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الرئي�س توما�س مون�سن

إلهية
ل
ا
االمتنان
هبة
ّ

القلب الممتنّ  ...هو نتيجة التعبير عن االمتنان لأبينا ال�سماوي
ولمن حولنا على ّ
كل ما ي�ضفونه على حياتنا.
على بركاتهَ ،
لقد كانت هذه الدورة رائعة .عندما
نت رئي�س ًا للكني�سة ،قلت�“ :س�آخذ
ُع ّي ُ
مهمةً� .س�أكون مر�شد الجوقة
على عاتقي ّ
ً
جدا بجوقتي!
المورمونية� ”.أنا فخور ّ
ّ
مرةً“ :تومي� ،إ ّنني فخورة
قالت لي � ّأمي ّ
جداً ّ
لدي مالحظة
ّ
قمت به .ولكن ّ
بكل ما َ
ت�ستمر في
أوجهها �إليك .كان عليك �أن
� ّ
ّ
العزف على البيانو”.
وعزفت لها لحن ًا:
فتوجهت نحو البيانو
ُ
ّ
“ها نحن نذهب[ ،ها نحن نذهب] �إلى
1
طبعت قبلة على
ثم
ُ
حفلة عيد ميالدّ ”.
جبينها وهي عانقتني.
أفكر في والدي .و� ّ
أفكر فيهاّ � .
�أنا � ّ
أفكر في
في ،وفي
ال�سلطات ّ
العامة ك ّلها التي أ� ّثرت ّ
�أ�شخا�ص �آخرين ،بمن فيهم الأرامل اللواتي
زرتهن 85-منهنّ -حامالً دجاجة للطهو،
و�أحيان ًا القليل من النقود.
أخر من �إحدى
زرت �
إحداهن في وقت مت� ٍ
ُ
ّ
الليالي .كان ذلك عند منت�صف الليل،
ذهبت �إلى منزل الرعاية ،وقالت لي عاملة
ُ
اال�ستقبال�“ :أنا مت� ّأكدة من �أ ّنها نائمة ،غير

�أ ّنها طلبت م ّني �أن �أحر�ص على �إيقاظها
آت”′.
لأنها قالت�′ :أعلم أ� ّنه � ٍ

أم�سكت بيدها؛ لفظت ا�سمي .كانت
�
ُ
�شدت يدي �إلى �شفتيها وقالت:
م�ستيقظةّ .
“عرفت أ� ّنك �ست�أتي ”.وكيف ال �آتي؟
ُ
هكذا تالم�س المو�سيقى الجميلة كياني.
�إخوتي و�أخواتي الأع ّزاء� ،سمعنا ر�سائل
ملهمة عن الحقيقة ،والأمل ،والحب.
َ
توجّهت �أفكارنا �إليه ،هو الذي كفّر عن
خطايانا ،هو الذي �أرانا كيف يجب �أن
نعي�ش وكيف يجب �أن ن�ص ّلي ،هو الذي
�أثبت ب�أعماله بركات الخدمة -هو ر ّبنا
ومخ ّل�صنا ،ي�سوع الم�سيح.
ونقر�أ عنه في الف�صل  17من �إنجيل لوقا
ما يلي:
“وفي ذهابه �إلى �أور�شليم اجتاز في و�سط
ال�سامرة والجليل.
“وفيما هو داخل �إلى قرية ا�ستقبله ع�شرة
رجال بر�ص ،فوقفوا من بعيد

“ورفعوا �صوت ًا قائلين′ :يا ي�سوع ،يا
معلّم ،ارحمنا!′
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“فنظر وقال لهم′:اذهبوا و�أروا �أنف�سكم
للكهنة ′.وفيما هم منطلقون طهروا.
“فواحد منهم لما ر�أى أ� ّنه ُ�شفي ،رجع
يمجد اهلل ب�صوت عظيم،
ّ
“وخر على وجهه عند رجليه �شاكراً له،
ّ
وكان �سامر ّي ًا.
“ف�أجاب ي�سوع وقال�“ :ألي�س الع�شرة قد
طهروا؟ ف�أين الت�سعة؟
“�ألم يوجد َمن يرجع ليعطي مجداً هلل
غير هذا الغريب الجن�س؟
وام�ض� ،إيمانك
“ثم قال له“ :قُم
ِ
ّ
2
خ ّل�صك”.
التدخل الإلهي البر�ص الموت
ج ّنب
ّ
القا�سي البطيء و�أعطاهم فر�صة جديدة
عبر عنه
للحياة .ولقد
ّ
ا�ستحق االمتنان الذي ّ
ّ
�أحدهم بركة المعلم؛ � ّأما نكران الجميل
ي�ستحق �سوى خيبة
الذي �أبداه الت�سعة فلم
ّ
�أمله.
�إخوتي و�أخواتي ،هل ّ
نتذكر تقديم
ال�شكر للبركات التي نت�س ّلمها؟ �إنّ تقديم
ال�شكر ب�صدق ال ي�ساعدنا على تمييز
بركاتنا فح�سب ،بل �إنّه يفتح �أبواب الج ّنة
بحب اهلل.
وي�ساعدنا على ال�شعور
ّ
قال �صديقي العزيز الرئي�س غوردن
هنكلي ما يلي“ :عندما تعي�شون بامتنان،
أنانية ،بل
ال تعي�شون بتعجرف وغرور و� ّ
تعي�شون متح ّلين بروح �شكر ينا�سبكم
3
ويبارك حياتكم”.
المقد�س ،نجد في �إنجيل م ّتى
في الكتاب
ّ
ق�صة �أخرى عن االمتنان الذي جاء كتعبير ٍ
ّ
ّ
البر ّية
�صادرٍ عن المخل�ص .ففيما جال في ّ

لثالثة �أ ّيام ،تبعه �أكثر من � 4000شخ�ص
ورافقوه� .أ�شفق عليهم ،فهم لم يكونوا قد
�أكلوا �شيئ ًا طوال ثالثة �أ ّيام .غير �أنّ تالميذه
البرية خبز بهذا
�س�ألوا“ :من �أين لنا في ّ
المقدار ،ح ّتى ُي�شبع جمع ًا هذا عدده؟”
وكالكثيرين منّا ،لم يرَ التالميذ �إ ّال ما نَق�ص.
“فقال لهم ي�سوع :كم عندكم من
الخبز؟ [فقال التالميذ]� :سبعة وقليل من
�صغار ال�سمك.

“ف�أمر [ي�سوع] الجموع �أن ي ّتكئوا على
الأر�ض،

خبزات وال�سمك ،و�شكر
“و�أخذ ال�سبع
ٍ
وك�سر و�أعطى تالميذه ،والتالميذ �أعطوا
ّ
الجمع”.
قدم
تجدر الإ�شارة �إلى �أنّ المخ ّل�ص ّ
عما كان لديهم --وتبعت ذلك
ال�شكر ّ
�أعجوبة“ :ف�أكل الجميع و�شبعوا .ثمّ رفعوا
4
الك َ�سر �سبعة �سالل مملوءة”.
ما ف�ضل من ِ
جميعنا مررنا ب�أوقات كان تركيزنا فيها
على ما ينق�صنا عو�ض ًا منه على بركاتنا .قال
الفيل�سوف اليوناني �إبيكتيتو�س“ :حكيم هو
الرجل الذي ال يحزن على الأ�شياء التي ال
5
يملكها ،بل يفرح بما عنده”.
الرب عبر
االمتنان مبد�أ �إلهي .وقد �أعلن ّ
النبي جوزف �سميث:
ر�ؤيا ت�س ّلمها ّ
الرب �إلهكم على ّ
كل �شيء...
“ا�شكروا ّ

“وال يهين الإن�سان اهلل� ،أي �إنّ غ�ضبه ال
يحمى على �أحد ،ما عدا الذين ال يعترفون
6
بنفوذ يده في جميع الأمور”.

قيل لنا في كتاب مورمون �أن”[نحيا]
يومي ًا ب�سبب المراحم الكثيرة
حياة �شكر ّ
7
والنعم الوفيرة التي ي�سبغها [اهلل] [علينا]”.
بغ�ض النظر عن ظروفنا ،يدرك ٌّ
كل م ّنا
ّ
يمتن عليها �إن توقّف
�أنّ هنالك �أموراً كثيرة ّ
برهة وت� ّأمل في بركاته.

يا له من وقت رائع نعي�ش فيه على
�سيئات كثيرة ت�شوب العالم
الأر�ض .فمع �أنّ ّ
ثمة �أ�شياء كثيرة �صحيحة وح�سنة.
اليومّ ،
يحبون �أوالدهم
ّ
ثمة زيجات ناجحة و�أهالٍ ّ
يهتمون
أ�صدقاء
�
أجلهم،
�
من
ون
وي�ضح
ّ
ّ

لأمرنا وي�ساعدوننا و�أ�ساتذة يع ّلمون .حياتنا
مباركة بطرق ال تُح�صى.

�أذنَي الأموات االمتنان الذي ا�ستحقّوه في
11
الحياة والذي لم ينالوه �إ ّال نادراً”.

يمكننا �أن نرفع �أنف�سنا والآخرين عندما
وننمي
نرف�ض الإبقاء على الأفكار
ال�سلبية ّ
ّ
في قلوبنا االمتنان� .إذا كان نكران الجميل
يعد بين الخطايا الخطيرة ،فاالمتنان هو
ّ
�أحد �أ�سمى الف�ضائل .قال �أحدهم �إنّ
“االمتنان لي�س �أعظم الف�ضائل فح�سب ،بل
8
�إ ّنه �أب الف�ضائل جميعها”.

أحبائنا حتم ًا �شيئ ًا من
ُيدخل فقداننا ل ّ
الأ�سف �إلى قلوبنا .دعونا نق ّل�ص هذا
الم�شاعر بقدر ما ت�سمحه طبيعتنا الب�شر ّية،
حبنا
وذلك من خالل التعبير مراراً عن ّ
وامتناننا لهم .ال نعرف �أبداً متى يفوت
الأوان.

ننمي االمتنان في قلوبنا؟
كيف يمكننا �أن ّ
�أعطى الرئي�س جوزف ف� .سميث،
الرئي�س ال�ساد�س للكني�سة ،الإجابة على
هذا ال�س�ؤال .قال“ :يرى الرجل الممتن في
العالم �أموراً كثيرة يجب تقديم ال�شكر من
ال�شر.
�أجلها ،وفي نظره الخير �أقوى من ّ
خرج
والحب يتغ ّلب على الغيرة ،والنور ُي ِ
ّ
ً
“يدمر
الظال َم من حياته ”.وتابع قائالّ :
التعجرف امتناننا وي�ضع الأنانية مكانه .كم
حبة،
نكون �أ�سعد في ح�ضور ٍ
نف�س ممت ّنة و ُم ّ
لننمي،
يتعين علينا �أن نكون حري�صين ّ
وكم ّ
تقية ،ال�شكر تجاه اهلل
من خالل حياة ّ
9
والإن�سان!”
التقية
يقول لنا الرئي�س �سميث �إنّ الحياة ّ
ّ
مفتاح التح ّلي باالمتنان.
ت�شكل
َ
هل تجعلنا الممتلكات الما ّدية �سعداء
وممت ّنين؟ ر ّبما م�ؤقّت ًا� .إ ّال �أنّ الأمور التي
ت� ّؤمن ال�سعادة واالمتنان العميقين والدائمين
هي الأمور التي ال ي�ستطيع المال �شراءها:
الطيبين،
عائالتنا ،والإنجيل ،والأ�صدقاء ّ
والحب الذي نتلقّاه
و�صحتنا ،وقدراتنا،
ّ
ّ
ثمة بع�ض الأمور
الحظ،
ل�سوء
حولنا.
ممن
ّ
ّ
التي ن�سمح لأنف�سنا باال�ستخفاف بها.
كتب الكاتب الإنكليزي �ألدو�س
بغالبيتهم مي ً
ال ال
هاك�سلي“ :يبدي الب�شر
ّ
10
متناهي ًا لال�ستخفاف بالأمور”.
ن�ستخف بالنا�س الأكثر ا�ستحقاق ًا
فغالب ًا ما
ّ
المتناننا .دعونا ال ننتظر فوات الأوان
ٌ
رجل،
عبر
للتعبير عن ذلك االمتنانّ .
أحبائه الذين فقدهم ،عن �أ�سفه
ّ
متحدث ًا عن � ّ
بالطريقة التالية�“ :أذكر تلك الأ ّيام ال�سعيدة،
وكثيراً ما �أتمنّى لو �أنّني �أ�ستطيع الهم�س في
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الممتن �إذاً هو نتيجة التعبير عن
القلب
ّ
ولمن
االمتنان لأبينا ال�سماوي على بركاتهَ ،
حولنا على كلّ ما ي�ضفونه على حياتنا.
ويتط ّلب ذلك جهداً واعي ًا  -على الأقلّ
بحق .كثيراً ما
وننميه ٍّ
�إلى �أن نتع ّلم االمتنان ّ
ن�شعر باالمتنان وننوي التعبير عن �شكرنا
ولك ّننا نن�سى القيام بذلك �أو ال نقوم به
بب�ساطة .قال �أحدهم �إنّ “ال�شعور باالمتنان
بلف هدية وعدم
وعدم التعبير عنه �أ�شبه ّ
12
تقديمها”.
التحديات والم�شاكل في
عندما نواجه
ّ
حياتنا ،كثيراً ما ي�صعب علينا التركيز على
جيداً وتحقّقنا
بركاتنا .ولكن �إن بحثنا ّ
ّ
�سنتمكن من ال�شعور بقدر الأمور
بعمق،
التي ُمنحنا �إ ّياها وتمييزها.
ق�صة عائلة ّ
تمكنت من �إيجاد
�س�أ�شارككم ّ
ق�صة
البركات و�سط ّ
تحديات خطيرة� .إ ّنها ّ
قر�أتها منذ �سنوات عديدة واحتفظت بها
نظراً �إلى الر�سالة التي تنقلها .كتبها غوردن
غرين ونُ�شرت في مجلّة �أميركيّة منذ 50
�سنة.
يخبر غوردن كيف ترعرع في مزرعة
توجب عليه وعلى �إخوته
في كندا ،حيث ّ
الإ�سراع �إلى المنزل بعد المدر�سة بينما كان
الأوالد الآخرون يلعبون بالكرة وي�سبحون.
غير �أنّ والدهم ّ
تمكن من م�ساعدتهم على
�أن يفهموا �أنّ عملهم كان ّقيم ًا .وكان ذلك
يحدث ب�شكل خا�ص بعد فترة الح�صاد من
ّ
كل �سنة ،عند احتفال العائلة بعيد ال�شكر؛
يقدم لهم هد ّية
ففي ذاك اليوم كان والدهم ّ
ي�سجل ّ
كل ما يملكونه.
كبيرة .كان ّ
في �صباح عيد ال�شكر كان ي�صطحبهم
�إلى القبو حيث �صناديق التفاح و�سالل

ال�شمندر والجزر المحفوظ في الرمل
وتالل �أكيا�س البطاطا والبازالء والذرة
واللوبياء و�أنواع الهالم والفراولة
ومحفوظات �أخرى من الفاكهة التي ملأت
عد ّ
كل
رفوفهم .كان ّ
يحث الأوالد على ّ
يتوجهون �إلى مخزن
�شيء بدقّة .ثمّ كانوا ّ
كميات العلف المتوفّرة
الحبوب ويح�صون ّ
الهري .كانوا
وكميات الحبوب في ُ
ّ
يح�صون الأبقار والخنازير والدجاجات
الرومية وطيور الإوز .كان والدهم
والديوك
ّ
كمية ما يملكونه،
يقول �إ ّنه يريد �أن ّ
يحدد ّ
ولك ّنهم كانوا يعلمون �أ ّنه �أرادهم في الواقع
�أن يعرفوا في يوم العيد ،كم �أنّ اهلل باركهم
وكاف�أ �ساعات عملهم ب�سخاء� .أخيراً ،عندما
أعدتها
كانوا يجل�سون �إلى المائدة التي � ّ
والدتهم ،كانت البركات �شيئ ًا ي�شعرون به.
غير �أنّ غوردن �أ�شار �إلى �أنّ عيد ال�شكر
الذي ّ
تذكره ب�أكثر قدر من ال�شكر ،كان ذاك
العام الذي بدا لهم فيه أ� ّنهم ال يملكون �شيئ ًا
يدعوهم �إلى االمتنان.
جيد :كان لديهم
بد�أت ال�سنة ب�شكل ّ
بع�ض ال�شعير المتبقّي ،والكثير من الحبوب
و�أربع مجموعات من �صغار الخنازير،
وكان �أبوهم قد ادّخر بع�ض المال لي�شتري
به ناقلة �شعير� -آلة رائعة كان المزارعون
يحلمون باقتنائها .كانت تلك �أي�ض ًا ال�سنة
التي و�صل فيها التيار الكهربائي �إلى
قريتهم—لكن لي�س �إلى منزلهم لأ ّنهم لم
تحمل تكاليفه.
ي�ستطيعوا ّ
وفي �إحدى الليالي ،وفيما كانت والدة
كمية هائلة من المالب�س،
غوردن تغ�سل ّ
دخل والده ووقف عند لوح الغ�سيل وطلب
من زوجته �أن ت�ستريح وتنتقل �إلى الحياكة.
قال�“ :أنت تم�ضين وقت ًا في الغ�سيل �أطول
من الوقت الذي تم�ضينه في النوم .هل
يتعين علينا اال�ست�سالم واال�شتراك
تظ ّنين �أ ّنه ّ
بالتيار الكهربائي؟” على الرغم من �أنّ
الفكرة �أعجبتها� ،إ ّال �أ ّنها ذرفت الدموع
لدى تفكيرها بناقلة ال�شعير التي لن يح�صلوا
عليها.
تم تو�صيل التيار الكهربائي �إلى
وهكذا ّ

حيهم في تلك ال�سنة .على الرغم من �أنّ
ّ
ً
ً
غ�سالة
ا�شتروا
،
ا
فاخر
ا
أمر
�
يكن
لم
ذلك
ّ
عملت طوال النهار بمفردها ،وم�صابيح
م�ضيئة تدلّت من ّ
ثمة
كل �سقف .لم يعد ّ
ق�صها،
من قناديل تُملأ زيت ًا �أو فتائل يجب ّ
وتم و�ضع
�أو مدافئ م ّت�سخة يجب غ�سلهاّ .
القناديل ك ّلها في الع ّلية.
التيار الكهربائي �إلى
كان و�صول ّ
مزرعتهم الأمر الح�سن الأخير الذي عرفوه
في تلك ال�سنة .فما �إن �أخذت مزروعاتهم
تنمو ح ّتى بد�أت الأمطار تت�ساقط .وعندما
تراجعت المياه �أخيراً ،لم يكن قد بقي � ّأي
�شيء من النباتات .فزرعوا ثانيةً ،غير �أنّ
المزيد من الأمطار �أغرقت المزروعات في
التربة .تعفّنت البطاطا في الوحل .فباعوا
بقرتين والخنازير ك ّلها وما�شية �أخرى كانوا
ينوون االحتفاظ بها ،وذلك ب�أ�سعار بخ�سة
ا�ضطروا �إلى القيام بالأمر ذاته.
لأنّ الجميع
ّ
ّ
وكل ما ح�صدوه في تلك ال�سنة ،كان حفنة
حبات اللفت التي نجت من العوا�صف.
من ّ
ّ
مجدداً .قالت
وحل عيد ال�شكر ّ
والدتهم“ :من الأف�ضل ر ّبما �أن نن�سى الأمر
هذه ال�سنة .فلم يعد لدينا �إو ّزة واحدة”.

غير �أنّ والد غوردن �أتى في �صباح عيد
ال�شكر ب�أرنب ّبري وطلب من زوجته
بتذمر م�شيرة
�أن تطهوه .طفقت تعمل ّ
�إلى �أنّ طهو هذا الحيوان العجوز القا�سي
�سي�ستغرق وقت ًا طوي ً
ال .وعندما ُو�ضع
�أخيراً على المائدة �إلى جانب ما تبقّى
من اللفت ،رف�ض الأوالد تناول الطعام.
ثم قام
�أخذت والدة غوردن تبكي ،ومن ّ
والده ب�شيء غريب� .صعد �إلى الع ّلية و�أتى
بقنديل زيت عتيق وو�ضعه على الطاولة
و�أ�شعله .وطلب من الأوالد �إطفاء الم�صابيح
الكهربائية .ومع عودة القنديل�َ ،ص ُعب
ي�صدقوا �أنّ الظلمة كانت �شديدة
عليهم �أن ّ
الحد من قبل .وت�ساءلوا كيف
�إلى هذا ّ
ّ
ليتمكنوا من ر�ؤية � ّأي �شيء لوال النور
كانوا
الم�شع الذي �أتاحته الكهرباء.
ُبورك الطعام و�أكل الجميع .وبعد انتهاء
الع�شاء ،جل�س الجميع ب�صمت .كتب
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غوردن:
“في اتّ�ضاع �ضعف �ضوء القنديل القديم
مجدداً... .
بد�أنا نرى بو�ضوح ّ
�شهية .كان طعم الأرنب
“كانت وجبة ّ
�شبيه ًا بطعم ديك رومي ،وكانت تلك �ألذ
حبات لفت تناولناها على الإطالق...
ّ
مما
“ ...وكان بيتنا ،...وعلى الرغم ّ
13
نق�صه ،غنياً جدّاً بالن�سبة �إلينا”.

وم�شرف هو
�إخوتي و�أخواتي ،نبيل
ّ
ونبيل هو العمل
التعبير عن االمتنان وكريم
ٍ
دائم في قلوبنا
بامتنان،
ّ
ولكن العي�ش بامتنان ٍ
هو مالم�سة ال�سماء.
و�إذ �أختتم حديثي لهذا ال�صباح ،ف�إنّ
�صالتي هي �أن نُظهر على الدوام� ،إ�ضاف ًة
�إلى ّ
كل ما نحن ممتنون له ،امتناننا لر ّبنا
ومخ ّل�صنا ،ي�سوع الم�سيح .ف�إنّ �إنجيله
المجيد يوفّر �إجابات عن �أ�سئلة الحياة
أهم :من �أين �أتينا؟ َلم نحن هنا؟ �أين
ال ّ
تذهب �أرواحنا عندما نموت؟ يجلب
الإنجيل لأولئك الذين يعي�شون في الظالم
إلهية.
نور الحقيقة ال ّ
فقد ع َّلمنا كيف ن�ص ّلي .وع َّلمنا كيف
نعي�ش .وع َّلمنا كيف نموت .حياته هي
�إرث من الحب .المر�ضى الذين �شفاهم؛
والم�ضطهدين الذين �ساعدهم؛ والخط�أة
الذين خ ّل�صهم.

في النهاية بقي بمفردهّ .
�شك بع�ض
الر�سل؛ وخانه �أحدهم .طعن الجنود
الرومان جنبه .و�سلبته الح�شود الغا�ضبة
تترجع حتى
حياته .ما زالت كلماته الر�ؤوفة ّ
اليوم من ه�ضية الجلجثة“ :يا �أبتاه ،اغفر
14
لهم ،لأ ّنهم ال يعلمون ماذا يفعلون”.
من كان “رجل [الأوجاع] ومختبر
الحزن” ذاك؟“ 15من هو هذا ملك
ورب الأرباب؟ هو مع ّلمنا .هو
المجدّ 16”،
مخ ّل�صنا .هو ابن اهلل .هو �سبب خال�صنا.
هو يدعو“ ،اتبعوني 17”.ويع ّلم“ ،اذهب
�أنت �أي�ض ًا وا�صنع هكذا 18”.ويطلب
19
“احفظوا و�صاياي”.
دعونا نتبعه .دعونا نتم ّثل به .دعونا نطيع

نقدم له هبة
كلماته .فعندما نقوم بذلكّ ،
إلهية.
االمتنان ال ّ

�صالتي ال�صادقة النابعة من القلب هي
�أن ّ
نتمكن من �أن نُظهر في حياتنا الفرد ّية
ف�ضيلة االمتنان الرائعة تلك .وع�سى �أن
تغمر نفو�سنا ،الآن و�إلى الأبد .با�سم ي�سوع
المقد�س� ،آمين.
الم�سيح ،مخ ّل�صنا،
ّ
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مخ�ص�صة لزمننا الحالي
تعاليم
ّ

خ�ص�ص درو�س كهنوت ملكي�صادق
�س ُت ّ
وجمعية الإعانة في الأحد الرابع من كلّ
ّ
مخ�ص�صة لزمننا الحالي”.
�شهر لـ”تعاليم
ّ
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 .يجب
ور�ؤ�ساء الفروع القيام بهذه
ّ
ي�شدد القادة على قيمة درا�سة الإخوة
�أن ّ
حملة ملكوت ملكي�صادق والأخوات في
جمعية الإعانة للكلمات 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 ّ
الأ�شهر

موا ّد �أخرى غير �أنّ كلمات الم�ؤتمر هي
مهمتك
المنهج
الدرا�سي الموافق عليهّ .
ّ
ّ
هي م�ساعدة الآخرين على تعلم الإنجيل
وعي�شه كما يع ّلم م�ؤتمر الكني�سة العا ّم
الأخير.
راجع الكلمة (الكلمات) ،باح ًثا عن
تلبي حاجات �أفراد
المبادئ والعقائد التي ّ
أي�ضا عن ق�ص�ص ومراجع
ّ
ال�صف .وابحث � ً
مقد�سة وجمل من الكلمة
ن�صو�ص ّ
(الكلمات) قد ت�ساعدك على تعليم هذه
الحقائق.
�ضع ت�صميم ًا حول طرق تعليم المبادئ
يت�ضمن الت�صميم
والعقائد .يجب �أن
ّ
ال�صف على
الأ�سئلة التي ت�ساعد �أع�ضاء
ّ
التالي:
• البحث عن المبادئ والعقائد في
الكلمة (الكلمات).
• التفكير في معانيها.
• م�شاركة الفهم والأفكار والتجارب
وال�شهادات.
• تطبيق هذه المبادئ والعقائد في
حياتهم.

موا ّد در�س الأحد الرابع

ت�شرين الثاني/نوفمبر –2010
ني�سان�/أبريل 2011

الكلمات التي نُ�شرت في عدد ت�شرين الثاني /نوفمبر 2010
من مج ّلة *Liahona

�أ ّيار/مايو –2011
ت�شرين ال ّأول�/أكتوبر 2011

الكلمات التي نُ�شرت في أ� ّيار/مايو 2011
من مج ّلة *Liahona

*هذه الكلمات متوفّرة (بلغات عديدة) في موقع .conference.lds.org
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المنزلية ،ت�شرين الثاني/نوفمبر 2010
ر�سالة الزيارة
ّ

اليومية
الأمر بتطبيق تلك المبادئ في حياتنا
ّ
الخا�صة .فعندما يرتفع م�ستوى القلق،
ّ
ّ
وتحل الم�أ�ساة ،كثيراً ما
وتظهر المعاناة،
نحاول الإبقاء على النمط ال�سريع ذاته �أو
�سرعنا
ح ّتى ت�سريعه ،معتقدين أ� ّننا ك ّلما ّ
نمطنا ،ك ّلما �أ�صبحنا بحالة �أف�ضل.
تكمن �إحدى خ�صائ�ص الحياة الحديثة
في �سيرنا بوتيرة متزايدة ال�سرعة ،بغ�ض
المطبات �أو العقبات.
النظر عن
ّ

الرئي�س ديتر �أختدورف

الم�ست�شار الثاني في الرئا�سة الأولى

أهمية
عن الأمور الأكثر � ّ

�إذا كانت الحياة ونمطها ال�سريع و�أ�سباب القلق الكثيرة فيها قد
فربما حان الوقت
�صعبت عليكم ال�شعور برغبةٍ في االبتهاجّ ،
ّ
لإعادة التركيز على الأهم.
ملفت هو ما يمكننا �أن نتع ّلمه عن الحياة
ٌ
من خالل درا�سة الطبيعة .يمكن للعلماء
مث ً
ال �أن ينظروا �إلى حلقات الأ�شجار
ليكت�شفوا الظروف المناخية وظروف النمو
منذ مئات ،ال بل �آالف ال�سنين .ومن بين
الأمور التي نتع ّلمها من درا�سة نمو الأ�شجار
هو �أ ّنها تنمو بوتيرة طبيعية في الف�صول التي
تكون فيها الظروف مثالية .ولكن ،وفي
الف�صول التي ال تكون فيها ظروف النمو
وتخ�ص�ص
نموها
ّ
مثالية ،تبطئ الأ�شجار ّ
أ�سا�سية ال�ضرورية لبقائها.
طاقتها للعنا�صر ال ّ
وهنا ،قد ّ
جيد
يفكر بع�ضكم“ :هذا ك ّله ّ
وح�سن ،ولكن ما عالقته بقيادة طائرة؟”
ح�سن ًا ،دعوني �أخبركم.
هل �سبق لكم �أن كنتم في طائرة ومررتم
بمطبّات هوائيّة؟ ال�سبب الأكثر �شيوع ًا
للمطبات هو التغيير المفاجئ في حركة
ّ
يت�سبب بت�أرجح الطائرة وانحرافها
ما
الهواء
ّ
م�صممة
الطائرات
�
حين
وفي
ودورانها.
أنّ
ّ
مطبات �أخطر بكثير
بقدرة على احتمال ّ
مما قد تواجهونه في رحلة عاديّة ،ف�إنّ الأمر
ّ

قد يكون مقلق ًا بالن�سبة �إلى ّ
الركاب.
الطيارون باعتقادكم عندما
ماذا يفعل ّ
طيار
مطبات
هوائية؟ قد يعتقد ّ
ّ
يواجهون ّ
مبتدئ �أنّ في زيادة ال�سرعة ا�ستراتيجية
ت�سرع الخروج من
ّ
جيدة لأ ّنها قد ّ
ولكن ذلك قد يكون الأمر
ات.
المطب
ّ
ّ
فالطيارون المحترفون
تفاديه.
يجب
الذي
ّ
المطبات
يعون وجود �سرعة مثالية لدخول
ّ
وتقلي�ص �آثارها ال�سلبية .وفي غالبية الأحيان
ّ
الحل في تقلي�ص �سرعتك .وينطبق
يكمن
مطبات ال�سرعة على
المبد�أ نف�سه على ّ
الطريق.
الجيدة بالإبطاء
لذلك ،تق�ضي الن�صيحة ّ
قلي ً
ال ،والحفاظ على الم�سار ،والتركيز على
أ�سا�سيات عند مواجهة ظروف معاك�سة.
ال ّ

نمط الحياة الحديثة

هذا در�س ب�سيط لكن يجدر تع ّلمه .قد
يبدو الأمر منطقي ّا عندما يتع ّلق بالأ�شجار
المطبات ،ولكن الأمر المفاجئ يكمن
�أو
ّ
ّ
في �سهولة تجاهل هذا الدر�س عندما يتعلق
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لنكن �صادقين؛ من ال�سهل �أن ن�شغل
�أنف�سنا .يمكننا �أن ّ
نفكر في الئحة من
الواجبات التي قد تملأ برامجنا اليومية.
ح ّتى �إنّ البع�ض قد يعتقدون �أنّ قيمتهم
الذاتية تعتمد على طول الئحة الواجبات
ّ
يتعين عليهم القيام بها .فهم يملأون
التي ّ
الفراغ في �أوقاتهم بلوائح من االجتماعات
والتفا�صيل -حتى في فترات الإرهاق
والتعب .ولأ ّنهم يعقّدون حياتهم من دون
� ّأي �ضرورة ،فهم غالب ًا ما ي�شعرون بتزايد
وبح�س �ضئيل
الإحباط وتناق�ص الفرح
ّ
بمعنى حياتهم.
تتحول �إلى رذيلة
ُيقال �إنّ أ� ّية ف�ضيلة قد
ّ
عندما ُيبالغ فيها .والإفراط في الن�شاطات
في أ� ّيامنا �سي�ؤول حتم ًا �إلى ذلك .و�سي�أتي
وقت ت�صبح فيه المنجزات عثرات
والطموحات حجارة رحى حول �أعناقنا.

ما هو الحل؟

در�سي حلقات ال�شجر
يفهم الحكماء َ
ويطبقوهما .هم
والمطبات الهوائية
ّ
ّ
يقاومون �إغراء االنجراف في ال�سرعة
الخاطفة للحياة اليومية .هم يتبعون
أهم من
الن�صيحةّ ،
“ثمة في الحياة ما هو � ّ
1
ت�سريع وتيرتها ”.باخت�صار ،هم ّ
يركزون
أهم الأمور.
على � ّ
ع ّلم ال�شيخ دالين �أوك�س ،في م�ؤتمر عام
حديث قائ ً
ال“ :يجب �أن نتخ ّلى عن بع�ض
الأمور الجيدة لنختار �أخرى �أح�سن منها
تنمي الإيمان بالرب
�أو هي الأف�ضل لأ ّنها ّ
2
وتقوي عائالتنا”.
ي�سوع الم�سيح ّ
�إنّ البحث عن �أف�ضل الأ�شياء ي�ؤ ّدي

أ�سا�سية لإنجيل ي�سوع
حتم ًا �إلى المبادئ ال ّ
الم�سيح -الحقائق الب�سيطة والجميلة التي
محب،
آب �سماوي
ُك�شفت لنا على يد � ٍ
ّ
أبدي وعالم بكل �شيء .ت� ّؤمن هذه العقائد
� ّ
والمبادئ الجوهر ّية ،مع �أ ّنها من الب�ساطة
بحيث يفهمها �أي طفل ،الإجابات عن �أكثر
الأ�سئلة تعقيداً في الحياة.

كان هذا المدرّب يعلم �أنّ ه�ؤالء الالعبين
المتمر�سين وبالتالي الفريق� ،سي�صبحون
ّ
عظماء فقط من خالل تع ّلم هذه الأمور
أ�سا�سية .كان ب�إمكانهم �أن يم�ضوا وقتهم
ال ّ
في ممار�سة الخدع المعقّدة ولكن لما
كانوا �أ�صبحوا فريق ًا جديراً بالفوز في
البطوالت �إال بعد تع ّلمهم �أ�س�س اللعبة.

ثمة جمال وو�ضوح ينجمان عن الب�ساطة
ّ
نقدرها �أحيان ًا في ظمئنا للحلول
التي ال ّ
المعقّدة.

�أعتقد أ� ّننا بغالبيتنا نفهم من خالل
الحد�س مدى �أهمّية الأ�س�س .لكنّ الم�شكلة
تكمن في �أنّ انتباهنا يت�ش ّتت في بع�ض
الأحيان ب�أمور كثيرة تبدو �أكثر �إغرا ًء.

مثا ًال على ذلك ،بعد م�ضي وقت لي�س
بطويل على تجوال رواّد الف�ضاء حول
الأر�ض ،اكت�شفوا �أنّ �أقالم الحبر الجاف
ال تعمل في الف�ضاء .فبد�أ بع�ض النا�س
الأذكياء بالعمل على ّ
حل الم�شكلة .ا�ستغرق
ذلك �آالف ال�ساعات وك ّلف الماليين من
طوروا قلم ًا
الدوالرات ،ولكن في النهايةّ ،
يكتب في � ّأي مكان وعلى � ّأي درجة حرارة
وعلى �أي �سطح تقريب ًا .ولكن كيف توا�صل
تم ّ
حل الم�شكلة؟ لقد
رواّد الف�ضاء �إلى �أن ّ
ا�ستعملوا �أقالم الر�صا�ص ّ
بكل ب�ساطة.
ُينقل على ليوناردو دا فين�شي قوله،
قمة التعقيد 3”.عندما ننظر
“الب�ساطة هي ّ
أ�سا�سية لخطة ال�سعادة،
�إلى المبادئ ال ّ
ونقدر ،في
خطة الخال�ص ،يمكننا �أن نرى ّ
�سهولتها وب�ساطتها ،و�ضوح حكمة �أبينا
ال�سماوي وجمالهاّ .
ي�شكل �إذاً توجيه طرقنا
نحو طرقه بداية حكمتنا.

ق ّوة الأ�س�س

لمدرب كرة
ق�صة عن �أ ّنه كانت
تُحكى ّ
ّ
القدم الأ�سطوري فين�شي لومباردي عادة
يطبقها في يوم التدريب ال ّأول .كان يحمل
ّ
كرة ويريها لالعبين الذين �أم�ضوا �سنوات
عديدة يمار�سون تلك الريا�ضة ويقول:
يتحدث
“�أيّها ال�سادة ... ،هذه كرة!” كان
ّ
عن حجمها و�شكلها وعن كيفية ركلها
�أو حملها �أو تمريرها .وكان ي�صطحب
�أفراد الفريق �إلى الملعب الفارغ ويقول:
“هذا ملعب كرة قدم ”.ويجعلهم يجولون
فيه وي�صف القيا�سات وال�شكل والقواعد
4
وكيفية ممار�سة اللعبة.

لم يكونوا لي�ض
تتحول المطبوعات وم�صادر الإعالم
قد
ّ
الوافرة والأدوات والألعاب الإلكترونية-
المفيدة �إن جرى ا�ستعمالها ب�شكل
منا�سب� -إلى ت�سليات م�ؤذية و�أدوات عزل
قا�سية.
ولكن و�سط كثرة الأ�صوات والخيارات،
يقف رجل الجليل المتوا�ضع ماداً يديه،
5
منتظراً .ر�سالته ب�سيطة“ :تعال اتبعني”
يتحدث من خالل مجهار عالٍ بل
وهو ال
ّ
6
ب�صوت هادئ ومنخف�ض .من ال�سهل �أن
أ�سا�سية و�سط �سيل
ت�ضيع ر�سالة الإنجيل ال ّ
المعلومات التي تهبط علينا من ّ
كل حدب
و�صوب.
المقد�سة وكلمات
ت�شدد الن�صو�ص
ّ
ّ
الأنبياء الأحياء على مبادئ الإنجيل
وعقائده .وال�سبب الذي نعود من �أجله
أ�سا�سية� ،إلى العقائد
�إلى تلك المبادئ ال ّ
ال�صافية ،هو كونها المدخل �إلى الحقائق
العميقة المعاني� .إ ّنها المدخل �إلى تجارب
ّ
تتخطى ،لوالها ،قدرتنا على
�سامية الأهمية
أ�سا�سية هي
الفهم .هذه المبادئ الب�سيطة ال ّ
المفتاح للعي�ش بتناغم مع اهلل والإن�سان.
هي المفاتيح التي تفتح كوى ال�سموات.
هي تقودنا �إلى ال�سالم والفرح والإدراك
الذين وعد بهم �أبونا ال�سماوي �أوالده الذين
ي�سمعونه ويطيعونه.
�إخوتي و�أخواتي الأعزاء ،نح�سن �إن
�أبط�أنا قلي ً
ال ،وعملنا بال�سرعة المثالية التي

6

تنا�سب ظروفناّ ،
وركزنا على المهم ،ورفعنا
أهمية.
عيوننا ور�أينا ّ
بحق الأمور الأكثر � ّ
أ�سا�سية التي �أعطاها
عونا نذكر المبادئ ال ّ
ّ
�أبونا ال�سماوي لأبنائه والتي �ست�شكل �أ�سا�س
حياة فانية غنية ومثمرة مع وعود بالفرح
أبدي� .ستع ّلمنا القيام بـ”الأمور ك ّلها
ال ّ
بحكمة ونظام؛ �إذ �أ ّنه ال ُيطلب [م ّنا] �أن
مما [ن�ستطيع][ .ولكن]
[نجري] �أكثر ّ
يجب علينا �أن [نكون] [مجاهدين] لكي
7
[نربح] بذلك الجزاء”.
�إخوتي و�أخواتي� ،إنّ القيام بالأمور الأكثر
أهمية باجتهاد �سيقودنا �إلى مخ ّل�ص العالم.
� ّ
نتحدث وبالم�سيح
لذلك“ ،عن الم�سيح
ّ
نتنب�أ...
نبتهج؛ بالم�سيح نكرز وعن الم�سيح ّ
كي [نعرف] �إلى � ّأي مورد [نرد] لمغفرة
[خطايانا] 8”.ففي تعقيد الحياة الحديثة
وفو�ضاها و�سرعتها ،هذا هو “الطريق
9
الأف�ضل”.

ما هي الأ�س�س �إذاً؟

ال�سماوي ونبحث
نتوجه �إلى �أبينا
ّ
عندما ّ
خ�ص الأمور الأكثر
عن حكمته في ما ّ
أهمية عالقات
أهمية ،نتع ّلم مراراً وتكراراً � ّ
� ّ
أ�سا�سية �أربع :مع �إلهنا ،مع عائالتنا ،مع
� ّ
نقيم حياتنا
الآخرين ،مع �أنف�سنا .وعندما ّ
را�ض� ،سنرى المجاالت التي
الخا�صة بعقل ٍ
انحرفنا فيها عن الطريق الأف�ضل .و�ستتف ّتح
يتعين علينا القيام به
عيون �إدراكنا فنعي ما ّ
لتنقية قلوبنا و�إعادة تركيز حياتنا.
�أو ًال� ،إنّ عالقتنا باهلل بالغة القد�سية
الروحيون .هو �أبونا.
أهمية .نحن �أبنا�ؤه
وال ّ
ّ
هو يريد �سعادتنا .وعندما نبحث عنه،
ونتع ّلم عن ابنه ،ي�سوع الم�سيح ،ونفتح
قلوبنا لت�أثير الروح القد�س ،ت�صبح حياتنا
�أكثر ا�ستقراراً و�أمان ًا .ونختبر �سالم ًا وفرحاً
واكتفاء �أعمق فيما نبذل جهدنا للعي�ش وفق ًا
ّ
لخطة اهلل الأبديّة ولحفظ و�صاياه.

ال�سماوي عندما
ونح�سن عالقتنا ب�أبينا
ّ
ّ
نتع ّلم عنه ،ونتوا�صل معه ،ونتوب عن
خطايانا ،ونتبع ي�سوع الم�سيح فعلي ًا
لأنّ “لي�س �أحداً ي�أتي �إلى الآب �إ ّال
بـ[الم�سيح] 10”.ولتقوية عالقتنا باهلل،

القيم
نحتاج �إلى تم�ضية بع�ض الوقت ّ
وحدنا معه� .إنّ التركيز بهدوء على ال�صالة
اليومية ودرا�سة الن�صو�ص
ال�شخ�صية
ّ
ّ
المقد�سة ،والتط ّلع على الدوام ال�ستحقاق
ّ
تو�صية �سارية بدخول الهيكل� -أعمال
ّ
�ست�شكل ا�ستثماراً حكيم ًا لوقتنا وجهودنا
ال�سماوي.
التقرب من �أبينا
ّ
الرامية �إلى ّ
لن�صغي �إلى الدعوة في المزامير“ :كفّوا
11
واعلموا �أنّي �أنا الل ”
أ�سا�سية الثانية هي مع عائالتنا.
عالقتنا ال ّ
يعو�ض الخ�سارة
بما �أن “ال نجاح �آخر ّ
“12في هذا المجال ،علينا �أن نعطي
الأولوية لعائالتنا .نبني عالقات عائلية
ومحبة من خالل قيامنا ب�أمور
عميقة
ّ
ب�سيطة مع ًا ،كالع�شاء العائلي ،والأم�سيات
العائلية المنزلية واللهو مع ًا بكل ب�ساطة.
يعبر الوقت الذي
في العالقات العائليةّ ،
محبتنا لهم.
نم�ضيه مع �أفراد عائلتنا عن ّ
�إذ ّ
ي�شكل تخ�صي�ص الوقت لبع�ضنا لبع�ض
مفتاح التناغم في المنزل .نتك ّلم مع بع�ضنا
البع�ض بد ًال من التك ّلم عن بع�ضنا البع�ض.
ونقدر اختالفاتنا
نتع ّلم من بع�ضنا البع�ض ّ
إلهية مع
ونقاطنا الم�شتركة .نبني عالقة � ّ
بع�ضنا البع�ض عندما نتقرّب من اهلل مع ًا من
خالل ال�صالة ودرا�سة الإنجيل وعبادة نهار
العائلية.
الأحد
ّ
أ�سا�سية الثالثة هي مع الآخرين.
العالقة ال ّ
ّ
نبني هذه العالقة مع كل �شخ�ص على
حدة -من خالل �إح�سا�سنا بحاجات الآخر
وخدمته و�إعطائه من وقتنا ومواهبنا .لقد
تحديات
ت�أ ّثرت جداً ب�أخت �أثقلت كاهلها ّ
قررت أ� ّنها ،وعلى
العمر والمر�ض ولك ّنها ّ
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الرغم من عدم قدرتها على القيام بالكثير،
قادرة على الإ�صغاء .وكانت تهتم ّ
كل
�أ�سبوع بالنا�س الم�ضطربين والفاقدي الأمل،
وتم�ضي معهم وقت ًا وت�صغي .يا لها من بركة
ح ّلت في حياة الكثيرين.
أ�سا�سية الرابعة هي مع �أنف�سنا.
العالقة ال ّ
قد يبدو غريب ًا التفكير في بناء عالقة مع
�أنف�سنا ،ولكن ّنا نفعل .ال ي�ستطيع بع�ض
النا�س الت�صالح مع �أنف�سهم .فهم ينتقدون
ويق ّللون من �ش�أن �أنف�سهم طوال الوقت
�إلى �أن يبد�أوا بكره �أنف�سهم .دعوني �أقترح
إ�ضافي ًا
عليكم �أن تبطئوا وت�أخذوا وقت ًا � ّ
ق�صيراً لمعرفة �أنف�سكم ب�شكل �أف�ضل.
تن ّزهوا في الطبيعة ،وت� ّأملوا �شروق ال�شم�س
وتم ّتعوا بمخلوقات اهلل ،وت� ّأملوا في حقائق
الإنجيل الم�ستعاد واكت�شفوا ما تعنيه لكم
�شخ�صي ًا .تع ّلموا �أن تروا �أنف�سكم كما يراكم
ّ
�أبوكم ال�سماوي -كابنة �أو ابن ثمين لديه
إلهية.
بقدرة � ّ

ابتهجوا في الإنجيل النقي
�إخوتي و�أخواتي ،لنكن حكماء .لن ّتجه
�إلى المياه العقائد ّية النقية النابعة من �إنجيل
ي�سوع الم�سيح الم�ستعاد .لنتناولها بابتهاج
في ب�ساطتها وو�ضوحها .فقد انفتحت
مجدداً .وعاد �إنجيل ي�سوع
ال�سموات ّ
الم�سيح �إلى الأر�ض مرة �أخرى وحقائقه
الب�سيطة هي م�صدر فرح عظيم!
�إخوتي و�أخواتي ،لدينا حق ّا �سبب عظيم
لنفرح� .إذا كانت الحياة ونمطها ال�سريع
و�أ�سباب القلق الكثيرة فيها قد �ص ّعبت
عليكم ال�شعور برغب ٍة في االبتهاج ،فر ّبما

حان الوقت لإعادة التركيز على الأهم.
القوة من الن�شاط ال�سريع بل من
ال ت�أتي ّ
ا�ستقرارنا على �أ�سا�س �صلب من الحقيقة
والنور .هي ت�أتي من تركيز انتباهنا وجهودنا
على �أ�س�س �إنجيل ي�سوع الم�سيح الم�ستعاد.
وت�أتي من االنتباه �إلى الأمور ال ّإلهية الأكثر
أهمية.
� ّ
لنب�سط حياتنا قلي ً
ال .لنقم بالتغييرات
ّ
ال�ضرور ّية لإعادة تركيز حياتنا على الجمال
ال�سامي لدرب التلمذة الم�سيحية الب�سيطة
الم ّت�ضعة -الدرب التي تقود على الدوام �إلى
حياة مليئة بالمعاني والفرح وال�سالم .هذا
ما �أ�ص ّلي من �أجله ،فيما �أترك لكم بركاتي،
المقد�س� ،آمين.
با�سم ي�سوع الم�سيح
ّ
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