها على جبينها وآنت أعرف أّنني على األرجح لن أراها مجّددًا في  . جئنا بفضل إلهام مباشر من أبينا السماويفقلت لها إّننا
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وآانت قدرتي على تأمين بعض العزاء والسالم لحبيبتنا زيال  .وهذا ما حصل بالفعل ألّنها توّفيت في اليوم التالي .الحياة الفانية

 .برآًة لها ولي أنا أيضًا
 

ففي ليلة سبت باردة جّدًا خالل شتاء  . تأتي الفرصة لنكون برآًة في حياة شخص آخر بشكٍل غير متوّقع في الكثير من األحيان
آانت الحرارة  .، قدنا أنا واألخت مونسن لكيلومترات عديدة إلى وادي ميدواي، في يوتاه حيث لدينا منزل١٩٨٤–١٩٨٣عام 

تفّقدنا  . درجة مئوية تحت الصفر وأردنا أن نتأّآد من أّن آّل شيء على ما يرام في منزلنا هناك٣١في تلك الليلة قد وصلت إلى 
وما إن اجتزنا بعض الكيلومترات على الطريق السريع حّتى  .المنزل ووجدنا وضعه جّيدًا فغادرنا عائَدين إلى سولت اليك سيتي

 .نادرًا ما شعرت في حياتي بالبرد الذي شعرنا به في تلك الليلة .آّنا عالَقين تمامًا .ارتناتعّطلت سّي

 

وأخيرًا توّقفت سّيارٌة وعرض شابٌّ أن  .بدأنا نمشي بترّدد نحو البلدة األقرب وآانت تمّر السيارات بسرعة فائقة إلى جانبنا 
خزن الوقود في سّيارتنا بات سميكًا بسبب البرد مّما جعل قيادة السيارة واآتشفنا في نهاية المطاف أّن الوقود في م .يساعدنا
وعندما حاولت أن أآافئه ماليًا على خدماته، رفض عرضي  .أوصلنا هذا الشاّب اللطيف إلى منزلنا في ميدواي .مستحيلة
 .سي وعّبر عن تقديره لشرف مساعدتيفعّرفته عن نف .وأشار إلّي أّنه آان في جمعية الكّشاف وأراد القيام بعمل خير .بتهذيب

فقال لي إّنه لم يكن متأّآدًا مّما يريد أن  .افترضت أّنه في عمر يصلح ليكون مبّشرًا، فسألته إذا آان يخّطط لتأدية مهّمة تبشيرية
 .يفعله

 
 . التفّرغ لتأدية خدمة تبشيريةشّجعته في الرسالة على .آتبت رسالًة لهذا الشاّب يوم االثنين الذي تلى الحادثة وشكرته على لطفه

 .أرفقت بالرسالة نسخًة عن أحد آتبي سّطرت فيها الفصول التي تتطّرق إلى الخدمة التبشيريةو
 

بعد نحو أسبوع، اتصلت والدة الشاّب هاتفيًا لتبلغني أّن ابنها آان شاّبًا رائعًا ولكن بسبب بعض التأثيرات في حياته تضاءلت 
وقد وضعا  .وأشارت إلى أّنها ووالده قد صاما وصّليا من أجل أن يحصل تغييٌر في قلبه .ة خدمة تبشيريةرغبته القديمة في تأدي

وأمال أن يتأّثر قلبه بطريقة ما ليعود إلى رغبته في تأدية مهّمة تبشيرية وخدمة  .اسمه على الئحة الصالة في هيكل بروفو، يوتاه
 . تنظر إلى األحداث التي وقعت في تلك الليلة الباردة آاستجابة لصلواتهما من أجلهأرادتني األّم أن أعرف أّنها .الرّب بإيمان

 ".أوافقك الرأي: "فقلت لها
 

وبعد عّدة أشهر والمزيد من التواصل مع هذا الشاّب، غمرتنا السعادة أنا واألخت مونسن عندما حضرنا وداعه قبل ذهابه إلى 
 .بعثة فانكوفر التبشيرية في آندا

 
بل  .ال أعتقد ذلك أبدًا ديسمبر؟/نت الصدفة هي ما جعلني ألتقي بهذا الشاّب في تلك الليلة الباردة من شهر آانون األّولهل آا

 .أعتقد أّن لقاءنا آان استجابًة لصلوات حاّرة من أّم وأٍب ألجل االبن الذي يحّبانه
 

أنا أؤمن بأّن ما من  .ا وسيساعدنا عندما نطلب منه المساعدةأآّرر لكم أّيها اإلخوة واألخوات، إّن أبانا السماوي يعرف حاجاتن
 .فالرّب داخٌل في تفاصيل حياتنا .هاجس لدينا ُيعتبر بسيطًا جّدًا أو سخيفًا

 
وقعت الحادثة خالل االحتفال الثقافي لهيكل آنساس سيتي  .سوف أختُم عبر إطالعكم على اختبار حديث عشُته أّثر على المئات

وآما هي الحال في العديد من األمور التي تحصل في حياتنا، بدا هذا الحدث في ذلك الوقت مجّرد اختبار آخر  .قط أشهر ف٥منذ 
ولكّنني عندما علمت بظروف االحتفال الثقافي عشّية تكريس الهيكل، فهمت أّن العرض ذاك  .يسير فيه آّل شيء على ما يرام

 .بل آان ملفتًا جّدًا .المساء لم يكن عاديًا
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فكما تجري العادة في آّل األحداث الثقافية المنظَّمة مع تكريس الهياآل، آان الشباب في قطاع هيكل آنساس سيتي ميسوري قد 

وآانت تقضي الخّطة بأن يلتقوا جميعًا في المرآز البلدي  .تدّربوا على العرض ضمن مجموعات منفصلة في مناطقهم الخاّصة
سبت الذي سُيقدَّم فيه العرض ليعرفوا متى ومن أين يدخلون إلى المسرح، وأين يجب أن يقفوا، الكبير الُمستأجر صباح يوم ال

والمسافة التي يجب أن يترآوها بينهم وبين من هم إلى جانبهم، وآيف يخرجون من المسرح األساسي، وغيرها من التفاصيل 
سؤولون المشاهد المختلفة ليكون العرض النهائي منّمقًا الكثيرة التي سيتوّجب عليهم استيعابها خالل النهار فيما يجمع الم

 .ومحترفًا
 

آان العرض بأسره يعتمد على مقاطع مسّجلة مسبقًا ُتعَرض على شاشة عمالقة  .ولكّن مشكلًة آبيرة طرأت في ذلك اليوم
ترابط بين المشاهد المختلفة فهي لم تكن تؤّمن ال .وآانت هذه المقاطع المسّجلة أساسيًة للعرض بأسره .معروفة بجامبوترون

لمقاطع المصّورة آانت إذًا تعطي اإلطار الذي يعتمد عليه ا .فحسب، بل آان يؤّمن آّل مقطع مصّور مقّدمًة للعرض التالي
 .إّال أّن شاشة الجامبوترون لم تكن شّغالًة .العرض آكّل

 
بات الوضع يبدو  .المئات ويضّيعون وقت التدريب الثمينعمل الفّنيون بجهد آبير لحّل المشكلة فيما آان الشباب ينتظرونهم ب

 .مستحيًال
 

عندما رحنا ننتقل من خّطة بديلة إلى أخرى، علمنا أّن ال جدوى : "أوضحت آاتبة العرض ومخرجته سوزن آوبر الحقًا التالي
لكّننا آّنا نعلم أيضًا أّننا نملك إحدى نقاط و. وفيما آّنا ننظر إلى الجدول الزمني، عرفنا أّننا لن نتمّكن من إنجازه...  .من األمر

 ٣."بما آان يحدث ونّتكل على إيمانهم] ونخبرهم[آان علينا أن نذهب  . من الشباب٣٠٠٠ أي –القّوة األعظم في الطابق األسفل 

 
وا آي يتلّقى صّل . من الشباب على األرض وصّلوا سويًا٣٠٠٠وقبل ساعة فقط من بدء الجماهير بالدخول إلى المرآز، رآع 

الفّنيون الذين آانوا يعملون على شاشة الجامبوترون اإللهام ليعرفوا آيف يصلحونها؛ وطلبوا من أبيهم السماوي أن يعّوض على 
 .ما لن يستطيعوا القيام به بأنفسهم نظرًا لضيق الوقت

 
 ألّن األرض آانت صلبة بل ألّنهم أحّسوا آانت صالًة لن ينساها الشباب أبدًا، ليس: "وقالت امرأة آتبت عن الموضوع الحقًا

 ٤."بالروح إحساسًا شديدًا

 
ولكّن هؤالء الشباب آانوا " الحّظ الجّيد"وقد أعاز الحّل إلى  .وسرعان ما أتى أحد الفّنيين ليخبرهم أّن المشكلة قد ُآِشفت وُحلَّت

 .يعرفون الحقيقة
 

ولكّن ما  .وعلمنا بها في وقٍت الحق .كن على علٍم أبدًا بصعوبات ذلك اليومعندما دخلنا إلى المرآز البلدي في ذلك المساء، لم ن
آان يشّع من الشباب روٌح مجيٌد وقوي شعر  . وأحد أفضل العروض التي رأيتها–شهدناه في الحقيقة آان عرضًا جميًال ومنّمقًا 

ون وآيف يتفاعلون مع آّل األشخاص اآلخرين آان يبدو أّنهم يعرفون بالضبط من أين يدخلون وأين يقف .به الحاضرون آّلهم
وعندما علمت أّن تدريباتهم آانت قد ُقِطعت وأّنهم لم يتدّربوا على العديد من المشاهد آمجموعة واحدة، ُصِعقت  .المحيطين بهم

 .فكان الرّب فعًال قد عّوض عن هذا النقص .لما آان أحٌد ليالحظ ذلك .فعًال
 

 أو –رّب ويدير آّل جزء من مملكته وآيف يحظى مع ذلك بالوقت لتأمين اإللهام بشأن فرد واحد يذهلني دائمًا آيف يحّفز ال
 .وآونه يستطيع ذلك ويقوم به هو شهادٌة لي .احتفال ثقافي واحد أو شاشة جامبوترون واحدة
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وفيما يرشدنا  .أن نطلب مساعدتهويريدنا  .ويريد أن يبارآنا .هو يحّبنا .إخوتي وأخواتي، إّن الرّب هو في حياتنا جميعًا

أنا أصّلي لنعي جميعًا برآاته في حياتنا  .ويوّجهنا، وفيما يسمع صلواتنا ويستجيب لها، سنجد السعادة التي يريدها لنا هنا واآلن
 .باسم مخّلصنا يسوع المسيح، آمين

 
 مالحظات

 
 ٢٥: ٢ نافي ٢ .١
 
 
 ١٠: ١١٢المبادئ والعهود  .٢
 
 
٣. Susan Cooper, in Maurine Proctor, “Nothing’s Too Hard for the Lord: The Kansas City 

Cultural Celebration,” Meridian Magazine, May 9, 2012, ldsmag.com 
 
 
٤. Proctor, Meridian Magazine, May 9, 2012 
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51 Robert D. Hales 
 

182nd Semiannual General Conference 
Sunday Afternoon Session, October 8, 2012 

 
  

ًكيف يكون المسيحي أكثر شبھا بالمسيح ّ  
 
 

  الشيخ روبرت ھايلز
 
 

  من رابطة الرسل اإلثني عشر
 
 

ّھذه ھي دعوة المسيح لكل مسيحي اليوم   ."َارع غنمي...  .َارع خرافي" :ّ
 
ًا معنى أن يكون المرء مسيحيا؟م ّ  
 

ّيؤمن المسيحي بالرب يسوع المسيح، وبأنه ابن هللا بالمعنى الحرفي للكلمة، وقد أرسله أبوه ليعاني من أجل خطايانا عبر عمل  ّ ّ
ّالحب العظيم الذي نعرفه بالكفارة ّ.  

 
ّيؤمن المسيحي بأننا، من خالل نعمة هللا اآلب وابنه يسوع المسيح، يمكننا  أن نتوب، ونسامح اآلخرين، ونحفظ الوصايا ونرث ّ

  .ّالحياة األبدية
 

ُّنقوم بذلك من خالل المعمودية وتسلم ھبة الروح القدس عن طريق وضع  . أن يحمل المرء اسم المسيحّمسيحيتعني كلمة  ّ
  .األيدي من قبل أولئك الذين يحملون سلطة كھنوته

 
َيعلم المسيحي أنه على مر العصور، ش ّ ّ ّ ًھد أنبياء هللا دوما على يسوع المسيحَ ّوقد ظھر يسوع ذاته، يرافقه اآلب السماوي، للنبي  .ِ ّ

  .ّ وأعاد اإلنجيل وتنظيم كنيسته األصلية١٨٢٠جوزف سميث في العام 
 

ّمن خالل النصوص المقدسة وشھادة جوزف سميث، نعرف أن هللا، أبانا السماوي، له جسد من لحم وعظم كامل وممجد ٍّ ّ يسوع  .ّ
ّالروح القدس ھو شخصية روحية يتمثل عملھا في الشھادة على اآلب واالبن .ّھو ابنه الوحيد الذي حل في الجسد ّ ّأما الھيئة  .ّ

ّاإللھية فھي عبارة عن ثالثة كائنات مستقلة، يوحدھا الھدف عينه ّّ ٍ.  
 

ٌّمع ھذه العقائد كأسس إليماننا، ھل يمكن أن يكون ثمة شك أو جدال على أ  ّاأليام ّلقديسي المسيح يسوع كنيسة كأعضاء فيّننا، ّ
ّمع ذلك وبالنسبة إلى أي مسيحي، يبقى سؤاٌل بسيط ّ مسيحيون؟األخيرة، ّأي نوع من المسيحيين نحن؟ :ّ ٍبعبارة أخرى، كيف  ٍّ

ّنبلي في سعينا إلى اتباع المسيح؟ ُ  
 

ّفكروا معي في اختبار تلميذين مسيحيين َ ّ:  
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ًسمعان الذي يقال له بطرس وأندراوس أخاه يلقيان شبكة في البحر: ًشيا عند بحر الجليل أبصر أخوينوإذ كان يسوع ما" ّفإنھما  ُ

َكانا صيادين ّ.  
 
َفقال لھما ھلم ورائي فأجعلكما صيادي الناس" ّ ّ.  
 
  ١."فللوقت تركا الشباك وتبعاه"

 
ًكمسيحيين، نحن نتمتع اليوم بالفرصة للعمل من دون تأخير وفورا ّ تركا الشباك " :ً وبحزم، تماما كما فعل بطرس وأندراوسّ

ّ نحن أيضا مدعوون إلى ترك شباكنا ورفض عاداتنا وأعرافنا وتقاليدنا الدنيوية٢."وتبعاه ّ ّنحن مدعوون أيضا إلى التخلي عن  .ً ً ّ
ُوقال لھم من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صلي ... الجمع] يسوع[ودعا " .خطايانا َ إن رفضنا للسلوك ٣."به ويتبعنيَ ْ ّ

ّغير اإللھي ھو بداية التوبة التي تأتي بتغيير عظيم في القلب حتى  ّلنا رغبة لفعل الشر] ال يعود"[ّ ٌ".٤  

 
ّھذا التغيير، الذي يسمى اھتداء، ممكن فقط من خالل المخلص ٌ ً ّ ؛  ... .ّإذا جاء إلي البشر فسوف أريھم ضعفھم" :فيسوع وعدنا .ُ

ٍي تكفي لجميع البشر الذين يتضعون أمامي؛ ألنھم إذا اتضعوا أمامي وآمنوا بي، حينئذ ونعمت ّ ّ  ٥."ّأجعل األمور الضعيفة قوية لھمّ
ُ في المسيح، تتغير طبيعتنا وال نعود نرغب في العودة إلى سبلنا القديمةّنتجددعندما  ُ ّ.  

 
ًمع ذلك، يبارك المسيحيون المؤمنون دوما باختبار المصا ّ َ ّعندما تأتي ھذه التحديات المنقية، قد يتم إغراؤنا  .عب وخيبات األملُ ّ ّ

ُلنعود إلى سبلنا القديمة ّبعد صلب المخلص، ظھر للنسوة وقال لھن إن اإلخوة سيجدونه في الجليل .ُ ّ عندما عاد بطرس، كبير  .ّ
، ٦"ّأنا أذھب ألتصيد: "قال .حة لدى القيام به إلى ما كان يشعر بالرا–ًالرسل، إلى الجليل، عاد ھو أيضا إلى ما كان يعرفه 

  .ًواصطحب معه رسال عديدين
 

ّوبالفعل، صاد بطرس واآلخرون طوال الليل من دون اإلمساك بأي سمكة في صباح اليوم التالي، ظھر يسوع على الشاطئ  .َ
ّتعليمات المخلص  السفينة في التالميذ وتبع." إلى جانب السفينة األيمن] شباككم[ألقوا : "ًوناداھم وھم في عرض البحر قائال

ًميز يوحنا صوت المخلص وألقى بطرس فورا نفسه في الماء  .فاضت ّحتى امتألت بأعجوبة شباكھم ّأن اكتشفوا ما وسرعان ّ ّ ّ
  ٧.ّوسبح حتى الشاطئ

 
ّللمسيحيين الذين عادوا إلى سبلھم القديمة األقل إيمانا، فكروا في مثال بطرس المؤمن ً ّ ُّ ّتعالوا اسمعوا وميزوا صوت  .ّ تؤجلواال .ُ

ًوعودوا مباشرة إليه وتسلموا بركاته الفياضة مجددا .ّالمعلم الذي ينادي ّ ّ ّ ً.  
 

َّھلموا تغدوا: "ّدعاھم المخلص .ًمع عودة اإلخوة إلى الشاطئ، وجدوا وليمة من السمك والخبز َ عندما أطعمھم، سأل بطرس  ٨".ّ
ّولما عبر بطرس عن حبه، سأله المخلص "ّ أتحبني؟يا سمعان بن يونا،: "ّثالث مرات ّ ّ   ٩."َارع غنمي...  .َارع خرافي: "ّ

 
ّھذه ھي دعوة المسيح لكل مسيحي اليوم  شارك إنجيلي مع الشباب والعجزة وساعدھم –" َارع غنمي...  .َارع خرافي" :ّ

ًوباركھم وعزيھم وشجعھم وقويھم، خصوصا أولئك الذين لديھم أفكار أو مع ّ ّ نرعى خرافه في منازلنا من . ّتقدات مختلفة عناّ
ّحفظ الوصايا، والصالة ودراسة النصوص المقدسة والتمثل بحبه :خالل طريقة عيشنا لإلنجيل ّ نرعى غنمه في الكنيسة من  .ّ

ِخالل الخدمة في الرابطات الكھنوتية والمنظمات المساعدة ّ ّغنمه في العالم عبر كوننا جيرانا مسيحيين صالحين، ونرعى  .ّ ً

  .َنمارس الديانة الطاھرة من خالل زيارة األرامل واليتامى والفقراء وجميع المعوزين وخدمتھم
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ّبالنسبة إلى الكثيرين، قد تبدو الدعوة ليكونوا مسيحيين متطلبة الكثير من الجھد، ومتعبة حتى ً ً ّ ّولكن يتعين علينا أال .ّ  نخاف أو ّ

ّوعد المخلص بأنه سيجعلنا مؤھلين للقيام بعمله .ّنشعر بأننا غير مناسبين ّ ّھلم ورائي فأجعلكما صيادي الناس: "قال .ّ  عندما ١٠."ّ
ّنتبعه، يباركنا بھبات ومواھب وبالقوة لتحقيق مشيئته، متيحا لنا تخطي حدود راحتنا والقيام بأمور لم نعتقد أنھا ممكنة من قبل ٍ ّ ً ّ ٍ. 

ّقد يعني ذلك مشاركة اإلنجيل مع الجيران أو إنقاذ الضالين روحيا، أو الخدمة كمتفرغين للتبشير أو العمل في الھيكل أو تربية  ًّ ّ

ٍطفل ذي حاجات خاصة، أو حب الضالين أو خدمة رفيق مريض، أو الصبر على إساءات الفھم أو اختبار المعاناة ّ ّ يعني ذلك  .ّ
  ١١."سأذھب حيث تريد؛ أقول ما تريد أن أقوله؛ أفعل إرادته بسرور؛ أكون ما تريده" : لدعوته بقولناتحضير أنفسنا لالستجابة

 
ّأشھد على أنه يدعونا باستمرار التباعه .ّنحن نتبع يسوع المسيح لنكون كما يريدنا اآلب السماوي أن نكون لذا، إن كنتم  .ّ

ّتتعرفون إلى االلتزام المسيحي لقديسي األيام ا ّّ ًتباعه مجددا ٍألخيرة أو إن كنتم ال تشاركون في الكنيسة بشكل كامل وتريدون اّ ّ ّ– 
ًكان جميع تالميذ الرب األوائل أعضاء جددا في الكنيسة، أي مھتدين حديثا إلى إنجيله !ال تخافوا ً َ ًّعلم يسوع كال منھم بصبر .ّ ّ. 

  .وسبق أن قام باألمر ذاته ألجلكم وألجلي .ألجلھمدعاھم أصدقاءه وبذل حياته  .ّساعدھم على القيام بمسؤولياتھم
 

ًأشھد على أننا من خالل حبه ونعمته الالمتناھيين، يمكننا أن نصبح مسيحيين أكثر شبھا بالمسيح ّ ّْ َ ّفكروا في الصفات التالية  .ّ

  ُكيف نبلي في تعزيزھا في أنفسنا؟ .الشبيھة بصفات المسيح
 

ّالحب المسيحي ّقدر المخلص الجم .ّ شعور "ّ ألن ١٢ھو اللطيف والعطوف مع الجميع، ترك التسعة والتسعين إليجاد واحد .يعّ
  . بالنسبة إليه١٣"محصاة . . جميعھا] رؤوسنا[
 

ًعلى الرغم من اإلغراءات والتجارب واالضطھادات، وثق مخلصنا باآلب السماوي واختار أن يكون مخلصا  .ّاإليمان المسيحي ْ ُ ّ ّ

  .ًومطيعا لوصاياه
 
ُطوال حياته، أعطى المخلص من وقته وطاقته وفي النھاية ومن خالل الكفارة، بذل نفسه ليقام أبناء هللا  .ّتضحية المسيحيةال ّ ّ

ّجميعھم ويحظوا بالفرصة ليرثوا الحياة األبدية َ.  
 

ّمثل السامري الصالح، كان المخلص يمد يده باستمرار لينقذ الناس من حوله ويح .ّاالھتمام المسيحي ّ ّبھم ويرعاھم، بغض النظر ّ ّ
  .عن ثقافتھم أو ديانتھم أو ظروفھم

 
ّأبسحب الماء من البئر، أو طھو وجبة من السمك أو غسل األرجل المغبرة، أمضى المخلص أيامه في خدمة  .ّالخدمة المسيحية ّّ ْ َ ِ َ

ًمساعدا المتعبين ومقويا الضعفاء- اآلخرين ًّ.  
 

  .ٍوھو ينتظرنا بصبر لنعود إلى رشدنا ونرجع إليه .ه ومعاناته أباه بصبرّانتظر المخلص في حزن .ّالصبر المسيحي
 

ّحث المسيح على التفھم ونشر السالم طوال خدمته .ّالسالم المسيحي ّوخصوصا بين تالميذه، علم أن المسيحيين يجب أال  .ّ ّ ّ ّ ً

ّيتقاتلوا مع المسيحيين اآلخرين، بغض النظر عن اختالفاتھم ّ.  
 

  .َأرانا الطريق من خالل صالته وطلبه المغفرة لمن صلبوه. ّعلمنا أن نبارك العنينا .ّيةالمغفرة المسيح
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قد يستغرق ذلك  ً.ويھتدون فورا .مثل بطرس وأندراوس، يدرك الكثيرون حقيقة اإلنجيل عندما يسمعونھا .ّاالھتداء المسيحي

ّإذ أن ما ھو من هللا فھو نور؛ وكل من يتسلم : "ّالمخلص ما يليّفي رؤيا لجوزف سميث، علم  .ًوقتا أطول بالنسبة إلى اآلخرين ّ ّ

ًالنور ويستمر مع هللا يتسلم نورا أكثر؛ وھذا النور يزداد بريقا حتى اليوم الكامل ً ّ نور العالم وفاديه " يسوع المسيح ھو ١٤."ّ
  ١٥."ّوروح الحق

 
ّالصبر المسيحي حتى النھاية ّطوال حياته، لم يتخل المخلص .ّ ّ عن تطبيق مشيئة أبيه بل استمر في البر والطيبة والرحمة َّ ّ

  .ّوالحقيقة حتى نھاية حياته الفانية
 

ّھذه بعض صفات من يسمعون صوت المخلص ويصغون إليه ّبصفتي أحد شھوده المميزين على األرض، أعطي شھادتي  .َ
ّالمسيحية على أنه يدعوكم اليوم ّوامشوا في الطريق الذي يؤدي إلى السعادة األبدية والفرح َ تعالوا ١٦]."اتبعوني] [َتعالوا: "[ّ

ّوالحياة األبدية في ملكوت أبينا السماوي   .ّباسم يسوع المسيح، مخلصنا وفادينا، آمين .ّ
 
  

  مالحظات
 
١.  
 

  ٢٠–١٨: ٤ّمتى 
 
٢.  
 

  ١٨: ١مرقس 
 
٣.  
 

  ٣٤: ٨مرقس 
 
٤.  
 

  ٢: ٥موصايا 
 
٥.  
 

  لتشديدالمائل لخط ؛ مع إضافة ال٢٧: ١٢أثير 
  
٦.  
 

  ٣: ٢١ّيوحنا 
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٧.  
 

  ٨–٣: ٢١ّراجع يوحنا 
 
٨.  
 

  ١٢: ٢١ّيوحنا 
 
٩.  
 

  ١٧–١٥: ٢١ّراجع يوحنا 
 

١٠.  
 

   المائل للتشديدخط؛ مع إضافة ال١٩: ٤ّمتى 
 

١١.  
 

  ٤٦، مبادئ اإلنجيل، الموسيقى، ص "ّقد يدعوني الرب يسوع"راجع 
  

١٢.  
 

  ١٤–١٢: ١٨ّراجع متى 
 

١٣.  
 

  ٧: ١٢لوقا 
 

١٤.  
 

  ٢٤: ٥٠المبادئ والعھود 
 

١٥.  
 

  ٩: ٩٣المبادئ والعھود 
 

١٦.  
 

  ٢٢: ١٨لوقا 
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  ّالمسيحية

 
  التلمذة

 
  روبرت ھايلز

 
  اإلثنا عشر
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52 Richard G. Scott 
 

182nd Semiannual General Conference 
Sunday Afternoon Session, October 8, 2012 

 
  
  

  فرح فداء الموتى
  
 

  الشيخ ريتشرد سكوت
 
 

  من رابطة الرسل اإلثني عشر
 
 
 ".آبائھم إلى األبناء قلوب وستعود األبناء، قلوب في اآلباء بھا ُوعد التي الوعود يزرع سوف"
 

ّكشف الرب للنبي جوزف سميث عن عقيدة رائعة تتعلق بمرسوم المعمودية المقدس ّ ّّ ّأتى ذلك النور عندما علمت كنائس  .ّ

ّمسيحية أخرى أن الموت يحدد بشكل نھائي وأبدي مصير النفس ّّ ٍ ّ ُوعلمت أن المعمدين يكافأون بفرح ال ينتھي بينما يواجه  .ّ ّ ّ ّ

  .ٍمن دون أمل بالفداءّاآلخرون جميعھم العذاب األبدي 
 

ًإن رؤيا الرب عن إمكانية أداء المعمودية نيابة عن الموتى من خالل سلطة الكھنوت المناسبة حفظت عدالة قوله ّ ّ إن كان أحد " :ّ
ّ يمكن أن تؤمن المعمودية بالنيابة ھذا المرسوم األساسي لحسن الح١."ال يولد من الماء والروح ال يقدر أن يدخل ملكوت هللا ظ ّ

ّلجميع المتوفين المستحقين الذين لم يتلقوه في الحياة الفانية ّ ّ.  
 

ٍلقد جعل الخالص متاحا لكل نفس تائبة .ّھذه العقيدة المجيدة ھي شھادة أخرى على طبيعة كفارة يسوع المسيح الشاملة ّ ً غلبت  .ُ
ّكفارته الموت وھو يسمح للمتوفين المستحقين باستالم جميع مراسيم الخالص ال ّ ًتي تؤدى نيابة عنھمّ ّ َ ُ.  

 
ًيتمتع القديسون بامتياز المعمودية نيابة عن " :ً عاما، أعلن جوزف سميث١٥٠ُفي إحدى الرسائل التي كتبت قبل  ّ ّ أقربائھم ... ّ

َمن أوكلوا تبشيرھم... ّالذين تسلموا اإلنجيل بالروح، من خالل ... ّالمتوفين  ُ ھملون القيام ّوالقديسون الذين ي: "ً وأضاف الحقا٢."َ
ّبذلك نيابة عن أقربائھم المتوفين يخاطرون بخالصھم الخاص ً".٣ 

 
ّسلم النبي إيليا مفاتيح العمل بالنيابة لجوزف سميث في ھيكل كيرتالند ّ من أجل تحقيق وعد الرب بأنه ٤ّ سوف يزرع الوعود "ّ

  ٥."آبائھمُالتي وعد بھا اآلباء في قلوب األبناء، وستعود قلوب األبناء إلى 
 

ٌمن خالل رؤى إضافية لجوزف سميث واألنبياء التالين، نشأ فھم وفرصة لعمل الھيكل وجھد البحث عن التاريخ العائلي الذي  ٌ ً
ّولقد شدد كل نبي بعد جوزف سميث على الحاجة الضرورية إلى تأمين كافة المراسيم ألنفسنا وألسالفنا المتوفين .يدعمه ّ ّ ّّ ّ.  
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ًريخ العائلي عمال واحدا مقسما إلى جزئينّيشكل عمل الھيكل والتا ًّ ّھما مرتبطان ببعضھما مثل مرسومي المعمودية وھبة  .ً َ
ّقد ال يتمكن بعض األعضاء من القيام بالعملين معا ألسباب صحية أو لبعدھم عن الھياكل .الروح القدس ً ّعلم الرئيس ھاورد .ّ

  :ھنتر ما يلي
 
ّفي الھيكل الضروري إلعالء أنفسنا؛ ثم علينا أن نقوم بالعمل الضروري ألولئك الذين لم علينا أن نقوم بعمل مراسيم الكھنوت " ّّ

ًأوال، من خالل البحث عن التاريخ  :ًيجري العمل نيابة عن اآلخرين على مرحلتين .َّتتسن لھم الفرصة لقبول اإلنجيل في الحياة ّ
ًالعائلي للتأكد من أسالفنا؛ وثانيا من خالل تأدية مراس   .ّيم الھيكل لمنحھم الفرص ذاتھا المتوفرة لألحياءّ

  
ّمع ذلك ثمة أعضاء كثيرون في الكنيسة ممن ال يتمتعون سوى بإمكانية محدودة للوصول إلى الھياكل" ّ ّ ّھم يقومون بكل ما في  .ّ

ّثمة أعضاء يؤدون عمل في المقابل،  .يقومون بالبحث عن التاريخ العائلي ويجعلون سواھم يقوم بعمل مراسيم الھيكل .وسعھم ّ
ّعلى الرغم من قيامھم بخدمة إلھية من خالل  .ّالھيكل غير أنھم ال يقومون بالبحث عن التاريخ العائلي الخاص بساللة عائلتھم

ّمساعدة اآلخرين، ھم يخسرون بركة لعدم بحثھم عن المتوفين من أقربائھم كما ھو موصى به إلھيا من قبل أنبياء األيام  َّ ِ ً ّ ً

  . ...خيرةاأل
 
ّتعلمت أن من يقومون بالبحث عن التاريخ العائلي ثم يؤدون عمل مراسيم الھيكل نيابة عمن وجدوا أسماءھم، سيعرفون الفرح " ًّ ّ َّ ُ ّ

  ٦."ّاإلضافي الناشئ عن تسلم البركة بجزأيھا

 
ًيرغب أبونا السماوي في أن يتسلم كلٌّ منا جزأي بركة ھذا العمل الضروري نيابة عن ال ّ ولقد قاد آخرين ليظھروا لنا  .موتىّ

ّكيفية التأھل ّيتعين عليكم وعلي المطالبة بھذه البركات .ّ ّ.  
 

ًأي عمل تقومون به في الھيكل ھو وقت مجد، غير أن تسلم المراسيم نيابة عن أحد أسالفكم أنتم سيجعل الوقت في الھيكل أكثر  ّ ّ ٍ ُ ّ
َقدسية، حتى أن بركات أعظم ستستلم ُ ّ ّ ً ّإن موجبنا األھم ھو البحث عن أسالفنا : "الرئاسة األولىأعلنت  .ّ   ٧." وتحديدھمنحنّ

 
ًھل تريدون أنتم أيھا الشباب طريقة أكيدة إللغاء تأثير العدو في حياتكم؟ ّتعمقوا في البحث عن أسالفكم، حضروا أسماءھم  ّ ّ

ّللمراسيم بالنيابة المقدسة والمتاحة في الھيكل، ثم اذھبوا إلى الھيكل  ّونوبوا عنھم في تسلم مرسومي المعمودية وھبة الروح ّ َ ُّ

ًمع تقدمكم في السن، ستتمكنون من المشاركة في تسلم المراسيم األخرى أيضا .القدس ّ ّ ّ ال يمكنني التفكير في حماية أكبر من تلك  .ّ
  .ّمن تأثير العدو في حياتكم

 
ُدونو التبشيرية في روسيا، دعي الشباب–نا–في بعثة روستوف ٍ اسم ومن ثم تھيئة اسم واحد على ٢٠٠٠ ليقوم كلٌّ منھم بفھرسة ّ ٍ ّ

ّودعي من حققوا ھذا الھدف إلى الذھاب في رحلة طويلة إلى ھيكل كييف الجديد في  .ّاألقل من عائالتھم لمراسيم الھيكل َ ُ

ًكنت أقضي وقتا طويال في ممارسة ألعاب الكمبيوتر":وقد شارك شابٌّ اختباره .أوكرانيا ً ّعندما بدأت الفھرسة، لم يعد لدي  .ُ ُ

ّعندما انتھى ھذا المشروع، فقدت حتى اھتمامي  '!كيف يكون ذلك !ال'ّفي بادئ األمر فكرت،   .الوقت لممارسة األلعاب ُ

  ."ُالبحث عن األنساب ھو أمٌر يمكننا القيام به ھنا على األرض وسيحفظ في السماء . ...باللعب
 

 لحجز FamilySearchن المؤمنين بأعمال البحث عن ساللة عائالتھم وھم يستعملون ميزة الحجز في ّقام العديدون من القديسي
ّإن الھدف من حجز األسماء ھو منح فترة معقولة من الوقت لكي يتمكن األفراد  .المراسيم كي يقوم أفراد عائلتھم بالعمل بالنيابة ٍ ّ

ًھنالك حاليا  . المباشرينًمن تأدية المراسيم نيابة عن أسالفھم وأقاربھم غير ٍ مليون اسم محجوز وكذلك الماليين من المراسيم ١٢ّ
ّواألسالف الذين تم إيجادھم يتشوقون ويسرون بغير شك عندما  .ُھنالك أسماء عديدة حجزت منذ سنوات .ّالمتصلة بھذه األسماء ّ ُ ّ ّ

ّيسمح بتأدية المراسيم الخاصة بأسمائھم ّغير أنھم قد ال يكونون سعداء جدا عندما يتعين عليھم االستمرار في انتظار أن تتم  .ُ ّ ً ّ ّ

 .تأدية مراسيمھم
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ّنحن نشجع من لديه من بينكم أسماء كثيرة محجوزة على مشاركتھا فيتمكن أعضاء عائلتكم الموسعة أو جناحكم ووتدكم من  ّّ َ
ّلك من خالل توزيع بطاقات الھيكل على أعضاء الجناح والوتد المستعدين يمكنكم القيام بذ .مساعدتكم على إتمام ھذا العمل

ھذا الخيار األخير ھو ما  .ً لتقديم األسماء مباشرة إلى الھيكلFamilySearchللمساعدة أو من خالل استعمال نظام الكمبيوتر 
 .اعتمدته، منذ سنوات، سيندي بلفينز من مدينة كاسبر، في والية ويومنغ

 
قامت بالكثير من أعمال  .ّالذي ينضم إلى الكنيسةألخت بلفينز عندما كانت مراھقة وكانت العضو الوحيد في عائلتھا ّتعمدت ا

ّولكن عدد األسماء كان كبيرا جدا لتتمكن من تأدية كافة المراسيم المرتبطة بھا ھي وعائلتھا القريبة .البحث عن األنساب ً لذلك،  .ًّ
َإلى الھيكل حيث تتم، بحسب قولھا، تأدية المراسيم في غضون أسابيع، وذلك عادة في أحد الھيكلين ّقدمت األخت بلفينز األسماء  ً ّ

ّتقول إنھا تحب التفكير في أن األصدقاء والجيران في جناحھا ووتدھا قد يكونون بين الذين يساھمون في  .األقرب إلى منزلھا ّ ّ

  .بذلكّوھي تقدر قيامھم  .ًتأدية العمل نيابة عن أسالفھا
 

ًعندما كان أوالدنا صغارا، كانت تتبادل أوقات مجالسة  .ّكانت زوجتي الحبيبة، جانين، تحب القيام بالبحث عن التاريخ العائلي

ّاألطفال مع صديقاتھا ليتسنى لھا بعض الوقت كل بضعة أسابيع للعمل على البحث عن ساللة عائلتنا بعد أن غادر ابننا األصغر  .ّ
ّلقد اتخذت لتوي قرارا وأود أن أقف وأعلنه" :ّي يومياتھاّالمنزل، سجلت ف ً ّ ُ أصبحت غرفة نوم مايك القديمة غرفة عمل البحث  .ّ

ّھي مجھزة جيدا لتنظيم السجالت والعمل .ّعن األنساب الخاصة بي ً ّ ّستركز حياتي اآلن على البحث المھم حول العائلة وتقديم . ّ ّ

ّأنا متحمسة جد .األسماء إلى الھيكل ٌ ّا ومتشوقة للبدءّ ً".٨  

 
ّوكتب في مدونة أخرى من يومياتھا ّ ّحدثت األعجوبة بالنسبة إلي في مكتب التاريخ العائلي لميل أولسن، التي قدمت لي ورقة " :ُ ّ

ّمطبوعة بكافة أشجار النسب المعروفة الخاصة بأسالفي والمأخوذة من السجالت المحدثة لقاعدة بيانات  ّ ّ ّAncestral File 
ّالمحفوظة على الكمبيوتر والمرسلة إلى جمعية األنساب)  الجدودملف( ّوقد جمعت بشكل أساسي من سجالت برنامج نسب  .ُ ّ ُ

ّشعرت بفرح غامر لفكرة المھمة الكبيرة التي  .ّالعائالت الممتد على أربعة أجيال الذي دعت إليه الكنيسة منذ سنوات عديدة ُ

ّتنتظرني والمتمثلة بجمع سجالت األبح ّاث الخاصة بأسالفي من التنظيمات العائلية إلدخالھا الكمبيوتر في التوزيع األول لـملف ّ ّ ّ ّ
ّوھا قد كانت كلھا جميلة ومنظمة ومطبوعة بالليزر وموضوعة ھناك على الطاولة أمامي .الجدود على الكمبيوتر ُكنت . ّ

ُمسرورة وفرحة جدا حتى إنني جلست ھناك مذھولة وبدأت بالبكا ُ ّ ّ ً ّ ً ًء، كنت سعيدة جداً ّ ً ٍبالنسبة إلى شخص قام باألبحاث بمثابرة .... ُ
ًوجھد لثالثين عاما، يعتبر حفظ ھذه السجالت كلھا على الكمبيوتر مثيرا بالفعل ًّ ّ ّوعندما أفكر في مئات آالف األشخاص الذين  .ُ

ّيقومون اآلن أو سيقومون قريبا بحفظ كميات ھائلة من نتائج اإلحصاءات وأقراص  أشعر . ... ّاألبحاث الخاصة على الكمبيوترً
ّھو بحق عمل الرب وھو يديره .بحماسة كبيرة ٍّ".٩ 

  
ّلقد اختبرت بما يكفي نتاج ھذا العمل الرائع ألعرف أن المفاتيح التي أعادھا إيليا إلى جوزف سميث تتيح لقلوبنا أن ترتبط ولقلب  ّ ُ

ّكل منا أن يتصل بقلوب أسالفنا الذين ينتظرون ّ ّمن خالل جھودنا في الھياكل المقدسة ھنا على األرض والقائمة على  . مساعدتناٍّ

ّالسلطة المفوضة من قبل المخلص، يتسلم أسالفنا المراسيم الخالصية التي تتيح لھم التمتع بالسعادة األبدية ّّ ّ ّ ّ. 
 

ّفي الماضي، جابه أفراد تحفزھم قناعة راسخة بقدسية العمل بشجاعة كبرى تحدي ّ ٌ ّ ّا بدا كمحاولة حصاد غالل والية نبراسكا كلھا ٌ ً

ًأما اآلن فقد بات عدد العاملين القديرين كبيرا .ٍبيد واحدة   .ًمعا يمكننا أن ننجز العمل المطلوب وسننجزه .ّ
 

ًأشھد على أن روح إيليا يلمس قلوب الكثيرين من أبناء اآلب حول العالم مما يسرع العمل نيابة عن الموتى بوتير ّ ّّ   .ة غير مسبوقةّ
 

ًضعوا جانبا تلك األمور التي ال تھم فعال في حياتكم ّھل صليتم من أجل العمل الخاص بأسالفكم؟ ولكن ماذا عنكم؟ ّ ّقرروا القيام  .ً
ّبأمر يكون له نتائج أبدية ّربما دعيتم للبحث عن األسالف ولكنكم تشعرون بأنكم لستم علماء أنساب .ٍ ّ ُ ه ال ّھل يمكنكم أن تروا أن .ّ

ّيبدأ كل شيء بالحب وبرغبة صادقة في مساعدة من توفوا وال  ّيتعين عليكم أن تكونوا خبراء في علم األنساب بعد اآلن؟ َ ّ ّ
َھنالك حتما في منطقتكم من يمكنه مساعدتكم على تحقيق النجاح .انظروا حولكم .يستطيعون مساعدة أنفسھم ً.  
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ّھذا العمل عمٌل روحي وجھد تعاون جبار من ّ جانبي الستار، يتم من خالله تقديم المساعدة في االتجاھينّ ّ أينما كنتم في العالم،  .َ

ّبالصالة واإليمان والتصميم واالجتھاد وبعض التضحية، يمكنكم أن تقوموا بمساھمة قوية ّأعدكم بأن الرب  .ابدأو اآلن .ٍ ّ

  .ع المسيح، آمينباسم يسو .وسيجعلكم ذلك تشعرون بالفرح .سيساعدكم على إيجاد طريقة
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53 Russell T. Osguthorpe 
182nd Semiannual General Conference 

Sunday Afternoon Session, October 8, 2012 
 

 
 المخّلص من أقرب خطوة

 
 أوسغوثورب راسل

 
 األحد لمدرسة العام الرئيس

 
 لنشبه الحياة مدى سعٌي إّنه .واحدة مّرة يقع حدثًا ليس واالهتداء .لإلنجيل وتعليم تعّلم عملّية آّل من الهدف هو االهتداء إّن

 .أآبر بشكٍل المخّلص
 

: فيها قال إلكترونية رسالًة ابني لي فأرسل .Ensignو Liahona مجّلتي في آتبتها موجزة مقالًة الماضي الصيف في ُنِشَرت
 ."الكنيسة مجّالت تقرأ آنت إذا فقط أرى أن أردت: "فأجبُت "لك؟ مقالٌة سُتنَشر عندما أبي يا تخبرنا أن األفضل من أليس"

 صندوق من Ensign مجّلة أحضرت فقد .االختبار في نجحت "قد آانت العمر من سنوات ١٠ البالغة ابنته أّن علّي رّدًا فكتب
 ."مقالتك لنا وأظهرت غرفتنا إلى صعدت ثّم .وقرأتها المنزل إلى ودخلت البريد

 
 وافقت لقد .االختيار على قدرتها ممارسة عبر ذاتّية بمبادرة تصّرفت وقد .متتعّل أن أرادت ألّنها  Ensignمجّلة حفيدتي قرأت

 ومشارآته تعاليمه بحسب والعيش اإلنجيل تعّلم في لديهم الفطرية الرغبة ستدعم للشباب جديدة تعّلم موارد على األولى الرئاسة
 .الصفوف في باستخدامها سنبدأ يناير،/الثاني آانون شهر وفي. اإلنترنت على اآلن متوّفرًة الجديدة الموارد هذه .اآلخرين مع

 )lds.org/youth/learn الموقع مراجعة يرجى للشباب، الجديدة الموارد حول المعلومات من للمزيد(
 

 آيف ًاأيض بل تعليمه يجب الذي ما فقط يِرنا لم فهو .األهّمية بالغة المتعلِّم لدى االختيار على القدرة آانت المخّلص، عّلم عندما
 ٢.أسئلتهم إلى دائمًا يصغي وآان ١.بأنفسهم الحقيقة اآتشاف على األفراد وساعد .المتعّلم حاجات على رّآز لقد .بالتعليم نقوم

 
 بذلك، نقوم وعندما ٣.وصفوفنا بيوتنا في المخّلص بطريقة والتعليم التعّلم على جميعًا هذه الجديدة التعّلم موارد ستساعدنا
 رأيت الموارد، هذه إعداد أثناء وفي. رائعة بصورة هايلز روبرت الشيخ عّلم آما ،٤"اتبعني تعاَل: "القائلة لدعوته نستجيب
 رأيت لقد .لديهم المتعلِّمين حاجات يلّبوا آي األهالي مع يتشاورون الدينية والمدرسة المساعدة المنّظمات في والمدّرسين القادة

 على قدرتهم ممارسة يتعّلمون األحد مدرسة في والشابات والشّبان هارون، آهنوت بطاترا في والشّبان صفوفهّن، في الشاّبات
 .ذاتية بمبادرة والتصّرف االختيار

 
 دعت وعندما .ذاتية بمبادرة التصّرف على التوّحد من يعانيان شابَّين تساعد آيف األحد مدرسة في للشباب مدّرسٌة تساءَلت
 ما ليعّلم أحدهما وقف .يفعال لم ولكّنهما .دعوتها الشابَّان هذان يرفض أن خشَيت يتعّلمونه، آانوا ما مشارآة إلى الصّف أعضاء
 بأّنه يشعر آي بأذنه وهمس معه زميله بقي الصعوبات، يواجه األّول بدأ وعندما .لمساعدته المتوحِّد زميله دعا ثّم تعّلمه قد آان
 عّلم آيف أيضًا يعّلمان آانا ولكّنهما المخّلص عّلمه ما يعّلمان آانا .اليوم ذلك في بالتعليم يقومان آالهما آانا .مهّمته في ينجح

 ٥.صديقه مع الصّف في الزميل هذا فعل آما تمامًا يعلِّم من تجاه بحّب يتصّرف آان يعّلم، المخّلص آان عندما .المخّلص
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 نقترب خطوة، آّل ومع .األخرى تلو الخطوة نتبعه". اتبعني َلتعا "القائلة دعوته نقبل طريقته، على ونعّلمها آلمته نتعّلم عندما
 فيها نقبل مّرة آّل في .تدريجّيًا يتحّقق أمٌر إّنه .واحدة دفعًة يحصل ال الروحي النمو أّن الرّب يعلم آان .نتغّير .المخّلص من أآثر

 .الكامل االهتداء نحو الدرب على نتقّدم نتبعه، أن ونختار دعوته
 
 لنشبه الحياة مدى سعٌي إّنه .واحدة مّرًة يقع حدثًا ليس واالهتداء .لإلنجيل وتعليم تعّلم عملّية آّل من الهدف هو داءاالهت إّن

 فالتعّلم ٦."نصبحو نفعل أن علينا... ' نهتدي 'لكي" .تكفي ال" المعرفة "بأّن أوآس دالين الشيخ ذّآرنا لقد .أآبر بشكٍل المخّلص
 معرفة يتطّلب االهتداء أجل من التعليم إّن أيضًا وهكذا .والتحّول والفعل المعرفة من مستمّرة عملّية وه إذًا االهتداء أجل من

 وعندما .المعرفة على المتعّلم نساعد الحقيقّية، العقيدة نعّلم عندما ٧.الموعودة والبرآات العمل إلى والدعوات األساسّية العقيدة
 .نتغّير الرّب، بها وعدنا التي البرآات نتسّلم وعندما .بموجبها العيش أو العقيدة تطبيق على نساعدهم الفعل، إلى اآلخرين ندعو

 ٨.جديدة خالئق نصبح أن ألما مثل ويمكننا
 

 شاّبًا رأيت لقد .المسيح يسوع إنجيل إلى االهتداء على الشباب مساعدة: واحد محورّي هدٌف للشباب الجديدة التعليم موارد لدى
 الكّفارة بين الربط في صعوبًة يجد آان أّنه الحظت عندما .بنفسه الحقيقة يكتشف للشباب مخّصص األحد سةمدر من مصّف في

 آرة نلعب آّنا فيما مّرة ذات شابٍّ أنف آسرت أّنني أذآر نعم،: "فأجاب .بالمسامحة يومًا شعر قد آان إذا سألته الخاّصة، وحياته
 ولكّنني يسامحني، أن منه وطلبت منزله إلى فذهبت .الشعور هذا من ألخّفف فعله يمكنني ما وتساءلت .بالذنب وشعرت .القدم
 ."إلّي بالنسبة الكّفارة معنى هذا .أيضًا سامحني قد السماوي اآلب بأّن شعرت ثّم فصّليت بالمزيد، القيام إلى بحاجة أّنني علمت

 
 ابنه بذل حّتى العالم اهللا أحّب هكذا ألّنه "– ١٦: ٣ وحناي إنجيل من قرأ اليوم، ذلك في الصّف مع التجربة هذه شارك عندما
 طرح ألّنه حياته من جزءًا باتت .الشاّب هذا إلى بالنسبة نظرّيًا مفهومًا العقيدة هذه تعد لم .الكّفارة قّوة على شهد ثّم –" الوحيد
 ٩.العمل أجل من االختيار على قدرته مارس ثّم الخاّص سؤاله

 
 النصوص دراسة عبر أساسّية عقيدة على رّآزوا فقد .الصّف في زمالؤه آان وآذلك اهتداًء أآثر بحيص الشاّب هذا آان

 .العقيدة بحسب لعيشهم نتيجًة تسّلموها التي البرآات على شهدوا ثّم الخاّصة بحياتهم المقّدسة الكلمات هذه وربطوا .المقّدسة
 للمساعدة المقّدس النّص نستخدم .المعاصرين األنبياء وآلمات لمقّدسةا النصوص على نرّآز المسيح، يسوع إنجيل نعّلم عندما
 من آّل للشباب الجديدة التعّلم موارد ستساعد .بالكامل مهتدين ليصبحوا الجميع ومساعدة الشهادات وبناء اإليمان تقوية على

 .بموجبها والعيش اهللا آلمة فهم على يستخدمها
 

 من أعظم دعوى من ما (Teaching, No Greater Call دليل من بنسخة أمسكت ريكا، آوستا في القّديسين أعّلم آنت فيما
 ."يومّيًا تقرأونه أّنكم من بّد وال: "مبتسمًا قلت ثّم .تقريبًا يده الكّل فرفع "الدليل؟ هذا عن نسخة لديه منكم آم: "وسألتهم) التعليم

 وتفّسر المنّصة تعتلي أن منها فطلبت .يوم آّل تقرأه آانت أّنها إلى روتشي يدها ترفع األمامي الصّف في أخت برؤية وفوجئت
 ألتمّكن Teaching, No Greater Call دليل من شيئًا أقرأ ثّم .يوم آّل صباح مورمون آتاب في أقرأ أنا: "فأجابت .األمر
 ."ممكنة طريقة بأفضل للتّو تعّلمته ما أوالدي تعليم من
 

 آي آلمته تعّلم آيف تدرس ثّم المقّدسة النصوص في آلمته تدرس فكانت طريقته، على تعّلمها وأن اهللا آلمة تتعّلم أن أرادت
 فقد .أظّن ما على وضحاها ليلة في يحصل لم وتعليمه اإلنجيل تعّلم من بها الخاّص النمط هذا ولكّن .آامًال اهتداًء أوالدها يهتدي
  .طريقه في للسير أآثر الرّب قّواها آّلما به، القيام عليها أّنه عرفت آانت بما قامت وآّلما .ما بشيء القيام قّررت

 
 بالقبول يبدأ ولم .سنة ٥٠ مّدة الكنيسة في النشاط عن ابتعد قد صهري آان .وصعبة طويلًة االهتداء إلى الطريق تكون قد أحيانًا
   منزلي مدّرٌس له أرسل .مسيرته خالل الناس من الكثير ساعده .عمره من السّتينات في بات عندما إّال ليعود المخّلص بدعوة
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 آان .االختيار على قدرته ممارسة عليه وآان .العودة يريد أّنه يقّرر أن عليه توّجب ولكّنه .سنة ٢٢ مّدة شهر آّل بريدّية بطاقًة
 .أسقفّية في دميخ وهو زوجته مع ُختم قد واآلن ...وثالثة ثانية خطوة وبعدها األولى الخطوة هذه اّتخاذ عليه

 
 وبعد .الجديدة التعليم موارد تطبيق على والمدّرسين القادة لمساعدة ُأعدَّت التي الفيديو أشرطة مؤّخرًا عليه عرضنا لقد

 لما شاّبًا، آنت عندما بذلك حظيت لو لعّلني: "العاطفي االنفعال ببعض قال ثّم آرسّيه في الوراء إلى صهري رجع مشاهدتها،
 ".الكنيسة في النشاط عن ُتابتعد قد آنت

 
 حياته من أبكر وقٍت في ولكّنه الالأدرّيين من إّنه لي قال .الكنيسة في عضوًا آان إذا فسألته .يعاني شاّبًا أسابيع عّدة منذ التقيت
 ستتحّدث نتآ إذا: "لي قال العام، المؤتمر في سأتكّلم وأّنني األحد مدرسة في دعوتي عن أخبرته عندما .الكنيسة إلى تعّرف
 المؤتمرات مرآز إّن .جديدًا شيئًا تعّلم فقد يشاهدنا، آان إذا أّنه أعرف .اليوم الجلسة يشاهد أّنه آمل ."الجلسة هذه سأشاهد أنت،
 .االهتداء أجل من والتعليم للتعّلم فريد مكاٌن هو هذا

 
 خطوًة ونصبح ١٠.المخّلص بطريقة نتعّلم وآاشفين، ئينورا آأنبياء نؤّيدهم الذين أولئك يعّلمها التي المبادئ بحسب نعيش عندما
 القدامى النافّيين ومثل. الخطوة بهذه القيام إلى سماعي يمكنه من جميع أدعو النهاية، على المؤتمر هذا يشارف وفيما .منه أقرب
 .١١]"نفهم [آي ،]حالمسي باسم [اآلب] نسأل[و ،]قيلت [التي األمور في] نتأّمل[و ،]ديارنا "[إلى نعود أن يمكننا

 
 لكّل الرّب يريده ما هذا .يوم آّل المسيح يسوع إنجيل بحسب ويعيشوا ويعلِّموا يتعّلموا أن نريدهم .يفهموا أن الشباب آّل من نريد
 .نخطوها خطوة آّل في سيقّوينا الرّب أّن أشهد أنا .خطاه وتتبعوا لتأتوا أدعوآم أنا بالغين، أو شبابًا أو أطفاًال أآنتم .أبنائه

 على سنستمّر الشكوك، تظهر وعندما .الطريق على سنستمّر العوائق، تظهر عندما وبالتالي .الطريق بقّية اجتياز على سيساعدنا
 .الكنيسة في نشاطًا أقّل أبدًا نصبح لن .الوراء إلى أبدًا نعود لن .الطريق

 
 يمكننا .إليه نأتي آي القدم في فعل آما يدعونا زال ما المخّلص أّن وأشهد .يحيان المسيح، يسوع وابنه، اآلب اهللا أن أشهد أنا

 وبذلك .خطوة المخّلص من اقترابنا عبر طريقته، على بموجبها والعيش وتعليمها آلمته تعّلم جميعًا يمكننا .دعوته قبول جميعًا
 .آمين المسيح، يسوع باسم .فعًال مهتدين نصبح

 
 مالحظات

  
 حاجات بحسب عّلم وقد .نفسه نيقوديموس طرحه الذي السؤال عن المخّلص أجاب المقطع هذا في .٧–١: ٣ يوحّنا راجع. ١

 .بنفسه الجواب اآتشاف على نيقوديموس وساعد .التعّلم أجل من االختيار على قدرته بممارسة له وسمح .نيقوديموس
 
 
 ١٨: ١ سميث جوزف تاريخ ؛٤: ٣ يوحّنا راجع .٢
 
 
 Teaching the Gospel in the Savior’s Way,” lds.org/youth/learn/guidebook/teaching“  راجع .٣
 
 
 ٢٢–١٨: ١٨ لوقا راجع .٤
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 ١٩: ٤ يوحّنا ١ راجع .٥
 
 
٦. Dallin H. Oaks, “The Challenge to Become,” Liahona, Jan. 2001, 41; Ensign, Nov. 2000, 33: “To 

testify is to know and to declare. على مّنا أّي اعتمد إذا .نصبحو نفعل أن مّنا يتطّلب ما' لنهتدي 'اإلنجيل نايتحّدا 
 يسوع تحّداهم والذين بعد يهتدوا لم الذين ولكن المبارآين الرسل آموقع موقع في نكون فقط، عليه وشهادته باإلنجيل معرفته

 ."يهتدوا أن أجل من أساسها على فونيتصّر ال ولكّنهم قوّية شهادة لديهم أشخاصًا آّلنا نعرف نحن .'يهتدوا'لـ
 
 
 ١١: ٢ إبراهيم راجع .٧
 
 
 ١٧: ٥ آورنثوس أهل إلى الثانية الرسالة ؛٢٦ –٢٤: ٢٧ موصايا راجع .٨
 
 
 ,David A. Bednar, “Watching with All Perseverance,” Liahona and Ensign, May 2010 راجع .٩

 على دّربناهم قد أّننا أو واإليمان، بالدرس التعّلم وراء ويسعون يتصّرفون فاعلين ليصبحوا وأنتم أنا أوالدنا نساعد هل" :43
 أّننا أو أساسي بشكٍل ليتناولوه الروحي السمك يوازي ما وأّمهات آآباء أوالدنا نعطي هل فحسب؟ األفعال وتلّقي التعليم انتظار

 مفيد بعمٍل منشغلين يصبحوا أن على أوالدنا نساعد هل ثابتين؟ راسخين والوقوف بأنفسهم والتعّلم التصّرف على دائمًا نساعدهم
 "والقرع؟ والسعي السؤال عبر

 
 

 .Dennis B. Neuenschwander, “Living Prophets, Seers, and Revelators,” Liahona, Jan  راجع .١٠
2001, 49–51; Ensign, Nov. 2000, 40–42 

 
 

 ٣: ١٧ نافي ٣ .١١
 
 

102 
 

 التعّلم
 

 ليمالتع
 

 االهتداء
 

 أوسغوثورب راسل
 

 المساعدة المنّظمات رئاسة
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 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[
 

 مالحظات
 
 ٢١–١٩: ٨٤راجع المبادئ والعهود  .١
 
 ٤: ١راجع آلمة الحكمة  .٢
 
 ١٢: ٥حيالمان  .٣
 
 ٥٣: ٧٦راجع المبادئ والعهود  .٤
 
 ٣: ١٢راجع أثير  .٥
 
 :١١؛ الرسالة إلى العبرانّيين ٢٢–٧: ١٢؛ أثير ٦: ٤ راجع أيضًا يعقوب ؛Lectures on Faith (1985), 3راجع  .٦
٤٠–٤ 
 
 ٢١: ٣٢ألما  .٧
 
 Joseph Smith Translation, Hebrews 11:1 (in Hebrews 11:1, footnote b)راجع  .٨
 
 ٢٦–١٧: ٢؛ رسالة يعقوب ٦: ١٢؛ أثير ١٧–١٥: ٣٤؛ ألما ٢٣: ٢٥ نافي ٢راجع  .٩
 

 Lectures on Faith, 69؛ ٦–٤: ١٢راجع أثير  .١٠
 

 ٤٢–٤٠: ٧راجع موروني  .١١
 

 ٣٧–٣٣: ٧؛ موروني ٢١–٨: ٩؛ مورمون ”Bible Dictionary, “Faithراجع  .١٢
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 ١٣–١٠: ٥٨؛ ٢٧–١٩: ٥٧؛ ألما ١٧: ٢٧راجع المبادئ والعهود  .١٣

 
١٤.Ann Rowley, in Andrew D. Olsen, The Price We Paid: The Extraordinary Story of the Willie 

and Martin Handcart Pioneers (2006), 113 
 

 ٢٥: ٢٠المبادئ والعهود  .١٥
 

 ٣١: ٤٠إشعياء  .١٦
 

١٧. “Lead, Kindly Light,” Hymns, no. 97 
 

 ٩: ٩؛ مورمون ١٠: ٤راجع يعقوب  .١٨
 

 ؛ مع إضافة الخّط المائل للتشديد١٧: ٢٧المبادئ والعهود  .١٩
 

 ٢٢: ٢٠؛ المبادئ والعهود ٣٣: ٣٧؛ ألما ٣٤–٣٣: ٨ نافي ١راجع  .٢٠
 

 ٢٨: ٣٢ راجع ألما .٢١
 

 ٩: ٤موصايا  .٢٢
 

 ٥: ١٧لوقا  .٢٣
 

 ٩–٨: ٥٥؛ إشعياء ٧–٥: ٣؛ األمثال ١٠–٩: ٤راجع موصايا  .٢٤
 

 ٤: ١٢راجع أثير  .٢٥
 

 ؛ مع إضافة الخّط المائل للتشديد١١٨: ٨٨المبادئ والعهود  .٢٦
 

 ١٩: ١٢؛ أثير ٣٨–٣٣: ٧راجع موروني  .٢٧
 

 ٣١–٢٥: ١٤راجع مّتى  .٢٨
 

 ٣٦: ٦والعهود المبادئ  .٢٩
 

 ٣٠: ١٠موروني  .٣٠
 

 ٤٢: ١٣٦المبادئ والعهود  .٣١
 

 ٣: ١٢؛ راجع أيضًا أثير ١٧–١٥: ٣٤راجع ألما  .٣٢
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 ٢٧: ٧؛ ألما ٢٩: ١٢راجع أثير  .٣٣

 
 ١٧–١٦: ٣٧؛ ألما ٣٨–٣٣: ٧؛ راجع أيضًا موروني ٢١–١٨: ٩راجع مورمون  .٣٤

 
 ١٢: ٥حيالمان  .٣٥

 
 <)٢٠٠٩مايو /أّيار(، رسالة الرئاسة األولى "هجواابت"توماس مونسن،  .٣٦

 
 ٨–٦: ١راجع رسالة يعقوب  .٣٧

 
 ٢: ١٢؛ راجع أيضًا الرسالة إلى العبرانّيين ٤: ٦موروني  .٣٨

 
 ٤١: ١٢؛ راجع أيضًا أثير ٦: ١١الرسالة إلى العبرانّيين  .٣٩
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 التحّول إلى تالميذ حقيقّيين
   

 الشيخ دانيال جونسن
 

 من السبعين
 

 .عندما نطيع وصايا اهللا ونخدم إخوتنا في البشرّية، نصبح تالميذ أفضل ليسوع المسيح
 

 مياه المعمودّية وتلّقى هبة الروح القدس تعّهد أّنه مستعدٌّ ليّتخذ اسم يسوع المسيح، أو في تعبير آخر أعلن َمْن مّنا دخل
وقد  .نحن نجّدد هذا العهد أسبوعيًا عندما نتناول القربان وُنظهر هذه التلمذة عبر طريقة عيشنا .نفسه تلميذًا للرّب

 .األخيرة في المكسيكُأظِهرت تلك التلمذة بشكٍل جميل في الحوادث 
 

وآانت أشجار الفاآهة مزهرًة  .آان الربيع الذي مّر ربيعًا جميًال بالنسبة إلى مزارعي الفاآهة في شمال المكسيك
وآان المزارعون قد رسموا الخطط لسداد القروض واستبدال  .بالكامل والتوّقعات عالية بالحصول على حصاد وافر

حّتى أّن البعض  .قديمة وتلبية االلتزامات الشخصية مثل أقساط المدارس ألفراد العائلةالمعّدات الضرورية والبساتين ال
ولكّن عاصفة هّبت عصر يوم اثنين في أواخر شهر  .آانت تسود أجواء التفاؤل بشكٍل عام .خّطط لعطلة عائلية

بعدئٍذ، فيما تكّشحت الغيوم، تدّنت و .تساقط الثلج حّتى الساعة الثالثة فجرًا تقريبًا .مارس وراح الثلج يتساقط/آذار
بذل الجميع آّل الجهود طيلة الليل والصباح الباآر من أجل إنقاذ ولو جزء  .الحرارة بسرعة إلى مستويات منخفضة

لم تبَق  .فالطقس بات باردًا جّدًا وتجّمدت المحاصيل تمامًا .ولكّن آّل الجهود راحت سدًى .بسيط من محاصيل الفاآهة
طلع فجر يوم الثالثاء ومعه خسارًة مؤلمة مفجعة لكّل  . فاآهة ليحصدها المزارعون ويبيعوها هذه السنةأّي محاصيل

 .هذه المشاريع والتوّقعات واألحالم التي آانت قائمة في اليوم السابق
 

ّول في زوجة جون هاتش، المستشار األساندرا هاتش، وصلتني رسالة إلكترونية حول صباح ذلك الثالثاء الفظيع من 
عند باآرًا، استيقظ جون " :سأقتبس مقتطفات من تلك الرسالة .حينه في رئاسة هيكل آولونيا خواريز في شيواوا

فعاد وقال إّن الموقف  . تقريبًا، ليذهب بسرعة إلى الهيكل ويرى إذا آان علينا إلغاء جلسة هذا الصباح٦:٣٠الساعة 
فّكرنا أّن بعض العّمال الذين ال يملكون البساتين سيأتون وأّنه  .قد الجلسةوالطرقات سالكة فقّررنا أن نمضي قدمًا في ع

آانوا هنا، بعد أن  .آان من الملِهم أن نرى الرجال يدخلون الواحد تلو اآلخر . . . .يمكننا جمع آّل العّمال في الجلسة
ل اجتماعنا التحضيري وآانوا يجدون آنت أراقبهم خال . . . .أمضوا ليلًة بال نوم واستوعبوا أّنهم فقدوا محاصيلهم

وآان هناك  .ولكّنهم بدل التفكير بأّنه لديهم حّجة جّيدة تسمح لهم بالغياب، أتوا إلى الجلسة .صعوبًة في البقاء مستيقظين
آان ذلك الصباح ُمعليًا بالنسبة إلينا وشكرنا اآلب السماوي على األشخاص  )!أي جلسة مكتملة( شخصًا في الجلسة ٣٨
وأنا متأّآدة أّن اهللا آان  .شعرت بروٍح خاّص هناك في هذا الصباح .لطّيبين الذين يقومون بواجبهم مهما حصلا

 ."مسرورًا عندما عرف أّننا نحّب بيته وقد شعرنا أّنه المكان المناسب لنتواجد فيه في مثل هذا الصباح الصعب
 

 .القّصة ال تنتهي هنا وهي في الواقع ما زالت تكّمل
 
ثرّية أولئك الذين خسروا محاصيلهم من الفاآهة آانوا يملكون بعض األراضي التي يمكن زراعة المحاصيل البديلة أآ

وآان يمكن لهذه المزروعات تأمين بعض األموال الكافية  .فيها للموسم مثل الفلفل الحاّر أو حبوب الفاصوليا
 أحد األخوة المزارعين، وهو رّب عائلٍة شاّبة، ال يملك ولكن آان .لالستمرار حّتى حصاد السنة التالية من الفواآه

وعندما رأى اآلخرون في البلدة الوضع المأساوي لهذا األخ  .أرضًا إضافيًة وآان سيواجه سنًة من دون أّي مدخول
أّمنوا له تصّرفوا بمبادرٍة منهم وعلى نفقتهم الخاّصة وتدّبروا له قطعة أرض واستخدموا معّداتهم الخاّصة لتهيئتها و

 .شتول الفلفل الحاّر ليزرعها
 

ولكّن من ال يعرفهم  .وبما أّنني أعرفهم، لم ُأفاجأ عندما عرفت ما فعلوه .أنا أعرف الرجال الذين تحّدثُت عنهم للتّو
  ا لماذا أتوا إلى الهيكل لتأدية واجباتهم وللخدمة بعد أن سهرو .لماذايطرح سؤاَلين على األرجح يبدأ آالهما بكلمة 
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ولماذا استخدموا ما باتت اآلن موارد قليلة  طوال الليل ليكتشفوا أّنهم خسروا الجزء األآبر من مدخولهم للسنة بأآملها؟
 وثمينة لمساعدة شخٍص آخر في حاجٍة ماّسة فيما آانوا هم أنفسهم يعانون من المصاعب المالية الكبيرة؟

 
 .لمسيح، فستدرآون الجواب عن هذين السؤالينإذا آنتم تفهمون معنى أن تكونوا تالميذ يسوع ا

 
فيما  .إّن قطع العهد بأن نصبح تالميذ المسيح هو بداية مسيرة تستمّر طيلة الحياة والدرب ليس سهًال في آّل األوقات

نتوب عن خطايانا ونناضل لنقوم بما يريدنا الرّب أن نقوم به ونخدم إخوتنا البشر آما آان ليخدمهم هو، ال بّد من أن 
 وهذا هو المعنى الفعلي –فأن نشبهه ونصبح واحدًا فيه هو الهدف األصلي والغاية القصوى  .نشبهه إلى حّد أآبر

 .للتلمذة الحقيقّية
 

وأجاب بنفسه عن سؤاله  "إذًا أّي نوع من البشر يجب أن تكونوا؟: "لقاّرة األميرآية سأل تالميذهفعندما زار المخّلص ا
 ).٢٧: ٢٧ نافي ٣" (يجب أن تكونوا مثلي: الحّق أقول لكم: "قائًال

 
 آّل فنحن نواجه العوائق والشدائد في .أن نصبح مثل المخّلص ليس بالمهّمة السهلة، خاّصًة في العالم الذي نعيش فيه

: ٢٥: ٣آما نقرأ في سفر إبراهيم  .ولكن هذا آّله له سبب، وهو من األهداف األّولية للحياة الفانية .يوٍم من حياتنا تقريبًا
 ".وسوف نجّربهم بهذا لنرى إن آانوا سيفعلون جميع األشياء التي يوصيهم بها الرّب إلههم"
 

 .ولكّن ال أحد سيترك هذا الوجود الفاني من دون المرور بها .اإّن هذه االختبارات أو المحن تختلف بطبيعتها وقّوته
عندما نفّكر في المحن نفّكر خاّصًة في خسارة محاصيلنا أو وظيفتنا، أو موت أحد أحّبائنا، أو المرض، أو العجز 

هداف التي تبدو ولكن في الحقيقة حّتى الوصول إلى األ .الجسدي أو العقلي أو العاطفي، أو الفقر، أو فقدان األصدقاء
قد  .مستحّقة قد ترافقه مخاطر التكّبر غير المجدي حيث نطمح إلى أمجاد البشر أآثر من الطموح إلى موافقة السماوات
تتضّمن هذه األمجاد الشهرة الدنيوّية واالعتراف الشعبي والبراعة البدنّية والموهبة الفّنية أو الرياضّية واالزدهار 

العب  (Fiddler on the Roofمّنا مشاعر شبيهة بتلك التي عّبر عنها تيفيي في قّصة  قد يكون للبعض  .والثراء
فليضربني به اهللا وعّلني ال ُأشفى "إذا آان الثراء لعنًة،  :في ما يتعّلق بهذه االختبارات األخيرة) آمان على السطح

إّن تلمذتنا  .بعد من تلك المذآورة قبلهاولكّن تخّطي هذه األنواع األخيرة من المحن قد يكون أصعب وأخطر  !"أبدًا
لذلك فإّن " :عّلمنا الرئيس هنري إيرينغ .تتطّور وُتبرَهن ليس بحسب نوع المحن التي نواجهها بل بطريقة تحّملنا لها

 .أعظم اختبار في الحياة هو الذي يكمن في ما إذا آّنا سنصغي إلى وصايا اهللا ونطيعها أم ال في وسط عواصف الحياة
والمأساة الكبرى في الحياة هي فشلنا في  . السّر ال يكمن في مواجهة العواصف بل في اختيار الصواب فيما تهّبإّن

: االستعداد الروحيهنري إيرينغ، " (هذا االختبار وفشلنا بالتالي في التأّهل للعودة بالمجد إلى منزلنا السماوي
 ).٢٠٠٥أآتوبر /عد المئة، تشرين األّول، المؤتمر العام الخامس والسبعون بتحّضروا واثبتوا

 
وهم ال ينفّكون يذهلونني باستيعابهم للحقائق األبدّية حّتى منذ صغرهم وسنواتهم  . حفيدًا٢٣أنا فخور بأّنني جدٌّ لـ

فيما آنت أحّضر هذه الكلمة، طلبت من آّل واحٍد منهم أن يرسل لي تعريفًا موجزًا عن معنى أن نكون تالميذ  .األولى
لكنّني أرغب في مشارآتكم هذا الجواب من . تلّقيت أجوبًة رائعة من جميعهم و أتباعًا ليسوع المسيح بالنسبة إليهمأ

ويعني أن يكون مبّشرًا . أن يكون المرء تلميذ يسوع المسيح يعني أن يكون مثًال" : سنوات من العمر٨بنجامين البالغ 
يعني أن يحفظ يوم الرّب ويسمع . ن ويقرأ النصوص المقّدسة ويصّلييعني أن يخدم اآلخري .ويتحّضر ليكون مبّشرًا

 ."دعوات الروح القدس ويذهب إلى الكنيسة وإلى الهيكل
 

فعندما نطيع وصايا اهللا ونخدم إخوتنا في  .إّن التلمذة متعّلقة دائمًا بما نقوم به وما نصبح عليه .أنا أوافق بنجامين الرأي
إّن إطاعة مشيئته والخضوع لها يؤّمنان رفقة الروح القدس باإلضافة  . ليسوع المسيحالبشرّية، نصبح تالميذ أفضل

ما من طريقة أخرى تسمح  .إلى برآات السالم والبهجة واألمان التي ترافق دائمًا هذا العضو الثالث في الهيئة اإللهية
ته هو ما يساعدنا على أن نصبح مثل وفي نهاية المطاف، إّن الخضوع التام لمشيئ .لنا بالحصول على هذه البرآات

ه هو الهدف األصلي والغاية القصوى، وهذا هو المعنى الفعلي فيأن نشبهه ونصبح واحدًا : أقول مجّددًا .مخّلصنا
 .للتلمذة الحقيقّية

 
 في التلمذة هي ما رأيته ُيماَرس في هيكل آولونيا خواريز وفي الحقول القريبة منه عندما أعاد اإلخوة واألخوات

 .الكنيسة تأآيد التزاماتهم تجاه اهللا وبعضهم البعض على الرغم من المحن الصعبة
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هذه  .أنا أشهد أّننا عندما نطيع وصايا اهللا ونخدم اآلخرين وُنخضع إرادتنا لمشيئته نصبح فعًال تالميذ المسيح الحقيقّيين
 .شهادتي باسم يسوع المسيح، آمين

 مالحظة
 
 Joseph Stein, Jerry Bock, Sheldon Harnick, Fiddler on the Roof (1964), 61راجع .١
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56 Don R. Clarke 
182nd Semiannual General Conference 

Sunday Afternoon Session, October 8, 2012 
 

 
 برآات القربان

 
 الشيخ دون آالرك

 
 من السبعين

 
  .دسسُنباَرك فيما نشعر باالمتنان لكّفارة يسوع المسيح ونجّدد عهود معمودّيتنا ونشعر بالغفران ونتسّلم اإللهام من الروح الق

هناك تجارب  .لقد ترّبيت في منطقة ريكسبورغ في آيداهو حيث تأّثرُت بعائلٍة وأصدقاء ومعّلمين وقادة رائعين قاموا بتعليمي
وحّوَلْت هذه  .وقد عرفُت إحدى هذه التجارب خالل شبابي .ممّيزة في حياتنا جميعًا تؤّثر في نفوسنا وتغّير األمور إلى األبد

 .التجربة حياتي
 
خالل مراهقتي، طلب األخ جايكوب معّلمي أن أآتب على بطاقٍة ما  .لما آنت ناشطًا في الكنيسة وتقّدمُت عبر آهنوت هارونلطا

ذآرت على الالئحة أّوًال مباراة آرة السّلة التي آّنا قد فزنا  .أخذت بطاقتي وبدأت أآتب .الذي فّكرُت فيه خالل اجتماع القربان
لم يكن اسم يسوع المسيح  .ّم ذآرت موعدًا مع شاّبة بعد المباراة، واستمّرت الالئحة على هذا النحوث .بها في الليلة السابقة

 .مذآورًا بشكٍل أساسي وال بالخّط العريض طبعًا في الالئحة
 

 روحّيًا جديدًا وبالنسبة إلى شابٍّ يحمل آهنوت هارون، اآتسى القربان واجتماع القربان معنًى .آّنا نمأل هذه البطاقة آّل يوم أحد
وآّل يوم أحد  .آنت أتطّلع بحماسة إلى أّيام األحد وإلى فرصة تناول القربان فيما آان فهمي لكّفارة المخّلص يغّيرني .وموّسعًا

واآلن، مخّلص البشرّية هو من يأتي أّوًال على  .حّتى اليوم، عندما أتناول القربان، يمكنني رؤية بطاقتي ومراجعة الئحتي
 .الئحتي

 
 .نقرأ في العهد الجديد عن الوقت الذي اجتمع فيه المخّلص مع رسله في عّلّية من أجل عيد الفصح

 
 .اصنعوا هذا لذآري. هذا هو جسدي الذي ُيبَذل عنكم: وأخذ خبزًا وشكر وآسر وأعطاهم قائًال"
 
 ١".ِفك عنكمالذي ُسهذه الكأس هي العهد الجديد بدمي : وآذلك الكأس أيضًا بعد العشاء قائًال"

 
 . وقد تعّلمُت أهّمية هذين الحدَثين٢.أّسس يسوع أيضًا مرسوم القربان خالل زيارته للنافّيين

 
 إذا ٣."اشعر بانطباع للتشديد على ما أّسسه الرّب آأهّم اجتماع في الكنيسة وهو اجتماع القربان: "قال الرئيس دايفد ماك آاي

أوّد أن أقترح خمسة مبادئ يمكنها أن تبارك حياتنا فيما نتناول  .مكننا أن نغّير حياتناتحّضرنا الجتماع القربان بشكٍل جّيد، ي
 .القربان بشكٍل مستحّق

 
 .تحّلوا بشعور االمتنان لكّفارة يسوع المسيح. أّوًال
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 القّصة التالية حول تقديم ُتروى .المبدأ األّول هو الشعور باالمتنان تجاه أبينا السماوي خالل اجتماع القربان من أجل آّفارة ابنه

 :القربان
 
وقد قمُت بتقديم القربان للمّرة األولى في عصر ذلك  .لم يكن يعني لي القربان الكثير حّتى يوم األحد الذي ُرسمُت فيه شّماسًا"

وأخيرًا حان  '!النومقد تضطّر إلى إيقاظه من  .تنّبه إلى األخ شميدت': ولكن قبل االجتماع، حّذرني أحد الشمامسة قائًال .اليوم
تناول األطفال والبالغون الخبز من دون أّي  .وتدّبرت أمري جّيدًا في الصفوف الستة األولى .وقت مشارآتي في تقديم القربان

فبدل أن يكون نائمًا آان  .ولكّنني فوجئت .ثّم وصلُت إلى الصّف السابع حيث آان يجلس األخ شميدت دائمًا .مشاآل ُتذَآر
 .وعلى عكس العديد من اآلخرين الذين قّدمت لهم القربان، أخذ الخبز بتفكيٍر ووقار شديَدين .ومتنّبهًامستيقظًا 

 
آان األخ شميدت  .وفي هذه المّرة آان صديقي محّقًا .بعد بضع دقائق وجدُت نفسي أقترب مجّددًا من الصّف السابع مع الماء"

ما آان عساي  .وآان من الواضح أّنه غارٌق في نوٍم عميق .ّيتان الكبيرتان مغلقتانجالسًا ورأُسه منحٍن إلى األمام وعيناه األلمان
آان قد انضّم إلى الكنيسة في عمر  .نظرت لبرهة إلى جبينه المجّعد والمرهق بفعل سنوات الكدح والَمشّقة أفعل أو أقول؟

 . سمعت هذه القّصة عّدة مّرات في اجتماعات الشهادةآنت قد .المراهقة واختبر اضطهادًا شديدًا في مدينته األلمانّية الصغيرة
آانت تنهمر  .ولّما اقتربُت للقيام بذلك، رفع رأسه ببطء .وقّررت في نهاية المطاف أن أرّبت على آتفه بلطٍف آمًال أن أوقظه
لى الرغم من أّنني آنت في وع .رفع رأسه بهدوء وأخذ الماء .الدموع على وجنَتيه ونظرُت في عينيه فرأيت فيهما الحّب والبهجة

الثانية عشرة من عمري فقط، ما زلُت أتذّآر بشكٍل واضح الشعور الذي ساورني وأنا أنظر إلى هذا الرجل المسّن المتجّعد 
فقّررت عندئٍذ أّنني أريد أن أعرف  .علمُت بال أدنى شّك أّنه آان يشعر بشيء حول القربان لم أشعر به أنا قط .يتناول القربان

 ٤."مشاعر ذاتهاال

 
 .آان األخ شميدت قد تواصل مع السموات وقد تواصلت السموات معه

 
 .تذّآروا أّننا نجّدد عهود المعمودّية :ثانيًا

 
تتضّمن بعض الوعود التي قطعناها، آما هي مسجَّلة  .المبدأ الثاني هو أن نتذّآر أّننا نجّدد عهود معمودّيتنا عندما نتناول القربان

 :المقّدسة، ما يليفي النصوص 
 
] نقف[و... مع الباآين ] نبكي... [و ... البعض ] بعضنا[أثقال ] نتحّمل... [شعبه و ] ُندعى[أن ... الدخول إلى حظيرة اهللا و "

 ٥."شهودًا هللا

 
 وحفظ ٦"النهاية،اسم يسوع المسيح مصّممين على خدمته إلى ] مستعّدين لنّتخذ... [بقلوب منكسرة وأرواح منسحقة، ] التقّدم"[

 ٧.وصاياه وذآره دائمًا

 
أنا أؤمن بأّنه من المناسب أن  .وعندما نتناول القربان نجّدد التزامنا باحترام هذه العهود .تذّآرنا صلوات القربان بهذه العهود

 ٨٠ سنوات أو ٨مرنا أآان ع .يساعدنا ذلك على الترآيز على تجديد عهود معمودّيتنا .نحفظ صلوات القربان في أذهاننا وقلوبنا
 .سنة عندما تعّمدنا، آمل أّال ننسى أبدًا ذلك اليوم والعهود التي قطعناها

 
 .خالل اجتماع القربان يمكننا أن نشعر بأّننا مسامحون على خطايانا :ثالثًا

 
نا الوقت قبل اجتماع القربان إذا أمضي . يمكننا أن نشعر خالل اجتماع القربان بأّننا مسامحون على خطاياناالمبدأ الثالث هو أّنه

  يجّدد القربان عملّية " :قال الرئيس بويد باآر .في التوبة عن خطايانا، يمكننا ترك اجتماع القربان شاعرين بالنقاوة والطهارة
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 يوم أحد آي تطّهر نفسك آّل...  .عندما ُيقدَّم القربان في آّل يوم أحد، تكون هذه مراسم من أجل تجديد عملية الغفران .الغفران

 يمكن أن يساعدنا تناول القربان باستحقاق على أن نشعر بما شعر به ٨."تكون روحك طاهرة في الوقت المناسب، عندما تموت
 ٩."غفرانًا لخطاياهم وسالم ضميرهم ألّنهم نالوا امتألوا بالفرح"شعب الملك بنيامين الذين 

 
 .يمكننا تسّلم اإللهام لحّل مشاآلنا :رابعًا

 
عندما آنُت رئيس بعثة تبشيرية في بوليفيا، حظيت  .بدأ الرابع هو أّنه يمكننا تسّلم اإللهام لحّل مشاآلنا خالل اجتماع القربانالم

عّلمنا في ذلك االجتماع أّن هناك  .أنا وزوجتي ماري آن ببرآة حضور ندوٍة لرؤساء البعثات التبشيرّية مع الرئيس هنري إيرينغ
علينا أن نأتي مع مشاآلنا،وأن نكون متواضعين آأطفاٍل جاهزين  .ستعداد من أجل االستفادة من اجتماعثالث طرٍق مهّمة لال

 .للتعّلم، وأن نتحّلى بالرغبة في مساعدة أبناء اهللا
 

أن يجب  .عندما نأتي بتواضع إلى اجتماع القربان، يمكننا أن نباَرك عبر الشعور باالنطباعات لوجود حلوٍل لمشاآلنا اليومية
 تدرسهاولكّني أقول لك أّنك يجب أن : "نقرأ في النصوص المقّدسة .نأتي مستعّدين وأن نرغب في اإلصغاء وأّال ُيشتَّت انتباهنا

تشعر ، وعندئٍذ قلبك يضطرم في داخلك، فإن آانت صحيحة سوف أجعل تسألني إن آانت صحيحةفي ذهنك؛ وبعد ذلك يجب أن 
 .ف ما العمل من أجل حّل مشاآلنا يمكننا أن نعر١٠."بأّنها صحيحة

 
 .سيساعدنا تناول القربان باستحقاق على االمتالء بالروح القدس :خامسًا

 
أعلن يسوع عند تأسيسه لمرسوم القربان  .المبدأ الخامس هو أّن تناول القربان باستحقاق سيساعدنا على االمتالء بالروح القدس

الخبز يأآل جسدي لروحه؛ وآّل من يشرب هذا الخمر يشرب دمي لروحه؛ وإّن روحه آّل من يأآل هذا : "خالل زيارته للنافّيين
تعدنا صالة  . آانوا قد ُوِعدوا بأّنهم إذا جاعوا وعطشوا إلى البّر سيمتلئون بالروح القدس١١."لن تجوع ولن تعطش بل ستشبع

 ١٢. لناالقربان أيضًا بأّننا إذا حفظنا عهودنا، سنحظى دائمًا بروح الرّب رفيقًا

 
أنا أشهد أّن روحًا يحضر تأدية خدمة القربان يدفئ النفس من الرأس إلى أخمص القدمين؛ فتشعر " :قال الشيخ ملفن باالرد

 ١٣."يأتي العزاء والسعادة إلى النفس المستحّقة والراغبة فعًال في تناول هذا الغذاء الروحي .بجروح النفس ُتشفى والحمل ُيرَفع

 
شعر باالمتنان لكّفارة يسوع المسيح ونجّدد عهود معمودّيتنا ونشعر بالغفران ونتسّلم اإللهام من الروح القدس فيما سُنباَرك فيما ن

أنا أعّبر عن امتناني لكّفارة يسوع  .سيكون اجتماع القربان عظيمًا دائمًا إذا آان القربان محور عبادتنا .نتناول القربان آّل أسبوع
 .باسم يسوع المسيح، آمين .حيٌّوأنا أعرف أّنه  .المسيح

 
 مالحظات

 
 ؛ مع إضافة الخّط المائل للتشديد٢٠–١٩: ٢٢لوقا  .١
 
 
 ١٨ نافي ٣راجع  .٢
 
 
٣. David O. McKay, in Conference Report, Oct. 1929, 11 
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٤. Book of Mormon Student Manual (Church Educational System manual, 1979), 417 
 
 
 ٩–٨: ١٨يا موصا .٥
 
 
 ٣٧: ٢٠المبادئ والعهود  .٦
 
 
 ٧٧: ٢٠راجع المبادئ والعهود  .٧
 
 
٨. Boyd K. Packer, Mine Errand from the Lord (2008), 196 
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57 David A Bednar 
182nd Semiannual General Conference 

Sunday Afternoon Session, October 8, 2012 
 
 

 اهتدوا إلى الرّب
 

 الشيخ دايفد بدنار
 

 من رابطة الرسل اإلثني عشر
 

  .وجوهر االهتداء هو أن نكون دائمًا أوفياء لإلنجيل .إّن جوهر الشهادة هو معرفة أّن اإلنجيل صحيح
نحن نتعامل عادًة مع موضوَعي  .تتمحور رسالتي حول العالقة بين تلّقي شهادٍة بأّن يسوع هو المسيح واالهتداء إليه وإلى إنجيله

إّال أّننا نكتسب آفاقًا ثمينة وقناعًة روحّيًة أعظم فيما نفّكر في هذين الموضوعين  .الشهادة واالهتداء بشكٍل منفصل ومستقّل
 .المهّمين معًا

 
 .ّلي ليعّلم الروح القدس آّل واحد مّنا وينّورهأص

 
 من تقولون إّني أنا؟

 
 .يمكننا تعّلم الكثير عن الشهادة واالهتداء من فترة خدمة بطرس الرسول

 
 "من تقولون إّني أنا؟" :فعندما جاء يسوع إلى نواحي قيصرّية فيُلبُّس، طرح هذا السؤال الثاقب على تالميذه

 
 :وأجاب بطرس مباشرًة

 
 .أنت هو المسيح ابن اهللا الحّي"
 
: ١٦مّتى " (إّن لحمًا ودمًا لم ُيعلن لك لكّن أبي الذي في السموات فأجاب يسوع وقال له طوبى لك يا سمعان بن يونا،"

١٧–١٥.( 
 

إّن  .ياآما يبرهن رّد بطرس وتعليم المخّلص، إّن الشهادة هي معرفة شخصّية لحقيقة روحّية تّم الحصول عليها عبر الرؤ
ذّرة "إّن أّي ساٍع صادق وراء الحقيقة قد يحصل على شهادٍة عبر التحّلي بـ .الشهادة هي هبٌة من اهللا وهي متاحٌة لكّل أبنائه

، ليتنازل )٥: ٣١ألما " (بفضل آلمة اهللا] يتوّسل"[و) ٢٧: ٣٢ألما ]" (ليمتحنها"[بيسوع المسيح " من اإليمان] ضرورية[
تجلب الشهادة المزيد من المسؤولية  ).٧: ٥راجع ألما (ويستيقظ فيّتجه إلى اهللا ) ١٩: ٣موصايا " (سإلغراءات الروح القد"

 .الشخصّية وهي مصدر غاية وطمأنينة وبهجة
 

بقلٍب ) ٧: ١٤ نافي ٣؛ ٧: ٧راجع متى (إّن السعي وراء الحصول على شهادٍة للحقيقة الروحّية يتطّلب السؤال والسعي والقرع 
إّن المكّونات األساسية للشهادة هي معرفة أّن اآلب السماوي  ).٤: ١٠راجع موروني (ة صافية وإيمان بالمخّلص خالص ونّي

 .حيٌّ ويحّبنا وأّن يسوع المسيح هو مخّلصنا وأّن ملء اإلنجيل قد ُأعيد إلى األرض في هذه األّيام األخيرة
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 متى رِجْعَت

 
 :اء األخير، قال لبطرسفيما آان المخّلص يعّلم تالميذه في العش

 
 !سمعان، سمعان، هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم آالحنطة"
 
 ).٣٢–٣١: ٢٢لوقا " (وأنت متى رجعَت ثّبت إخوتك .ولكّني طلبت من أجلك لكي ال يفنى إيمانك"
 

ّدث معه، وشهد على العديد من ما يثير االهتمام هو أّن هذا الرسول العظيم آان قد أمضى الكثير من الوقت يسير مع المعّلم ويتح
إّال أّن حّتى بطرس آان بحاجة إلى المزيد من التعليم من يسوع حول قّوة  .المعجزات وآانت لديه شهادة قوية بألوهّية المخّلص

 .الروح القدس لالهتداء والتقديس وواجبه بالخدمة بإخالص
 

ُيحدث االهتداء الحقيقي  . طبيعتنا بات ممكنًا عبر آّفارة المخّلصيستلزم جوهر إنجيل يسوع المسيح تغييرًا أساسّيًا ودائمًا في
وهو يتضّمن ) ٢٠: ٩ نافي ٣؛ ١٩: ٣راجع أعمال الرسل (تغييرًا في معتقدات الشخص وقلبه وحياته ليقبل مشيئة اهللا ويطيعها 

 .التزامًا واعيًا بأن يصبح تلميذًا للمسيح
 

إّنه نتيجٌة لكشٍف من اهللا ترافقه التوبة الفردّية والطاعة  .اسية وتعميق لها وتوسيع لنطاقهااالهتداء هو توسيٌع لقاعدة الشهادة األس
إّن أّي ساٍع صادق وراء الحقيقة يمكن أن يهتدي عبر اختبار التغيير العظيم في قلبه والوالدة في الروح من اهللا  .واالجتهاد

] نتقّدم"[و) ٢٥: ٢٠راجع المبادئ والعهود (عالء وعهودهما وفيما نحترم مراسيم الخالص واإل ).١٤–١٢: ٥راجع ألما (
، نصبح خليقًة جديدة في )٧: ١٤راجع المبادئ والعهود (ونصبر بإيمان إلى النهاية ) ٢٠: ٣١ نافي ٢" (ثابتين في المسيح

 وإخالٍص نمنحها إلى اهللا إّن االهتداء هو تقدمة الذات وتقدمة حبٍّ ).١٧: ٥راجع الرسالة الثانية إلى أهل آورنثوس (المسيح 
 .امتنانًا لهبة الشهادة

 
 أمثلة عن االهتداء من آتاب مورمون

 
ليتكم تأتون إلى المسيح، قّدوس " :أعلن عمالقي وهو من ساللة يعقوب التالي .يزخر آتاب مورمون بقصص االهتداء الملِهمة
 ).٢٦: ١عمني " (وقّدموا نفوسكم آاملًة آتقدمة لهنعم، تعالوا إليه  .إسرائيل، وأن تشترآوا في خالصه وقّوة فدائه

 
إّال أّن المجيء إليه وإعطاءه روحنا آاملًة آتقدمٍة  .إّن المعرفة بقّوة الروح القدس أّن يسوع هو المسيح بالغُة األهّمية والضرورة

 ).٢: ٤راجع المبادئ والعهود (قوانا يتطّلب االهتداء آّل قلوبنا وقدراتنا وعقولنا و .يتطّلبان أآثر بكثير من مجّرد المعرفة
 

نعم، إّننا نؤمن بكّل الكلمات التي قلتها لنا؛ ونعلم أيضًا بصدقها وصّحتها بسبب : "استجاب شعب الملك بنيامين إلى تعاليمه قائلين
 الشّر بل فعل الخير على روح الرّب القادر على آّل شيء، الذي أحدث تغييرًا عظيمًا فينا، أي في قلوبنا، ولم يعد لنا رغبٌة لفعل

أحدث قبول الكلمة المحكّية واآتساب شهادة على صدقها وممارسة اإليمان في المسيح تغييرًا عظيمًا  ).٢: ٥موصايا " (الدوام
 .في القلب وعزمًا حازمًا للتحّسن واالّتجاه نحو األفضل

 
بواجبهم آما أّنهم يسيرون في حذٍر أمام اهللا، ويحافظون يقومون "يتّم وصف المهتدين الالمانّيين في آتاب حيالمان على أّنهم 

 ... .على وصاياه وشرائعه وأحكامه
 
 ).٦–٥: ١٥حيالمان " (آما أّنهم يناضلون بهّمة ال يعتريها الملل حّتى يرّدوا البقّية من إخوتهم لمعرفة الحّق"
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في اختبار تغييٍر عظيم في قلوبنا والميل إلى فعل الخير آما ُتظهر هذه األمثلة، تكمن الخصائص األساسية المرتبطة باالهتداء 

من الواضح أّن هذه  .على الدوام والقيام بالواجبات والسير في حذٍر أمام اهللا وحفظ الوصايا والخدمة بهّمة ال يعتريها الملل
 .النفوس المؤمنة قد أصبحت متفانيًة للرّب وتعاليمه بشكٍل عميق

 
 عملّية االهتداء

 
أمٌر على أمر وفرٌض  .إلى الكثيرين بيننا، االهتداء هو عملّية مستمّرة وليس حدثًا منعزًال ينتج عن تجربة قوّية أو مؤّثرةبالنسبة 

يتطّلب االهتداء  .على فرض، بشكٍل متدّرج نكاد ال نالحظه، تصبح حوافزنا وأفكارنا وآلماتنا وأعمالنا متماشيًة مع مشيئة اهللا
 .صبرإلى الرّب المثابرة وال

 
اإليمان بتعاليم األنبياء القّديسين ونبّواتهم آما هي مكتوبٌة ) ١( :حّدد صموئيل الّالماني خمسة عناصر أساسية لالهتداء إلى الرّب

أن نكون ) ٥(اختبار التغيير العظيم في القلب و) ٤(التوبة، ) ٣(اإليمان بالرّب يسوع المسيح، ) ٢(في النصوص المقّدسة، 
 .إّنه الطريق الذي يؤّدي إلى االهتداء ).٨–٧: ١٥راجع حيالمان " (وراسخين في اإليمانثابتين "
 

 الشهادة واالهتداء
 

فالشهادة  .وُتعتبر الشهادة نقطة االنطالق وليست الوجهة األخيرة .إّن الشهادة هي بدء االهتداء المستمّر والشرط المسبق له
 .ناالقوّية هي األساس الذي نبني عليه اهتداء

 
 .إّن الشهادة وحدها ليست آافيًة ولن تكون أبدًا آافية لحمايتنا من عاصفة الظالم في األّيام األخيرة ومن الشّر الذي نعيش في ظّله

فقد رأينا بعض أعضاء الكنيسة  .إّن الشهادة مهّمٌة وضرورية ولكّنها ال تكفي لتأمين القّوة الروحّية والحماية الّلتين نحتاج إليهما
 .فمعرفتهم الروحّية والتزامهم لم يكونا على قدر التحّديات التي واجهوها .ذين لديهم شهادة يضعفون ويرتّدونال
 

 .يّتضح لنا درٌس مهّم حول العالقة بين الشهادة واالهتداء من خالل األعمال التبشيرية ألبناء موصايا
 
ن وإخوته حسب روح الرؤيا والنبّوة وحسب قدرة اهللا التي يّسرت لهم ُوجِّه إلى معرفة الحّق نتيحًة لكرازة عّمو... إّن آّل من "

 .حيٌّ هو الرّب إّن جميع الّالمانّيين الذين آمنوا بكرازتهم وتحّولوا إلى الرّب لم يرتّدوا قط ... –العجائب 
 
 
 ... .ذلك أّنهم صاروا شعبًا باّرًا؛ ووضعوا عنهم سالح تمّردهم وانقطعوا عن مناوأة اهللا"
 
 ).٨–٦: ٢٣ألما " (وهؤالء هم الذين تحّولوا إلى الرّب"
 

 أي آما التحّول إلى الرّب،) ٢(التي يمكن تفسيرها آشهادة ومعرفة الحّق ) ١( :يتّم وصف عنصَرين أساسّيين في هذه األعداد
رّب الثبات والترسيخ وأّمن الحماية وهكذا أنتج الدمج القوّي بين الشهادة واالهتداء إلى ال .أفهمها االهتداء إلى المخّلص وإنجيله

 .الروحّية
 

مثل األنانّية ]" التمّرد[سالح "يتطّلب التخّلي عن  ."سالح تمّردهم، وانقطعوا عن مناوأة اهللا"لم يرتّدوا أبدًا ووضعوا عنهم 
 .ق تخّلينا عن أسلحة تمّردنافالقناعة والتواضع والتوبة والخضوع آّلها تسب .والكبرياء والعصيان أآثر من اإليمان والمعرفة فقط

 .إذا آان الجواب نعم، علينا أن نتوب اآلن هل ما زلنا أنا وأنتم نملك أسلحة تمّرد تمنعنا من االهتداء إلى الرّب؟
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 ولم يهتدوا إلى .تجدر المالحظة إلى أّن الّالمانّيين لم يهتدوا إلى المبّشرين الذين عّلموهم أو إلى برامج الكنيسة الممتازة

 إليه هو المخّلص وإلى ألوهّيته –بل اهتدوا إلى الرّب  .شخصّياِت قادِتهم أو إلى حفظ إرٍث ثقافي معّين أو إلى تقاليد آبائهم
 . ولم يرتّدوا أبدًا–وعقيدته 

 
يقة المكشوفة التي واالهتداء المستمّر هو التفاني الدائم للحق .تشّكل الشهادة معرفًة روحّيًة للحّق نحصل عليها بقّوة الروح القدس

وجوهر االهتداء هو أن نكون دائمًا  .إّن جوهر الشهادة هو معرفة أّن اإلنجيل صحيح . بقلٍب مستعّد وألسباب باّرة–تلّقيناها 
 .علينا أن نعرف أّن اإلنجيل صحيح وأن نكون أوفياء لإلنجيل .أوفياء لإلنجيل

 
 الشهادة واالهتداء ومثل العذارى العشر

 
أخذت  .تعين اآلن بإحدى التفسيرات الكثيرة الممكنة لمثل العذارى العشر من أجل إبراز العالقة بين الشهادة واالهتداءأوّد أن أس

سأطلب منكم أن تعتبروا المصابيح  .عشر عذارى خمٌس منهّن حكيمات وخمٌس جاهالت مصابيحهّن وخرجن للقاء العريس
اعتبروا الزيت زيت  .ذت العذارى الجاهالت مصابيحهّن ولم يأخذن معهّن زيتًاأخ .الُمستخدمة من قبل العذارى مصابيح الشهادة

 .االهتداء
 
 ].مصابيح الشهادة[في آنّيتهّن مع ] االهتداء[وأّما الحكيمات فأخذن زيت "
 
 .وفيما أبطأ العريس، نعسن جميعهّن وِنمَن"
 
 !هوذا العريس مقبٌل، فاخُرجن للقائه: ففي نصف الّليل صار صراٌخ"
 
 ].مصابيح الشهادة[فقامت جميع أولئك العذارى وأصَلحن "
 
 .تنطفئ] مصابيح الشهادة باتت ضعيفًة وهي[فإّن مصابيحنا ] زيت االهتداء[أعطيننا من زيتكّن : فقالت الجاهالت للحكيمات"
 
 ).٩–٤: ٢٥ّتى م" (بل اذَهبن إلى الباعة وابتعن لكّن لعّله ال يكفي لنا ولُكّن،: فأجابت الحكيمات قائالت"
 

 هل آانت العذارى الحكيمات الخمس أنانّيات ال ُيردن المشارآة أو آّن يِشرن عن حّق إلى أّن زيت االهتداء ال يمكن أن ُيستعار؟
هل يمكن للمعرفة التي نحصل عليها  هل يمكن للقّوة الروحية الناتجة عن الطاعة المستمّرة للوصايا أن ُتمَنح إلى شخٍص آخر؟

هل يمكن للسالم الذي يؤّمنه اإلنجيل لقّديٍس  راسة الدؤوبة والتأّمل بالنصوص المقدَّسة أن ُتنَقل إلى من هم بحاجٍة إليها؟عبر الد
إّن الجواب الواضح لكّل سؤال من هذه  مؤمن من قّديسي األّيام األخيرة أن ُينَقل إلى شخص يختبر الشّدة أو التحّديات الكبيرة؟

 .األسئلة هو آّال
 
لم تكن هؤالء النساء الملَهمات يتكّلمَن عن  ".يبتاع له"ما شّددت العذارى الحكيمات عن وجه حّق على آّل شخٍص مّنا أن فك

صفقة أعمال بل آّن يشدِّدن على مسؤولّيتنا الفردّية بإبقاء مصابيح شهادتنا مضاءًة والحصول على مخزوٍن آاٍف من زيت 
: ٢٨ نافي ٢" (فرٌض على فرض] و[أمٌر على أمر  "–يت الثمين القطرة تلو األخرى ويتّم الحصول على هذا الز .االهتداء

 .ما من طريق مختَصر متاح؛ وال جلبة تحضير في الدقيقة األخيرة .، بصبٍر وثبات)٣٠
 
ما آي تكونا من أجل ذلك، آونا أميَنين وصّليا دائمًا وسويًا فتيل مصباحيكما واجعالهما مضيئين دائمًا، واحتفظا بزيٍت معك"

 ).١٧: ٣٣المبادئ والعهود " (مستعّدين عند مجيء العريس
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 الشهادة

 
سوف نضع عّنا  .أِعد بأّننا عندما نتوّصل إلى معرفة الحّق ونهتدي إلى الرّب سنبقى ثابتين وراسخين في اإليمان ولن نرتّد أبدًا

وفيما يصبح  .اّصة بنا مع مخزوٍن آاٍف من زيت االهتداءوسُنباَرك بنوٍر ساطع من مصابيح الشهادة الخ .سالح التمّرد بحماس
 .آّل واحٍد مّنا مهتديًا بشكٍل أآبر، سنقّوي عائالتنا وأصدقاءنا وشرآاءنا

 
 .أشهد على هذه الحقائق باسم الرّب يسوع المسيح المقّدس، آمين
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 االهتداء
 

 الشهادة
 

 دايفد بدنار
 

 اإلثنا عشر
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58 Thomas S. Monson 
182nd Semiannual General Conference 

Sunday Afternoon Session, October 8, 2012 
 

 مجّددًا نلتقي حّتى معكم اهللا ليكن
 

 مونسن توماس الرئيس
 

 .وحياتنا قلوبنا إلى السابَقين اليومين خالل سمعناها التي الرسائل ُندِخل عندما سُنباَرك
 وأعرف واالرتقاء الروحّية التغذية شخصّيًا اختبرُت لقد .آخر ملِهم عام مؤتمر ختام إلى وصلنا لقد حّباء،األ وأخواتي إخوتي
 .المؤتمر لهذا الخاّص بالروح أيضًا أنتم شعرتم أّنكم

 
 عليها التشديد عيدوأ اإلنجيل حقائق تعليم تّم لقد .طريقة بأّي المؤتمر في شارآوا من آّل إلى قلبنا صميم من امتناننا عن نعّبر
 .وحياتنا قلوبنا إلى السابَقين اليومين خالل سمعناها التي الرسائل ُندِخل عندما سُنباَرك .جميل بشكٍل

 
 على أشّجعكم أنا . Liahonaو  Ensignمجّلتي من المقبل العدد في متوّفرًة المؤتمر هذا مجريات ستكون العادة، جرت وآما
 العظات هذه من المزيد أآتسب أّنني الخاّصة حياتي في اآتشفت لقد .تتضّمنها التي الرسائل في يروالتفك مجّددًا الكلمات قراءة
 .أآبر بتعّمق أدرسها عندما الملَهمة

 
 على أّننا من الرغم وعلى .مكان آّل في الناس إلى لتصل والقاّرات المحيطات عبر امتّدت لها سابق ال للمؤتمر تغطيًة عرفنا لقد

 .وتقديرنا حّبنا لكم ونبعث بروحكم نشعر نحن منكم، العديد من ةبعيد مسافٍة
 

 بورَآت لقد .سنوات لعّدة المتفانية لخدمتهم جميعًا امتناننا عميق عن المؤتمر هذا في ُسرِّحوا الذين إلخوتنا أعّبر أن لي اسمحوا
 .الرّب عمل في مساهماتهم عبر الناس من ُتحصى ال أعداٌد

 
 في أفّكر وعندما .الرّب إّياها منحني سنة لكّل ممتنٌّ وأنا والثمانين الخامس ميالدي بعيد مؤّخرًا احتفلت لقد وأخواتي، إخوتي

 فيما جهودي ترشد بيده شعرت لقد اليوم، صباح رسالتي في ذآرت فكما .لي الكثيرة برآاته على أشكره الحياة، في اختباراتي
 .جميعًا أخدمكم وأن أخدمه أن باجتهاد حاولت

 
 واللذين جانبي إلى يخدمان اللذين المخلَصين مستشاَرّي لوجود ممتنٌّ أنا آم .متطّلب منصب هو الكنيسة رئيس منصب إّن

 للرجال أيضًا امتناني عن أعّبر أن أوّد .األولى الرئاسة إلى يأتي الذي العمل في للمساعدة الفائقة والقدرة الدائم االستعداد يملكان
 يؤّمنون الذين السبعين رابطة أعضاء مع المعّلم لقضّية آلٍل بال يعملون فهم .عشر اإلثني الرسل رابطة ونيشّكل الذين النبالء

 .لهم الملَهمة المساعدة
 
 وأوتادآم وفروعكم أجنحتكم في تفعلونه ما لكّل العالم حول آنتم أينما واألخوات اإلخوة أّيها أنتم بكم أشيد أن أيضًا أوّد

 .األرض على اهللا ملكوت بناء في تساعدون إليكم، الموّجهة الدعوات إرادتكم بملء تلّبون فعندما .وقطاعاتكم
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 متسامحين لنُكن بل األحكام، وُمصدري المنتقدين من نكون ال دعونا .الحاجة أوقات في ونتساعد البعض بعضنا نرعى أن عسى
 أجل من فلنصلِّ .الروحّية هذه في إرادتنا بملء البعض بعضنا نخدم أن وعسى .المحّب اللطف في دائمًا المخّلص حذو وحاذين
 .العون ونقّدم ُقدمًا ولنمِض بنا المحيطين حاجات لمعرفة اإللهام

 
 .ألمرنا ويهتّم يحّبنا الرّب إّن تدريجيًا، الخطر فيه يزداد عالم في نعيش أّننا من الرغم وعلى .الحياة في مسيرتنا في واثقين لنكن
 ال مشاآل شكل على حياتنا إلى المصاعب تدخل .الحاجة وقت في سيساعدنا .صائب هو بما نقوم فيما جانبنا إلى دائمًا إّنه

 بشكٍل أبينا لنشبه وننمو نتعّلم أن هو الفانية الحياة من الهدف إّن .محّصن بيننا شخٍص من ما .أبدًا لنختارها آّنا ولما نتوّقعها
 نتبع فيما حياتنا البهجة تمأل أن أيضًا يمكن .أليمة العبر تلك آانت مهما الصعبة، األوقات اللخ الِعبر أهّم نتعّلم ما وآثيرًا. أآبر
 .المسيح يسوع إنجيل تعاليم

 
 من عاش لقد .المعرفة هذه جّراء تغمرنا أن يجب التي العظمى للسعادة يا ١."العالم غلبت قد أنا .ثقوا ولكن: "قائًال الرّب نصحنا
 والعيش تضحيته قبول عبر له العظيم امتناننا نظهر أن وعسى .به نحتذي أن عسى .خطايانا ثمن ودفع .اأجلن من ومات أجلنا

 .ما يومًا بحضرته والعيش للعودة تؤّهلنا بطريقة
 

 عاّمة آسلطات أيضًا نحن .بها وأشعر إليها بحاجة فأنا .نّيتي على صلواتكم على أشكرآم سابقة، مؤتمرات في ذآرت وآما
 .معكم السماوي أبينا برآات أثمن تكون أن أجل من ونصّلي جميعًا منتذّآرآ

 
 ذلك حّتى معكم اهللا ليُكن .أشهر سّتة بعد التالي المؤتمر في مجّددًا نلتقي أن على المؤتمر سنختم األحّباء، وأخواتي إخوتي واآلن،
 .آمين المسيح، يسوع الرّب وفادينا مخّلصنا باسم .الحين

 
 مالحظة

 
 ٣٣: ١٦ ايوحّن .١
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61 Linda K. Burton 
General Relief Society Meeting 

General Relief Society Meeting, September 29, 2012 
 
 

 هل اإليمان بكّفارة يسوع المسيح مكتوٌب في قلوبنا؟
 

 ليندا بورتن
 

 الرئيسة العامة لجمعّية اإلعانة
 

 .آّفارة يسوع المسيح هي مكتوبٌة فعًال في قلوبناإّن قطع عهودنا وحفظها واالبتهاج بها سيكون اإلثبات على أّن 
 

وعلى الرغم من أّنني  .أخواتي العزيزات، لقد آنتّن في ذهني وقلبي ألشهر فيما رحُت أفّكر في هذه المسؤولية المليئة بالتحّديات
ه المختار وهذا يكفي في الوقت ال أشعر بأّنني على قدر المسؤولية التي أوِآلت إلّي، أعرف أّن الدعوة أتت من الرّب عبر نبّي

 ١."فالكّل سواء] خّدامه[أو بأصوات ] بصوت الرّب[سواًء آان "ُتعّلمنا النصوص المقّدسة أّنه  .الحاضر

 
 !لقد شعرُت بحّبه لكّل واحدٍة مّنا .ومن الهبات الثمينة المرتبطة بهذه الدعوة التأآيد على أّن اآلب السماوي يحّب آّل بناته

 
عاش إرميا في زمٍن ومكاٍن يّتسمان  .نجد في سفر إرميا نّصًا مقّدّسًا عزيزًا على قلبي .لنصوص المقّدسة مثلكّنأنا أحّب ا

 :فتنّبأ إرميا بالتالي . أي أّيامنا– ٢"زمن أمل خالل األّيام األخيرة لجمع إسرائيل"بالصعوبة، ولكّن الرّب سمح له بأن يتنّبأ بـ
 
 … .، وأآون لهم إلهًا وهم يكونون لي شعبًاوأآُتبها على قلوبهمأجعُل شريعتي في داخلهم : بعد تلك األّيام، يقول الرّب"
 

 ٣."آلُّهم سيعرفونني من صغيرهم إلى آبيرهم، يقول الرّب، ألّني أصفح عن إثمهم، وال أذآر خطّيتهم بعد"... 

 
هل نؤمن بأّن المغفرة المتوّفرة عبر  يدة في قلوبنا؟هل دعْونا الرّب إلى آتابة الشريعة أو العق .نحن الشعب الذي رآه إرميا

 الكّفارة التي يشير إليها إرميا تنطبق علينا شخصّيًا؟
 

لقد شارآنا الشيخ جيفري هولند بمشاعره منذ بضع سنوات حول اإليمان المتجّذر للرّواد الذين تابعوا رحلتهم نحو وادي سولت 
م يقوموا بذلك في إطار برنامج أو نشاط اجتماعي، بل ألّن إيمان إنجيل يسوع المسيح هم ل: "وقال .اليك حّتى بعد وفاة أوالدهم

  ."آان في نفوسهم وفي نخاع عظامهم

  
  :ثّم عّبر بعاطفٍة رقيقة

  
إّن أرض الموعد في مكان ما ': في علبة خبز ويتابعن المسيرة قائالت] أطفالهّن[هذه هي الطريقة الوحيدة لتدفن األّمهات "

  .'نصل إلى الوادي في نهاية المطافس .هناك

  
 ."وهّن استطعن قول ذلك بفضل العهود والعقيدة واإليمان والرؤيا والروح 
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إذا استطعنا الحفاظ على ذلك في عائالتنا وفي الكنيسة لعّل أمورًا آثيرة أخرى " :وختم بهذه الكلمات التي تدفعنا إلى التفكير

ُيقال لي أّن عربات الجّر هذه ال  .األمور التي ليست من الضروريات لن تعود مهّمًة بالنسبة إليناولعّل الكثير من  .سُتحّل تلقائيًا
وآما اضطّر أجدادنا إلى اختيار ما يأخذونه معهم، لعّل القرن الحادي والعشرين  .تستوعب سوى آّميًة محدودة من األغراض

 أو بعبارات ٤."إّنه أساس نفسنا وهو ما نحمله في نخاع عظامنا 'ربة؟ما الذي يمكننا وضعه في هذه الع': سيدفعنا إلى االختيار
 !في قلوبنا  هو مكتوٌبأخرى، إّنه ما

 
آرئاسة جديدة لجمعّية اإلعانة، لقد طلبنا من الرّب بجدٍّ أن يطلعنا على األمور األساسية التي يريدنا أن نضعها في عربة جمعّية 

وشعرنا أّن اآلب السماوي يريدنا أّوًال أن نساعد بناته الحبيبات على فهم عقيدة آّفارة  .هاإلعانة لنستمّر في المضي قدمًا بعمل
ثانيًا، فيما فّكرنا في الحاجة  .فعندما نقوم بذلك، نعرف أّن إيماننا سيزداد آما ستقوى رغبتنا في العيش في البّر .يسوع المسيح

فعندما ُتحفظ  . يريدنا أن نشّجع بناته الحبيبات على حفظ عهودهّن ببهجةاألساسية لتقوية العائالت والبيوت، شعرنا أّن الرّب
وأخيرًا، شعرنا أّنه يريدنا أن نعمل في إطار الوحدة مع المنّظمات المساعدة األخرى ومع قادتنا  .العهود، ُتقّوى العائالت

نصّلي بحرارة ليفتح آّل شخص مّنا قلبه  .الكهنوتّيين مجتهدين في البحث عن المحتاجين ومساعدتهم على التقّدم على الدرب
 .ويدع الرّب يحفر فيه عقائد الكّفارة والعهود والوحدة

 
آيف يمكننا أن نتوّقع تقوية العائالت أو مساعدة اآلخرين إن لم نكتب أّوًال في قلوبنا إيمانًا عميقًا وملتزمًا بيسوع المسيح وآّفارته 

آمل أن يبارك  .ليلة ثالثة مبادئ عن الكفارة ستزيد إيماننا بيسوع المسيح إن آتبناها في قلوبناأوّد أن أشارآكّن ال التي ال حّد لها؟
 .فهُم هذه المبادئ آّل شخٍص مّنا، أآّنا أعضاًء جددًا في الكنيسة أو أعضاًء فيها منذ بداية حياتنا

 
 ٥".ارة يسوع المسيحيمكن تصحيح آّل ما هو غير منصف في هذه الحياة من خالل آّف" :المبدأ األّول

 
إّن شهاداتنا مثل شهاداتكّن مكتوبٌة في قلوبنا بما أّننا واجهنا تحّدياٍت  .نحن نشهد معكّن على آّفارة مخّلصنا يسوع المسيح

ومن دون فهم خّطة السعادة المثالية لآلب السماوي وآّفارة المخّلص آعنصر محوري في  .وصعوبات مختلفة جعلتنا ننمو روحّيًا
يمكن : "ولكن ُيكَتب في القلوب المؤمنة .نحن نتشارك جميعًا بِمَحن الحياة . الخّطة، قد تبدو هذه التحّديات غير منصفةهذه

 ".تصحيح آّل ما هو غير منصف في هذه الحياة من خالل آّفارة يسوع المسيح
 

هتف " !ة أّن هذا جزٌء من الخّطة لنمّونا وتقّدمناالجواب هو ببساط لماذا يسمح الرّب بأن تصيبنا المعاناة والشّدة في هذه الحياة؟
عّلمنا الشيخ دالين أوآس أّن وقد  .عندما علموا أّنهم سيحظون بفرصة المجيء إلى األرض الختبار الحياة الفانية ٦"جميع بني اهللا

 ٧."ينةتحّوالتنا الضرورية تتحّقق غالبًا عبر المعاناة والشّدة أسرع مّما تفعل عبر الراحة والطمأن"

 
 سنة من جون موريس في ساينت ١٧تزّوجت ماري لويس واآر عن عمر  .ُيظهر مَثُل أخٍت مؤمنة من الرّواد هذه الحقيقة

 ودخال إلى وادي سولت اليك بعد فترة قصيرة من عيد ١٨٥٣عبر الزوجان السهول مع القّديسين عام  .لويس، ميسوري
ولكّن معاناتهما وصعابهما لم تنتِه  .ما من الحرمان الذي عرفه القّديسون اآلخرونوآانا قد عانيا خالل رحلته .زواجهما األّول

وفي إحدى الّليالي عندما ...  .ُوِلد لنا ابٌن" : سنة١٩آتبت ماري في السنة التالية عن عمر  .عندما وصال إلى وادي سولت اليك
 ."'ن هذا الطفل الصغيرستفقدي'سمعُت صوتًا يهمس في أذني، ... آان عمره شهَرين أو ثالثة

 
توّفي الصبّي في  .ولكّن حالة الطفل بقَيت تسوء... قمنا بكّل ما في وسعنا، " .في فصل الشتاء، راحت تتدهور صّحة الطفل

أصاب المرض  .ولكّن مَحنها لم تنتِه عند هذا الحّد ."فشربُت الكأس المّرة باالفتراق عن لحمي ودمي... فبراير/الثاني من شباط
 . ماري أيضًا وتوّفي بعد ثالثة أسابيع من فقدانها لطفلهازوج
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 يومًا فقط، في أرٍض ٢٠وهكذا ُحرمت وأنا ال أزال في مرحلة المراهقة من زوجي وابني الوحيد خالل فترة " :فكتبت ماري

يت لو أتوّفى أنا أيضًا فتمّن... غريبة وعلى بعد مئات الكيلومترات من أهلي وعائلتي مع جبٍل من المصاعب التي تنتظرني 
 ]."أحّبائي[ألنضّم إلى 

 
ووحدتي الكبيرة وفيما آنت أبكي بمرارة ] زوجي[وتذّآرت غياب ...  .آنت أتمّشى مساء يوم أحد مع صديقتي" :وتابعت ماري

 بحقيقته بقّوة استطعُت أن أرى، في ما يشبه الرؤيا في ذهني، جبَل الحياة الكثير االنحدار الذي سأضطّر إلى تسّلقه وشعرت
وعبر  .قادٌر على إنقاذنا] مخّلصنا، يسوع المسيح[ولكّن انتابني شعوٌر عميٌق باالآتئاب ألّن العدو يعرف متى يهاجمنا،  .شديدة

 ٨."المساعدة التي منحني إّياها اآلب، تمّكنت من أن أصارع آّل القوى التي بدت مصطّفًة ضّدي في تلك المرحلة... 

 
 سنة المبكر أّن الكّفارة تعطينا التأآيد بأّن آّل ما ليس منصفًا في هذه الحياة يمكن أن ُيَصحَّح ١٩عمر تعّلمت ماري في 
 . حتى أعمق األحزان–وسُيصحَّح بالفعل 

 
 ٩.الكّفارة تحمل قّوًة ُتمّكننا من التغّلب على اإلنسان الطبيعي لنصبح تالميذ حقيقّيين ليسوع المسيح :المبدأ الثاني

 
وهي عندما نتمّكن من تعليم هذه العقيدة أو المبدأ بطريقة تسمح لطفٍل  .ر طريقٌة لمعرفة أّننا تعّلمنا عقيدًة أو مبدًأ من اإلنجيلتتوّف

لعّل ذلك  .يمكن أن نستخدم تشبيهًا موجودًا في درس من االبتدائية آمورٍد قيِّم لتعليم األطفال آي يفهموا الكّفارة .بأن يفهمهما
 .يساعدنا فيما نعّلم أوالدنا وأحفادنا أو أصدقاءنا من الديانات األخرى الذين يرغبون في فهم هذه العقيدة األساسيةيمكن أن 

 
بكّل ما في وسعها ] قامت[ .لم تستطع الخروج منها] أّنها[آانت تمشي على الطريق في حفرٍة عميقة لدرجة ] امرأٌة[وقعت "
شخٌص لطيف من ] سمعها[تطلب المساعدة وابتهجت عندما ] المرأة[راحت  ].وحدها[ها الخروج من] تكن تستطيع[لم ] لكّنها[و

 ].حّريتها[ذلك بتسّلق السلَّم إلى خارج الحفرة واستعادة ] لها[وسمح  .الماّرة وأدخل سلَّمًا في الحفرة
 
ومثلما سمع الماّر  .لخروج منها وحدناواقتراف الخطيئة هو مثل الوقوع في الحفرة، ال يمكننا ا .في الحفرة] المرأة[نحن مثل "

وهكذا يمكن مقارنة  .، أرسل اآلب السماوي ابنه الوحيد ليؤّمن لنا وسيلة الخروج]المرأة[اللطيف صرخة النجدة التي أطلقتها 
من مجّرد إنزال  إّال أّن المخّلص يقوم بأآثر ١٠."آّفارة يسوع المسيح بإنزال سّلٍم إلى الحفرة؛ فهي تعطينا وسيلة الخروج منها

وآما أّن المرأة في الحفرة اضطّرت إلى تسّلق  "١١."يدخل إلى أعماق الحفرة ويخّولنا أن نستخدم السّلم لنخرج منها"السّلم، إّنه 
 .السّلم، علينا أن نتوب عن خطايانا ونطيع مبادئ اإلنجيل ومراسيمه لنخرج من حفرتنا ونسمح للكّفارة بأن تعمل في حياتنا

 ١٢."بعد آّل ما نستطيع القيام به، تعطينا الكّفارة إمكانية أن نصبح مستحّقين للعودة إلى حضرة اآلب السماويوهكذا، 

 
إّنها  .لقد حظيُت مؤّخرًا بشرف التعّرف إلى رائدٍة من الزمن العصري وهي ابنٌة حبيبٌة هللا ومهتدية جديدة إلى الكنيسة في تشيلي

لقد استطاعت عبر الكّفارة أن تضع الماضي خلفها وهي تسعى بجهٍد اآلن لتصبح تلميذًة حقيقّية  .أمٌّ عازبة لديها ابنان صغيران
يجب أن نعرف أّن يسوع المسيح جاء إلى األرض " :وفيما أفّكر فيها يراود ذهني مبدأ عّلمه الشيخ دايفد بدنار .ليسوع المسيح

ولكن علينا أن نفهم أيضًا أّن الرّب يريد عبر آّفارته وبقّوة الروح  . وهذا أمٌر أساسي ومؤسِّس لعقيدة المسيح–من أجلنا ليموت 
 ١٣." ليس فقط إلرشادنا بل أيضًا لتقويتنا–فينا يحيا القدس أن 

 
وفيما آنت أتناقش مع هذه األخت التشيلية حول آيفّية البقاء على الدرب المؤّدي إلى الحياة األبدية، أآََّدت لي بحماس أّنها آانت 

" هناك"آانت قد أمضت الجزء األآبر من حياتها خارج الدرب وأعلنت أّنه ما من شيٍء  . على االستمرار على الدربعازمة
 .إّنها ُتكَتب في قلبها .إّن القّوة الممكِّنة للكّفارة تعيش في داخلها .أي خارج الدرب آانت تريد استعادته في حياتها
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ن الحفرة لكّنها أيضًا تعطينا القّوة لالستمرار على الطريق المستقيم الضّيق الذي يعيدنا إلى هذه القّوة ال تمّكننا فقط من الخروج م

 .حضرة أبينا السماوي
 

 .الكّفارة هي البرهان األعظم الذي نملكه عن حّب اآلب ألبنائه :المبدأ الثالث
 

 حزن أبينا السماوي لّما أرسل ابنه ليعاني معاناة ال فّكروا بمدى" :من الجّيد لنا أن نتأّمل في هذه الفكرة المؤّثرة للشيخ أوآس
 ١٤!"فهذا خير دليٍل على حّبه لكّل مّنا .توصف من أجل خطايانا

 
ال بّد من أن يدفعنا عمل الحّب العظيم هذا إلى أن نرآع جميعًا ونصّلي بتواضع لنشكر أبينا السماوي ألّنه أحّبنا إلى حّد أّنه أرسل 

 .ليعاني من أجل خطايانا وآالم قلبنا وآّل ما يبدو غير منصٍف في حياتنا الفردّية الخاّصةابنه الوحيد والكامل 
 

قالت امرأٌة آانت قد عانت من سنوات من الِمحن " :فقد قال أتتذآَّرن المرأة التي تحّدث عنها الرئيس ديتر أختدورف مؤّخرًا؟
ولكّنني ال أزال  .مجّعدة وممّزقة ومّتسخة ومعّذبة ومشّوهة –ديمة  دوالرًا ق٢٠لقد فهمت أّنني مثل ورقة ': واألسى وهي تبكي

على الرغم من أّنني قد ال أبدو جّذابًة وحّتى لو ُعذِّبت واسُتخدمت، ما زالت قيمتي  .أّي أّنه لدّي قيمة معّينة . دوالرًا٢٠ورقة 
 .١٥"' دوالرًا آامًال٢٠

 
 .ماوي وأّنها آانت تستحّق بالنسبة إليه أن يرِسل ابنه ليكّفر عن خطاياها شخصّيًاتعرف هذه المرأة أّنها ابنٌة محبوبة ألبيها الس

آيف تغّير معرفتنا لقيمتنا بالنسبة إليه  . وهو أّنها ابنٌة محبوبة هللا–يجب أن تدرك آّل أخت في الكنيسة ما أدرآته هذه المرأة 
آيف تزيد معرفتنا لقيمتنا بالنسبة  ليه على رغبتنا في خدمة اآلخرين؟آيف تؤّثر معرفتنا لقيمتنا بالنسبة إ طريقًة حفظنا لعهودنا؟

عندما تكون عقيدة الكّفارة مكتوبًة في   بشكٍل عميق جّدًا؟–إليه رغبتنا في مساعدة من هم بحاجة إلى فهم الكّفارة آما نفهمها 
سيتعّرف إلينا  . أن نكون عندما يأتي مّرًة جديدةأعماق قلب آّل واحدٍة مّنا، سنبدأ بالتحّول إلى األشخاص الذين يريدنا الرّب

 .آتلميذاته الحقيقّيات
 

 وفيما نعي هذه العقيدة، التي بّشر بها مالك من اهللا ١٦.يطرأ في قلوبنا" تغيير عظيم"أتمّنى أن تتسّبب آّفارة يسوع المسيح بـ
بعد أن صّلوا بشكٍل عظيم لتطبَّق الكّفارة في حياتهم، ف .، أعدآّن بأّننا سنشعر بما شعر به شعب الملك بنيامين١٧"بفرٍح عظيم"
] يأمرهم[مطيعين لوصاياه في آّل ما ] يكونوا[مشيئته، وأن ] يصنعوا[بأن ] اهللا... [عقد عهد مع " وأرادوا ١٨"امتألوا بالفرح"
أرجو  .ح مكتوبٌة فعًال في قلوبنا وهكذا سيكون قطعنا للعهود وحفظها واالبتهاج بها اإلثبات على أّن آّفارة يسوع المسي١٩."به

 :منكّن أّيتها األخوات أن تتذّآرن هذه المبادئ الثالث
 
 ٢٠."يمكن تصحيح آّل ما هو غير منصف في هذه الحياة من خالل آّفارة يسوع المسيح" .١

 
 ٢١.لمسيحالكّفارة تحمل قّوًة تمّكننا من التغّلب على اإلنسان الطبيعي لنصبح تالميذ حقيقّيين ليسوع ا .٢

 
 ٢٢.الكّفارة هي البرهان األعظم الذي نملكه عن حّب اآلب ألبنائه .٣

 
 أتمّنى أن ٢٣."، وأآون لهم إلهًا وهم يكونون لي شعبًاوأآُتبها على قلوبهمأجعُل شريعتي في داخلهم : بعد تلك األّيام، يقول الرّب"

 .باسم يسوع المسيح، آمين .د على  حقيقتهاوأنا أشه .نسأل الرّب أن يكتب مبادئ الكّفارة هذه في قلوبنا
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62 Carole M. Stephens 
General Relief Society Meeting 

General Relief Society Meeting, September 29, 2012 
 
 

 أن نصحى تمامًا لواجباتنا
 

 آارول ستيفنز
 

 المستشارة األولى في الرئاسة العاّمة لجمعّية اإلعانة
 

 .زاء والتقوية والتمكين والقدرة الشفائّية التي تمنحها الكّفارةعلينا أن نصحو لواجباتنا ونستمّر بإيمان فيما نستفيد من الع
 

 .بعد أن تلّقيُت دعوتي إلى الرئاسة العامة لجمعّية اإلعانة، ساورتني رغبٌة في معرفة المزيد عن النساء اللواتي خَدمن من قبلي
أّيتها : "فهي قالت .سة العامة الثانية لجمعّية اإلعانةوقد أّثَرت فيَّ تعاليم األخت زينا يونغ، التي خدمت آمستشارٍة أولى في الرئا

 وقمُت بالمزيد من البحوث في النصوص  واجبات ونصحىفّكرت في آلمَتي . ١"األخوات، علينا أن نصحى لواجباتنا بأنفسنا
 .المقّدسة

 
 :عّلم بولس قّديسي زمنه في العهد الجديد قائًال

 
 … .إّن خالصنا اآلن أقربإّنها اآلن ساعٌة لنستيقظ من النوم، ف"
 
 ٢."أسلحة النور] لنلبس[قد تناهى الليل وتقارب النهار، "

 
 :في آتاب مورمون، عّلم ألما شعبه الواجبات المقّدسة لمن يقطع عهدًا مع اهللا

 
بعضكم البعض واآلن بما أّنكم ترغبون في الدخول إلى حظيرة اهللا، وفي أن ُتدعوا شعبه وأّنكم مستعّدون ألن تحملوا أثقال "

 .ليصير حملها خفيفًا
 
نعم، وبما أّنكم مستعّدون ألن تبكوا مع الباآين؛ نعم وأن تعّزوا من يحتاج إلى تعزية وأن تقفوا شهودًا لّله في آّل األوقات وفي "

 … ...آّل األشياء وفي آّل األمكنة
 
اسم الرّب آشهادٍة أمامه بأّنكم قد عقدتم عهدًا معه بأن إذا آانت هذه رغبة قلوبكم فماذا يمنعكم من العماد ب: هأنذا أقول لكم"

 تخدموه وتحفظوا وصاياه فيسكب عليكم روحه بغزارة؟
 
 ٣."هذه هي رغبة قلوبنا: فلّما سمع القوم هذه الكلمات صّفقوا بأيديهم من الفرح وهتفوا"

 
التي يجب أن نصحى إليها في " الواجبات"ي دفعني إعالن األخت يونغ وهذه المقتطفات من النصوص المقّدسة إلى التفكير ف

 .يومنا هذا
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 ٤."عندما نقطع العهود ونحفظها، نخرج من العالم إلى ملكوت اهللا"عّلمنا الشيخ روبرت هايلز أّننا  .نحن نقطع عهدًا عندما نتعّمد

 
لها مختلفًة آما أّن ما نرتديه يصبح تصبح األمور التي نستمع إليها ونقرأها ونقو .مختلف بشكٍل ونتصّرف مظهرنا يختلف .نتغّير

 .مختلفًا ألّننا نصبح بنات اهللا يربطنا به العهد
 

هو  .وعندما نتثّبت، نتلّقى هبة الروح القدس والحّق بأن نحظى بالتأثير الدائم لعضو من الهيئة اإللهية ليرشدنا ويعّزينا ويحمينا
يقترف غلطًة "يعّلمنا الرئيس بويد باآر أّن ما من أحٍد مّنا  .دة إلى العالميحّذرنا عندما نتعّرض لتجربة التخّلي عن عهودنا والعو

 ٥."خطيرة من دون أن ُيحذَّر مسبقًا بواسطة دعوات الروح القدس

 
هل قلبنا  .ومن أجل الحصول على هذه الهبة وعلى رفقة الروح الدائمة، يجب أن نكون مستحّقات ومتنّبهات لتفّقد حالة قلبنا

 العالم مّما شّتت ضّجة من الكثير بدخول ألّننا سمحنا تدريجيًا أقسى باتت قلوبنا أو أّن لبنا مّتضع وقابل للتعّلم وطيِّب؟هل ق رقيق؟
 الروح؟ من التي أتت حتمًا الرقيقة الدعوات عن انتباهنا

 
] قلبي[إن آان قد طرأ على : "سنا بانتظامخالل رحلتنا الفانية، نحتاج إلى أن نسأل أنف .عندما تعّمدنا، تغّيرت قلوبنا وصَحونا لّله

  وإن آان الجواب آّال، فلَم ال؟٦"بهذا اآلن؟] أشعر[أن ] أيمكنني... [تغييٌر
 

وقد جعلهم يصحون لتلّقي برآات الهيكل التي قّوتهم . ٧]"قلوبهم[التغيير العظيم على "لقد اختبر العديد من القّديسين األوائل هذا 
 لتسّلم المراسيم ٨"إلى الهيكل طيلة النهار وحّتى وقٍت متأّخر من الليل"ذهب القّديسون األوائل في نافو  .في القيام بواجباتهم

 .وقطع العهود قبل بدئهم برحلتهم نحو الغرب
 

تعّددت البرآات التي حصلنا عليها في بيت الرّب، والتي وّلدت فينا " :قالت ساره ريتش وهي أخٌت من جمعّية اإلعانة في نافو
سعادة وتعزية وسط آّل أسانا وسمحت لنا بالتسّلح باإليمان باهللا، إذ علمنا أّنه سيرشدنا ويدعمنا في الرحلة غير المعروفة التي 

 .٩"تنتظرنا

 
آانوا يعرفون في أعماق  .باتوا صاحين ليتصّرفوا. وهكذا بفضل قلوٍب غيَّرها اإليمان بالمخّلص، اعتمدوا على قّوة آّفارته

شعر  . هناك َمن يفهم شّدتهم الشخصية ألّنه عانى منها ألجلهم في حديقة جثسيماني وعلى الصليب، أال وهو المخّلصقلوبهم أّن
وألّنه عانى من آّل هذه األمور  .عانى من مآسيهم واضطهادهم وجوعهم وتعبهم وخسارتهم .بخوفهم وشّكهم وألمهم ووحدتهم

 ١٠."لمتعبين والّثقيلي األحمال وأنا أريحكمتعالوا إلّي يا جميع ا: "تمّكن من القول لهم

 
علموا أّن التضحية ستكون ضرورية  .علموا أّن الرحلة ستكون طويلة وأّن واجبهم سيكون صعبًا .وثقوا بالنبّي وتبعوه .وقد أتوا

 .ولكّنهم آانوا مستعّدين روحّيًا ألّن إيمانهم دعمهم وتمّسكوا بعهودهم
 

آانت تقول  .عٌة من القّديسين رسالًة في قاعة االجتماع في الهيكل الذي اضطّروا إلى ترآهوقبل مغادرة نافو، آتبت مجمو
 ١١".احتذوا بنا: لقد شهد الرّب على تضحيتنا: "الرسالة

 
ما هي : "وآنُت أسأل نفسي صباح آّل يوم .لقد شارآُت مؤّخرًا في مسيرة على درب سفر الرّواد مع شّبان وشاّبات من جناحنا

 "آيف لي أن أحتذي بهم؟ ؟تضحيتي
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مرحلة جّر " آلم عندما وصلنا إلى موقع على الدرب ُيدعى ١٣في اليوم الثاني من المسيرة آّنا قد جررنا عربات الجّر مسافة 

ى األعلى وفيما بدأنا نجّر عرباتنا، نظرُت إل . تّمت تفرقة الرجال والنساء، وُأرسل الرجال أمامنا إلى قّمة إحدى التالل ".النساء
 .ألرى إخوتنا في الكهنوت، بشيبهم وشبابهم، مصطّفين على طَرَفي الدرب خالعين قّبعاتهم احترامًا للنساء

 
آان رأسي منخفضًا  .آان الدرب سهًال في البداية ولكّننا سرعان ما أصبحنا في الرمال العميقة وصارت التّلة شديدة االنحدار

آانت قد  .وآنت أدفع العربة بكّل قواي عندما شعرت بأحدهم يجّر العربة فنظرت ألرى لكسي وهي إحدى شاّباتنا وجارتي
عندما بلغنا القّمة، آنت أريد فعًال العودة لمساعدة من  .جّرت عربتها حّتى القمة وعادت إلينا عندما الحظت حاجتنا إلى المساعدة

راقبت بامتنان فيما  ! مّرت في ذهني أآثر من مّرةسكتة قلبيةكّنني آنت ألهث وقلبي ينبض بسرعة لدرجة أّن عبارة آّن خلفي ول
 .رآنت شاّباٌت أخريات عرباتهّن وهَرعن للمساعدة

 
 بالشكل لم أتحّضر جسدّيًا" :فكتبت .بعد وصول الجميع إلى القّمة، خّصصنا بعض الوقت لتسجيل المشاعر في دفاتر يومّياتنا

قد ال أضطّر إلى جّر عربٍة مجّددًا في حياتي ولكّنني ال أريد أن  .الكافي، لذلك لم أآن أملك القّوة الكافية لمساعدة من آّن ورائي
 !"أخذل أخواتي روحّيًا أبدًا

 
 .تعّلمته قد آنت ما في رتفّك خالل آّل رحلتنا، .واآلخرين عائلتي تجاه لواجباتي روحّيًا جعلتني أصحو مقّدسًة تجربًة هذه آانت

 
 المئة في  ٢٠حوالي  آان .ال يزلن حّتى اليوم يفعلن ذلكقد جررَن عرباتهّن وحدهّن واللواتي آّن فّكرت أّوًال بأخواتي اللواتي 

 آان و أ متزّوجًا يكن منهّن لم فالبعض .على األقّل خالل جزٍء من الرحلةوحدهّن  تلك العربات األولى  قافالت في النساء من
 الشاّبات العهد بنات – سوّيًا جميعهّن  عملت١٢.الكثيرات منهّن آّن من األّمهات العازبات .األرامل من النساء المطّلقات أو

 .واحد هدٍف أجل ومن واحد درٍب  على –الحياة دروب مختلف من والبالغات،
 

ذين، مرئّيين وغير مرئّيين، يراقبون حولهم ويالحظون ذّآرتني األخوات اللواتي ذهبَن لمساعدة أخواتهّن المحتاجات إلى منق
 .الحاجات بسرعة ويتصّرفون على أساسها

 
وسأآون على يمينكم ويسارآم وتكون روحي في قلوبكم، ويحيط بكم  .سأذهب أمام وجوهكم" :فّكرت في آلمات الرّب عندما قال

 ١٣."مالئكتي لكي ُيسندوآم

 
 القّوة التي يستخدمها اهللا من –إّن قّوتهم الكهنوتية  .مؤمنون ومطيعون يحفظون العهدآان يصطّف على جانَبي الدرب رجاٌل 

ويمكن لهذه القّوة أن تكون معنا دائمًا  .آانوا أمامنا ليذّآرونا بأّننا لسنا وحدنا أبدًا . أعلتنا وقّوتنا ودعمتنا–أجل مبارآة آّل أوالده 
 .فيما نحفظ عهودنا

 
 .الرحلة خالل الرجال الكثير من مات .افترقوا عن عائالتهم خالل الرحلة فترآوها تجّر العربات وحدهافّكرت في الرجال الذين 

 عائالتهم لوصول هاجر قبًال للتحضير قد وآان البعض .وبقي بعض األبناء في ديارهم لتأدية خدمة تبشيرّية في مسقط رأسهم
 .عهودهم حفظ عدم اختاروا ألّنهم منهم بخياٍر غابوا وآخرون .اليك سولت وادي إلى

 
ونحن نستمّر في التعليم والسعي وراء  .ومثل هؤالء الذين سبقوا اآلخرين، يعيش الكثيرون اليوم في ظروٍف ليست بالمثالية

ن المثالية ألّننا نعرف أّن السعي الدائم سيجعلنا نتقّدم على الدرب ويعّدنا لفرٍص بالحصول على آّل البرآات الموعودة فيما نكو
 ١٤"الرّب] منتظري"[من 
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فهذه الحياة الفانية هي فترة اختبار وسنظّل نحظى  .لقد عانى آّل شخٍص مّنا من الشّدة في حياته وسنستمّر في مواجهة الصعاب

 .بفرص استخدام قدرتنا على اختيار ما نتعّلمه من الشّدة التي ال بّد من أن نواجهها
 

إّن المراسيم الخالصّية التي " :بإيمان ألّننا نعي ما عّلمنا إّياه الرئيس توماس مونسننحن آبنات اهللا ماضياٌت على الدرب 
نتسّلمها في الهيكل والتي تتيح لنا أن نعود يومًا إلى أبينا السماوي في إطار عالقة عائلية أبدية وأن ُنمنح برآات وقّوة من 

 ١٥."األعالي، تستحّق آّل تضحيٍة وآّل جهد

 
وض غمار الرحلة بل علينا أن نصحو لواجباتنا ونستمّر بإيمان فيما نستفيد من العزاء والتقوية والتمكين والقدرة ال يكفي أّن نخ

 .الشفائية التي تمنحها الكّفارة
 

 اهللا نحن بناٌت يحفظن العهد في ملكوت !أنتّنمن أنا ال أعرف الكثير منكّن شخصّيًا ولكّنني أعرف  .أحّبكّن أنا أّيتها األخوات،
 .ونحن مستعّداٌت للقيام بواجبنا وقد ُمِنحنا القّوة عبر عهودنا

 
لنبدأ من حيث  .لنبدأ بأنفسنا .تعّد جمعّية اإلعانة النساء لبرآات الحياة األبدية عبر توعيتنا روحّيًا لتعزيز إيماننا وبّرنا الشخصي

 .ئالت والبيوت ومساعدة اآلخرين بشكٍل أفضلعندما نكون صاحيات روحيًا، سنتمّكن من تقوية العا .لنبدأ اليوم .نحن
 

نحن بنات أبينا  .اصَحين لواجبنا .اصَحين لهوّيتنا .هذا عمٌل خالصي، وقّوة الكّفارة المعّززة والممكِّنة تجعله قابل التحقيق
 .أشهُد على ذلك باسم يسوع المسيح، آمين .السماوي، الذي يحّبنا

 
 مالحظات

 
١. Zina D. Young, in Woman’s Exponent, Oct. 15, 1877, 74 
 
 
 ١٢–١١: ١٣الرسالة إلى أهل رومية  .٢
 
 
 ١١–٨: ١٨موصايا  .٣
 
 
٤.Robert D. Hales, “Modesty: Reverence for the Lord,” Liahona, Aug. 2008, 21; Ensign, Aug. 

2008, 36 
 
 
٥.Boyd K. Packer, “How to Survive in Enemy Territory,” Liahona, Oct. 2012, 35;  New Era, 

Apr. 2012, 3 
 
 
 ٢٦: ٥ألما  .٦
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 ١٤: ٥ألما  .٧
 
 
٨. Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society (2011), 29 
 
 
٩. Sarah Rich, in Daughters in My Kingdom, 30 
 
 

 ٢٨: ١١مّتى  .١٠
 
 

١١. In Daughters in My Kingdom, 30 
 
 

١٢. Research conducted by Jolene S. Allphin from stories and company rosters; see Tell My 
Story, Too, 8th ed. (2012) 

 
 

 ٨٨: ٨٤المبادئ والعهود  .١٣
 
 

 ٣١: ٤٠إشعياء  .١٤
 
 

مايو /، أّيارانون بعد المئةنصف السنوي الحادي والثم المؤتمر العام، "منارٌة للعالم–الهيكل المقّدس"توماس مونسن،  .١٥
٢٠١١ 
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63 Linda S Reeves 
General Relief Society Meeting 

General Relief Society Meeting, September 29, 2012 
 
 

 الرّب لم ينسكّن
 

 ليندا ريفز
 

 المستشارة الثانية في الرئاسة العامة لجمعّية اإلعانة
 

 . نشعر بحّبهما ورحمتهما في معاناتنايمكننا أن...  .إّن أبانا السماوي ومخّلصنا يسوع المسيح يعرفاننا ويحّباننا
 

 .العديد منكّن هّن أعضاء في الكنيسة من الجيل األّول أو الثاني .شهاداتكّن قّوة تذهلنا العالم، حول من باألخوات نلتقي عندما
ن أجل قطع نحن نرى عددًا من األخوات يخدمن في دعواٍت مختلفة، ويجَتْزن مسافات طويلة للحضور إلى الكنيسة ويضّحين م

 !أنتّن رائدات الرّب في عصرنا هذا .نحن نكّرمكّن .عهود الهيكل المقّدسة وحفظها
 

واآتشفنا أّن مولي  .لنتال خالل زيارتنا لمتحٍف في أستراليا تعّرفت أنا وزوجي ميل مؤّخرًا على مرشدة متطّوعة اسُمها مولي
إّنها ابنٌة وحيدة ووالداها قد توّفيا منذ سنوات  .ّي أوالد ولم تتزّوج قّطوهي امرأٌة لطيفة في السبعينات من عمرها لم يكن لديها أ

ولكن فجأًة غمرتني شهادة من الروح وآأّن اآلب السماوي يتكّلم  .إّن أقرب عائلة إليها هي نسيَبان يعيشان في قاّرة أخرى .عديدة
 !"ٌة جّدًا في عائلتي، وهي ليست وحدها أبدًاهي ابنٌة مهّم !أنا أبوها !مولي هي ابنتي !مولي ليست وحدها" :بنفسه

 
آان يسوع يحّب مرثا وأختها : "تقول لنا النصوص المقّدسة .إّن قّصة لعازر هي إحدى القصص المفّضلة لدّي من حياة المخّلص

هذا المرض "ين قائًال إّن علم يسوع أّن لعازر مريٌض جّدًا ولكّن يسوع لم يأِت فورًا؛ بقي بعيدًا ليوَم. ١"لعازر] أخيهما[و] مريم[
 ٢."ألجل مجد اهللا، ليتمّجد ابن اهللا به

 
وهرعت مرثا . ٤"صار له أربعة أّيام في القبر"وآان لعازر  . وأخبرته بما حصل٣"الَقته"وعندما سمعت مرثا أّن يسوع آٍت 

ها األسى لتالقي يسوع وخرَّت عند فقامت مريم سريعًا وقد أثقل. ٥والحزن يغمرها إلى منزلها لتخبر مريم أّن الرّب قد حضر
 ٦.رجليه وبكت

 
 .وسأل أين وضعوه" انزعج بالروح واضطرب... تبكي، ] مريم[لّما رأى يسوع "وُيقال لنا 

 
 ٧"يا سّيد، تعاَل وانُظر: قالوا له"
 

 ٨."بكى يسوع: "ثّم نقرأ إحدى الكلمات من األآثر تعاطفًا وحّبًا في النصوص المقّدسة
 

، فانزعج ]معهما[يسوع إلى الشعور باألسى ... دفعت رؤية المرأتين الّلتين سيطر عليهما األسى " :تلمج ايمسج الرسول آتب
تشهد هذه التجربة على التعاطف والرحمة والحّب الذي يكّنه مخّلصنا وأبونا السماوي لكّل واحٍد مّنا في . ٩"بالروح واضطرب

 . لشّدة وآالم الحياةآّل مّرة ُيثِقل آاهَلنا القلُق والخطيئة وا
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 .هما يعرفان عندما نتأّلم أو نعاني بأّي طريقة .أخواتي العزيزات، إّن أبانا السماوي ومخّلصنا يسوع المسيح يعرفاننا ويحّباننا

ك عمًال أو سُتشَفين قريبًا أو سيجد زوج .ال يهّم إذا آنت تتأّلمين اآلن ألّن آّل شيء سيكون على ما يرام قريبًا: "هما ال يقوالن
 .هما يشعران بعمق معاناتكّن ويمكننا أن نشعر بحّبهما وتعاطفهما في معاناتنا ."سيعود ابنك الضاّل

 
 :شهد ألما آالتالي

 
 .وهو يسعى متعّرضًا لأللم والعذاب وشّتى التجارب، ليتّم الذي قيل من أّنه يحمل آالم قومه وأمراضهم"
 
 ١٠."تبعًا ألسقامهم... مًة، ويعرف أن يقدِّم لقومه العون فتمتلئ أحشاؤه رح... ويأخذ أسقامهم "
 

عندما نتساءل إذا آان مخّلصنا وأبونا السماوي يعرفاننا أو إلى أّي مدى يعرفاننا شخصيًا، يمكننا أن نتذّآر آلمات المخّلص إلى 
 :أولفر آاودري

 
 .١١"ي تعرف حقيقة هذه األشياءإذا رغبت في شهادة أخرى فاذآر الليلة التي فيها صرخت لي في قلبك آ"
 

 ١٢."ال يوجد أحد سوى اهللا الذي يعرف أفكارك ونوايا قلبك"لقد أعلن المخّلص له من قبل أّنه 
 

 . ويتذّآر وقت الصالة والليلة بالضبط–ذّآر المخّلص أولفر بأّنه آان يعرف آّل تفصيٍل من تلك الصالة المتضّرعة 
 

لم  .ومع مضّي األسابيع واشتداد حّدة مرضه، اقتنعت أآثر فأآثر بأّنه آان يحتضر .زوجيمنذ عّدة سنوات، أصاب مرٌض نادر 
آانت لدينا عائلة آبيرة وشاّبة وزواج أبدّي محّب ومجّرد فكرة خسارة زوجي وتربية أوالدي وحدي  .أخبر أحدًا عن مخاوفي

ألّيام عّدة توّقفت عن الصالة والتخطيط  .أبي السماويأخجل أن أقول إّنني ابتعدت عن  .مألتني بالوحدة واليأس وحّتى الغضب
 .ولكّنني استوعبت في نهاية المطاف أّنني ال أستطيع القيام بذلك وحدي .واآتفيت بالبكاء

 
وللمّرة األولى منذ عّدة أّيام، رآعُت وأفرغت آّل ما في قلبي إلى أبي السماوي ورجوته أن يسامحني ألّنني ابتعدت عنه، 

آنت أعرف أّنه ال بّد من أن  .وأخبرته عن أعمق مشاعري، وقلت أخيرًا أّنني سأقوم بذلك إذا آان فعًال ما يريدني أن أقوم به
 .يكون لديه خّطة لحياتنا

 
وآأّنني شعرت  .وآأّن رداًء من الحّب آان يلّفني .ما بقيُت راآعًة أفرُغ ما في قلبي، اعتراني شعوٌر لطيف وهادٌئ ومحّبوفي

وراحت صّحة زوجي  .وعزمت على أّال أبتعد عنه مجّددًا أبدًا ."آان هذا آّل ما أريد أن أعرفه: "باآلب السماوي يقول لي
 .تعافى آّليًاتتحّسن تدريجًا وبشكٍل مذهل حّتى 

 
ولكّن الجواب  . سنة من العمر ورجوناه أن يحفظها على قيد الحياة١٧وبعد سنوات، رآعُت أنا وزوجي إلى جانب ابنتنا البالغة 

 آان آّال هذه المّرة إّال أّن شعور الحّب والسالم ذاته الذي وعدنا به مخّلصنا آان قوّيًا بالقدر ذاته وعلمنا أّنه على الرغم من أّن
لقد فهمنا ما معنى أن نلقي هّمنا على الرّب، أن نعرف  .اآلب السماوي آان يدعوها للعودة إليه، سيكون آّل شيء على ما يرام

 .أّنه يحّبنا ويتعاطف معنا في مآسينا وآالمنا
 

رعٍب " تحّدث ألما عن فقد .ومن أرّق اللحظات التي تجمع بين األب وابنه في آتاب مورمون شهادة ألما االبن إلى ابنه حيالمان
وبعد شعوره بثقل آّل خطاياه على  .شعر به عندما تخّيل نفسه ماثًال في حضرة اهللا لُيحاَآم على معاصيه الكثيرة" ال يوصف

  عندما " بلغ من العمق والعذوبة"ثّم وصف لحيالمان سروره الذي  .مدى ثالث أّيام ولياٍل، تاب وتضّرع للمخّلص آي يرحمه
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اهللا مستويًا على "عند التفكير في المثول أمام عرش اهللا، رأى ألما " رعٍب ال يوَصف"فبدل الشعور بـ  ]".آالمه[آرى فارقته ذ"[

 ١٣."اشتاقت نفسي إلى اإلقامة هناك: "وأعلن" عرشه
 

جاه أبينا السماوي أليس هذا ما نشعر به يا أخواتي العزيزات عندما نتوب ونتأّمل في الحّب والرحمة واالمتنان الذي نشعر به ت
 وألن تغمرنا أذرعهما الُمحّبة مّرة جديدة؟" نشتاق لنقيم هناك" أي أّننا نحن أيضًا –ومخّلصنا 

 
مهما آانت الخطيئة أو الضعف أو األلم أو المحنة  !لم ينَسكّنوآما شهد الرّب لي أّنه لم ينَس ابنته الغالية مولي لنتال، أشهد أّنه 

وسيحملكّن الجتياز هذه اللحظات تمامًا آما فعل  !هو يحّبكّن .منها، إّنه يعرف هذه اللحظات بالذات ويفهمهاأو الشّدة التي تعانين 
أخبرَنه عن  .ُقلَن ألبيكّن السماوي ما الذي تشعرَن به .ألقْيَن هّمكّن عليه .لقد دفع الثمن ليعرف آيف يساعدآّن .مع مريم ومرثا

 .ستِجدن هناك أيضًا تعزيًة ومساعدة آبيرتين .يوميًاابحثَن في النصوص المقّدسة  .آالمكّن ومآسيكّن ثّم سّلمنها له
 

 :لقد سأل مخّلصنا
 
 … .حّتى هؤالء ينسين وأنا ال أنساك إذ هل تنسى المرأة رضيعها فال ترحم ابن بطنها؟"
 

 ١٤."هوذا على آّفي نقشتك"... 
 
 .١٥" تأتوا إلّي لكي تلمسوا وتنظروا؛ هكذا افعلوا بالعالم منكم، ولكن باألحرى أوصيت أنأحٌدأوصي بأّال يبتعد "
 

يجب أن نلمس ونرى بأنفسنا ثّم نساعد آّل أبناء اآلب السماوي ليلمسوا ويروا ويعرفوا أّن مخّلصنا لم يأخذ  .هذه هي مسؤولّيتنا
أنا أشهد عليه باسم  .شعر به وآيف يعّزيناآّل خطايانا على عاتقه فحسب بل أخذ أيضًا آالمنا ومعاناتنا ومآسينا ليعرف ما الذي ن

 .يسوع المسيح، آمين
 

 مالحظات
 
 ٥: ١١يوحّنا  .١
 
 
 ٤: ١١يوحّنا  .٢
 
 
 ٢٠: ١١يوحّنا  .٣
 
 
 ١٧: ١١يوحّنا  .٤
 
 
 ٢٨: ١١راجع يوحّنا  .٥
 
 
 ٣٢: ١١راجع يوحّنا  .٦
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 ٣٤–٣٣: ١١يوحّنا  .٧
 
 
 ٣٥: ١١يوحّنا  .٨
 
 
٩. James E. Talmage, Jesus the Christ, 3rd ed. (1916), 493 
 
 

 ١٢–١١: ٧ألما  .١٠
 
 

 ٢٢: ٦المبادئ والعهود  .١١
 
 

 ١٦: ٦المبادئ والعهود  .١٢
 
 

 ؛ مع إضافة الخّط المائل للتشديد٢٢–١٤: ٣٦ألما  .١٣
 
 

 ١٦–١٥: ٢١ نافي ١ .١٤
 
 

 ؛ مع إضافة الخّط المائل للتشديد٢٥: ١٨ نافي ٣ .١٥
 
 
 

102 
 

 الحّب
 

  المسيحيسوع
 

 ليندا ريفز
 

 رئاسة المنّظمات المساعدة
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64 Henry B Eyring 
 

General Relief Society Meeting 
General Relief Society Meeting, September 29, 2012 

 
  

ِّمقدم الرعاية ُ  
 
 

  الرئيس ھنري إيرينغ
 
 

  ّالمستشار األول في الرئاسة األولى
 
 

ّستعزز قوتكن  ّ َّ ّوتلھمن لمعرفة مدى قدرتكن على الخدمة وحدودھاُ َ ْ َ ُ.  
 

ّتمضي نساء كنيسة يسوع المسيح قدما نحو التحول إلى جمعية األخوات التي وصفتھا  .ّ لوجودي في صحبتكن الليلةٌّأنا ممتن ً ُ

ّيجب أن نحب بعضنا البعض ونساعد بعضنا البعض ونعزي " :والدة النبي جوزف سميث لوسي ماك سميث بالكلمات التالية ّ
ًبعضنا البعض ونحصل العلم كي نتمكن جميعا من ال ّ ًجلوس في السموات سوياّ ّ".١  

 
 .ّالعنصر األول ھو االھتمام ببعضنا البعض .ِّيمكننا أن نربط ثالثة أجزاء من ھذا الوصف الرائع للمؤھالت بالنعيم مع هللا

ًوالثالث ھو الجلوس سويا مع هللا .ّوالثاني ھو تعليم بعضنا البعض وتلقي التعليم ّ.  
 

ّالشعور بإشادة هللا وتقديره لكن من أجل ما قمتن به لمساعدة بعضكن البعض في الوصول ّيكمن ھدفي الليلة في مساعدتكن على  ّ ّ

ّھدفي الثاني ھو أن أصف بعض األمور التي ال تزال تنتظركن في خدمتكن الموحدة .إلى ھذا الھدف السامي ّ ّ.  
 

ِلقد استجبتن لدعوة الرب بإعانة بعضكن البعض مثل ما فعلت األخوات اللواتي ع ّ  طلب النبي ١٨٥٦عام  .شن في الزمن األقدمّّ
ّبريغھام يونغ من القديسين أن يذھبوا لمساعدة رواد عربات الجر العالقين في ثلوج الجبال ّ وقال لألعضاء في المؤتمر العام في  .ّ

ًإن إيمانكم ودينكم وإعالنكم لإليمان بدينكم لن ينقذ أبدا نفسا واحدة منكم في مم" :وقت الحاجة ھذا ً ً ّلكة إلھنا السماوية إال إذا نفذتم ّ ّ

ّبالضبط المبادئ التي أعلمكم إياھا اآلن ًاذھبوا واجلبوا ھؤالء الناس الموجودين اآلن في السھول واھتموا حصريا بتلك األمور  .ّ ّ ّ
ًوإال فسيكون إيمانكم باطال... ّالتي نعتبرھا زمنية،  ّ".٢  

 
ّومألن العربات بكل ما استطعن وضعه جانبا على الرغم من فقرھن وبكل ما  .ءاستجابت النساء في يوتاه بالمئات لھذا الندا ّّ ً َ ْ

ًلم أشعر أبدا بھذا : "تقول إحدى ھؤالء األخوات الشجاعات .استطعن جمعه من اآلخرين من أجل تعزية من يعانون من الصعاب

ّالقدر من الرضى وحتى السرور في أي عمل قمت به في حياتي، إذ كانت مشاعرن   ٣."ّا موحدةّ
 

ما ھو العمل التالي الذي يمكن أن تقوم " :ًبعد انتھاء عملية اإلنقاذ وذوبان الثلوج، طرحت األخت ذاتھا سؤاال من قلبھا المؤمن
  ٤"ّبه األيدي المستعدة للمساعدة؟
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ٍفي زمننا ھذا، حولت مجموعات من األخوات الشجاعات حول العالم إيمانھن إلى أعمال في مئات ا ّ ٌ ّوھن يطرحن في  .لمواقعّ

ّقلوبھن وصلواتھن السؤال ذاته حول مستقبل حياتھن في الخدمة ّ ّ.  
 

ٍكل واحدة منكن ھي في مرحلة فريدة من رحلتھا إلى الحياة األبدية ٍ ٍّ ّالبعض منكن لديه سنوات من الخبرة والبعض اآلخر ال  .ّ

ٌكل واحدة منكن ھي فريدة ف .يزال في بداية تلمذته الفانية ّ ٌولكنكن جميعا أخوات وبنات عزيزات  ّي تاريخھا الشخصي وتحدياتھاّ ٌ ٌ ً ّ ّ

ّألبينا السماوي الذي يعرف كل واحدة منكن ويسھر عليھا ٍ ّ.  
 

ّما استطعتن القيام به بشكل ممتاز سويا ھو تقديم الحب والمساعدة والتعزية لبعضكن البعض ّّ ًّ ُلقد شھدت على ھذه المعجزة  .ٍ

ّ منذ شھر فقط في خدمتكن إلحدى األخواتالثالثية المستويات ّوأنا، بصفتي والدھا، أشكركن وأود أن أوجه شكري  الذي  .ٍ ّ ّ

  .ّأرشد إحدى المدرسات الزائرات
 

ّكانت ابنتنا إليزابيث، التي تعيش في والية أخرى وضمن توقيت مختلف عنا، في المنزل مع ابنتھا البالغة ثالث سنوات من  ٍ ٍ
ّكانت إليزابيث حامل في الشھر السادس وتتطلع إلى والدة  .ّنتھا األخرى تمضي أسبوعھا األول في الروضةوكانت اب .العمر

ًطفلھا الثالث الذي قال األطباء إنه سيكون فتاة أخرى ّ   .ّوكان زوجھا جوشوا في مقر عمله .ّ
 

ّوعندما رأت إليزابيث أنھا تنزف وأن تدفق النزيف كان يزداد، اتصلت بزوجھا  ّّ ّفقال لھا أن تطلب سيارة إسعاف  .عبر الھاتفّ
ّولكنھا قبل أن تتصل باإلسعاف سمعت أحدھم يقرع باب  . دقيقة عن منزلھا٢٠وھو سيوافيھا في المستشفى الذي كان يبعد  ّ

  .المنزل
 

ّأي موعد صباح ذلك لم يكن لديھما  .ًوفوجئت عندما رأت رفيقتھا في الزيارات المنزلية في جمعية اإلعانة واقفة أمام الباب
ّولكن رفيقتھا شعرت بكل بساطة أن عليھا أن تأتي لرؤية إليزابيث .اليوم ّّ.  

 
ّقرر األطباء في  .ووصلتا إلى المستشفى قبل دقائق فقط من وصول جوشوا من عمله .ّساعدتھا األخت على الدخول في سيارتھا ّ

ٌوھكذا جاءت طفلة صغيرة إلى  .من أجل إنقاذ إليزابيث وطفلھا دقيقة إخراج الطفل بواسطة عملية جراحية ٢٠ّغضون أقل من 

  .ّولكنھا كانت على قيد الحياة كما إليزابيثً  غراما٧٦٥كان وزنھا  .ً أسبوعا من أوانھا١٥ٍالعالم وھي تبكي بصوت عال قبل 
 

ٌذلك اليوم تحقق جزء من كلمات لوسي ماك سميث ّؤمنات الحب والمساعدة والتعزية ّفقد قدمت إحدى أعضاء جمعية اإلعانة الم .ّ
ّوھي كما عشرات اآلالف من اللواتي قدمن خدمة ملھمة كھذه على مر األجيال  .ٍألختھا في ملكوت هللا بدعوة من الروح القدس ً ًَ َّ

ًلم يستحققن الشكر ممن تلقى المساعدة أو شكر أحبائھن فحسب بل شكر الرب أيضا ّّ ّّ ّ.  
 

ّعبر عنھا الرب للذين يتلقون قدرا قليال فقط من التقدير مقابل أعمالھم الخيرةّتتذكرن كلمات التقدير التي  ّ ًّ ً ّ فيجيب الملك ويقول " :ّ
ّلھم الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي ھؤالء األصاغر فبي فعلتھم ّ".٥  

 
َولكن معجزة وصول إحدى أخوات جمعية اإلعانة للمساعدة في الوقت المناسب تضاعف عب ُ ّر قوة جمعية موحدة من األخواتّ ّ ّ. 

ًإليكن مقتطفا فقط من الرسالة التي بعث بھا أسقف إليزابيث إلى إليزابيث وجوشوا في المستشفى بعد ساعات من والدة الطفلة ّ: 
ّإن رئيسة جمعية اإلعانة تتولى كل شيء" ّ َلقد بدأنا بإعداد خطة مستقبلية للمساعدة في رعاية ابنتيكما في المن .ّ ّزل كي تتمكن ّ

ًإليزابيث من التنقل ذھابا وإيابا إلى المستشفى فيما تبقى الطفلة الجميلة التي ال تحمل اسما بعد ھناك ً ً لقد سبق وقمنا بذلك لفترات  .ّ
  ."ّباالستفادة من ھذه الفرصة إلى حد كبير] ُأناسنا[ّطويلة ويرحب 
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ًوتابع األسقف متحدثا عن ذاته وعن الجناح ّننا أتينا إلى المستشفى وجلسنا مع األوالد في غرفة اللعب عندما لم تكن ّحتى أ" :ّ

  ."ّاألمھات يردن تركھم في مكان آخر
 

ّنحن طبعا لن ننفذ خطتنا من دون التنسيق واالتفاق معكما" :ّثم قال ّ ّ ّولكننا أردنا فقط أن نعلمكما بذلك كي ال تقلقا بشأن المساعدة  .ً

  ]."ّقدمھاوسن[التي يمكننا تقديمھا 
 

ّما قاموا به من أجل ابنتي سمح لھا بأن تحظى بلحظات ثمينة مع ابنتھا الصغيرة عندما حملتھا بين ذراعيھا للمرة األولى ٍ.  
 

ّبعد ذلك ختم األسقف رسالته لجوشوا وإليزابيث بكلمة ترسلھا األخوات وتنبع من التزامھن عبر األرض لخدمة اآلخرين من  ُ ٍ
  ".ا على اإليمانحافظ" :ّأجل المعلم

 
ّومع كل االختالفات بينكن من حيث الظروف الشخصية والتجارب الماضية، أستطيع أن أقول لكن شيئا عما ينتظركن ّ ّّ ً ُ فيما  .ّ

ٍتحافظن على إيمانكن، ستجدن أنفسكن مدعوات من الرب في أكثرية األحيان لخدمة شخص بحاجة إلى المساعدة عندما ال يبدو  ّ ّ ّ ّ َّ َِ
ّقد تبدو ھذه المھمة مزعجة أو حتى مستحيلة ً.باذلك مناس ًوعندما تصلكن الدعوة، قد يبدو أن ال حاجة إليكن أو أن شخصا آخر  .ّ ّ ّ ّ ّ ُ ِ

ّيمكنه بكل سھولة أن يقدم العون الضروري ّ.  
 

ِّتذكرن أنه عندما يدعنا الرب نصادف شخصا يعاني من الصعاب، نحن نكرم السامري الصالح من أجل ما ل ً ّ ّ َ ُم يقم به بقدر ما َّ

فھو لم يتابع سيره في الجانب اآلخر من الطريق، على الرغم من كون المسافر المضروب والمرمي على  .ّنكرمه على ما قام به
ًالطريق غريبا وربما عدوا ّفعل ما باستطاعته القيام به من أجل الرجل المضروب ووضع خطة محددة لآلخرين للقيام بالمزيد .ًّ ّ. 

ّلك ألنه فھم أن المساعدة قد تتطلب أكثر مما يمكن لشخص واحد أن يقدمهوقد فعل ذ ٍّ ٍ ّ ّ ّ.  
 

ّيمكن لدروس ھذه القصة أن ترشدكن في أي اتجاه يخبئه لكن المستقبل ّّ ّ ّھذه الدروس ذاتھا كانت متوفرة في طفولتكن وتجاربكن  .ّّ ّ ً ّ

  .الحديثة
 

ّال بد أن تكن قد فوجئتن مرة واحدة على األقل  ًّ ّ ّ ًأو ربما عدة مرات عندما صادفتن شخصا بحاجة إلى الرعايةّ ّ ّّ قد يكون ھذا  .ّ
ًالشخص والدا أو جدا أو أختا أو ولدا ضربه المرض أو العجز ً ً ّفتغلبت مشاعر الرأفة لديكن على رغباتكن البشرية .ًّ ّ ّ ّوبدأتن  .ّ

  .بتقديم المساعدة
 

ٍالنصوص المقدسة، من المحتمل أن تتحول المساعدة الممنوحة إلى رعاية ّوكما المسافر في قصة السامري الصالح الواردة في  ّ ّ

ّعلى المدى األطول ال يمكنكن تقديمھا وحدكن ّفالسامري اضطر إلى توكيل صاحب الفندق باالعتناء بالمسافر .ّ ّيشكل العمل  .ُ

ٍضمن مجموعات جزءا من خطة الرب لخدمة أشخاص آخرين يحتاجون إلى المساعدة ّ ّ ً.  
 

ٍدائما ما يدعو األساقفة ورئيسات جمعية اإلعانة أفراد العائلة إلى مساعدة بعضھم البعض عند ظھور حاجة لذلك ّ ّوتتعدد  .ً
ّوأولھا تأمين بركة الحب المتزايد المتأتي عن خدمة بعضنا البعض إلى المزيد من الناس .األسباب وراء ھذا المبدأ ّ ّ.  

 
ّلقد رأيتن ھذه البركة وشعرتن بھا ّكل مرة تھتممن بشخص حتى لفترة قصيرة من الزمن، تشعرن بالحب تجاه الشخص الذي  .ّ ّ ُّ ّ ٍ ْ ِ

ّوكلما طال الوقت الضروري لتأمين الرعاية الالزمة، كلما نمت مشاعر الحب .َّخدمتنه ّ ّّ.  
 

ُولكن بما أننا فانون، قد تخترق نمو الحب ھذا مشاعر اإلحباط والتعب ّ َّ ّسماح الرب لنا باالستفادة من وھذا سبٌب آخر وراء  .ّ
ّولھذا السبب خلق الرب جمعيات من مقدمي الرعاية .مساعدة اآلخرين في خدمتنا للمحتاجين ّ ّ.  
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ّكنت حاضرا منذ بضعة أيام عندما وقفت شابة لتؤيد في اجتماع قربان كمساعدة منسقة للزيارات المنزلية، وھو منصٌب لم أكن  ّ َّّ ٌ ً

ّ ما إذا كانت تعرف اإلشادة التي قدمھا لھا الربُوتساءلت .أعلم بوجوده ّولكن بسبب طفل بدأ يتململ، اضطرت إلى مغادرة  .ّ ٍ
ّاالجتماع قبل أن يتسنى لي أن أقول لھا كم أن الرب يحبھا ويقدرھا من أجل المساعدة التي تقدمھا في تنسيق جھود تالميذه ّ ّّ ّ ّ.  

 
ّ محب وموحدّيتطلب االعتناء بالمحتاجين فريق عمل ومجتمع ّھذا ما يبنيه الرب بينكن .ّ َإنه يحبكن من أجل أي دور تضطلعن  .ّ ّ ّّ ّ

  .به
 

َمن براھين تقدير هللا ھو أنه يسمح لكن بالشعور بقدر أكبر من الحب لألشخاص الذين تخدمنھم َْ ّ ٍ ّ َلھذا السبب أنتن تبكين عند وفاة  .ّ ّ

ّشخص خدمتنه لفترة طويلة ّاء بھذا الشخص قد تبدو خسارة أكبر بعد من الفراق المؤقتّفإن خسارة فرصة االعتن .ٍ ُأصغيت  .ً

ًمؤخرا إلى امرأة  ّ قدمت شھادة امتنان، في األسبوع الذي توفي فيه زوجھا، على فرصة خدمته حتى –ٍ أعرفھا منذ وقت طويل –ّ ّ ّ

ّلم تكن دموعھا ظاھرة ولكن ابتسامتھا السعيدة كانت واضحة .نھاية حياته ً.  
 

ّالرغم من أن الخدمة المطولة والمحبة لآلخرين تكافأ بسخاء، فقد تعلمتن أن ھناك حدودا مادية وعاطفية ومالية لما ھو وعلى  ّ ّ ًّ ّ ُ ّ ِ ُ َّ
ًفالشخص الذي يمنح العناية لفترة طويلة جدا قد يصبح ھو بحاجة إلى العناية .ممكن ّ.  

 
َلقد منح الرب وھو المعين األول للمحتاجين المشورة الملھ ّ ِّمة لمقدمي الرعاية المتعبين عبر ھذه الكلمات التي قالھا الملك بنيامين ّ

ٍ، أود أن تقدموا من مؤونتكم إلى الفقير، كل شخص ... من أجل احتفاظكم بغفران خطاياكم " :ّوالمسجلة في كتاب مورمون ّ ِّ ّ

ًم روحيا وماديا تبعا لرغباتھمحسب ما لديه مثل إطعام الجياع وكسوة العراة وزيارة المرضى والعمل على راحتھ ً ًّ ّ".٦   
 

ًولكنه يتابع ليحذر من قد يفشل في االستجابة لكونه يتمادى في خدمته المحبة أو يقدمھا لفترة طويلة جدا ّ ّ ّ َ ّ ُوتأكدوا أن تفعل ھذه " :ّ ّ

ّاألمور كلھا بحكمة ونظام؛ إذ أنه ال يطلب من اإلنسان  ِّأو من أي مقدم للعناية[ّ ّومرة أخرى يجب  .ّكثر مما يستطيعأن يجري أ] ّ
ّعليه أن يكون مجاھدا لكي يربح بذلك الجزاء؛ وعلى ذلك كل األمور يجب أن تعمل بنظام ً".٧  

 
ّقد يكون من الصعب تطبيق ھذه النصيحة عندما يبدو أن الخيار يتطلب توازنا بين الرغبة في القيام بكل ما في وسعكن لمساعدة  ّّ ً ّ

ٍلي بالحكمة لتلبية حاجاتكن الخاصة بغية الحفاظ على قدرتكن على الخدمة من جھة أخرىاآلخرين من جھة والتح ّ ّّ ّلعلكن رأيتن  .ّ ّ ّ

ٍومن األمثلة على ھذا الخيار ذلك المتعلق باالعتناء بشخص يقترب من نھاية  .آخرين يتصارعون مع ھذه الخيارات الصعبة ّ

ّحياته في المنزل أو في دار رعاية عندما تكن ع ُ   .لى شفير اإلرھاقَ
 

ّما تعرفنه من خطة الخالص قد يكون دليلكن التخاذ ھذه الخيارات الصعبة ّ ّ َ لھذا السبب طلبت لوسي ماك سميث بحكمة من  .ِ
  ".تحصيل العلم"األخوات 

 
ٍإن الحصول على اقتناع قاطع بالھدف الذي يخصصه الرب لكل واحد من أبناء هللا في محنة الحياة الفانية يسا ّ ّ ّ  .عدنا في مسيرتناّ

ِوقد علم الرب جوھر خطة الخالص للنبي جوزف بھذه الطريقة فيما كان يسعى إلى فھم محنه التي بدت بال نھاية ّ ّ وبعدئذ، إن " :ّ
ّتحملتھا جيدا فإن هللا سيرفعك إلى العلى ً ّ ّ".٨  

 
ّأي مسار أتبعه ألساعد الشخص : "ٍدئذّساعدة ممكنة إلخراج شخص معين من المحن الصعبة يصبح عنّإن خيارنا بتقديم أفضل م

ًالتحمل جيدا'ّالذي أحبه وأخدمه بأفضل طريقة على  ّ ّيعود إلينا نحن أن نشجعه على ممارسة اإليمان بالمسيح والحفاظ على  "؟'ّ
ّأمل ساطع بالحياة األبدية وممارسة المحبة، حب المسيح النقي حتى نھاية حياته ّ ّ ّ.  

 
ّ يمارسن ھذا التركيز على المخلص وھدفهلقد رأيت أخوات في الملكوت َ ِ ّفكرن في األوقات التي دخلتن فيھا إلى الصالة التي  .ُ ِّ

  .ّانعقد فيھا اجتماع لجمعية اإلعانة أو االبتدائية أو منظمة الشابات
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ّقد ال تكون صورة للمخلص أو كلماته جلية، ولكنكن تعرفن أنه تم الشعور بشھادة على حقيقة كفا ّ ّ َّ ّ ً ّ ّ رته وقيمتھا في تلك الساعة كما ٌ

ّ، ولكن يمكنكن رؤية "ّالعائالت يمكنھا أن تكون أبدية"ّقد ال تكون ھناك صورة لھيكل مقدس أو كلمات  .ھي الحال ھذا المساء

  .ّاألمل في ابتساماتھن
 

ّوال بد من أنكن رأيتن كما رأيت أنا مدرسة زائرة حكيمة تبني الثقة لدى أخت تعاني وتؤك ٍ ً ّ ّ ّ ّد لھا بأن خدمتھا لشخص آخر، حتى ّّ ٍ ّ

ِّإن كانت تخفق، ضرورية وقيمة ِتجد رئيسات جمعية اإلعانة العظيمات الطرق المناسبة لجعل من يحتاج إلى الرعاية يساعد  .ٌ
ّھن يخلقن الفرص لألخوات من أجل تحمل المحن جيدا فيما يرعين بعضھن البعض في حب المس .في العناية باآلخرين ّّ َّ ً ِ  .ّيح النقيّ

َوقد يتضمن ذلك الحث اللطيف لمقدم الرعاية المتعب على الراحة وقبول مساعدة اآلخرين ِّ ّ ّ.  
 

ِتجعل األخوات ذلك ممكنا عبر عدم التسرع في الحكم على من يمر بالمحن ّ ّ ّفأكثرية األشخاص الذين يحملون األعباء الثقيلة  .ً
ّنخفف الحمل عنھم عندما نتحلى بالصبر تجاه نقاط ضعفھم ونحتفل بأي إشارات نحن  .ّيبدأون بالشك بنفسھم وبقيمتھم الذاتية ّ ّ

  .ّ إنه المعين األعظم للجميع–ويمكننا أن نحذو حذوه  .ّالرب يقوم بذلك .للطيبة نراھا فيھم
 

ّكثيرا ما نتحدث عن قوة دائرة األخوات في كنيسة يسوع المسيح ّ ّويجب أن نتعلم كيف ندرك أن المخلص  .ً ًھو دائما ضمن ّّ

  .الدائرة عندما ندعوه
 

ّوسنرى عددا أكبر فأكبر من بنات هللا يدعين األخوات إلى دخول الدائرة معھن َوعندما تحضر األخوات اجتماعا ويبحثن عن  .ً ْ ً

ّمقعد، سيسمعن الكلمات المحكية بھدوء َ   ".َأرجوك تعالي واجلسي معي ھنا: "ْ
 

ًفي السموات سويا" الذي رأته لوسي ماك سميث عندما ستجلس األخوات ونحن سنسمع ھذه الكلمات في المستقبل ال يمكننا  ".ّ
ًبل يتطلب ذلك أياما وسنوات من االعتناء ببعضنا البعض وإدخال كالم الحياة األبدية إلى أعماق  .التحضير لھذا اليوم في لحظة ّ ّ

  .قلوبنا
 

ًأصلي من أجل أن يجتمع العديد منا معا في المستقبل ا ّ ًأنا أقدم شھادتي بأن أملكن بھذه األيام سيكون مبررا .لمجيد الذي ينتظرناّ َّ ّ ّ ّ ُّ َ. 
ّفالرب يسوع المسيح جعل ذلك ممكنا لكل واحدة منكن عبر كفارته الالمتناھية ّ ًّ ٍ ّ ّإن اآلب السماوي يصغي إلى صلوات اإليمان  .ّ

ّالتي تتلونھا من أجل اإلرشاد والمساعدة للتحمل في خدمتكن  ّ   .له وھو يستجيب لھذه الصلواتَ
 

ّإن الروح القدس مرسٌل إليكن وإلى أولئك الذي تھتمون بھم ّ ّستعزز قوتكن وتلھمن لمعرفة مدى قدرتكن على الخدمة وحدودھا .ُّ َّ ْ َ ُ ُّ َّ. 
َسيعزيكن الروح عندما قد تتساءلن ّ   "ھل قمت بما يكفي؟: "ّ

 
َّأشھد أن الرب سيكون معكن وأن دربكن سيحض ُ ّ ّ ّ ِر ويرسم ألجلكن من قبله في خدمتكن ألولئك الذين يحبھم في حاجاتھم ومحنھمّّ ِّ ّ َّ َ ُ. 

  .ّباسم يسوع المسيح المقدس، آمين
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