المنزلية� ،أ ّيار/مايو 2010
ر�سالتا الرئا�سة الأولى والزيارة
ّ

الرئي�س ديتر �أختدورف

لقد قام!

كان القبر الخاوي في �صباح الف�صح ال ّأول ذاك الإجابة عن �س�ؤال
ّ�أيوب�" :إن مات رجل �أفيحيا؟"
مميزة .بالنيابة
لقد كانت هذه الدورة ّ
عمن �شاركوا ح ّتى الآن ،بالكالم �أو
ّ
بالمو�سيقى ،وب�صفتي رئي�س الكني�سة،
اخترت بب�ساطة �أن �أقول لكم في هذا
الحين كلمتين اثنتين ،وهما معروفتان
أهم ّية في اللغة
ب أ� ّنهما الكلمتان الأكثر � ّ
الإنكليز ّية .للأخت �شيريل النت
والمو�سيقيين
وم�ست�شارتيها وللجوقة
ّ
والمتحدثين ،هاتان الكلمتان هما:
ّ
"�شكراً لكم".

منذ �سنوات عديدة ،عندما كنت في
لندن� ،إنكلترا ،زرت معر�ض تايت الف ّني
الم�شهور .كانت �أعمال غين�سبورو
ورامبرانت وكون�ستابل وف ّنانين
م�شهورين �آخرين معرو�ضة في الغرف
المختلفة .ت� ّأملت جمالها و�أيقنت
المهارة التي تط ّلبها ابتكار هذه التحف.
مو�ضوع ًة في زاوية �صامتة من الدور
الثالث ،ا�ستوت لوحة لم تلقت انتباهي
فح�سب ،بل �أ�سرت قلبي .كان الف ّنان،
فرانك براملي ،قد ر�سم كوخ ًا متوا�ضع ًا
�صياد �سمك
قبالة بحر هائج .امر�أتان� ،أ ّم ّ

غائب وزوجته ،كانتا قد ت� ّأملتا وانتظرتا
عودته طوال الليل .والآن ،كان الليل
وتر�سخت فكرة �ضياعه في البحر
مر
ّ
قد ّ
وعدم عودته .فبكت الزوجة ال�شابة
الجاثية قرب حماتها بي�أ�س وقد دفنت
ر�أ�سها في ح�ضن المر�أة الأكبر �س ّن ًا .وقد
د ّلت ال�شمعة الذائبة على حافّة النافذة
على االنتظار الطويل الذي راح �سدى.

�شعرت بحزن قلب المر�أة ال�شا ّبة
و�أح�س�ست بتعا�ستهاّ � .أما العنوان البالغ
الداللة الذي �أطلقه الف ّنان على عمله فقد
الق�صة الم�أ�ساو ّية .وهو ،فجر يائ�س.
روى ّ
ولكم تاقت المر�أة ال�شا ّبة �إلى عزاء،
�أو ح ّتى �إلى واقع ق�صيدة روبرت لوي�س
�ستيفن�سن�" ،صالة لراحة الميت":
البحار �إلى البيت ،عاد من
ها قد عاد ّ
البحر،
ال�صياد �إلى البيت ،عاد من
وعاد ّ
1
التالل.
من بين ّ
كل وقائع الحياة الفانية ،لي�س
هنالك واقع �أكيد كنهايتها .فالموت
1

يختطف الجميع؛ �إ ّنه "�إرثنا جميع ًا؛
قد يختطف �ضحاياه ،في الطفولة �أو
ال�شباب[ ،قد ّ
يحل] في ربيع العمر
وقد يت� ّأخر �إلى �أن يغزو ال�شعر الأبي�ض
 . . .الر�ؤو�س؛ وقد ينجم عن حادث
�أو مر�ض� . . . ،أو  . . .عن كوارث
مفر منه 2".وهو حتم ًا
ّ
طبيعية؛ ولكن ال ّ
ً
يم ّثل فقدانا للعالقات ،ولدى ال�شباب
على وجه الخ�صو�ص� ،ضرب ًة قا�ضي ًة
للأحالم غير المحقّقة والطموحات غير
المنفّذة والآمال المنك�سرة.
� ّأي �إن�سان فانٍ لم يت� ّأمل ،عند خ�سارته
�شخ�ص ًا عزيزاً �أو �إدراكه طبيعته الفانية،
في ما خلف ال�ستار الذي يف�صل ما ُيرى
وما ال ُيرى؟

منذ قرون خلت ،جل�س �أ ّيوب---
أر�ضية كلها،
الذي ح�صل على الهبات ال ّ
ليجد نف�سه قد �أُ�صيب بكل ما قد ّ
يحل
بكائن ب�شري من �أحزان ---مع رفقائه
وطرح ال�س�ؤال الأبدي الأزلي�" :إن مات
رجل �أفيحيا؟" 3قال �أ ّيوب ما ت� ّأمل فيه

حي �إن كان رج ً
ال �أم امر�أةً.
كل ٍ ّ

في �صباح الف�صح المجيد هذا� ،أو ّد
�أن �أت� ّأمل في �س�ؤال �أيّوب�"---إن مات
رجل �أفيحيا؟" ---و�أعطي الإجابة
التي ال تنبع من الت� ّأمل العميق فح�سب
بل �أي�ض ًا من كلمة اهلل الموحى بها� .أبد�أ
أ�سا�سية.
بالأمور ال ّ
ثمة من ت�صميم في هذا العالم
�إن كان ّ
بد من وجود
الذي نعي�ش فيه ،فال ّ
م�صمم .من ي�ستطيع �أن ي�شاهد عجائب
ّ
الكون الكثيرة من دون �أن ي�ؤمن ب�أنّ
للجن�س الب�شري ت�صميم ًا؟ من ي�ستطيع �أن
ّ
م�صمم؟
ي�شك في وجود
ّ
الم�صمم الأكبر
في �سفر التكوين نتع ّلم �أن
ّ
خلق ال�سماء والأر�ض" :وكانت الأر�ض
خرب ًة وخالية ،وعلى وجه الغمر ظلمة".

الم�صمم الأكبر" ،ليكن نور،
قال
ّ
َ
الجلد .وف�صل بين
فكان نور ".وخلق َ
الأر�ض والمياه وقال" ،لتنبت الأر�ض
ع�شب ًا  . . .و�شجراً ذا ثمر يعمل ثمراً
كجن�سه ،بزره فيه على الأر�ض".
وخلق نورين---ال�شم�س والقمر.
وح ّلت النجوم بت�صميمه .ودعا المياه
زحافات والطيور لتطير فوق
لتفي�ض ّ
الأر�ض .وكان كذلك .وخلق القطعان
والوحو�ش والد ّبابات .اقترب الت�صميم
من التمام.
و�أخيراً خلق الإن�سان على �صورته-
-ذكراً و�أنثى ---و�س ّلطه على4
الحية الأخرى جميعها.
المخلوقات ّ
وحده الإن�سان ُوهب فكراً---دماغ ًا
وعق ً
ال ونف�س ًا .وكان للإن�سان وحده،
الموهوب تلك ال�صفات ،القدرة على
الإيمان والأ َمل والإلهام والطموح.
َمن يملك
الحجة المقنعة القائلة �إنّ
ّ
الم�صمم
الإن�سان-وهو �أنبل �أعمال
ّ

الحية
و�سيد المخلوقات ّ
الأكبرّ ،
جميعها ،والمتم ّتع بالدماغ والإرادة،
ألوهية---
بالعقل والنف�س ،وبالذكاء وال ّ
ينتفي وجوده برحيل الروح من هيكلها
الأر�ضي؟
ولنفهم معنى الموت ،علينا � ّأو ًال �أن
نقدر هدف الحياة .ويجب �أن ي�ؤ ّدي
ّ
نور الإيمان الخافت �إلى نور الر�ؤيا
الأعظم الذي نعلم من خالله �أ ّننا ع�شنا
قبل مجيئنا �إلى الحياة الفانية .في و�ضعنا
ما قبل الأر�ضي ،ك ّنا من دون � ّأي ّ
�شك،
بين �أبناء اهلل وبناته الذين هتفوا فرحين
للفر�صة التي �أُتيحت لهم بالمجيء
�إلى هذا الوجود الفاني الذي يطرح
أهميته 5.علمنا �أنّ هدفنا
ّ
تحديات على � ّ
ّ
وتخطي
كان الح�صول على ج�سد ما ّدي
التجارب و�إثبات �أ ّننا �سنحفظ و�صايا
اهلل .علم �أبونا �أ ّننا ،ب�سبب طبيعة الحياة
�سنتعر�ض للتجربة والخطيئة
الفانية،
ّ
والف�شل .ولنح�صل على فر�ص النجاح
ك ّلها� ،أعطانا مخ ّل�ص ًا ّ
ليتعذب ويموت
من �أجلنا .وهو لن يكفّر عن خطايانا
فح�سب ،بل وكجزء من تلك الكفّارة،
يتغ ّلب على الموت الج�سدي الذي
نتعر�ض له ب�سبب �سقوط �آدم.
ّ

لذلك ،ومنذ ما يزيد عن الألفي عام،
جاء الم�سيح ،مخ ّل�صنا �إلى الحياة الفانية
في ا�سطبل في بيت لحم .الم�سيح الذي
التنب�ؤ به لوقت طويل �أتى.
ّ
تم ّ
لم ُيكتب الكثير عن طفولة ي�سوع.
أحب هذا المقطع من �إنجيل لوقا:
و�أنا � ّ
يتقدم في الحكمة
"و� ّأما ي�سوع فكان ّ
6
والقامة والنعمة ،عند اهلل والنا�س ".ومن
ثمة جملة ق�صيرة تتع ّلق
�أعمال الر�سلّ ،
بالمخ ّل�ص ومعناها بالغ العمق" :جال
7
ي�صنع خيراً".
اعتمد في نهر الأردن على يد
2

يوح ّنا .ودعا الر�سال الإثني ع�شر.
بارك المر�ضى .وجعل العرج يم�شون
وال�صم ي�سمعون.
والعميان يب�صرون
ّ
و�أقام ح ّتى الموتى �إلى الحياة .ع ّلم
و�شهد و�أعطانا مثا ًال كام ً
ال نحتذي به.

مهمة مخ ّل�ص
ثم و�صلت ّ
ومن ّ
العالم على الأر�ض �إلى نهايتها .وكان
ع�شا�ؤه الأخير مع ر�سله في ع ّلية .وتلته
ج�سثيماني و�صليب الجمجمة.

يت�صور
ال ي�ستطيع � ّأي �إن�سان فانٍ �أن
ّ
أهمية ما فعله الم�سيح من �أجلنا في
مدى � ّ
ج�سثيماني .وقد و�صف بنف�سه االختبار
الحق ًا" :و[هذا] العذاب جعلني �أنا،
حتى اهلل �أعظم الجميع� ،أرتجف ب�سبب
الألم فجعل الدم ينزف من ّ
كل م�سامة
8
وروحي ًا".
ف�أقا�سي ج�سد ّي ًا
ّ
وبعد عذابه في جث�سيماني وفقدانه
قوته ،قب�ضت عليه �أيادٍ قا�سية وخ�شنة
ّ
ُ
وا�صطحب �أمام ح ّنان وقيافا وبيالط�س
وهيرود�س .ا ُتّهم و ُلعن .وزادت �ضربات
متوح�شة من �ضعف ج�سده الذي �أوهنه
ّ
الألم� .سال الدم على وجهه بعد �أن غُ رز
قا�س من �شوك حا ّد في ر�أ�سه ثاقب ًا
تاج ٍ
ُ
مرة �أخرى �إلى بيالط�س
جبينهّ .
ثم �أخذ ّ
الذي ا�ست�سلم لهتاف الح�شود الغا�ضبة:
9
"ا�صلبه! ا�صلبه!"
ُجلد ب�سوط ُع ّلقت في حباله الجلدية
معدنية وعظام ًا م�س ّننة.
المتعددة قطع
ّ
ّ
وبعد �أن �أفاق من ق�سوة الجلد ،حمل
بخطى متع ّثرة �إلى �أن عجز عن
�صليبه
ً
التقدم ،فحمل �آخر الثقل عنه.
ّ
�أخيراً ،وعلى ت ّلة ا�سمها الجمجمة،
و�أمام �أنظار �أتباعه العاجزين�ُ ،س ّمر
و�سخر منه
ج�سده الجريح على �صليبُ .
وهزء منه بغير رحمة .ومع ذلك،
و ُلعن ُ
�صرخ" :يا �أبتاه ،اغفر لهم ،لأ ّنهم ال
10
يعلمون ماذا يفعلون".

ومرت �ساعات العذاب مع اندثار
ّ
حياته .ومن �شفتيه الم�شقّقتين خرجت
هذه الكلمات" :يا �أبتاه ،في يديك
ولما قال هذا �أ�سلم
�أ�ستودع روحيّ .
11
الروح".
حرره موت رحوم ب�صفائه
وعندما ّ
وعزائه من م�آ�سي الحياة الفانية ،عاد �إلى
ح�ضرة �أبيه.
في اللحظة الأخيرة ،كان المع ّلم قادراً
تحمل
على العودة .غير �أ ّنه لم يفعلّ .
كل �شيء ليخ ّل�ص ّ
ّ
كل �شيء� .أُنزل ج�سده
وو�ضع ب�سرعة ولكن
الذي فارقته الحياة ُ
بتفانٍ في قبر م�ستعار.
المقد�سة
ما من كلمات في الن�صو�ص
ّ
مما تعنيه
الم�سيحية تعني لي �أكثر ّ
ّ
الكلمات التي قالها المالك لمريم
المجدلية ومريم الأخرى الباكيتين
ّ
عند اقترابهما من القبر في اليوم ال ّأول
من الأ�سبوع ل ُتعنيا بج�سد ر ّبهما .قال
المالك:
الحي بين الأموات؟
"لماذا تطلبن
ّ

ههنا ،لك ّنه قام".
لي�س هو ُ
عا�ش المخ ّل�ص ثانيةً .والحدث
الأمجد والأكثر تعزي ًة وطم�أن ًة من
تم---
�أحداث التاريخ الب�شري َّ
االنت�صار على الموت .و ُم�سح �ألم
ج�سثيماني والجمجمة وعذابهما.
و�ضمن خال�ص الجن�س الب�شري.
ُ
و�أُ�صلح �سقوط �آدم.
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كان القبر الخاوي في �صباح الف�صح
ال ّأول ذاك الإجابة عن �س�ؤال �أ ّيوب:
ّ
ولكل من
"�إن مات رجل �أفيحيا؟"
ي�سمعونني� ،أُعلن� ،أنّ الرجل �إن مات
ف�إ ّنه يحيا .نعلم ذلك لأ ّننا نملك نور
الحقيقة المك�شوفة.

"ف�إ ّنه �إذ الموت ب�إن�سان ،ب�إن�سانٍ �أي�ض ًا
قيامة الأموات.

"لأ ّنه كما في �آدم يموت الجميع
هكذا في الم�سيح �سيحيا الجميع".
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لقد قر�أت �شهادات َمن اختبروا حزن
�صلب الم�سيح وفرح قيامته---و�أ�ؤمن
الرب
بها .لقد قر�أت �شهادات من زارهم ّ
المقام في العالم الجديد---و�أ�ؤمن
بها.
تحدث في هذا
�أنا �أ�ؤمن ب�شهادة َمن ّ
التدبير �إلى الآب واالبن في ب�ستانٍ هو
مقد�س ،ووهب حياته خاتم ًا تلك
الأن ّ
ال�شهادة بدمه .قال:

والآن ،بعد ال�شهادات الكثيرة له التي
�أُعطيت ،هذه هي ال�شهادة ،في �آخر
الأمر ،التي له نعطيها� :إ ّنه يحيا!

لأ ّننا �شاهدناه على يمين اهلل؛ كما
�سمعنا �صوت ًا ي�شهد ب�أ ّنه ابن الآب
14
الوحيد".

يبددها
�إنّ ظلمة الموت يمكن �أن ّ
�ضوء الحقيقة المك�شوفة على الدوام.
قال المع ّلم�" :أنا هو القيامة والحياة".
16
"�سالم ًا �أترك لكم� .سالمي �أعطيكم.".

مر ال�سنين ،قر�أت و�سمعت
على ّ
ُعد �شاركني
�شهادات ال تح�صى وال ت ّ
�إ ّياها �أفراد ي�شهدون على حقيقة القيامة
أم�س حاجتهم ،ال�سالم
وقد تلقّوا عند � ّ
ّ
والعزاء اللذين وعد بهما المخل�ص.
�س�أذكر ق�سم ًا من �إحدى هذه الق�ص�ص.
منذ �أ�سبوعين ،تلقّيت ر�سالة م�ؤ ّثرة
من � ٍأب ل�سبعة �أوالد كتب عن عائلته،
أخ�ص ،عن ابنه جاي�سن ،الذي
وبال ّ
�أ�صابه المر�ض عندما كان في الحادية
ع�شرة من عمره .في ال�سنوات القليلة
مرات
تكرر مر�ض جاي�سن ّ
التاليةّ ،
عديدة .و�أخبر الأب عن �سلوك جاي�سن
الإيجابي ومزاجه المرح على الرغم من
ال�صحية التي واجهها .ت�س ّلم
الم�صاعب
ّ
جاي�سن كهنوت هارون في الثانية ع�شرة
ّ
ؤولياته ب�إرادته
من عمره
و"عظم م�س� ّ
3

التامة وبامتياز� ،أَكان مري�ض ًا �أم ال".
ّ
الك�شفية عندما كان
الن�سر
جائزة
ّى
ق
وتل
ّ
في الرابعة ع�شرة من العمر.

في ال�صيف الما�ضي ،وبعد فترة ق�صيرة
من عيد ميالد جاي�سن الخام�س ع�شر،
ُ
مرة جديدة �إلى الم�ست�شفى .وفي
�أدخل ّ
�إحدى زيارات الأب لر�ؤية جاي�سن ،ر�آه
وكانت عيناه مغم�ضتين لم يكن يعلم
ما �إذا كان جاي�سن نائم ًا �أم �صاحي ًا فبد�أ
يتحدث �إليه برقّة .قال" :جاي�سن� ،أعلم
ّ
�أ ّنك مررت بمتاعب كثيرة في حياتك
الق�صيرة و�أنّ و�ضعك الراهن �صعب.
وعلى الرغم من �أنّ معركة �ضارية
تنتظرك ،ف�أنا ال �أريدك �أبداً �أن تفقد
�إيمانك بي�سوع الم�سيح ".قال �إ ّنه ُده�ش
�إذ فتح جاي�سن عينيه فوراً وقال�" :أبداً!"
ب�صوت وا�ضح وحازم .و�أغم�ض جاي�سن
عينيه بعدذلك ولم يقل �شيئ ًا �آخر.
كتب والده" :في هذا الإعالن
عبر جاي�سن عن �إحدى
الب�سيطّ ،
ال�شهادات على ي�سوع الم�سيح الأكثر
قوة ونقا ًء التي �سمعتها في حياتي. . .
ّ
 .و�إذ انطبع �إعالنه �′أبداً! ′في روحي
في ذلك اليوم ،امتلأ قلبي فرح ًا لأنّ �أبي
ال�سماوي باركني بكوني والداً لفتى
ّ
المرة
رائع و�صالح . . . .كانت تلك ّ
الأخيرة التي �أ�سمعه فيها يعلن �شهادته
على الم�سيح".

وعلى الرغم من �أنّ العائلة توقّعت
�أن تكون تلك الزيارة �إلى الم�ست�شفى
روتينية كغيرها� ،إ ّال �أنّ جاي�سن توفّي
ّ
أخت
بعد �أقل من �أ�سبوعين .وكان � ٌأخ و� ٌ
له �أكبر منه �س ّن ًا يخدمان في بعثتين
تب�شير ّيتين في ذلك الحين .وكان كايل،
� ٌأخ �آخر له ،قد تلقّى دعوته التب�شير ّية .في
الواقع� ،أتت الدعوة قبل الوقت المتوقّع،
وفي الخام�س من �شهر �آب�/أغ�سط�س،
�أي قبل �أ�سبوع من وفاة جاي�سن،
تجمعت العائلة في غرفة الم�ست�شفى التي
ّ

ليتم فتح دعوة كايل التب�شير ّية
كان فيها ّ
هناك وم�شاركتها مع العائلة جمعاء.

إلي الأب،
وفي الر�سالة التي ّ
وجهها � ّ
�أرفق �صورة لجاي�سن في �سريره في
الم�ست�شفى ،ولأخيه الكبير كايل الواقف
بجانب ال�سرير مم�سك ًا دعوته للتب�شير.
وكانت تلك الجملة مكتوبة تحت
"مدعوان ليخدما بعثتيهما
ال�صورة:
ّ
مع ًا -على جانبي ال�ستار".

�أر�سل �شقيقا جاي�سن اللذان كانا
يخدمان بعثتين تب�شير ّيتين ر�سائل جميلة
لتتم م�شاركتها في
ومع ّزية �إلى العائلة ّ
جنازة جاي�سن .وكتبت �أخته التي كانت
تخدم في بعثة غرب بوين�س �آير�س في
الأرجنتين ،في ر�سالتها� :أعلم �أنّ ي�سوع
الم�سيح يحيا ،ولأ ّنه يحيا� ،سنحيا نحن
مجدداً. . . .
ك ّلنا وجاي�سن الحبيب ّ
يمكننا �أن نتع ّزى بالمعرفة الأكيدة الي
نتم ّتع بها وهي �أ ّننا ُختمنا مع ًا كعائلة
�أبد ّية . . . .و�إن قمنا ّ
بكل ما في و�سعنا
لنطيع ونقوم بما هو �أف�ضل في هذه
مجدداً] ".وتابعت قائلة:
الحياة�[ ،سنراه ّ
مقد�س لطالما �أحببته
ن�ص ّ
"يكت�سب ّ
أهمية جديدين في هذا الوقت.
معنى و� ّ
ً

 . . .نقر�أ في ر�ؤيا يوح ّنا الالهوتي،
الف�صل  ،21العدد  4ما يلي′ :و�سيم�سح
اهلل ّ
كل دمعة من عيونهم ،والموت ال
يكون في ما بعد ،وال يكون حزن وال
�صراخ وال وجع في ما بعد ،لأنّ الأمور
الأولى قد م�ضت′.
أحباء ،في �أكثر
�إخوتي و�أخواتي ال ّ
�أوقاتنا حزن ًا ،يمكننا �أن نح�صل على
�سالم عميق ن�ستقيه من كلمات المالك
في �صباح الف�صح ال ّأول ذاك" :لي�س هو
ههنا ،لأ ّنه قام كما قال17".
ُ
قام الرب من الموت¡
�أخبر ذلك بالفرح.
هدم جدران القبر،
خرج منه بج�سده.
تحرر الب�شر من الموت،
قد ّ
18
ال�شر.
من ّ

المميزين على
وبما �أ ّنني �أحد �شهوده
ّ
الأر�ض اليوم ،وفي �صباح �أحد الف�صح
المجيد هذا� ،أعلن حقيقة ذلك با�سمه
المقد�س� ،أي ا�سم ي�سوع الم�سيح،
ّ
مخ ّل�صنا� ---آمين.
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مخ�ص�صة
تعاليم
ّ
لزمننا الحالي
خ�ص�ص درو�س كهنوت ملكي�صادق
�س ُت ّ
وجمعية الإعانة في الأحد الرابع من ّ
كل
ّ
مخ�ص�صة لزمننا الحالي".
لـ"تعاليم
�شهر
ّ
يمكن تح�ضير ّ
كل در�س باالرتكاز على
كلمة �أو �أكثر �أُلقيت في الم�ؤتمر العام
الأحدث .يمكن �أن يختار ر�ؤ�ساء الأوتاد
والقطاعات الكلمات التي يجب �أن
تُ�ستعمل �أو يمكنهم �أن يوكلوا الأ�ساقفة
المهمة.
ور�ؤ�ساء الفروع القيام بهذه
ّ
ي�شدد القادة على قيمة درا�سة
يجب �أن ّ
الإخوة حملة ملكوت ملكي�صادق
جمعية الإعانة للكلمات
والأخوات في
ّ
نف�سها في الآحاد نف�سها.
ُين�صح الذين يح�ضرون درو�س الأحد
الرابع من ّ
كل �شهر بدرا�سة العدد الأخير
عن الم�ؤتمر العام الأحدث و�إح�ضاره
�إلى ال�صف.

|اقتراحات لتح�ضير در�س باال�ستناد
�إلى الكلمات
ِّ
�صل ليكون الروح القد�س معك بينما

تدر�س هذه الكلمة (الكلمات) وتع ّلمها.
تح�ضر الدر�س با�ستخدام
قد تو ّد �أن ّ
موا ّد �أخرى غير �أنّ كلمات الم�ؤتمر هي
مهمتك
المنهج
الدرا�سي الموافق عليهّ .
ّ
هي م�ساعدة الآخرين على تع ّلم الإنجيل
وعي�شه كما يع ّلم م�ؤتمر الكني�سة العا ّم
الأخير.
راجع الكلمة (الكلمات) ،باح ًثا عن
تلبي حاجات
المبادئ والعقائد التي ّ
أي�ضا عن ق�ص�ص
�أفراد
ّ
ال�صف .وابحث � ً
مقد�سة وجمل من
ومراجع ن�صو�ص ّ
الكلمة (الكلمات) قد ت�ساعدك على
تعليم هذه الحقائق.

برنامجا عن طرق تعليم المبادئ
�ضع
ً
يت�ضمن برنامجك
والعقائد .يجب �أن
ّ
ال�صف:
الأ�سئلة التي ت�ساعد �أع�ضاء
ّ

• ابحث عن المبادئ والعقائد في
الكلمة (الكلمات).
• ّ
فكر في معانيها.

• �شارك الفهم والأفكار والتجارب
وال�شهادات.
طبق هذه المبادئ والعقائد في
• ّ
حياتهم.

موا ّد در�س الأحد الرابع من كلّ �شهر

الأ�شهر

�أ ّيار/مايو  --2010ت�شرين ال ّأول�/أكتوبر 	2010الكلمات التي نُ�شرت في *Liahona
في عدد �أ ّيار/مايو 2010
ت�شرين الثاني/نوفمبر --2010ني�سان�/أبريل 	2011الكلمات التي نُ�شرت في *Liahona
في عدد ت�شرين الثاني/نوفمبر 2010

*هذه الكلمات متوفّرة (بلغات عديدة) في موقع .conference.lds.org
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المنزلية� ،أ ّيار/مايو 2010
ر�سالة الزيارة
ّ

الرئي�س هنري �إيرنغ
الم�ست�شار ال ّأول في الرئا�سة الأولى

�ساعدوهم في طريقهم �إلى البيت
تق�ضي الطريقة الف�ضلى التي ن�ساعد بها �أبناء اهلل بتوفير �سب ٍل
ّ
تمكنهم من بناء �إيمانهم بي�سوع الم�سيح و�إنجيله الم�ستعاد عندما
ً
�صغارا.
يكونون
�أ ّيها الإخوة والأخوات ،يريد �أبونا
ال�سماوي ويحتاج �إلى م�ساعدتنا ليعيد
ّ
أتحدث
�أبناءه
مجدداًّ � .
الروحيين �إليه ّ
ّ
�شباب ينتمون �إلى كني�سته
اليوم عن
ٍ
الحقيقية وقد بد�أوا ب�سلوك الطريق
ّ
ال�ضيق للعودة �إلى بيتهم
الم�ستقيم ّ
ال�سماوي .يريدهم �أن يكت�سبوا باكراً
ّ
الروحية ليبقوا على الدرب .وهو
القوة
ّ
ّ
يحتاج �إلى م�ساعدتنا لإعادتهم �إلى
الدرب ب�سرعة في حال �ض ّلوا.
كنت �أ�سقف ًا �شاب ّا عندما بد�أت �أفهم
نقوي
بو�ضوح َلم يريدنا الرب �أن ّ
الأوالد عندما يكونون �صغاراً وننقذهم
ق�صة �شا ّبة هي مثال
ب�سرعة� .س�أخبركم ّ
عن الكثيرين الذين حاولت م�ساعدتهم
مر ال�سنين.
على ّ
جل�ست قبالتي �إلى مكتب الأ�سقف
حدثتني عن حياتها .كانت
خا�صتيّ .
ّ
كع�ضو في الكني�سة
تعمدت و ُث ّبتت
ٍ
قد ّ

عندما كانت في الثامنة من العمر.
لم تكن عيناها مغرورقتين بالدموع
تحدثت عن ال�سنوات التالية التي
فيما ّ
ّ
تخطت الع�شرين ،بل كان الحزن يملأ
�صوتها .قالت �إنّ التدهور بد�أ باختيارها
مرافقة َمن اعتقدتهم �أ�شخا�ص ًا مثيرين.
و�أخذت تخالف ما بدا في بادئ الأمر
و�صايا � ّ
أهم ّية من �سواها.
أقل � ّ
في بادئ الأمر� ،شعرت بالقليل من
الحزن وب�شيء من الذنب .غير �أنّ
عالقاتها ب�أ�صدقائها منحتها �شعوراً
جديداً ب أ� ّنها محبوبة فبدت قراراتها
الوقتية بالتوبة � ّ
أهمية بالن�سبة �إليها.
أقل � ّ
ّ
أهمية الو�صايا التي كانت
ومع تعاظم � ّ
أبدي
تخالفها ،بدا حلمها ببيت �سعيد و� ّ
يتبدد.
ّ
�سمته ب�ؤ�س ًا.
جل�ست قبالتي بما ّ
�أرادتني �أن �أخ ّل�صها من �شرك الخطيئة
الذي وجدت نف�سها عالقة فيه .غير �أنّ
6

المخرج الوحيد الذي كان متاح ًا �أمامها
كان ممار�سة الإيمان بي�سوع الم�سيح،
لتتطهر
والتم ّتع بقلب منك�سر ،والتوبة
ّ
الرب.
وتتغير
وتتقوى من خالل كفّارة ّ
ّ
ّ
منحتها �شهادتي على �أنّ ذلك ما زال
ممكن ًا .وكان الأمر كذلك بالفعل،
مما كان ليكون عليه لو
غير �أ ّنه �أ�صعب ّ
مار�ست الإيمان قب ً
ال في حياتها ،في
رحلة العودة �إلى اهلل وما �إن بد�أت ّ
ت�ضل
عن الطريق.

تق�ضي الطريقة الف�ضلى التي ن�ساعد
�سبل ّ
تمكنهم من
بها �أبناء اهلل بتوفير ٍ
بناء �إيمانهم بي�سوع الم�سيح و�إنجيله
ثم
الم�ستعاد عندما يكونون �صغاراًّ .
يتعين علينا �أن ن�ساعد على �إعادة �إ�شعال
ّ
هذا الإيمان ب�سرعة قبل �أن يخفت
بانحرافهم عن الطريق.
�إذاً يمكننا� ،أنا و�أنتم� ،أن نتوقّع فر�صة
�شبه دائمة لم�ساعدة الم�سافرين من
�أبناء اهلل .وقد �أخبرنا المخ ّل�ص عن
�سبب ذلك عندما و�صف رحلة �أبناء اهلل
الروحيين ال�صعبة للعودة �إلى البيت عبر
ّ
تت�سبب به الخطيئة �أو
ال�ضباب الذي قد ّ
ال�شيطان:
وا�سع
ال�ضيق ،لأ ّنه
ٌ
"ادخلوا من الباب ّ
ورحب الطريق الذي ي�ؤ ّدي �إلى
الباب،
ٌ
الهالك ،وكثيرون هم الذين يدخلون
منه؛
لأ ّنه ما �أ�ضيق الباب و�أكرب الطريق
الذي ي�ؤ ّدي �إلى الحياة ،وقليلون هم
1
الذين يجدونه".

محب �إر�شادات
�سماوي
آب
ٌّ
و�ضع � ٌ
ّ
ومنقذين في طريق �أبنائه مدرك ًا حاجاتهم.
ف�أر�سل ابنه  ،ي�سوع الم�سيح ،ليجعل
الرحلة الآمنة ممكنة ووا�ضحة .ودعا
نبيه في هذا الوقت.
الرئي�س توما�س مون�سن ّ
كيفية
منذ �شبابه ،لم يع ّلم الرئي�س مون�سن ّ
كيفية �إنقاذ
البقاء على الطريق فح�سب بل ّ
من انقادوا بعيداً نحو الأ�سى.

ال�سماوي في مجموعة
و�ضعنا الآب
ّ
ّ
المحطات لتقوية الم�سافرين،
متنوعة من
ّ
وعند الحاجة ،لقيادتهم �إلى الأمان.
وقوة في
أهمية ّ
مهماتنا الأكثر � ّ
وتكمن ّ
مهمة لأنّ الفر�صة متاحة
العائلة .هي ّ
ّ
لتثبت
�أمام العائلة في
م�ستهل حياة الطفل ّ
رجليه في الطريق نحو البيت .في�صبح
الوالدان والإخوة والأخوات والأجداد
والعمات والأعمام مر�شدين ومنقذين
ّ
الحب التي
لروابط
نتيجة
ة
قو
ّ
�أكثر ّ
ّ
ت�شكل طبيعة العائلة.
تملك العائلة امتيازاً في ال�سنوات
الثماني الأولى من حياة الطفل .ففي
المحمية ،وبف�ضل كفّارة
هذه ال�سنوات
ّ
ي�سوع الم�سيح ،يعجز ال�شيطان عن
ا�ستعمال �ضباب الظالم لحجب طريق
العودة �إلى البيت .في هذه ال�سنوات
الرب العائالت عبر
المهمة ،ي�ساعد ّ
ّ
االبتدائية للم�ساعدة
دعوة عاملين من
ّ
روحيا .كما يوفّر
على تقوية الأوالد
ًّ
عدداً من حملة كهنوت هارون لتقديم
القربان .وفي �صلوات مباركة القربان
تلك ،ي�سمع الأوالد الوعد ب�أ ّنه يمكنهم
في يوم من الأ ّيام ت�س ُّلم الروح القد�س
كمر�شد �إذا كانوا مطيعين لو�صايا اهلل.
قو ًة لمقاومة
ونتيجة لذلك ،يكت�سبون ّ
وللهب لإنقاذ
التجربة عندما تواجههم
ّ
الآخرين ،في الم�ستقبل.
يح�صل �أ�ساقفة عديدون في الكني�سة
على الإلهام لدعوة �أقوى �أفراد الجناح
االبتدائية.
معينين في
ّ
�إلى خدمة �أوالدٍ ّ
تقووا بالإيمان
هم يعون �أنّ الأوالد� ،إن ّ
وال�شهادة ،فعلى الأرجح �أنّ احتمال
�سن المراهقة
حاجتهم �إلى الإنقاذ في ّ
يكون � ّ
أقل من �سواهم .ويعون �أي�ض ًا �أنّ
الأ�سا�س الروحي القوي قد ُيحدث فرق ًا
لمدى الحياة.
نقدم الم�ساعدة.
يمكننا جميع ًا �أن ّ
الجدات والأجداد ّ
وكل ع�ضو يعرف
ّ

طف ً
يقدم الم�ساعدة .ولي�س
ال ،يمكنه �أن ّ
االبتدائية.
ر�سمية في
هذا رهن ًا بدعوة
ّ
ّ
كما �أ ّنه لي�س رهن ًا بالعمر .كانت �إحدى
الن�ساء ،في �شبابها ،ع�ضواً في مجل�س
االبتدائية العام الذي �ساهم في ابتكار
ّ
�شعار "اختر ال�صواب".
لم تتعب �أبداً من خدمة الأوالد.
ابتدائية جناحها ،بطلب
ع ّلمت في
ّ
خا�ص منها� ،إلى �أن ناهزت الت�سعين من
ّ
العمر .كان الأوالد ال�صغار ي�شعرون
بحبها لهم .ر�أوا مثالها .تع ّلموا منها
ّ
المبادئ الب�سيطة لإنجيل ي�سوع
أهم �أ ّنهم تع ّلموا من مثالها
الم�سيح .وال ّ
ويتعرفوا �إليه.
�أن ي�شعروا بالروح القد�س
ّ
وبعد ذلك ،بد�أو يكت�سبون الإيمان الذي
يحتاجون �إليه لمقاومة التجربة .وعلى
الأرجح �أ ّنهم �سيكونون � ّ
أقل حاجة �إلى
م�ستعدين لإنقاذ
الإنقاذ و�أ ّنهم �سيكونون
ّ
الآخرين.
قوة الإيمان الب�سيط بال�صالة
تع ّلمت ّ
وبالروح القد�س عندما كان �أوالدنا
تعمد بعد.
�صغاراً .لم يكن ابننا البكر قد ّ
االبتدائية وقادة
ومدر�سو
وكان �أهله
ّ
ّ
الكهنوت قد حاولوا م�ساعدته لي�شعر
ويتعرف �إليه ويعرف كيف
بالروح
ّ
يت�س ّلم م�ساعدته.
في �إحدى الأم�سيات ،ا�صطحبته
زوجتي �إلى منزل امر�أة كانت تع ّلمه
أمر
القراءة .وك ّنا قد اتّفقنا على �أن � ّ
و�أ�صطحبه في طريق عودتي من العمل
�إلى المنزل.

انتهى در�سه قبل الوقت الذي توقّعناه.
�شعر ب�أ ّنه يعرف طريق المنزل .ف�شرع
أتم
بالم�شي .الحق ًا ،قال �إ ّنه كان على � ّ
الثقة و�إنّ فكرة كونه وحده في الرحلة
�أعجبته .وبعد �أن اجتاز  800متر تقريب ًا،
بد�أت الظلمة ّ
تحل .وبد�أ ي�شعر ب�أ ّنه ما
جداً عن المنزل.
زال بعيداً ّ
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ما زال ّ
يتذكر ح ّتى الآن �أنّ دموعه
ال�سيارات التي
منعته من ر�ؤية �أ�ضواء ّ
مرت به بو�ضوح .و�شعر ب�أ ّنه طفل
ّ
�صغير ،لم يعد الفتى الواثق الذي بد�أ
يم�شي وحده نحو المنزل .و�أيقن �أ ّنه
ثم ّ
تذكر �أمراً.
يحتاج �إلى الم�ساعدةّ .
يتعين عليه �أن ي�ص ّلي .فانحرف
عرف �أ ّنه ّ
عن الطريق واتّجه نحو بع�ض الأ�شجار
التي ّ
تمكن بالكاد من ر�ؤيتها في الظالم.
وجد مكان ًا ليجثو فيه.

من خالل الأ�شجار ،كان ي�سمع
�أ�صوات ًا تقترب منه .كان قد �سمعه �شا ّبان
وهو يبكي .وعندما اقتربا منه ،قاال له:
"هل يمكننا �أن ن�ساعدك؟" قال لهما
وهو يبكي �إ ّنه ّ
�ضل طريقه و�إ ّنه يريد �أن
عما �إذا كان
يعود �إلى المنزل� .س�أاله ّ
يعرف رقم هاتف منزله �أو عنوانه .لم
عما �إذا كان يعرف
يكن يعرف� .س�أاله ّ
ا�سمه .كان يعرفه .ف�أخذاه �إلى منزلهما
القريب .ووجدا ا�سم عائلتنا في دليل
الهاتف.

عندما تلقّيت االتّ�صال� ،سارعت �إلى
الإنقاذ ممت ّن ًا لكون �شخ�صين لطيفين
قد ُو�ضعا في طريقه �إلى المنزل .و�أنا
ممتن على الدوام لأ ّنه تع ّلم ال�صالة
ّ
ب�إيمان لت�أتيه الم�ساعدة عند �ضالله .قاده
مرات
الإيمان �إلى الأمان و�أتاه بالمنقذين ّ
ُعد.
ال تُح�صى وال ت ّ

لقد و�ضع الرب نموذج �إنقاذ ومنقذين
خدامه
في ملكوته .و�ألهم الرب بحكمته ّ
ليبتكروا بع�ض ًا من �أقوى الطرق لتقويتنا
نمر ب�سنين
ولتعيين �أف�ضل المنقذين فيما ّ
المراهقة.

قدمهما
تعرفون برنامجين قو ّيين ّ
الرب .الأول ،لل�شا ّبات ،وهو يدعى
ّ
التقدم ال�شخ�صي .والآخر ،لحملة
ّ
كهنوت هارون ،وهو يدعى الواجب
ن�شجع ال�شباب في
تجاه اهلل .نحن ّ
الجيل ال�صاعد على تحديد قدرتهم

روحية كبيرة.
قوة
ال�شخ�صية على بناء ّ
ّ
ّ
ونطلب من �أولئك الذي ُيعنون به�ؤالء
الرب م ّنا
الأوالد ال�صغار القيام بما يطلبه ّ
لم�ساعدتهم .وبما �أنّ م�ستقبل الكني�سة
نهتم لهم.
يعتمد عليهم ،فنحن ك ّلنا ّ
تم تح�سين البرنامجين ،غير �أنّ
ّ
هدفهما ما زال هو هو .وقد �شرح
الرئي�س مون�سن الأمر على ال ّنحو ال ّتالي:
ّ
علينا �أن "نتع ّلم ما يجب �أن نتع ّلمه ونقوم
بما يجب �أن نقوم به ونكون ما يجب
2
�أن نكون عليه".

التقدم ال�شخ�صي
ّ
كتيب ّ
ويو�ضح ّ
لهن" :يعتمد برنامج
لل�شابات الهدف ّ
التقدم ال�شخ�صي قيم ال�شابات الثماني
ّ
لم�ساعدتك على �أن تفهمي تمام ًا ما
ولم �أنت على الأر�ض وما
�أنت عليهَ ،
عليك القيام به كابنة هلل لال�ستعداد لليوم
الذي تذهبين فيه �إلى الهيكل وتقطعين
المقد�سة".
العهود
ّ

ويرد فيه كذلك �إنّ ال�شابات �سيقمن
ويقدمن تقريراً
"بالتزامات ،وينفّذنها ّ
مهن] لأحد الوالدين �أو القادة".
ّ
[بتقد ّ
وهو يعد �أي�ض ًا بالتالي�" :إنّ النماذج
التقدم
التي ت�ضعينها خالل عملك على ّ
ال�شخ�صي ---كال�صالة ودرا�سة
المقد�سة والخدمة وم�سك
الن�صو�ص
ّ
�ستتحول �إلى عادات
دفتر اليوميات---
ّ
و�ستقوي هذه العادات
�شخ�صية.
يومية
ّ
ّ
�شهادتك وت�ساعدك على �أن تتع ّلمي
3
وتتح�سني في حياتك".
ّ
� ّأما برنامج الواجب تجاه اهلل
لل�شبان في كهنوت هارون
ّ
المخ�ص�ص ّ
�سيجمع في
وتب�سيطه.
تعزيزه
تم
فقد ّ
ُ
خ�ص�ص لمنا�صب
كتاب واحد ب�سيط ُم ّ
ال�شبان
كهنوت هارون الثالثة� .سيتلقّى ّ
وقادتهم ن�سخة عن هذا الكتاب الجديد.
�سيقوي �شهادات
�إ ّنه �أداة قو ّية .وهو
ّ
ال�شبان وعالقتهم باهلل� .سي�ساعدهم �أي�ض ًا
ّ
ُ
ّ
الكهنوتية والرغبة
واجباتهم
م
ل
تع
على
ّ

�سيقوي عالقاتهم
في تطبيقها .كما
ّ
ب�أهلهم وب�أع�ضاء الرابطة وبقادتهم.

ؤولية
ّ
يحمل هذان البرنامجان م�س� ّ
ال�شبان
يبذلها
التي
للجهود
كبيرة
ّ
مدعوون �إلى تع ُّلم �أمورٍ قد
�أنف�سهم .هم
ّ
تحدي ًا لأي �شخ�ص والقيام بها.
تطرح ّ
عندما � ّ
أفكر في �شبابي ،ال �أذكر �أ ّنني
تحديات مماثلة .بلى ،خ�ضعت
واجهت ّ
الختبارات مماثلة في بع�ض المنا�سبات
متكرراً .يتط ّلب
�إ ّال �أنّ ذلك لم يكن
ّ
هذان البرنامجان ثبات ًا وجهداً كبيراً
الروحية
وتراكم التع ّلم واالختبارات
ّ
مر ال�سنين.
على ّ
عندما ّ
فكرت في الأمر� ،أدركت �أنّ
الكتيبين ّ
ت�شكل تمثي ً
ال
محتويات هذين
ّ
الرب ب�أبناء الجيل ال�صاعد وبنا
ما ّدي ًا لثقة ّ
نحبهم .وقد �شاهدت
جميع ًا ،نحن من ّ
�إثبات ًا على �أنّ هذه الثقة في مح ّلها.
قمت بها� ،شاهدت
في الزيارات التي ُ
عمل رابطات كهنوت هارون .لقد
�شبان ًا ي ّتبعون نماذج في التع ّلم
ر�أيت ّ
والتخطيط للقيام بما يريده اهلل منهم،
ثم ينتقلون �إلى القيام بما التزموا
ومن ّ
تم
به وي�شاطرون الآخرين كيف ّ
روحي ًا .وعندما �شاهدت
تغييرهم
ّ
و�سمعت ،اتّ�ضح لي �أنّ الروح لم�س
الآباء وال ّأمهات والقادة والأ�صدقاء
الرعية ،عندما �سمعوا
وح ّتى الجيران في
ّ
ال�شباب ي�شهدون على الطريقة التي
تقوى ال�شباب عندما
تقووا بها .لقد ّ
ّ
وتقوى كذلك من
منحوا �شهادتهم ّ
حاول م�ساعدتهم على االرتقاء.
نجد في برنامج ال�شا ّبات النموذج
قوة ال�شابات الروحية
القوي ذاته لتنمية ّ
ّ
و�إتاحة الفر�صة �أمامنا للم�ساعدة.
التقدم ال�شخ�صي ال�شابات
ي�ساعد ّ
على اال�ستعداد لت�س ّلم مرا�سيم الهيكل.
وت�ساعدهن في ذلك �أمثلة ال ّأمهات
ّ
والجدات ّ
معهن في
بارة
ّ
ّ
وكل امر�أة ّ
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الكني�سة .لقد ر�أيت كيف ي�ساعد الأهل
ابن ًة على تحقيق �أهدافها و�أحالمها من
الجيدة التي
خالل مالحظتهم الأمور
ّ
تقوم بها وتقدريهم �إ ّياها.
منذ ب�ضعة �أ ّيام ،ر�أيت � ّأم ًا تقف �إلى
جانب ابنتها ال�شا ّبة بعد �أن تلقّتا تقديراً
لكونهما قد �أ�صبحتا مع ًا مثالين للمر�أة
البارزة .ولدى م�شاركتهما �إ ّياي ما
عنى لهما ذلك� ،شعرت بموافقة الرب
وت�شجيعه لنا جميع ًا.

من بين جميع �أنواع الم�ساعدات
نقدمها له�ؤالء ال�شباب ،تق�ضي
التي قد ّ
أهمية ب�أن نجعلهم
الم�ساعدة الأكثر � ّ
ي�شعرون بثقتنا ب�أ ّنهم على طريق العودة
�إلى اهلل وب�أ ّنهم قادرون على القيام
بذلك .ون�ؤ ّدي ذلك على �أكمل وجه
عندما نرافقهم .ولأنّ الطريق منحدر
و�صخري بع�ض ال�شيء ،فقد يفقدون
ّ
ال�شجاعة �أحيان ًا �أو يتع ّثرون ح ّتى .وقد
يرتبكون �أحيان ًا بخ�صو�ص مق�صدهم
أهمية
وي�سعون وراء تحقيق �أهداف �أقل � ّ
للحياة الأبد ّية .يق ّل�ص هذان البرنامجان
إمكانية ح�صول ذلك
الملهمان من �
َ
ّ
لأ ّنهما يقودان ال�شاب �إلى دعوة رفقة
الروح القد�س والح�صول عليها.
نقدمها
والن�صيحة المثلى التي قد ّ
لل�شباب هي ب�أ ّنهم قادرون على العودة
ال�سماوي فقط �إن تبعوا روح
�إلى الآب
ّ
اهلل وخ�ضعوا له .لذا �إن ك ّنا حكماء،
�سن�شجع ّ
كل ما قد يدعو رفقة الروح
ّ
ونج�سده .وعندما
القد�س ونمدحه
ّ
ي�شاركوننا ما يقومون به وي�شعرون
به ،علينا �أن نكون قد ت� ّأهلنا للح�صول
على رفقة الروح .عند ذلك �سي�شعرون
في مديحنا وابت�ساماتنا بموافقة اهلل.
ولو �شعرنا بحاجة �إلى تقديم ن�صيحة
وبحب
بحبنا
ّ
ت�صحيحية� ،سي�شعرون ّ
ّ
اهلل فيها ال بالتوبيخ والرف�ض اللذين قد
ي�سمحان لل�شيطان ب�إبعادهم �أكثر.

والمثال الذي يحتاجون �إليه �أكثر من
� ّأي �شيء هو �أن نقوم بما عليهم القيام
به .علينا �أن ن�ص ّلي طلب ًا لهبات الروح.
المقد�سة
علينا �أن نت� ّأمل في الن�صو�ص
ّ
وفي �أقوال الأنبياء الأحياء .علينا �أن ن�ضع
خطط ًا ال تكون �أمنيات فح�سب بل
ثم علينا �أن نحترم وعودنا
عهوداً .ومن ّ
للرب .كما علينا �أن ن�ساعد الآخرين من
ّ
خالل م�شاطرتهم بركات الكفّارة التي
ح�صلنا عليها في حياتنا.
ونج�سد في حياتنا الإخال�ص الثابت
ّ
الرب منهم .عندما
ّعه
ق
يتو
الذي
والدائم
ّ
نقوم بذلك ،ن�ساعدهم على ال�شعور

بت�أكيد من الروح يعدهم ب�أ ّنهم �إن
ثابروا�سي�سمعون كلمات مخ ّل�ص و� ٍأب
"نعما �أيّها العبد ال�صالح
محبينّ :
�سماوي ّ
والأمين! كنت �أمين ًا في القليل ف�أقيمك
4
�سيدك".
على الكثير .ادخل �إلى فرح ّ
ونحن من ن�ساعدهم طوال الطريق،
�سن�سمع هذه الكلمات بفرح.

ويحب
يحبكم
�أ�شهد على �أنّ
ّ
ّ
الرب ّ
ك ًّ
ال من �أبناء اهلل .هذا هو ملكوته
الم�ستعاد مع مفاتيح الكهنوت من خالل
النبي جوزف �سميث .توما�س مون�سن
ّ
الرب اليوم� .أنا �أعد ك ًّ
ال منكم
نبي
هو
ّ
الملهم في
�أ ّنه عندما تتبعون الإر�شاد
َ

الحقيقية هذه،
كني�سة ي�سوع الم�سيح
ّ
�سي�صل �شبابنا ونحن الذين ن�ساعدهم
ونحبهم ،ب�سالمة �إلى بيتنا مع الآب
ّ
ال�سماوي والمخ ّل�ص لنعي�ش في عائالت
وبفرح �إلى الأبد .با�سم ي�سوع الم�سيح،
�آمين.
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