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الرئي�س توما�س مون�سن

إلهية
ل
ا
االمتنان
هبة
ّ

�ضروري
يت�ضمن �صالتنا له و�إلهامه لنا
ٌّ
� ّإن توا�صلنا مع �أبينا ال�سماوي بما ّ
من �أجل �أن نجد لأنف�سنا ملج�أً من عوا�صف الحياة وتجاربها.
�إخوتي و�أخواتي الأع ّزاء ،لقد ا�ستمعنا
�صباح اليوم �إلى ر�سائل جميلة و�أو ّد �أن �أُ ْثني
على جهود ّ
ب�شكل
ي�سرنا
ِ
كل الم�شاركينّ .
خا�ص �أن يكون بيننا ال�شيخ روبرت هايلز
ّ
نحبك
نحن
أف�ضل.
�
ة
ب�صح
وهو
جديد
من
ّ
ّ
يا بوب.
فيما كنت � ّ
أفكر في ما �س�أقوله لكم �صباح
اليوم� ،شعرت بالحاجة �إلى م�شاركتكم
بع�ض الأفكار والم�شاعر التي �أعتبرها ذات
�صلة وفي الوقت المنا�سب� .أ�ص ّلي من �أجل
الح�صول على الإر�شاد في مالحظاتي.

تكنولوجيا هذا الزمن لدرج ٍة ي�صعب علينا
ا�ستيعابها �أو ي�ستحيل ذلك ح ّتى .ومن
م ّنا ّ
يتذكر الهواتف القديمة ذات الحلقة
الدوارة للترقيم والآالت الكاتبة اليدوية،
ّ
ينظر �إلى تكنولوجيا اليوم نظرة ذهول
وتعجب.
ّ
القيم الأخالقية للمجتمعات
وتُعتبر َ
تتغير بوتيرة �سريعة.
من العنا�صر التي ّ
فال�سلوكيات التي كانت تُعتبر غير مقبولة
ّ
وال �أخالقية باتت اليوم م�سموحة ال بل
مقبولة من قبل الكثيرين.

�أنا موجو ٌد على هذه الأر�ض منذ 84
عام ًا .ا�سمحوا لي ب�أن �أعطيكم هذه
لدت في
المعلومة من منظارٍ �آخر :لقد ُو ُ
ال�سنة ذاتها التي ح ّلق فيها ت�شارلز لندبرغ
وحده في طائرة �أحادية ال�سطح والمقعد
والمحرك من نيويورك �إلى باري�س من دون
ّ
تغير الكثير منذ تلك اللحظة
وقد
توقّف.
ّ
خالل هذه ال�سنوات الأربعة والثمانين.
وقت طويل على � ّأول رحلة
وقد م�ضى اليوم ٌ
للإن�سان �إلى القمر .في الواقع ،ما كان ُيعتبر
علم خيال في الما�ضي بات حقيق ًة اليوم.
تتغير ب�سرعة كبيرة بف�ضل
وهذه الحقيقة ّ

لقد قر�أت م� ّؤخراً مقال ًة في �صحيفة وال
�ستريت جورنال بقلم كبير حاخامات
بريطانيا جوناثان �ساك�س .و�إليكم
بع�ض ما جاء في هذه المقالة“ :حملت
ينيات ثور ًة �أخالقية في ّ
مجتمع
كل
ٍ
ال�س ّت ّ
ّ
ً
تم التخلي عن مبادئ
غربي تقريبا حيث ّ
ت�شجع
التي
التقليدية
هذه المجتمعات
ّ
�ضبط النف�س .وغ ّنت فرقة البيتلز �أغنيتها
ال�شهيرة التي كان مفادها ّ
“كل ما تحتاج
�إليه هو
وتم التخ ّلي عن المقايي�س
ّ
الحب”ّ .
ّ
ليحل مكانها
أخالقية اليهودية الم�سيحية
ال
ّ
[القول الم�أثور][ :اف َعل] ما ت�شاء .و�أعيدت
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�صياغة الو�صايا الع�شر على �أ ّنها االقتراحات
االبتداعية الع�شرة”.
ّ
ويكمل الحاخام �ساك�س �شاكي ًا:
بالتهور
فرطنا بر�صيدنا الأخالقي
ّ
“لقد ّ
ذاته الذي ّ
بذرنا فيه ر�صيدنا المالي... .
“بتنا اليوم نجد مناطق كثيرة [في العالم]
�أ�صبح فيها الدين جزءاً من الما�ضي وال
تت�صدى لثقافة ال�شراء
نجد فيها �أ�صوات ًا
ّ
ن�ستحق
والتبذير والمو�ضة والتباهي لأ ّننا
ّ
ذلك .والر�سالة اليوم هي �أنّ الأخالق
�أ�صبحت قديمة الطراز وال�ضمير بات
والو�صية الم�سيطرة الوحيدة
لل�ضعفاء فقط
ّ
1
هي “ال تدع �أحداً يك�شف �أمرك””.
�إخوتي و�أخواتي �إنّ هذا الكالم ي�صف
ل�سوء الحظ جزءاً كبيراً من العالم حولنا.
هل علينا �إذاً �أن ن�ست�سلم وني�أ�س ونت�ساءل
كيف �سنعي�ش في عالم كهذا؟ ك ّ
ال .فنحن
لدينا �إنجيل ي�سوع الم�سيح في حياتنا
ونعلم �أنّ الأخالق لي�ست من الما�ضي و�أنّ
�ضميرنا موجو ٌد لير�شدنا و�أ ّننا م�س�ؤولون
عن �أعمالنا.
تغير العالم ،ف�إنّ قوانين اهلل
ح ّتى �إن ّ
تتغير يوم ًا.
تتغير ولن ّ
ثابتة .وهي لم ّ
فالو�صايا الع�شر هي بالفعل و�صاي ًا ولي�ست
مطلوب م ّنا �أن ّ
ننفذها اليوم
اقتراحات.
ٌ
مثلما كان ذلك مطلوب ًا عندما �أعطاها اهلل
ِل َبني �إ�سرائيل .و�إن �أ�صغينا جيداً ،يمكننا �أن
ن�سمع �صدى �صوت اهلل يك ّلمنا هنا والآن
قائ ً
ال:
“ال يكن لك �آله ٌة �أخرى �أمامي.
“ال ت�صنع لك تمثا ًال منحوت ًا وال
�صورة...
الرب �إلهك باط ً
ال...
“ال ِ
تنطق با�سم ّ

لتقد�سه...
“�أذكر يوم ال�سبت ّ
أكرم �أباك و� ّأمك...
“� ِ
“ال تق ُتل.
“ال تزنِ .
“ال ت�سرق.
“ال ت�شهد على قريبك �شهادة زور...
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ت�شته”.
“ال ِ

الخا�صة بنا ثابتة؛ وهي
�إنّ قواعد ال�سلوك
ّ
غير قابلة للتفاو�ض .وهي لي�ست مذكور ًة
في الو�صايا الع�شر فح�سب بل �أي�ض ًا في عظة
المخ ّل�ص لنا على الجبل عندما عا�ش على
الأر�ض .وهذه الأفكار موجود ٌة �أي�ض ًا في
ّ
كل تعاليمه وفي كلمات الر�ؤى الحديثة.
يتغير في الأم�س
�إنّ �أبانا ال�سماوي لم ّ
يتغير �أبداً .يقول لنا النبي
وال اليوم ولن ّ
يتغير من الأبد ك ّله �إلى
مورمون �إنّ اهلل “ال ّ
الأزل ك ّله 3”.وفي هذا العالم حيث يبدو
�أنّ التغيير يطال ّ
كل �شيء ي� ّؤمن لنا ثباته
ومر�سى يمكننا
عن�صراً يمكننا االعتماد عليه
ً
التم�سك به ب�أمان و�سالمة لئ ّ
ننجر في
ال
ّ
ّ
غمار المجهول.قد يبدو لكم �أحيان ًا �أنّ
الآخرين في العالم يت�س ّلون �أكثر منكم .وقد
مقي ٌد بفعل قواعد
ي�شعر البع�ض منكم �أ ّنه ّ
ال�سلوك التي نعتنقها في �إطار الكني�سة.
ولك ّنني �أعلن لكم أ�يّها الأخوة والأخوات
�إ ّنه ما من �شيء ي�ضفي البهجة على حياتنا �أو
ال�سالم على نفو�سنا �أكثر من الروح الذي
قد ي�أتي �إلينا فيما نتبع المخ ّل�ص ونحفظ
الو�صايا .ال يمكن للروح �أن يكون حا�ضراً
في �أنواع الن�شاطات التي يمار�سها الكثيرون
في العالم .وقد �أعلن بول�س الر�سول الحقيقة
عندما قال“ :الإن�سان الطبيعي ال يقبل
ما لروح اهلل لأ ّنه عنده جهالةٌ ،وال يقدر
4
�أن يعرفه لأ ّنه �إ ّنما ُي َ
حكم فيه روحي ًا”.
ويمكن لعبارة الإن�سان الطبيعي �أن ت�شير �إلى
�شخ�ص م ّنا �إن �سمحنا لأنف�سنا �أن نكون
� ّأي
ٍ
طبيعيين.
�أنا�س ًا
ّ
عالم ابتعد ّ
كل
متنبهين في ٍ
علينا �أن نكون ّ
البعد عن ّ
كل ما هو روحي .ومن ال�ضروري
�أن نرف�ض ّ
كل ما ال يتوافق مع معاييرنا فن�أبى
ب�شكل �أ�سا�سي :الحياة
عما نريده
ٍ
�أن نتخ ّلى ّ
�ستهددنا العوا�صف
الأبدية في ملكوت اهلل.
ّ
بين الحين والآخر طبع ًا لأ ّنها جز ٌء ال يتج ّز�أ

من وجودنا في الحياة الفانية� .إ ّال �أ ّننا
مجهزين للتعامل معها والتع ّلم منها
�سنكون ّ
ّ
ب�شكل �أف�ضل �إن ك ّنا نعتبر الإنجيل
وتخطيها
ٍ
حب المخ ّل�ص
�أ�سا�س ًا في حياتنا ونحمل ّ
في قلوبنا� .أعلن النبي �إ�شعياء“ :ويكون
�صنع العدل �سالم ًا ،وعمل العدل �سكون ًا
5
وطم�أنين ًة �إلى الأبد”.

أر�سل
تخيلتم على الأرجح �أنّ �سروالي � ِ
�أ ّنكم ّ
ُليغ�سل وكانت الورقة المالية في الجيب.
قلق
وعندما الحظت ما ح�صل ،اعتراني ٌ
يتم تفقّد
�شديد .كنت �أعلم �أ ّنه عاد ًة كان ّ
الجيوب قبل غ�سل الثياب في المغ�سل.
يتم اكت�شاف ورقتي المالية و�أخذها
و�إن لم ّ
خالل هذه العملية ،كنت �شبه مت� ّأكدٍ من
�أنّ المال �سيقع خارج الجيب خالل عملية
عمال المغ�سل الذي
الغ�سل و�سي�أخذه �أحد ّ
لن يعرف من هو �صاحبها لير ّده له ح ّتى
لو رغب في القيام بذلك .كانت فر�صة
ا�ستعادتي لدوالراتي �ضئيل ًة جداً وهو ما
� ّأكدته لي � ّأمي العزيزة عندما �أخبرتها �أنني
تركت المال في جيبي.

“لذلك يجب �أن ت�ص ّلوا دائم ًا �إلى الآب
با�سمي؛

كنت �أريد هذا المال؛ وكنت بحاجة �إليه؛
وقد عملت جاهداً لك�سبه .فهمت �أ ّنه �أمامي
ٌّ
حل واحد فقط .فلج�أت �إلى �أبي ال�سماوي
في لحظة الي�أ�س هذه ورجوته ليبقي المال
�آمن ًا في جيب �سروالي بطريق ٍة ما ح ّتى عودة
الغ�سيل المبلول �إلينا.وبعد يومين طويلين من
االنتظار ،عندما علمت �أ ّنه حان وقت مجيء
�شاحنة الت�سليم لإعطائنا الغ�سيل المبلول،
جل�ست عند النافذة بانتظارها .وعندما ركن
ال�سائق ال�شاحنة عند حافّة الطريق ،ت�سارعت
نب�ضات قلبي .ما �إن و�صلت المالب�س
المبلولة �إلى المنزل� ،أخذت �سروال الجينز
الخا�ص بي وهرعت �إلى غرفتي .مددت
ّ
يدي المرتجفتين �إلى جيبي وعندما لم �أجد
ّ
�شيئ ًا في البداية ،ظننت �أ ّنني فقدت ّ
كل �شيء.
ولك ّنني بعد لحظات لم�ست ورقة الخم�سة
دوالرات ب�أ�صابعي .وفيما �أخرجتها من
قدمت �صال ًة من
جيبي ،ملأني االرتياحّ .
القلب لأ�شكر �أبي ال�سماوي لأ ّنني عرفت �أ ّنه
ا�ستجاب ل�صالتي.

ولكي نكون في العالم ولكن لي�س من
العالم ،من ال�ضروري �أن نتوا�صل مع �أبينا
ال�سماوي من خالل ال�صالة .فهو يريدنا
�أن نفعل ذلك و�سي�ستجيب ل�صلواتنا .لقد
ن�ص  3نافي
وعظنا المخ ّل�ص كما ورد في ّ
“ :18ا�سهروا و�ص ّلوا دائم ًا لئ ّ
ال تدخلوا في
تجربةٍ؛ لأنّ ال�شيطان طلبكم...

ّ
“وكل �أمر �صالح تطلبونه من الآب
�سيعطى
با�سمي ،واثقين �أ ّنكم �ستنالونهُ ،
لكم”.6

قوة ال�صالة
لقد اكت�سبت �شهادتي على ّ
عندما كنت في الثانية ع�شرة من العمر
تقريب ًا .كنت قد عملت بجهدٍ من �أجل
�أن �أك�سب بع�ض المال ونجحت با ّدخار
خم�سة دوالرات .كان ذلك خالل �أزمة
الك�ساد الكبير عندما كانت الـ  5دوالرات
خا�صة لولد في
مهم ًا من المال ّ
مبلغ ًا ّ
الثانية ع�شرة من عمره� .أعطيت الخم�سة
معدنية
دوالرات لأبي على �شكل عملة
ّ
و�أعطاني مكانها ورقة مالية بقيمة خم�سة
دوالرات� .أعرف أ� ّنني كنت �أنوي �شراء
معين بهذا المبلغ ولك ّنني اليوم بعد
غر�ض ّ
مرور ّ
كل هذه ال�سنوات ال �أذكر ما كان هذا
مهم ًا
الغر�ض� .أذكر فقط �أنّ هذا المبلغ كان ّ
إلي.
جداً بالن�سبة � ّ
غ�سال ًة
لم نكن نملك في تلك الفترة ّ
فكانت � ّأمي تر�سل ثيابنا �إلى المغ�سل ل ُتغ�سل
ّ
كل �أ�سبوع .وبعد يو َمين كانت تُعاد �إلينا
ن�سميها “الغ�سيل
مجموعة من الثياب ك ّنا ّ
المبلول” لتن�شرها � ّأمي على �سلك الغ�سيل
خلف المنزل لتن�شف.
كنت قد و�ضعت ورقة الخم�سة دوالرات
أظن
في جيب �سروال الجينز
ّ
الخا�ص بي .و� ّ
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تمت اال�ستجابة
ومنذ ذلك الوقت البعيدّ ،
يمر يو ٌم
لعدد ال ُيح�صى من �صلواتي .لم ّ
واحد لم �أتوا�صل فيه مع �أبي ال�سماوي عبر
إلي و�أ�شعر
ال�صالة� .إ ّنها عالق ٌة عزيزة بالن�سبة � ّ
فع ً
ال �أ ّنني قد �أ�ضيع �إن فقدتها� .إن لم يكن
لديكم عالق ٌة كهذه مع �أبيكم ال�سماوي،
أح�ضكم على ال�سعي وراء هذا الهدف.
� ّ
فعندما تقومون بذلك ،ت�ستحقّون الإلهام
�ضرورات
والإر�شاد منه في حياتكم وهي
ٌ

ّ
لكل واحد م ّنا �إن �أراد �أن يعي�ش روحي ًا
خالل رحلته في هذه الحياة على الأر�ض.
ّ
في�شكل الإلهام والإر�شاد هبات يمنحنا اهلل
بمجرد �أن ن�سعى وراءها .ويا
مجان ًا
�إيّاها ّ
ّ
لها من ثروة ثمينة!
�أزداد توا�ضع ًا و�أ�شعر باالمتنان دوم ًا عندما
يتوا�صل �أبي ال�سماوي معي عبر �إلهامه .وقد
أتعرف �إليه و�أثق به و�أتبعه .وقد
تع ّلمت �أن � ّ
المرة تلو الأخرى .لقد
تلقّيت هذا الإلهام ّ
ع�شت تجرب ًة دراماتيكية بع�ض ال�شيء في
�شهر �آب�/أغ�سط�س من عام  1987خالل
تكري�س هيكل فرانكفورت في �ألمانيا.
كان الرئي�س عزرا تافت بن�سن قد رافقنا
خالل اليومين ال ّأولين من التكري�س قبل �أن
مما �أعطاني فر�صة �إدارة
يعود �إلى الديار ّ
المتبقية.
الجل�سات
ّ
كانت لدينا جل�س ٌة يوم ال�سبت مع
�أع�ضائنا الهولند ّيين الذين كانوا في قطاع
هيكل فرانكفورت .وكنت على معرف ٍة
المتميزين في هولندا
جيدة ب�أحد قادتنا
ّ
ّ
وهو الأخ بيتر موريك .وقبل الجل�سة
لدي �إلها ٌم وا�ضح ب أ� ّنه يجب
بقليل ،كان ّ
للتحدث �إلى الأع�ضاء
ا�ستدعاء الأخ موريك
ّ
الهولند ّيين خالل الجل�سة و�أ ّنه يجب �أن
المتحدث الأول .وبما أ� ّنني لم
يكون
ّ
� َأره �صباح ذلك اليوم في الهيكل ،بعثت
بر�سالة �إلى ال�شيخ كارلو�س �أ�ساي رئي�س
منطقتنا و�س�ألته فيها �إن كان بيتر موريك
حا�ضراً في الجل�سة .وقبيل وقوفي من
�أجل �إعالن بدء الجل�سة ،تلقّيت ر�سال ًة من
ال�شيخ �أ�ساي كتب فيها �أنّ الأخ موريك
ٌ
ارتباط �آخر
لم يكن في الح�ضور و�أ ّنه لديه
و�أ ّنه كان ينوي ح�ضور جل�سة التكري�س في
الهيكل في اليوم التالي مع �أوتاد الع�سكريين
أميركيين الموجودين في المانيا.
ال
ّ
أرحب
وعندما وقفت على المنبر ل ّ
بالجميع و�أ�شرح البرنامج ،تلقّيت �إلهاماً
أقدم بيتر موريك
مرة جديدة ب�أن � ّ
وا�ضح ًا ّ
المتحدث الأول .كان هذا
على �أ ّنه
ّ
معاك�س ًا لحد�سي لأ ّنني كنت قد علمت
للتو من ال�شيخ �أ�ساي �أنّ الأخ موريك لي�س
ّ
في الهيكل .ولك ّنني وثقت بهذا الإلهام
ثم
و�أعلنت عن عر�ض الجوقة وال�صالة ّ

المتحدث ال ّأول لليوم �سيكون
قلت �إنّ
ّ
الأخ بيتر موريك.
أ�شحت بنظري
عندما عدت �إلى مقعدي� ،
ُ
ارتباك تعلو
نحو ال�شيخ �أ�ساي ور�أيت نظرة
ٍ
وجهه .و�أخبرني بعدئذٍ �أ ّنني حين �أعلنت
المتحدث الأول،
�أنّ الأخ موريك �سيكون
ّ
ي�صدق �أذنيه .وقال لي �إ ّنه كان يعلم
لم ّ
�أ ّنني تلقّيت ر�سالته وقر�أتها ولم ي�ستطع
فهم ال�سبب وراء تقديمي للأخ موريك
كمتحدث فيما كنت �أعلم أ� ّنه لي�س في
ّ
الهيكل.

وفي الوقت الذي كانت تجري فيه ّ
كل
هذه الأحداث ،كان بيتر موريك في لقاء في
مكاتب المنطقة في بورت�سترا�سي .وخالل
االجتماع ،التفت فج�أة نجو ال�شيخ توما�س
هوك�س االبن ،الذي كان المم ّثل الإقليمي
في ذلك الحين و�س�أله“ :كم من الوقت
تحتاج لتو�صلني �إلى الهيكل ب�سرعة؟”
ف�أجابه ال�شيخ هوك�س الذي كان معروف ًا
�سيارته الريا�ضية
بقيادته ال�سريعة في ّ
ال�صغيرة“ :يمكنني �أن �أو�صلك �إلى هناك
في غ�ضون  10دقائق! ولكن َلم تريد
الذهاب �إلى الهيكل؟”اعترف الأخ موريك
ب�أ ّنه لم يكن يعلم لما كان يريد الذهاب �إلى
الهيكل ولك ّنه كان يعلم �أ ّنه عليه التواجد
هناك فح�سب .واتّجه كالهما �إلى الهيكل
على الفور.
وخالل الأداء الرائع للجوقة ،نظرت في
أظن أ� ّنني �س�أرى بيتر
�أرجاء الهيكل وكنت � ّ
موريك في � ّأي لحظة .ولك ّنني لم � َأره� .إ ّال
�أ ّنني فوجئت ب�أ ّنني لم �أ�شعر ب� ّأي ارتباك.
لدي ت�أكيد رقيق وال ريب فيه ب�أنّ ّ
كل
كان ّ
�شيء �سيكون على ما يرام.
دخل الأخ موريك من الباب الأمامي
للهيكل قبيل انتهاء ال�صالة االفتتاحية وكان
ال يزال يجهل �سبب وجوده هناك .وفيما
الممر ،ر�أى �صورتي
كان يم�شي م�سرع ًا في
ّ
على ال�شا�شة و�سمعني �أقول�“ :سن�ستمع الآن
�إلى مداخلة الأخ بيتر موريك”.
فدخل بيتر موريك عندئذٍ الغرفة على
المن�صة تحت نظر ال�شيخ
الفور واعتلى
ّ
�أ�ساي المذهول.
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بعد الجل�سة ،تناق�شت مع الأخ موريك
بما ح�صل قبل بدئه بالكالم .وقد ّ
فكرت
في الإلهام الذي لم �أت�س ّلمه �أنا فح�سب في
ذلك اليوم بل ت�س ّلمه بيتر موريك �أي�ض ًا.
لقد كانت هذه التجربة �شهاد ًة ال ّ
�شك
إلهام
أهمية ا�ستحقاق � ٍ
إلي عن � ّ
فيها بالن�سبة � ّ
كهذا والوثوق به واتّباعه عندما ي�أتي.
�أعرف من دون �أي ّ
الرب �أراد �أن
�شك �أنّ
ّ
ي�سمع الحا�ضرون في جل�سة تكري�س هيكل
فرانكفورت تلك ال�شهاد َة القو ّية الم�ؤ ّثرة
لخادمه الأخ بيتر موريك.

�إخوتي و�أخواتي الأع ّزاء� ،إنّ توا�صلنا مع
يت�ضمن �صالتنا له و�إلهامه
�أبينا ال�سماوي بما
ّ
�ضروري من �أجل �أن نجد لأنف�سنا ملج�أً
لنا
ٌّ
الرب
�
وتجاربها.
الحياة
عوا�صف
من
إنّ
ّ
يدعونا قائ ً
ال“ :اقتربوا م ّني ف�أقترب منكم؛
7
ابحثوا ع ّني باجتهاد ف�سوف تجدونني”.
وعندما نقوم بذلك� ،سن�شعر بروحه في
و�سيزودنا بالرغبة وال�شجاعة لن�صمد
حياتنا
ّ
بالبر فننفّذ قوله“ :قفوا في
�أقوياء وثابتين ّ
8
مقد�سة وال تنتقلوا”.
�أماكن ّ

وي�ستمر
فيما تع�صف رياح التغيير حولنا
ّ
ن�سيج المجتمع بالتح ّلل �أمام �أعيننا ،فلنتذكرّ
الرب الثمين �إلى �أولئك الذين يثقون
وعد ّ
به“ :ال تخف لأ ّني معك .ال تتلفّت لأ ّني
�إلهك .قد �أ ّيدتك و�أعنتك وع�ضدتك بيمين
9
ّبري”.
ب�صدق من �أجل
يا له من وعد! �أنا �أ�ص ّلي
ٍ
المقد�س
�أن تكون هذه بركتنا با�سم ر ّبنا
ّ
ومخ ّل�صنا ي�سوع الم�سيح� ،آمين.
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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 ّ
كل
ّ
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 (راجع الجدول �أدناه) .يمكن �أن
يختار ر�ؤ�ساء الأوتاد والقطاعات الكلمات
التي يجب �أن تُ�ستعمل �أو يمكنهم �أن
يوكلوا الأ�ساقفة ور�ؤ�ساء الفروع القيام
ي�شدد القادة
بهذه
المهمة .يجب �أن ّ
ّ
على قيمة درا�سة الإخوة حملة كهنوت
جمعية الإعانة
ملكي�صادق والأخوات في
ّ
للكلمات ذاتها في الآحاد ذاتها.
ُين�صح الذين يح�ضرون درو�س الأحد
الرابع من ّ
كل �شهر بدرا�سة عدد المج ّلة
الذي يتناول 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) وتعلمها.
قد تو ّد �إعداد الدر�س باالعتماد على موا ّد
�أخرى ،غير �أنّ كلمات الم�ؤتمر هي
الأ�شهر

ت�شرين الثاني/نوفمبر –2011
ني�سان�/أبريل 2012
�أ ّيار/مايو –2012
ت�شرين ال ّأول�/أكتوبر 2012

مهمتك هي م�ساعدة
المنهج الموافق عليهّ .
الآخرين على تع ُّلم الإنجيل والعي�ش وفق ًا
له كما تم تلقينه في م�ؤتمر الكني�سة العام
الأحدث.

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 الكلمة
ومراجع 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.
•
حياتهم.

تطبيق هذه المبادئ والعقائد في

يتم �إعطاء الدرو�س ال�شهر ّية
ّ

موا ّد در�س الأحد الرابع

الكلمات المن�شورة في عدد ت�شرين الثاني /نوفمبر 2011
من مج ّلة *Liahona
الكلمات المن�شورة في عدد �أيّار/مايو 2012
من مج ّلة *Liahona

بعدة لغات على موقع .conference.lds.org
*�إنّ هذه الكلمات متوفّرة ّ
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المنزلية (ت�شرين الثاني/نوفمبر )2010
ر�سالة الزيارة
ّ

كون الملك بنيامين ن�صح �شعبه قائ ً
ال�" :أو ّد
6
�أن ّ
تتذكروا دائم ًا عظمة اهلل وفناءكم".

مما نعتقد
نحن �أعظم ّ

ولكن ح ّتى لو لم يكن الإن�سان �شيئ ًا
التعجب والذهول
مقارن ًة باهلل ،يملأني
ّ
عندما � ّ
أفكر "�أنّ قيمة النفو�س عظيم ٌة في
7
نظر اهلل".

الرئي�س ديتر �أختدورف

الم�ست�شار الثاني في الرئا�سة الأولى

يهتم لأمرنا
ه
ن
�
إ
ّ
ّ

مختلفا ً
ً
ً
جدا عن الذي ن�ستخدمه نحن في
ميزانا
الرب
ي�ستخدم ّ
العالم ليزين قيمة الأ�شخا�ص.

لقد تر ّبى مو�سى �أحد �أعظم الأنبياء الذين
عرفهم العالم من قبل ابنة الفرعون و�أم�ضى
� 40سنة من حياته في الأروقة الملكية
الم�صريّة .وقد عرف مجد هذه المملكة
القديمة وعظمتها عن كثب.
وبعد �سنوات وقف مو�سى في ح�ضرة اهلل
على ر�أ�س جبل بعيد جداً عن روعة م�صر
وتحدث معه وجه ًا لوجه
القديمة وعظمتها
ّ
1
كما يتك ّلم �إن�سانٌ مع �صديقه .خالل تلك
الزيارة� ،أطلع اهلل مو�سى على ما �صنعته يداه
مانح ًا �إيّاه لمح ًة عن عمله ومجده .عندما
انتهت هذه الر�ؤيا ،وقع مو�سى على الأر�ض
وبقي ل�ساعات طويلة على هذه الحال.
وعندما ا�ستعاد قواه �أخيراً ،الحظ �أمراً لم
يخطر بباله ّ
قط خالل ّ
كل ال�سنوات التي
�أم�ضاها في بالط الفرعون.
فقال" :عرفت �أنّ الإن�سان ال �شيء".

مما نعتقد
نحن �أقلّ �أهميّة ّ
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ك ّلما عرفنا المزيد عن الكون ك ّلما فهمنا
كبير
ما ع ِلمه مو�سى ولو جزئي ًا� .إنّ الكون ٌ

ومجيد لدرجة �أنّ عقل الإن�سان ال
وغام�ض
ٌ
ٌ
يفهمه .قال اهلل لمو�سى" :خلقت عوالم بال
عدد" .3وت�شهد على هذه الحقيقة روائع
�سماء الليل بجمالها.

نادر ٌة هي الأمور التي ملأت قلبي بده�ش ٍة
كبير ٍة بقدر ما فعلت رحالتي في ظلمة
والقارات والنظر من
الليل عبر المحيطات
ّ
الطيار �إلى المجد الال
مق�صورة
خارج نافذة
ّ
متناهي لماليين النجوم.

لقد حاول علماء الفلك �أن يح�صوا عدد
وقدرت مجموعة من العلماء
نجوم الكونّ .
�أنّ عدد النجوم التي تقع �ضمن نطاق
تل�سكوبات الب�شر يفوق عدد ّ
ذرات
كل ّ
الرمل في ّ
كل �شواطئ العالم و�صحاريه
4
مرات.
بع�شر ّ
ونالحظ �شبه ًا مذه ً
ال بين هذا اال�ستنتاج
الق َدم �أخنوخ" :فلو �أمكن
و�إعالن نبي ِ
ذرات الأر�ض ،نعم ،ماليين
للإن�سان �أن ي ُع ّد ّ
عد
من الأرا�ضي مثل هذه ،لما كانت بداية ّ
5
خالئقك".
ونظراً ل�ضخامة خالئق اهلل ،ال عجب في
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وفيما ننظر �إلى و�سع الكون الف�سيح
ونقول" :ما قيمة الإن�سان بالمقارنة مع
عظمة الخلق؟" ف�إنّ اهلل بنف�سه قد قال
�إ ّننا نحن ال�سبب وراء خلقه للكون! �إنّ
عمله ومجده� ،أي الهدف من هذا الكون
المذهل ،هو خال�ص الإن�سان و�إعال�ؤه8.
�أي بعبارة �أخرى� ،إنّ و�سع الأبد ّية ال�شا�سع
و�أمجاد المكان والزمان الال متناهيين
أنا�س فانين
و�أ�سرارهما ك ّلها ُخلقت ل�صالح � ٍ
عاد ّيين مثلنا نحن .لقد خلق �أبانا ال�سماوي
الكون كي ّ
نتمكن من تحقيق قدراتنا ك�أبناء
وبنات له.
هذه هي مفارقة الإن�سان :فهو ال �شيء
مقارن ًة باهلل ولك ّنه ّ
كل �شيء بالن�سبة �إلى
اهلل .وفيما قد نبدو بال قيمة مقارن ًة بخلق
اهلل الال متناهي ،نحن نحمل �شرار ًة من
النار الأبدية تحترق في داخلنا .ولدينا في
متناولنا الوعد الغام�ض بالإعالء وعوالم من
دون نهايةّ � .أما �أعظم رغبات اهلل فتكمن في
م�ساعدتنا على بلوغ هذا الوعد.

حماقة الكبرياء

يعلم ال�شيطان �أي المخادع الأكبر �أنّ
أهم �أدواته لإبعاد �أبناء اهلل عن
�إحدى � ّ
ال�صراط الم�ستقيم هي اللعب على وتر
مفارقة الإن�سان هذه المذكورة .فهو
يجذب البع�ض نحو ميولهم �إلى الكبرياء
وي�شجعهم على ت�صديق
ُفيعلي من �ش�أنهم
ّ
أهميتهم ال�شخ�صية و أ� ّنهم ال ُيقهرون.
وهم � ّ
تفوقوا على
هم
ن
�
إ
ؤالء
�
له
ال�شيطان
يقول
ّ
ّ
الأ�شخا�ص العاد ّيين و�إ ّنهم باتوا بعيدين
المعتمدة في تقدير ّ
كل ما هو
عن المعايير ُ
من حولهم بف�ضل قدرتهم �أو ميراثهم �أو
مكانتهم االجتماعية .يدعو ال�شيطان ه�ؤالء
النا�س �إلى اال�ستنتاج أ� ّنهم ال يخ�ضعون

لقواعد الآخرين ولي�س عليهم االهتمام
بم�شاكل الآخرين.
يحب
ُيقال �أنّ �أبراهام لينكولن كان ّ
ق�صيد ًة تقول:
َلم يجب �أن تكون نف�س الإن�سان الفاني
مليئة بالكبرياء؟
ً
فهو مثل النيزك الذي يطير ب�سرعة هائلة
والغيمة الخاطفة،
وتك�سر الموج،
ومثل ومي�ض البرق
ّ
يمر الإن�سان من الحياة �إلى راحة
ّ
9
الممات.
يفهم تالميذ ي�سوع الم�سيح �أ ّنه بالمقارنة
مع الأبدية ،يكون وجودنا في هذا
"لمدة ق�صيرة" في الزمان
العالم الفاني ّ
والمكان 10.ويعلمون �أنّ قيمة الإن�سان
الحقيقية ال تعتمد على ما ينظر �إليه العالم
بتقدير عالٍ  .كما يعرفون أ� ّننا حتى لو جمعنا
�أموال العالم ك ّله قد ال ّ
نتمكن من �شراء
رغيف خبز واحد بعملة ال�سماوات.
�إنّ من �سوف "[يرث] ملكوت اهلل"
"كطفل خا�ضع ًا متوا�ضع ًا
هو الذي �سي�صبح
ٍ
12
ّ
"كل من يرفع نف�سه
حب ًا".
�صبوراً مملوءاً ّ
13
ي ّت�ضع ،ومن ي�ضع نف�سه يرتفع ".ويفهم
ه�ؤالء التالميذ �أي�ض ًا القول التالي" :حينما
تخدمون �إخوتكم من بني الب�شر ف�أنتم ال
14
تخدمون �إ ّال �إلهكم".
11

نحن ل�سنا من�سيّين

ّ
ي�شكل الإحباط طريق ًة �أخرى يعتمدها
ال�شيطان ليخدع الإن�سان .فهو يحاول
تركيز نظرنا على تفاهة وجودنا ح ّتى نبد�أ
ّ
بال�شك بقيمتنا الذاتية .ويحاول �أن يقول لنا
من�سيين من
ُالحظ و�إ ّننا
�إ ّننا �أ�صغر من �أن ن َ
ّ
ب�شكل خا�ص.
قبل اهلل
ٍ
�شخ�صية
ا�سمحوا لي �أن �أ�شارككم تجرب ًة
ّ
قد ت�ساعد ّ
كل من ي�شعر ب�أ ّنه بال قيمة �أو
من�سي �أو وحيد.
الطيارين في
لقد
ُ
خ�ضعت لتدريب ّ
الجوية الأميركية منذ �سنوات
القوات ّ
ّ
طويلة .كنت بعيداً جداً عن دياري� ،إذ
كنت جندي ًا �شاب ًا في جي�ش �ألمانيا الغربية
ُولد في ت�شيكو�سلوفاكيا وتر ّبى في �ألمانيا

ويتحدث الإنكليزية ب�صعوبة بالغة.
ال�شرقية
ّ
جيداً رحلتي �إلى قاعدة التدريب
�أذكر ّ
في تك�سا�س .كنت على متن طائرة قرب
يتحدث الإنكليزية بلكنة �أميركية
راكب
ٍ
ّ
جنوبية وا�ضحة وكنت بالكاد �أفهم ما
ّ
يقوله .ورحت �أت�ساءل �إن كنت فع ً
ال قد
تع ّلمت لغ ًة �أخرى غير الإنكليزية .و�أخافتني
فكرة التباري للح�صول على �أف�ضل المراكز
الطيارين مع ط ّ
يتحدثون
الب
ّ
في تدريب ّ
الإنكليزية كلغتهم الأم.
و�صلت �إلى القاعدة الجوية
عندما
ُ
في بلدة بيغ �سبرينغ ال�صغيرة ،في والية
قدي�سي الأ ّيام
تك�سا�س ،بحثت عن فرع ّ
ً
مكونا من
الأخيرة ووجدته وهو كان ّ
مجموعة �صغيرة من الأع�ضاء الرائعين الذين
كانوا يجتمعون في غرف م�ست�أجرة في
القاعدة الجوية ذاتها .كان الأع�ضاء يبنون
كمقر دائم
دور اجتماعات �صغير ليخدم
ٍّ
للكني�سة .وفي تلك الأ ّيام كان الأع�ضاء
ي� ّؤمنون �أكثرية اليد العاملة للمباني الجديدة.
يوم ًا بعد يوم كنت �أح�ضر تدريب
الطيارين و�أدر�س بجهد و�أم�ضي �أكثرية
ّ
وقت الفراغ في العمل على بناء دور
االجتماعات الجديد .وهناك تع ّلمت �أنّ
عبارة اثنين ب�أربعة ال تُ�ستعمل فقط للداللة
على خطوات الرق�ص بل هي �أي�ض ًا مقا�سات
قطع خ�شب البناء .كما تع ّلمت المهارة
حي ًا خالل العمل وهي عدم
ال�ضرورية للبقاء ّ
�ضرب الإبهام خالل ّ
دق الم�سامير.
�أم�ضيت وقت ًا طوي ً
ال في العمل على دور
االجتماعات لدرج ٍة دفعت رئي�س الفرع،
مدربينا على الطيران� ،إلى
وهو كان �أحد ّ
التعبير عن قلقه ونُ�صحي ب�إم�ضاء المزيد من
الوقت في الدرا�سة.

كان �أ�صدقائي وزمالئي في التدريب
ي�شاركون هم �أي�ض ًا بن�شاطات مختلفة
أكد �أنّ هذه
لملء �أوقات الفراغ ولك ّنني مت� ٌ
الن�شاطات لما كانت لتتوافق مع مبادئ
كتيب من �أجل تقوية ال�شبابّ � .أما �أنا فكنت
ّ
�سعيداً بكوني جزءاً من هذا الفرع ال�صغير في
غرب تك�سا�س حيث كنت �أمار�س مهاراتي
أح�سن لغتي
ُ
المكت�سبة حديث ًا في النجارة و� ّ
الإنكليزية فيما كنت � ّألبي دعواتي للتعليم في

2

رابطة ال�شيوخ ومدر�سة الأحد.
في ذلك الوقت ،كانت بيغ �سبرينغ بلد ًة
مهمة على عك�س
�صغيرة غير معروفة وغير ّ
ما ّ
تدل كلمة "بيغ" (كبير) في ا�سمها.
وكنت �أ�شعر في �أكثر ّية الأحيان ب�أنّ هذه
مهم
كانت حالتي بال�ضبط – كنت غير ّ
وغير معروف و�أ�شعر بالوحدة .ولك ّنني
الرب قد ن�ساني �أو
لم �أت�ساءل يوم ًا �إن كان ّ
�إن كان يمكنه �أن يجدني في هذا المكان.
يهتم �إلى
كنت �أعرف �أنّ الآب ال�سماوي ال ّ
موقعي الجغرافي وال �إلى ترتيبي بالن�سبة
الطيارين وال �إلى
�إلى زمالئي في تدريب ّ
يهمه هو
ماهية دعوتي في الكني�سة .ما ّ
ّ
�أ ّنني كنت �أقوم ب�أق�صى جهودي و�أنّ قلبي
م�ستعداً لم�ساعدة َمن
يميل �إليه و�أ ّنني كنت
ّ
حولي .وكنت �أعرف أ� ّنني �إن بذلت �أق�صى
جهودي� ،سيكون ّ
كل �شيء على ما يرام.
وكان ّ
كل �شيء على ما يرام.
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يكون الآخِ رون �أ َّولين

الرب �أبداً ما �إذا �أم�ضينا �أ ّيامنا
يهم ّ
ال ّ
نعمل في �أروقة من رخام �أو مرابط �إ�سطبل.
فهو يعرف �أين نحن مهما كانت ظروفنا
متوا�ضعة .وهو �سي�ستخدم َمن تميل قلوبهم
المقد�سة.
الخا�صة ولأهدافه
�إليه بطريقته
ّ
ّ
يعرف اهلل �أنّ بع�ض �أعظم الأ�شخا�ص
الذين عا�شوا على الأر�ض هم �أولئك الذين
لن تُذكر �أ�سما�ؤهم �أبداً في كتب التاريخ.
�إ ّنهم الأ�شخا�ص المباركون والمتوا�ضعون
الذين يتبعون مثل المخ ّل�ص ويم�ضون
16
حياتهم ي�صنعون خيراً.
إلي
ّ
يج�سد زوجان هذا المبد�أ بالن�سبة � ّ
وهما والدا �صديق لي .كان الزوج يعمل
في م�صنع حديد في يوتاه .وكان خالل
المقد�سة
ا�ستراحة الغداء يقر�أ في الن�صو�ص
ّ
�أو في �إحدى مجلاّ ت الكني�سة .عندما كان
العمال الآخرون يرونه ،كانوا ي�سخرون منه
ّ
ويتحدون معتقداته .وك ّلما كانوا يقومون
ّ
بلطف وثقة
يتحدث �إليهم
بذلك ،كان
ٍ
ّ
ولم ي�سمح لق ّلة احترامهم له �أن تغ�ضبه �أو
تزعجه.
وبعد م�ضي �سنوات ،مر�ض �أحد �أبرز

ه�ؤالء ال�ساخرين .ولكن قبل �أن يتوفى،
يتحدث هذا الرجل المتوا�ضع في
طلب �أن
ّ
م�أتمه وهكذا ح�صل.
لم يكن هذا الع�ضو الم�ؤمن في الكني�سة
مالية
�صاحب مركز اجتماعي �أو ثروات ّ
ولك ّنه �أ ّثر على ّ
كل من كان يعرفه ت�أثيراً
كبيراً .وقد توفّي ب�سبب حادثة في العمل
عندما توقّف لم�ساعدة عامل �آخر كان قد
علق في الثلوج.
ا�ضطرت
وبعد مرور �سنة تقريب ًا على وفاته،
ّ
لعملية في الدماغ
�أرملته �إلى الخ�ضوع
ّ
ولكن النا�س
جعلتها عاجز ًة عن الم�شي.
ّ
يحبون زيارتها وتم�ضية الوقت معها لأ ّنها
ّ
ّ
وتهتم لأمرهم.
أ�شياء
ل
ا
ر
وتتذك
إليهم
�
ت�صغي
ّ
وبما �أ ّنها غير قادرة على الكتابة ،هي تحفظ
ّ
وتتذكر �أعياد
�أرقام هواتف �أوالدها و�أحفادها
بحب.
الميالد والذكرى ال�سنوية ّ

ّ
كل َمن يزور هذه المر�أة ُيحاط ب�شعورٍ
�إيجابي تجاه الحياة وتجاه نف�سه .وي�شعر ّ
كل
تهتم لأمرهم .هي
ّ
بحبها ويعرفون �أ ّنها ّ
الزوار ّ
ً
ال ت�شتكي �أبدا بل تم�ضي أ�يّامها في مباركة
حياة الآخرين .وقد قالت �إحدى �صديقاتها
�إنّ هذه المر�أة هي من الأ�شخا�ص القليلين
يج�سدون فع ً
حب
ال ّ
الذين عرفتهم والذين ّ
ي�سوع الم�سيح وحياته.
ّ
لعل هذين الزوجين كانا � ّأول من يجب
ولكن
يظن �أ ّنه بال �أهمية في هذا العالم.
ّ
�أن ّ
الرب ي�ستخدم ميزان ًا مختلف ًا جداً عن
ّ
الذي ن�ستخدمه نحن في العالم ليزين قيمة
الأ�شخا�ص� .إ ّنه يعرف هذين الزوجين
ويحبهما .وكانت �أعمالهما
الم�ؤمنين
ّ
القوي به.
حية على �إيمانهما
ّ
�شهاد ًة ّ

يهتم لأمرنا
�إنّه ّ

�إخوتي و�أخواتي الأع ّزاء ،قد يكون
�صحيح ًا �أنّ الإن�سان هو ال �شيء بالمقارنة
مع عظمة الكون .ح ّتى �إ ّننا قد ن�شعر �أحيان ًا
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مرئيين �أو وحيدين
ب�أ ّننا غير ّ
مهمين �أو غير ّ
من�سيين .ولكن ّ
يهتم
�أو
تذكروا دائم ًا �أ ّنه ّ
ّ
لأمرنا! و�إن �شككتم يوم ًا في هذه الحقيقة،
ّ
فكروا في هذه المبادئ الإلهية الأربعة:

كمجرد كائنات فانية
�إنّ اهلل ال ينظر �إليكم
ّ
لمدة محدودة
تعي�ش على
ٍ
كوكب �صغير ّ
– بل ينظر �إليكم ك�أبنائه� .إ ّنه يراكم على
�أ ّنكم الكائنات التي يمكنكم �أن ت�صبحوا
عليها وقد ُخلقتم من �أجل ذلك .يريدكم �أن
يهتم لأمركم.
تعرفوا �أ ّنه ّ

الرب ي�أتمن "ال�ضعفاء
ثاني ًا� ،إنّ
ّ
والب�سطاء [على التب�شير ب�إنجيله] ح ّتى
�أقا�صي الأر�ض 18".وقد اختار "�ضعفاء
19
ّ
أ�شداء"
العالم
[ليحطموا] الجبابرة وال ّ
20
و[ليخزوا] الأقوياء".

َّ
حي حيا ًة
فلنتحل بالإيمان والثقة ول َن َ
الئقة كي نفهم قيمتنا وقدرتنا الأبديّتين
ن�ستحق
الحقيقيتين� .أنا �أ�ص ّلي من �أجل �أن
َّ
ّ
البركات الثمينة التي ينوي �أبونا ال�سماوي
منحنا �إ ّياها با�سم ابنه ي�سوع الم�سيح� ،آمين.

يحب الم ّت�ضعين والوديعين
�أو ًال� ،إنّ اهلل ّ
لأ ّنهم "الأعظم في ملكوت ال�سماوات".
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ثالث ًا� ،أينما ع�شتم ومهما كانت ظروفكم
متوا�ضعة �أو عملكم قليل �أو قدراتكم
محدودة ومهما كان مظهركم عادي ًا �أو
دعوتكم في الكني�سة �صغيرة� ،إنّ �أبيكم
يحبكم ويعرف قلبكم
ال�سماوي يراكم .هو ّ
المحبة والطيبة التي
المتوا�ضع و�أعمال
ّ
ّ
تقومون بها� .إ ّنها ت�شكل مع ًا �شهاد ًة دائمة
على �إخال�صكم و�إيمانكم.
رابع ًا و�أخيراً� ،أرجوا منكم �أن تفهموا
�أنّ ما ترونه وتختبرونه اليوم لن يكون على
هذه الحال �إلى الأبد .ف�أنتم لن ت�شعروا
بالوحدة �أو الأ�سى �أو الألم �أو الإحباط �إلى
الأبد .نحن لدينا وعد اهلل الوفي ب�أ ّنه لن
يهمل �أولئك الذين يميلون قلوبهم �إليه ولن
يتركهم 21.لذا تح ّلوا بالأمل والإيمان بهذا
تحبوا �أبيكم الم�ساوي
الوعد .تع ّلموا �أن ّ
وت�صبحوا تالميذه قو ًال وفع ً
ال.
وثقوا ب�أ ّنكم �إن �صمدتم و�آمنتم به وبقيتم
�أوفياء في حفظ الو�صايا� ،ستختبرون يوم ًا
ما الوعود التي ُك�شفت لبول�س الر�سول" :ما
عين ،ولم ت�سمع �أذنٌ  ،ولم ُ
يخطر على
لم َتر ٌ
22
ّ
يحبونه".
ذين
ل
ل
اهلل
ه
أعد
�
ما
:
بال �إن�سانٍ
َّ
ّ

كائن
أ� ّيها الإخوة والأخوات� ،إنّ �أقوى ٍ
في الكون هو � ُأب روحكم .هو يعرفكم
حب ًا مثالي ًا.
ويحبكم ّ
ّ
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