رسالة الرئاسة األوىل ،مايو 2013

بقلم الرئيس توماس س .مونسون

الطاعة جتلب الربكات

معرفة احلقيقة واإلجابات التي نتســلمها عىل أكثر األســئلة
أمهية نحظى عليها عندما نُطيع وصايا اهلل.
يا أخويت وأخوايت األحباء ،كم أنا ممت ٌن
لوجــودي معكم هذا الصبــاح .أطلب
منكم أن تصلــوا يل وأعتمد عىل إيامنكم
بينام ُألبي رشف النداء لكي أحتدث إليكم.
عىل مر السنني ،الرجال والنساء سعوا
ألجل احلصول عىل املعرفة والفهم بشأن
األمور املتعلقــة بالوجود األريض وعن
وضعهم يف احلياة واهلدف منها ،وتساءلوا
كذلك عن الطريق إىل السالم والسعادة.
كُلنا نسعى ألجل تلك املعرفة.
هذا النــوع من ك ٍ
ُل من املعرفة والفهم
متوافرتــان لكافة البــر .فهام مدونتان
يف احلقائق األبدية .يف القســم األول من
كتاب املبادئ والعهود ،اآلية  ،٣٩نقرأ:
«احلق أقــول لكم إن الرب هــو اإلله،
والروح تشــهد بذلك ،وهذه الشــهادة
حقيقية ،واحلقيقة أبدية».
كَتب الشاعر:
حتى لــو اختفــى كل ما يف الســاء
وسحق ك ُُّل ما عىل األرض،
ُ
فــإن احلقيقــة ،ســتقف صامدة يف
وجه املحن،
1
وستبقى أبدي ًة ،ولن تتغري.

قد يسأل البعض« ،أين يمكننا العثور
عىل مثــل تلك احلقيقــة ،وكيف يمكننا
التعرف عليها؟» يف رؤيــا ُمنِحت للنبي
جوزف ســميث بينام كان يف كريتالند،
أوهايو ،يف مايو مــن عام  ،١٨٣٣أعلن
الرب:
«احلق هــو معرفة األمور كام هي اآلن
وكام كانت وكام ستكون»...
«إن روح احلق هو من اهلل... .
«وال يمكن ألحد أن يتسلم امللء ما مل
حيفظ وصاياه.
«ومن حيفظ وصايا [اهلل] يتسلم احلق
والنــور ،إىل أن يتمجــد يف احلق ويصري
2
عارف ًا بكل األمور».
يا له من ٍ
وعد جميد! «من حيفظ وصايا
[اهلل] يتسلم احلق والنور ،إىل أن يتمجد
يف احلق ويصري عارف ًا بكل األمور».
ال حاجة يل أو لكــم يف عرص املعرفة
هذا والذي اســتعيد اإلنجيــل فيه ألن
نُسافر ونت َ
َخ َب َط يف ُط ُر ٍق غري معروفة بحثا
ســاوي حمب رسم لنا
عن احلقيقة .أب
ٌ
ٍ
بدليــل لن خيذلنا — أال
طريقنا وزودنا
وهو الطاعة .تسلم احلقيقة والعثور عىل
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إجابات ألكثر األســئلة أمهية لنا ،حتصل
عندما نُطيع وصايا اهلل.
نتعلم الطاعة طوال أيام حياتنا .وهذه
الطاعة تبدأ يف ســن مبكــرة من حياتنا،
عندما يقوم أولياء أمورنا بوضع القوانني
ألجل ضامن محايتنا .طاعة هذه القوانني
قد تُســهل علينا حياتنــا .الكثريون منا
وعن طريق اخلــرة يدركون احلكمة من
وراء الطاعة.
يف صبــاي ،ويف كل صيــف بدء ًا من
شهر يوليو وحتى شــهر سبتمرب ،كانت
ٍ
كابينة يف اجلبل
عائلتي تقيض الصيف يف
كانــت تقــع يف ڤيڤيان بــارك يف بروڤو
كانيون يف يوتا.
أعز أصدقائي يف تلــك األيام املرحة
كان اسمه داين الرسون ،والتي امتلكت
عائلتــه أيضا كابينــة يف ڤيڤيان بارك .يف
كل يو ٍم كنا نتجول يف هذه اجلنة ،نتصيد
الســمك ،ونجمع الصخــور الصغرية
وغريها من الكنوز .كنا نتســلق اجلبال
ونستمتع بكل حلظة من كل يوم.
يف أحد أيــام الصباح قررت أنا وداين
بأن ندعو كافــة أصدقائنا لنجلس حول
النار يف ذلك املســاء .لقــد احتجنا ألن
ُخــي منطقة يف أحد احلقــول املجاورة
ن
ّ
لكي نتمكن من أن نجتمع فيها .احلشيش
ب علينا
أصبح جاف ًا وقاســي ًا ،وهذا َص َع َ
أمر االجتامع يف تلــك املنطقة .بدأنا عىل
الفــور بإخــاء منطقة دائريــة واقتالع
احلشــيش اجلاف والكثيــف منها .لقد
أخذنا يف اقتالع احلشــيش بكل ما لدينا
مــن قوة ،لكن كل ما متكنــا من اقتالعه

هو حفن ٌة صغرية من األعشاب القاسية.
علمنا بــأن إمتام هذه املهمة سيســتغرق
اليوم بأكمله ،ولقد غلبت علينا مشــاعر
اإلجهاد والتعب وأخذ محاسنا يتاليش.
وبعدهــا خطرت يل فكــرة كانت يف
نظري بمثابة احلل األمثل لتلك املشكلة.
قلــت لــداين « ،كل ما نحتاجــه هو أن
نحرق احلشيش يف منطقة دائرية صغرية.
ووافق عــى الفور ،وركضت إىل كابينتنا
ألحرض أعواد الثقاب.
مســموح لنا أن
ال تعتقــدوا بأنه كان
ٌ
نســتخدم أعواد الثقاب ونحن يف ســن
الثامنة ،أود أن أوضــح لكم بأنه مل يكن
مســموح يل ولداين بأن نعبــث بأعواد
ٌ
ِ
الثقاب مــن دون مراقبة .لقد ُحذر كالنا
يف السابق من خماطر النار واحلريق مرار ًا
وتكرار ًا .عىل أية حال ،لقد كنت أعرف
املكان الــذي خبأت فيــه عائلتي أعواد
الثقاب ،ولقــد كان علينا أن ننظف ذاك
احلقل من احلشيش .عىل الفور ومن دون
تفكري ،ذهبت إىل الكابينة وأخذت بعض ًا
من أعــواد الثقــاب ،وحرصت عىل أال
يراين أحد .خبأهتا عىل الفور يف جيويب.
محاس
ركضت عائــد ًا إىل داين ،وكيل ٌ
العتقادي بأنني أمحل حل مشــكلتنا يف
جيويب .أتذكر بأنني اعتقدت بأن النريان
ســتحرق املنطقة التي نريدهــا ومن ثم
ستخمد لوحدها.
لقد أشــعلت عود الثقاب وأحرقت
العشب اجلاف .اشــتعلت النريان وكأن
ــب عليها .يف
زيــت الغازولني قــد ُص َ
البدء شــعرت أنا وداين بنوع من اإلثارة
بينــا شــاهدنا النريان تشــتعل وتقيض
عىل األعشــاب .لكن وبعــد برهة تبني
لنــا بأن النريان لن ختمد أبــد ًا بمفردها.
شــعرنا بالذعر عندما أدركنــا أنه ليس
بوســعنا إمخادها .امتدت النريان لتشمل
األعشاب الربية يف أعىل اجلبلُ ،م َع ِر َضة
بذلك أشــجار الصنوبر إىل اخلطر وكل
كائن يف طريقها.
خيــار إال طلب
أخــر ًا مل يكن لدينا
ٌ

املساعدة .ورسعان ما توافدت مجوع من
الرجال والنساء إىل ڤيڤيان بارك وأخذوا
حياولون إمخاد النــران امللتهبة .بعد عدة
ســاعات تم إمخــاد احلريق .وتــم إنقاذ
أشــجار الصنوبر وكذلــك املنازل التي
كانت النريان ستطاهلا يف النهاية.
داين وأنــا تعلمنا العديد من الدروس
الصعبة واهلامة يف ذلك اليوم وكانت أهم
هذه الدروس هي الطاعة.
هناك قواعــد وقوانني تُســاعدنا يف
املحافظة عىل سالمتنا اجلسدية .وكذلك
األمــر ،فإن الــرب زودنا بارشــادات
ووصايــا ليضمــن ســامتنا الروحية
ولنتمكــن من أن نحيا يف هــذا الوجود
األريض ونتخطى الصعوبات والعقبات
التــي تواجهنــا ونعود إىل حــرة أبينا
الساموي.
منذ قــرون مضت ،أعلــن صموئيل
ٍ
بجــرأة إىل األجيال التــي كانت تؤمن
كأضحيةِ :
بتقديم الذبائــح ُ
«اال ْســتِ َم ُع
يح ِة َو ْ ِ
َأ ْف َض ُل ِم َن َّ
ال ْص َغا ُء َأ ْف َض ُل ِم ْن
الذبِ َ
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َش ْح ِم ا ْل ِك َب ِ
اش».
يف هــذا التدبري ،كَشــف الرب للنبي
جــوزف ســميث بأنه «يطلــب القلب
والعقــل الرايض؛ لذلك فــإن الراضني
واملطيعني سوف يتذوقون خريات أرض
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صهيون يف هذه األيام األخرية».
كافــة األنبياء ،القدامــى واحلديثني،
عرفــوا بــأن الطاعة رضوريــة ألجل
خالصنا .أعلن نايف ،ســأميض وانفذ ما
أمر به الرب 5».بالرغــم من أن البعض
تعثــروا وانحرفــوا عن طــرق اإليامن
والطاعــة ،إال أن نايف مل يفشــل أبد ًا يف
تأدية ما طلبه اهلل منه .الكثري من األجيال
تباركت نتيجة لذلك.
أكب مثال عىل الطاعة مدون يف رواية
َُ
إبراهيم واســحق املؤثرة :كــم كان أمر ًا
ٍ
وكتجسيد لطاعته لوصية
مؤملا إلبراهيم،
اهلل ،أن يأخذ ابنه احلبيب إىل أرض املريا
ليقدمــه كأضحيــة .هل بوســعنا ختيل
األمل الذي شــعر به إبراهيم بينام ســافر
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يف الربية متجه ًا إىل املــكان الذي حدده
الرب؟ بالطبع شعر إبراهيم وقتها باألمل
واحلزن ،بينام مد ّد ابنــه عىل املذبح لكي
يذبحه .وبإيامن وثقة راسختني يف الرب،
اســتجاب ألمر ووصية الرب .ما أعظم
الترصيح الذي أعلنه الرب« :ال َتُدَّ َيدَ َك
الن ْال َن
َال ا ْل ُغــا ِم َوال َت ْف َع ْل بِ ِه َشــ ْيئا ِّ
ف اهللَ َف َلم ُت ِس ِ
ــك ا ْبن ََك
َع ِل ْم ُت ان ََّك َخ ِائ ٌ
ْ ْ
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َو ِحيدَ َك َعنِّي».
وجرب ،وألجل
لقد اختُرب إبراهيــم ُ
إيامنــه وطاعته منحه الــرب هذا الوعد
املجيــد« :ويتبارك يف نســلك مجيع ُأمم
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االرض .ألنك أنصت إىل صويت».
ليس مطلــوب منا أن نُثبــت الطاعة
بنفس تلك الطريقة املؤملة ،إال أن الطاعة
واجب علينا.
أمر
ٌ
ٌ
أعلن الرئيس جوزف ف .سميث يف
أكتوبر عــام « ،١٨٧٣الطاعة هي قانون
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السامء األول».
قال الرئيس غــوردون ب .هينكيل،
«سعادة وســام وتقدم وازدهار قدييس
األيــام األخرية ،واخلــاص واإلعالء
األبدي لشــعبه يكمن يف طاعة نصيحة
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اهلل».
الطاعة هي عالم ٌة ُتيــز األنبياء؛ لقد
زودهتم بالقوة واملعرفة عىل مر الســنني.
إنه ملن الــروري أن نفهــم بأننا أيضا
نســتحق هذه القوة واملعرفة .إهنا متوفر ٌة
ٍ
واحد منا اليوم إذا أطعنا وصايا اهلل.
لكل
عىل مر الســنني تعرفت عىل الكثريين
من الناس ممن جسدوا اإليامن والطاعة.
لقد باركــوين وأهلموين .دعوين أحدثكم
عــن قصة شــخصيتان تتحليــان بتلك
الصفات.
والرت كــروز كان عضوا قوي ًا وصامد ًا
يف الكنيســة ،عاش مع عائلته فيام ُيسمى
اليوم بأملانيــا الرشقية بعد احلرب العاملية
الثانية .بغــض النظر عن كل املحن التي
واجهها بســبب انعــدام احلرية يف ذلك
اجلــزء من العامل يف ذلــك الوقت ،األخ
كروز كان رج ً
ال حمبــا للرب ومتفاني ًا يف

خدمته .لقد متم بإيامن خالص املهام التي
ُأ ِ
وكلت إليه.
الرجــل اآلخــر ُيدعــى جوهــان
ٍ
أصــل هنغاري،
ديندورفر ،وهــو من
اهتدى إىل الكنيسة يف أملانيا وتعمد يف عام
 ١٩١١عندما كان يبلغ السابعة عرش من
عمره .بعد فرتة قصرية عاد إىل هنغاريا.
ُعقب احلرب العاملية الثانية ،وجد نفسه
ســجين ًا يف داخل وطنه فعليــ ًا ،يف بلدة
ديربسني .لقد ُج ِرد شــعب هنغاريا من
حريته أيض ًا.
األخ والــر كــروز ،والــذي مل يكن
يعــرف األخ ديندورفــر ،تســلم دعوة
ليكون املدرس املنزيل لــأخ ديندورفر
وألن يــزوره بانتظام .هاتف األخ كروز
رفيقــه يف التدريس املنزيل وقال له« :لقد
كُلفنا بزيــارة األخ جون ديندورفر .هل
بإمكانك مرافقتي هذا األســبوع لزيارته
ونقل رسالة اإلنجيل له؟» أضاف بعدها،
«األخ ديندورفر يعيش يف هنغاريا».
سأل رفيقه املنذهل« ،متى نغادر؟»
«غد ًا »،هذا كان رد األخ كروز.
سأل الرفيق» ،متي سنعود؟»
أجاب األخ كروز« ،بعد أســبوع-إذا
عدنا».
غادر املدرســان املنزليان مع ًا ليزورا
األخ ديندورفر ،سافروا بالقطار ومن ثم
بالباص من منطقة أملانيا الشامل الرشقية
إىل ديربســن ،هنغاريــا— وهي رحلة
طويلة جد ًا .مل يزر املدرســون املنزليون
األخ ديندورفر منذ فرتة ما قبل احلرب.
وعندما رأى خدام الربَ ،ش َع َر باالمتنان
والبهجــة لقدومهــم .يف البــدء رفض
أن يصافحهــم .لكن وبــدالً من ذلك
ذهب إىل حجرته وأخــرج صندوق ًا من
خزانته كان قد وضع فيه نقود العشــور
ٍ
ســنوات .لقد أعطى
التي ادخرها لعدة
العشور ملدرســيه املنزليني وقال« :اآلن
أديت فريضة العشــور .اآلن أشعر بأنني

مستحق ملصافحة ُخدام الرب!» أخربين
ٌ
األخ كروز الحق ًا بأنه تأثر هبذه التجربة
ألبعد احلدود ألن هذا األخ املطيع الذي
ٍ
اتصال مع الكنيســة
مل يكــن لديــه أي
لســنوات عديدة ادخر النقود وخصص
عرشة باملائة من دخله للعشور .ادخرها
مــن دون أن يعــرف متى ستســنح له
الفرصة ليدفعها.
تــويف األخ والــر كروز قبل تســعة
ســنوات عــن عمــر يناهــز الرابعــة
والتســعون .لقد خدم بإخالص طوال
حياتــه وكان مصدر إهلــام يل ولكل من
عرفوه .عندما ُأوكلت املهام إليه ،مل يتذمر
ومل خيتلق األعذار.
أخــويت وأخوايت ،أعظــم اختبارات
احليــاة هــي الطاعة « .ســوف نجرهبم
هبذا »،قــال الــرب « ،لنــرى إن كانوا
سيفعلون مجيع األشياء التي يوصيهم هبا
10
الرب».
أعلن املخلص« :ألن مجيع من يريدون
الربكة عىل يدي سوف يلتزمون بالقانون
املعني لتلك الربكة والرشوط املتعلقة هبا
11
كام سبق حتديدها قبل تأسيس العامل».
أعظم مثال للطاعة جســده خملصنا.
قال عنه بولس:
«مع كَونِ ِه ابن ًا َتع َّلم ال َّطا َع َة ِما ت ََأ َّل بِه؛ِ
َ َ ْ ْ َ َ
َّ َ
ِ
ِ
ِ
لمي ِع ا َّلذي َن ُيطي ُعو َن ُه
َ
«وإِ ْذ ك ُِّم َل َص َار ِ َ
ِ
12
ٍ
َ
َ
ب خالَص أ َبد ٍّي».
َس َب َ
َج َســدَ املخلص احلــب احلقيقي هلل
عندما قاد حيا ًة كاملة ،وعندما َع َظ َم بعثته
األرضية املقدسة .مل يكن يوم ًا متكرب ًا أو
متعاليا .مل يكن خائنا أو غدار ًا .لقد كان
متواضع ًا وخملص ًا .لقد كان ُمطيع ًا.
بالرغــم من أنــه تعــرض للتجربة
واإلغراء من قبل ملك اخلداع واملراوغة،
أال وهو الشــيطان ،وبالرغم من أنه كان
ضعيف ًا وجائع ًا بســبب صيامه الذي دام
أربعون يوم ًا وأربعون ليلة ،إال أن يسوع
قاوم اإلغراءات والعروض التي قدمها

3

له الشــيطان ،لقد َج َســدَ لنــا مث ً
ال عىل
الطاعة عندمــا رفض أن حييد عن طريق
13
الصواب الذي عرفه.
عندما تعــرض لألمل يف جســثيامين،
وأخذت دمائه تتســاقط عــى األرض
كقطرات ٍ
ماءَ 14»،ج َسدَ َم َث َل االبن املطيع
عندما قــال« ،أبتي لتكن هــي إرادتك،
لت َُزيح هذا الكأس عني :لكن لتكن هي
15
إرادتك وليس إراديت».
وكام َو َج َه املخلص ُر ُس َل ُه األوائل ،فهو
16
ْت».
يوجهكم ويوجهنــي « ا ْت َب ْعنِي َأن َ
هل نحن ُمستعدين ألن نُطيعه؟
املعرفة التي نســعى للحصول عليها،
اإلجابــات التــي نتوق ألن نســمعها،
والقــوة التــي نرغب يف تســلمها اليوم
لكي نتمكن من مواجهــة حتديات هذا
العامل املعقدُ ،ك ُلها تُصبح ُملك ًا لنا عندما
وبإرادتنــا نُطيع وصايا الــرب .أقتَبِ ُس
َم َر ًة أخــرى كلامت الــرب« :من حيفظ
وصايا [اهلل] يتســلم احلقيقة والنور ،إىل
أن يتمجــد يف احلق ويصــر عارف ًا بكل
17
األمور».
صــايت املتواضعــة هــي أن نُبارك
باملكافآت املوعودة بسبب الطاعة .باسم
يسوع املسيح ،ربنا وخملصنا ،آمني.
مالحظات
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تعاليم لزمننا
ٌ

الدروس التي ستُدرس يف كهنوت
ملكيصادق ومجعية اإلعانة يف األحد
الرابــع من كل شــهر ســتُؤخذ من
كُتيب «تعاليــ ٍم لزمننا ».يمكن حتضري
ٍ
درس مــن اخلُطــب
حمتويــات كُل
التي ُألقيــت يف املؤمتر العــام حديث ًا
( ُأنظروا البيان يف األســفل) .رؤساء
الوتــد والقطاع يمكنهــم أن خيتاروا
أي ُخ َط ٍ
ب يرغبون يف اســتخدامها يف
دروســهم ،أو يمكنهــم توكيل هذه
املهمة إىل األســاقفة ورؤساء الفرع.
القادة يؤكــدون عىل أمهية األُخوة من
محلة كهنوت ملكيصادق واألخوات
يف مجعية اإلعانة واللوايت يدرسن نفس
تلك اخلطب يف نفس أيام األحد.
يتم تشجيع من حيرضون الدروس
التي تُقــدم يف األحــد الرابع من كُل
شهر ،عىل أن جيلبوا معهم إىل الفصل
أحدث نُسخة من املجلة والتي حتتوي
عىل ُخطب املؤمتر العام احلديثة.
اقرتاحات لتحضري الدرس من
ٌ
ُ
كلامت اخلطب
صلــوا ألن تكون الــروح القدس
حارض ًة معكم بينام تدرسون ُ
وترضوا

اخلطب .قد تشعروا برغبة يف استخدام
ٍ
أدوات أخرى لتحضري الدرس ،لكن
ُخطــب املؤمتر هــي املنهــاج املعتمد
وا ُملصادق عليهَ .م َه َمتُكم هي ُمساعدة
اآلخرين عىل التعلم والعيش بحسب
اإلنجيــل كام ت ََم تدريســه يف اخلُطب
اجلديدة للمؤمتر العام للكنيسة.
راجعــوا اخلُطــب ،ابحثــوا عن
التعاليــم واملبــادئ التــي تتوافق مع
حاجــات األعضــاء .أيضــ ًا ابحثوا
عــن القصص ،اآليــات ا ُمل َقدســة،
والتصاريــح املدونة يف اخلُطب والتي
ستُساعدكم يف تدريس هذه احلقائق.
ضعــوا ُخطــ ًة للكيفيــة التــي
ستُدَ ِرسون هبا هذه التعاليم واملبادئ.
فكروا يف ابتكار األسئلة التي ستُساعَدُ
أعضاء الفصل:
•ابحثــوا عــن التعاليــم واملبادئ
املوجودة يف اخلُطب.
•فكروا يف معناها
•تبادلوا املعرفة ،األفكار ،اخلربات،
والشهادات.
•ســاعدوهم عــى أن ُيطبقوا تلك
التعاليم واملبادئ عىل حياهتم.

الدروس الشهرية التي تُدَ رس

األدوات املستخدمة يف درس األحد الرابع
من كُل شهر

أكتوبر - 2013أبريل 2014

اخلُطب التي سيتم إلقائها يف شهر أكتوبر
*
لعام 2013

أبريل -2013أكتوبر 2013

اخلُطب التي ُألقيت يف املؤمتر العام لشهر
*
أبريل لعام 2013

*بالنسبة لدروس األحد الرابع من كُل شهر ،فيمكن انتقائها من اخلُ َطب التي ألقيت يف املؤمتر السابق
أو من تلك التي ُألقيت يف املؤمتر اجلديد.
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رسالة الزيارة املنزلية ،لشهر مايو 2013

بقلم الرئيس هنري ب .آيرينغ
ا ُملستشار األول يف الرئاسة األوىل

«أقبلوا إ َّيل»

ي لنا املسيح كيف نتقرب منه.
عن طريق كلامته و ُقدوتهَ ،ب َ َ
أنا ممتــ ٌن لتواجــدي معكــم يف هذا
املؤمتر لكنيســة يسوع املســيح لقدييس
األيام األخرية .هذه هي كنيســته .نحن
نأخذ عىل عاتقنا اســمه بينام نسعى ألن
ُ
ندخ َل يف ملكوته .إنه هــو اهلل ،اخلالق،
خملوقــات فانية ُم َع َرض ٌة
والكامل .نحن
ٌ
للموت واخلطيئة .ولذلــك وألنه ُيبنا
ويب عائالتنا ،يدعونا ألن نتقرب منه.
ُ
هذه هي كلامته« :اقرتبوا مني وسأقرتب
ٍ
عيل؛
منكم؛ اســعوا بجد وســتعثرون َّ
اطلبوا ،وسيســتجاب لكــم؛ اقرعوا،
١
س ُيفتح لكم».
يف موســم الفصح هذا نتذكر حمبتنا له
والوعد الــذي منحه لتالميذه املخلصني
بأن يصبحــوا أصدقاءه األحبــاء .لقد
وعدنا املخلص بذلك وبني لنا كيف أنه
بخدمتنا له يــأيت إلينا .وأحد األمثلة عىل
ذلــك يف رؤيا إىل أوليفــر كاودري أثناء
خدمته للرب مع النبي جوزيف سميث
يف ترمجة كتــاب مورمون« :إنك أوليفر،
وقــد تكلمــت إليك بســبب رغباتك؛
لذلــك اكنز هــذه الكلــات يف قلبك.
كن مؤمن ًا وجمتهــد ًا يف حفظ وصايا اهلل،

وسأحوطك بذراعي حمبتي».
تذوقــت هبجــة التقــرب من
لقــد
ُ
ٍ
أعامل
املخلص وتقربه مني مــن خالل
بسيطة بطاعة وصاياه.
لقد مررتــم بمثل هذه التجارب .ربام
كان ذلــك عندما اخرتتــم أن حترضوا
اجتامع القربان .أما بالنســبة يل أنا كانت
التجربة هي االلتــزام بيوم الرب عندما
كنت صغريا جــد ًا .يف تلــك األيام كنا
نتنــاول القربــان يف اجتــاع مســائي.
ذكريايت من أحد األيــام قبل  65عاما،
عندمــا حفظت الوصيــة باالجتامع مع
عائلتي والقديسني ،ال زالت تقربني أكثر
من املخلص.
لقد كانــت الســاء ُمظلمــ ًة والربد
قارص يف اخلــارج .ال زلت أتذكر النور
ٌ
والدفء الذي شعرت هبام يف دار العبادة
والدي.
ُنت مــع
يف ذلك املســاء بينام ك ُ
ّ
لقد تناولنا القربــان ،الذي قدمه وأعده
لنــا محلة كهنــوت هــارونُ ،متعاهدين
مع أبونا الســاوي بأن نتذكــر ابنه دائ ًام
ونحفظ وصاياه.
ويف هناية االجتامع قمنا بغناء الرتنيمة
٢

1

«أقم معي» والتي تشــمل كلامهتا العبارة
3
«يا خملص أقم الليلة معي».
لقد شعرت بمحبة املخلص وبالقرب
منه يف ذلك املساء .ولقد شعرت بالروح
ال ُقدُ س تُعزيني وتطمئنني.
أردت أن ُأيقظ يف نفيس ثاني ًة مشــاعر
احلب للمخلــص والقرب منــه والتي
شعرت هبا يف شــبايب يف اجتامع القربان
ذاك .ولذلك حفظت وصي ًة أخرى .لقد
ُنت ُمتأكد ًا
فتشت األسفار املقدســة وك ُ
من أن الروح القدس ســتمنحني نفس
املشاعر التي شــعر هبا اثنان من تالمذة
الــرب ا ُملقــام عندما َقبِ َ
ــل دعوهتام ألن
يذهب إىل منزهلام ويقيم معهام.
أت عام حدث يف اليوم الثالث
لقد َق َر ُ
بعد صلبــه ودفنه .اكتشــفت النســوة
املؤمنات وآخرين أتــوا معهن ووجدوا
بــأن الصخرة قد أتزحزحــت عن القرب
وبأن جســده مل يكن موجود ًا هناك .لقد
ذهبــوا بدافع ُحبِهم له ولكي يمســحوا
جسده بالزيت.
ِ
وقف هناك مالكان وسألوهم ل َ كانوا
خائفني ،فقاال:
«ملاذا تُفتشون عن احلي بني األموات؟
«ليس هو هنا لكنه قد قام :تذكروا ما
تكلم إليكم به يف اجلليل»
«قائالً ،جيب أن ُي َس َل َم ابن اإلنسان إىل
أيدي اخلُطــاة ،و ُيصلب ،ويقوم يف اليوم
٤
الثالث».
ويف إنجيل مرقس يضيف توجيهات

من أحــد املالكنيِ :
«لك ِن ا ْذ َه ْبــ َن َو ُق ْل َن
لِ َتال َِم ِ
يذ ِهَ ،ولِ ُب ْط ُر َس ،إِ َّن ُه َس َي ْســبِ ُقك ُْم إِ َل
٥
ال ِل ِ
يل؛ ُهن َ
َاك ت ََر ْو َن ُه ك ََم َق َال َلك ُْم».
َْ
وكان الرسل والتالميذ قد اجتمعوا يف
أورشليم ،ربام كام كنا نحن جمتمعني ،وكانوا
خائفني وتعجبوا وهم يتكلمون سوية عام
كان يعنيه هلم موته وأخبار قيامته.
ويف ذلك املساء مشى اثنني من التالميذ
من أورشــليم عىل الطريــق إىل ِعاموس.
وظهر هلام املسيح املقام عىل الطريق ومشى
معهام .لقد ظهر الرب هلام.
سفر لوقا يسمح لنا بامليش معهم:
«وبينــا ُهــا يتحدثــان ويتباحثان،
إذا يســوع نفســه قد اقرتب إليهام وسار
معهام».
لكن َأ ْعينَهم ح ِجب ْت َعن مع ِر َفتِهِ.
«و ِ
ْ َْ
َ َّ ُ ُ َ ُ َ
ٍ
ِ
ِ
«و َس َ
يري َب ْينَك َُم
َ
ــأ َل ُ َمَ « :أ ُّي َحديث َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
َ
َو َأ ْنت َُم َسائ َران؟» فت ََوقفا َعاب َس ْي؟.
اس،
ــم ُه َك ْل ُيو َب ُ
َو َأ َج َ
اس ُ
هاَ ،و ْ
اب َأ َحدُ ُ َ
يب الن َِّاز ُل
َف َق َال َل ُهَ « :أ َأن َ
ْت َو ْحــدَ َك ا ْل َغ ِر ُ
ِ
يمَ ،والَ َت ْع َل ُم بِ َم َحدَ َ
ث فِ َيها ِف
ور َشل َ
ِف ُأ ُ
َ ِ 6
َه ِذ ِه األ َّيام؟»
لقد أخــراه عن حزهنام ألن يســوع
قد مات بعــد أن وثِقا بأنه ســيكون هو
فادي إرسائيل.
ال بد أن صوت الرب ا ُملقام كان مليئ ًا
باحلنان واملحبــة عندما حتدث إىل هذين
التلميذين البائسني واحلزينني:
َف َق َ
ــاَ « :يــا َق ِل َ ِ
يــي ا ْل َف ْهــ ِم
ــال َل ُ َ
ِ
ِ
ــب ِف ِ
ــي ا ْل َق ْل ِ
َو َبطِي َئ ِ
يــان بِ َجمي ِع َما
اإل َ
َت َك َّل َم بِ ِه األَنْبِ َياء.
َان الَبدَّ َأ ْن يع ِ ِ
ــيح َه ِذ ِه
ان ا َْلس ُ
«أ َمــا ك َ ُ
َُ َ
اآلالَ َم ُث َّم َيدْ ُخ َل إِ َل َم ْ ِد ِه؟
ِ ِ
وسى
س َل ُ َمُ ،منْ َطلق ًا م ْن ُم َ
« ُث َّم َأ َخ َذ ُي َف ِّ ُ
و ِمن األَنْبِي ِ
اء َجِيعــ ًاَ ،ما َو َر َد َعنْ ُه ِف َجِي ِع
َ
َ َ
ِ 7
ا ْل ُكتُب».
بعدها قرأت عن اللحظة التي مألت
ُنت صبي ًا صغري ًا.
قلبي بالدفء منذ أن ك ُ
ِ
ِ
ت ُبوا ِمــ َن ا ْل َق ْر َيــة ا َّلتي ك َ
َان
ــم ا ْق َ َ
« ُث َّ
ِ
ِ
ِ
ال ِّت ْل ِم َ
ــر ُه َو بِ َأ َّن ُه
يــذان َي ْقصدَ انَاَ ،و َت َظ َ
اه َ
اهب إِ َل مك ٍ
ِ
َان أبعد.
َذ ٌ
َ

لا َع َل ْي ِه َق ِائ َل ْ ِ
ــن« :ان ِْز ْل ِعنْدَ نَاَ ،ف َقدْ
َف َأ َ َّ
َم َ
ــر َب ا َْل َســا ُء»َ .فدَ َخ َل
ــال الن ََّه ُار َوا ْق َ َ
ِ
ِ
٨
ها.
ل َين ِْز َل عنْدَ ُ َ
َقبِ َل املخلص دعوهتــا يف تلك الليلة
ودخل إىل منزل تالمذته الواقع بالقرب
من قرية ِعاموس.
جلس وتناول الطعــام معهام .وأخذ
اخلبــز وباركــه وكــره وأعطــاه هلم.
وفتحت عيوهنــا فعرفاه؛ ثم اختفى عن
أنظارهم .ســجل لنا لوقا مشاعر هذين
التلميذيــن املباركــنَ « :ف َق َ
ها
ــال َأ َحدُ ُ َ
ب ِف ُصدُ ِ
آلخ ِرَ « :أ َما ك َ
لِ َ
ورنَا
َان َق ْل ُبنَا َي ْلت َِه ُ
ِ
ِ
ِ
يــا ك َ
ش ُح َلنَا
َان ُ َ
ف َ
يدِّ ُثنَا ف ال َّط ِريــق َو َي ْ َ
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ُب؟»
ا ْل ُكت َ
ويف تلــك الســاعة نفســها ســارع
التلميذين بالعودة إىل أورشــليم ليخربا
الرســل األحد عرش بام حصل هلام .ويف
تلك اللحظة ظهر املخلص ثانية.
لقد راجع كل نبؤات مهمته األرضية
ِ
َس
ليكفر عن خطايا كافة أبناء األب و ُيك َ
قيود املوت.
أمــر ُم َقــدَ ٌر أن
«وقــال هلــم ،إنــه
ٌ
ُيقايس املســيح ،وألن يقوم من املوت يف
اليوم الثالث:
«وبأنه جيب التبشــر بالتوبة ومغفرة
اخلطايا باســمه بني كافة األمم ،بدء ًا من
أورشليم.
١٠
«وأنتم شهو ٌد عىل هذه األمور».
إن كلامت املخلص صحيحة بالنســبة
لنا اليوم كام كانت صحيحة لرسله آنئذ.
نحن شهود عىل هذه األشــياء .واملهمة
املجيــدة التي تقبلناهــا عندما عمدنا يف
كنيســة يســوع املســيح لقدييس األيام
األخرية أوضحها لنا النبي أملا قبل قرون
عند مياه مورمون:
ِ
ِ
ور ُم َ
ون (إِ ْذ
َ
ــي م َيا ُه ُم ْ
«و َق َال َل ُ ْمَ :ها ه َ
ِ
اآلن ب َم َأ َّنك ُْم ت َْر َغ ُب َ
َأ َّنَا ُس ِّم َي ْت هك ََذا) َو َ
ون
ِف الدُّ ُخ ِ
ول إِ َل َحظِ َري ِة اهللَِ ،و ِف َأ ْن تُدْ َع ْوا
َش ْع َب ُه َو َأ َّنك ُْم ُم ْست َِعدُّ َ
ون ألَ ْن َ ْت ِم ُلوا َأ ْث َق َال
ح ُل َها َخ ِفي ًفا؛
َب ْع ِضك ُُم ا ْل َب ْع َض لِ َي ِص َري َ ْ
ُــم ُم ْســت َِعدُّ َ
ون ألَ ْن
ــمَ ،وبِ َم َأ َّنك ْ
« َن َع ْ
2

َتبكُوا مع ا ْلب ِ
ــمَ ،و َأ ْن ُت َع ُّزوا َم ْن
اك َ
َ َ َ
ْ
ني؛ َن َع ْ
ِ
ٍ
ــهو ًدا هللِ فِ
ِ
ِ
َ
ُ
ْ
َاج إ َل َت ْعز َية َوأن تَقفوا ُش ُ
يت ُ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ك ُِّل األ ْو َقــات َوف ك ُِّل األ ْشــ َياء َوف ك ُِّل
ون فِيها حتَّى ا َْلو ِ
ِ ِ ِ
ت
ْ
ُوجدُ َ َ َ
األَ ْمكنَة ا َّلتــي ت َ
َفسي ْفت َِديكُم اهللُ وي ِعدُّ كُم مع هؤ ِ
الء ا َّل ِذي َن
ْ َ َ ُ
َُ
َ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ْ
َ
ِف الق َيا َمــة األ َ
ول ،لك َْي َتكُون لك ُْم َح َيا ٌة
َأ َب ِد َّي ٌة —
َت ِ
َ
«هأن ََذا َأ ُق ُ
هذ ِه َر ْغ َب َة
ول َلك ُْم :إِ َذا كَان ْ
ِ ِ
ِ
اســ ِم
ُــم َف َم َذا َي ْمنَ ُعك ُْم م َن ا ْلع َمد بِ ْ
ُق ُلوبِك ْ
ــها َد ٍة َأ َما َم ُه بِ َأ َّنك ُْم َقدْ َع َقدْ ت ُْم
الر ِّب ،ك ََش َ
َّ
ِ
ِ
َ
َع ْهدً ا َم َع ُه بــأ ْن َتْد ُمو ُه َو َ ْت َف ُظوا َو َصا َيا ُه
وح ُه بِ َغ َز َار ٍة؟»
ُب َع َل ْيك ُْم ُر َ
َف َي ْسك ُ
هذ ِه ا ْلك َِلم ِ
« َف َلم س ِمع ا ْل َقوم ِ
ت َص َّف ُقوا
َ
َّ َ َ ْ ُ
بِ َأي ِدهيِم ِمن ا ْل َفر ِح وه َت ُفواِ :
هذ ِه ِه َي َر ْغ َبةُ
ْ ْ َ َ َ َ
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ُق ُلوبِنَا».
إننا ملزمون بعهد بأن نعني املحتاجني
وأن نكون شهودا للمخلص طاملا حيينا.
يمكننا تأدية هذه املهمة من دون أن نفشل
إذاكنانشعربمحبةجتاهاملخلصوإذاكنانشعر
بمحبته لنا .إذا كنا أمناء وحافظنا عىل الوعود
التي قطعناها ،فإننا سنشعر بمحبتنا جتاهه.
وسوف تزداد ألننا سنشعر بقوته وبقربه منا
بينامنخدمه.
ذكرنا الرئيس توماس س .مونســون
دائ ًام بوعد الــرب إىل تالمذته املؤمنني:
«أما الذيــن يقبلونكم فهنــاك أكون أنا
أيض ًا ألين ســأذهب أمــام وجوهكم.
وسأكون عىل يمينكم ويساركم وتكون
روحي يف قلوبكم .وحييط بكم مالئكتي
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لكي ُي ْسنِدوكم».
وهنــاك طريقــة أخرى شــعرت أنه
يتقرب إلينا من خالهلــا .عندما نخدمه
بإخالص ،فإنه يقرتب منا ،ويقرتب ممن
نُحبهــم يف عائالتنــا .يف كُل مرة ُدعيت
ٍ
مكان
فيها لكــي أخدم الرب وأنتقل من
إىل آخــر أو أترك عائلتــي ،أدركت بأن
الرب كان ُيبارك زوجتــي وأبنائي .لقد
أعد خدامــ ًا حمبني و ُفرص ًا لكــي ُي َق ِر َب
عائلتي منه.
لقد شــعرتم بمثــل هــذه الربكة يف
حياتكم .العديدون منكم أحبوا أناســ ًا

قد ضلــوا عن طريــق احليــاة األبدية.
أنتم تتســاءلون عام يمكنكــم فعله لكي
تُعيدوهم إىل الطريق الصواب .يمكنكم
أن تعتمدوا عىل الرب لكي تتقربوا منهم
بينام ختدموه بإيامن.
أنتــم تتذكرون وعد الــرب جلوزف
ســميث وســيدين رجيدون عندما كانا
بعيديــن عــن عائالهتــم منهمكني يف
خادمي ســيدين
تأدية أعامل الرب « :يا
ّ
وجوزف ،إن عائلتيكــا بخري ،ومها يف
يدي وســأفعل هبام كــا أراه خري ًا؛ ألين
ّ
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أملك كل القوة.
مثــل أملــا وامللــك موصايــا ،خدم
الكثريون مــن اآلبــاء املخلصني الرب
لفرتة طويلة بالرغم مــن أن لدهيم أبناء
قد ضلوا بغض النظر عن التضحية التي
قدمها آبائهم إىل الرب .لقد فعلوا كل ما
يف وســعهم ،حتى أهنم طلبوا مســاعدة
أصدقائهم املحبني املخلصني.
أملا والقديســون املخلصــون يف زمنه
صلوا ألجــل ابنه وألجل أبنــاء امللك
ٌ
مــاك .صلواتكــم
موصايــا .فجــاء
ٌ
إيــان بالرب
وصلــوات مــن لدهيــم
ِ
ستبعث بخدام الرب إىل أفراد عائالتكم
ملساعدهتم .سيســاعدوهنم عىل اختيار
الطريــق الذي ســيعيدهم إىل اهلل ،حتى
وإن هامجهــم الشــيطان وأتباعه ،الذي
يســتهدف تدمري العائالت يف هذه احلياة
ويف احلياة األبدية.
أنتم تتذكــرون الكلامت التي نطق هبا
املالك إىل أملا األصغــر وأبناء موصايا يف
ثورهتم« :ومــر ًة أخرى قال املالك« :لقد
اســتجاب اهلل لصلوات شــعبه ،وأيض ًا
صلــوات خادمــه ،أملا ،والدكــم؛ ألنه
صــى بإيامن كبــر بخصوصكم وطلب
أن تتسلموا احلقيقة؛ وهلذا السبب جئت
ألُقنعكم بقوة وسلطة اهلل ،لكي تُستجاب
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صلوات ُخدامه بحسب إيامهنم».

وعدي لكم يــا من تُصلون وختدمون
الرب لــن يضمن لكم تســلم كل بركة
تتمنوها ألنفســكم ولعائالتكم .لكنني
أعدكم بــأن املخلص ســيقرتب منكم
ويبارككــم و ُيبارك عائالتكــم بكل ما
نافع هلم .وســيكون لكم ســلوى
هــو ٌ
حمبته وستشــعرون باإلجابــة عىل تقربه
منكــم عندمــا تقومون بالتشــمري عن
ســواعدكم خلدمة اآلخرين .وبتضميد
جراح املحتاجني وتقديم طهارة كفارته
ملن حيزنــون يف اخلطية ،فــإن قوة الرب
ستسندكم .وسيشمر عن ساعديه معكم
ليعني ويبارك أبناء أبينا الساموي.
إن احتفاال هبيا معد لنا لدى عودتنا إىل
السامء .وسنرى عندئذ حتقق وعد الرب
الذي أحببناه .إنه هو الذي يرحب بنا يف
احلياة األبدية معه ومع أبينا الســاوي.
يسوع املسيح يصف ذلك كام ييل:
«واســع إلقامة صهيوين وتأسيســها
واحفظ وصاياي يف كل األمور.
«فــإن حفظــت وصايــاي وصربت
إىل النهايــة فســوف تكون لــك احلياة
األبديــة ،وهذه املوهبة هــي أعظم كل
١٥
مواهب اهلل».
«ألن الذيــن سيعيشــون ســرثون
االرض ،وأما الذين يموتون فسريتاحون
من اتعاهبم وأعامهلم تتبعهم؛ ويتسلمون
16
إكلي ً
ال يف منازل أيب التي أعددهتا هلم».
إنني أشهد بأنه يمكننا بواسطة الروح
أن نتبع دعوة اآلب الســاوي« :هذا هو
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ابني احلبيب .اسمع له!»
بكلامته وقدوته ّبي لنا املســيح كيف
نتقرب إليه أكثر .كل مكــن أبناء اآلب
الســاوي الذين اختــاروا الدخول من
بوابة املعمودية يف كنيســته ســتكون هلم
الفرصة يف هذه احليــاة ليتعلموا إنجيله
وليســمعوا من خدامه املدعوين دعوته
18
«أقبلوا إ ّيل».

كل خدام عهده يف مملكته عىل األرض
ويف العــامل الروحــي ســيحصلون عىل
اإلرشــاد بمباركتهم وخدمتهم لآلخرين
نيابة عنه؛ وسيشعرون بمحبته وسيعثرون
عىل البهجة بالتقرب أكثر منه.
إنني شاهد عىل قيامة الرب كام لو أنني
كنت هناك يف تلك األمسية مع التلميذين
يف املنزل عــى الطريق إىل عاموس .إنني
أعلم بأنــه حي يقينا كــا علم جوزيف
ســميث عندما شــاهد اآلب واالبن يف
نور الصباح البهي يف بســتان األشجار
يف باملايرا.
هذه هي كنيســة يسوع املسيح احلقيقية.
وفقطبمفاتيحالكهنوتالتيحيملهاالرئيس
توماس س .مونســن لنا القــوة لنختم يف
عائالت لنعيش إىل األبد مع أبينا الســاوي
والرب يســوع املســيح .ويف يوم الدينونة
سنقفأماماملخلصوجهالوجه.وسيكون
وقتا هبيجا للذين تقربوا منه يف خدمته يف هذه
«ح َسن ًا
احلياة.وستكونهلمهبجةسامعكلامتهَ :
ني!» 19بذلك
الصالِ ُح َواألَ ِم ُ
َف َع ْل َت َأ ُّ َيا ا ْل َع ْبدُ َّ
أشهدكشاهدللمخلصاملقاموالفادي،باسم
يسوعاملسيح،آمني.
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