

رسا 
مايو/أر ٢٠١٦
الرسة او،


بق الرئيس توماس س .مونسن

خيارات



خا ول.
لعلنا دوما تار ما هو صواب وصعب بد  هو


واخوات ،قبل أن أبدأ 

أا اخوة

الر£ية اليوم ،أود أن أعلن عن أربعة هيا
 
جديدة ،
سي§ بناؤها  ¥ا ¤ر والسنوات
 
 
ا¬قب®  ¥ا¬واقع التالية :كيتو  ¥ا كوادور،


هاراري  ¥ز´بابوي ،بي ± ¥ال²ازيل ،وهي¯


الب²و.
 ¥ ¶  ¤ل ¥ µ

عندما أصبحت عضوا  ¥رابطة الرسل
  ¤
اثــ
ع¿  ¥عام ¼ ،١٩٦٣ن هناك ١٢


±
هي¯ عام ¥ Æالكنيسة Åعاء .مع تكريس

أسبوع،Ç
هي¯ مركز مدينة É±وفــو قبل

أصبح هناك حاليا  ١٥٠هي ËعامÅ± ¥ Æيع


ال
أاء العا Ò .Óهو 
عظ§ امتناننا ±لل¼²ت 

نتلقاها  ¥هذه البيوت ا¬قدسة.


Ö
ان ،أا اخوة واخوات اعزاء ،أود

امتنا¶ لفرصة تبادل بعض
أن أعرب عن


افÝر مع Üهذا الصباح.
لقد كنت أفــكــر مــؤخ ـرا حــول فكرة
 à

التار áمعلق
اãيارات .قد قيل إن ±ب
صغ²ة ،وحياة الناس كذلك،
ع æمفاصل 




مص.²
ال نتخذها دد 
فاãيارات 
ـادر وجـ 
عندما غـ 
ـود قبل هذه اãياة
ودخلنا إ العا Ó
الفا¶ ،
أح  éمعنا هبة

حرية اختيار .إن هدفنا هو اãصول



ال نتخذها
ع æا ±ëد الêوي ،واãيارات 
كب²ة ما إذا كنا سنصل إ
ستحدد لدرجة 
هدفنا أم .
معظم Üتعرفون أليس من رواية لويس

¼رول الËسيكية ،مغامرات أليس  ¥بÆد
العجائب .ولعل Üتذكرون أــا تصل إ


مسار´ ðتدا أماïا ولكن
مف²ق طرق مع
 

ا  
متعاكس .Ç
وبي¼ µنت تفكر
اهÇ
± ¥
شيشا ،Éوالذي
أي مسار تسلك ،قابلها القط

à
ع æاتباعه؟“
سألته أليس” :أي مسار à
أ  É ð
أجاا القط” :هذا يعتمد إ  
يدð
±


يدð

الذهاب .إذا كنت 

تعرف Çأ É ð
١
الذهاب ،ف Æم ا¬سار الذي تسلكيه“.
ع æالعكس من أليس ،ن نعرف أð
 Éيد أن نذهب وأ~ية ا¬سار الذي نتبعه

فا¬سار الذي نتبعه  ¥هذه اãياة يؤدي إ

±
و}تنا  ¥اãياة القادمة.





نب داخــل أنفسنا
أ´ــ أن تار أن 

قو ليكون دفاعنا ا ¤ك ²فعالية ضد
إ´ ا 
ً
ً
]ططات العدو — إ´ـ ـا حقيقيا ،ا ´ان

الذي سيعزز رغبتنا  ¥اختيار اãق .وبدون
مثل هذا ا ´ــان  نذهب إ أي مÝن.

ومع هذا ا ´ان´ ،كننا قيق أهدافنا.
١



الر_ من أنه من 
الéوري أن تار
عæ

?±ة @نالك أوقــات نتخذ ف`ا خيارات
Åقاء .لكن هبة التوبة 
ال يقدïا ]لصنا


ل>
ستمكننا من تصحيح إعدادات ±
ااهنا 
نعود إ ا¬سار الذي سوف يؤدي بنا إ
ا ±ëد الêوي الذي نس= إليه.

أ´  أن افظ ع æالشجاعة لتحدي
لنخ ²
اãما;  ¥الرأي .و 
دا´ا ما
اتفاق   ±

خا ول.
هو صواب وصعب بد  هو


ال نتخذها ¥
عندما نتأمل القرارات 
حياتنا  يوم — سواء 
اخ  ²هذا 
اãيار أو
اãيار — فاذا 
ذاك 
اخ  ²ا¬سيح ،نكون قد

اخ  ²اختيار الصحيح.
ً
ليكن كذلك 
دا´ا وهذه  :
ص ¶Æالقلبية


ا¬تواضعة  .±يسوع ا¬سيح ،ربنا 
و]لصنا،

آم.Ç
مÆحظة

 .١مقتبسة بتéف من رواية لويس ¼رول ،مغامرات أليس

 ¥بÆد العجائب ).٨٩ ،(١٨٩٨

تعال§ لزمننا



أكتو¤ É
مايو/أر  ٢٠١٦
/ت¿   ðاول  ،٢٠١٦دروس %نوت ملكيصادق
من ¤ر
وح

±

 

ودروس Å±عية اعانة 
ض²ها من
ال ستعقد  ¥يوم احد الرابع من  ¤ر سي§  

ال  #إلقاؤها  ¥
واحدة أو ¤
أك ²من ال"ات 
ا¬ؤ´ر العام ¤ل$ر ±أ Éيل/نيسان لعام .٢٠١٦




ال ألقيت  ¥


 ¤ ±
ا¬ؤ´ر العام
¤ ¥ر

أكتو/Éت¿  ðاول  ،٢٠١٦قد ي§ اختيار ال"ات 
أكتو¤ É
/ت¿   ðأول .رؤساء الوتد وا¬قاطعات سوف  تارون
¤ل$ر ±إ Éيل/نيسان أو ¤ل$ر ±



ال 

مناط!م ،أو قد يفوضوا هذه ا¬سؤولية إ اساقفة
سي§ استخداïا ¥
ال"ات 
أو رؤساء الفروع.
ال"ات متوفرة بعدة لغات ع.conference.LDS.org æ


ُ
ُ 
امريكية .ا¬وافقة ع æالطبعة ا    ±
الوت ا¬تحدة
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الزرة  
مايو/أر ٢٠١٦
ا¬²لية،
رسا 


بق الرئيس 
دي ²ف .أوختدورف



الثا¶  ¥
الرسة او
ا¬ستشار  

س²فعك ع æكتفيه

وملك إ البيت

ا; الصا±  1د خروفه الضال ،كذلك إذا رفعت قلبك إ ]لص العا Óفانه سوف  ±دك.
 2أن الر 


ل ا¬ؤرقة تبدأ بعواء
إحدى 
ذكرت طفو 
اãوية البعيدة
صفارات انــذار للغارات ±


قص²
ال
توقظ من النوم .وبعدها بوقت 


دو خافتا و~همة
هناك صوت آخر ،أ£ع 
تدريا 
ح ز ا4واء
ا¬روحيات  Éداد  ±


ذاته .ن اطفال دربتنا أمنا جيدا¼ ،ن
ع  æواحد منا أن يلتقط حقيبته وأن
Éكــض إ أع æالتل إ ملجأ القنابل.


وبي µن¿ع  ¥الليل حالك الظÆم ،تسقط
قذائف مضيئة 
خéاء وبيضاء من الêء
لتحديد أهداف لقاذفات القنابل .والغريب
يس 7هذه القذائف ا¬ضيئة،
أن ±
اãميع ¼ن 
¤
أ8ار عيد ا¬يÆد.
±
ً
ُ
وكنت شاهدا
¼ن 9ري أربع سنوات،
ع æعا ¥ Ó
حا حرب.


درﺳﺪن

±لــقــرب من ا¬ــÝن الــذي عاشت فيه

عائل¼ ،نت تقبع مدينة درسدن .أولئك


الذ ðعاشوا هناك ¤دوا ±ر´ا ألف مرة ما
كنت قد رأيته .عواصف رية 
هائ®  Å±ة

عن آف اطنان من ا¬تفجرات اجتاحت


درســدن ودمــرت ¤
أك ²من  ¥ ٩٠ا¬ئة من

ا¬دينة ،و Óتـ ـ²ك سوى الــر¼م والرماد ¥
أعقاا.
±
ً


ال لقبت
 ¥وقت 
قص ²جدا ،ا¬دينة 
اãــواهــر“  Óتعد
ذات مــرة بـ”ـصندوق ±


أ¬ا¶،
موجودة .كتب إريك ¼ست¼ ،²تب


ُ
و¥
” ¥ألف سنة ب   Å±ا4ا ،
عن الدمار :


١

ل Ó
لي® واحدة دمرت ´اما “.وخÆل طفو 

كن أن أتصور كيف ´كننا أبدا أن نتجاوز
´ 
تدم ²حرب بدأها شعبنا .العا Óمن حولنا

ً

بدا ميؤوسا منه ´اما ،دون أي مستقبل.

 ¥السنة ا¬اضية ،أتيحت  فرصة

سبع Çسنة عæ
للعودة إ درسدن .بعد

ان`اء اãــرب ،أصبحت مدينة ”صندوق

اãواهر“ مرة أخرى # .إز 
ا انقاض و#
±


 Éم§ ا¬دينة وسي`ا.
خÆل ز ر¶ رأيــت الكنيسة ¤
اللو Éية

ا ã
اونك²ش ،كنيسة سيدتنا
±
مي® ،كنيسة فر 
ً

ُ
العذراء بنيت أص ¥ Æالقرن الثامن ¤
ع¿

¤
و¼نت واحدة من جواهر درسدن ا¬¿قة

ولكن اãرب حو ل`ا إ كومة من انقاض.
لسنوات عديدة بقيت ع æهــذا النحو
١


و ¥ال`اية تقرر أنه 
سي§ إعادة بناء كنيسة

اونك²ش.
فر 



   #
زC± ðارة الكنيسة ا¬دمرة وتصني!ا

واستخداïا 9 ¥لية إعادة البناء عندما ¼ن
ً
ذلك Dكنا .اليوم ´كنك أن Éى هذه اãجارة

الــ اســودت بفعل النار كعÆمات عæ

اãــدران 
اãارجية .هذه ”الندوب“ ليست
±



تذك ²
بتار áاãرب من هذا ا¬ب ولك`ا
]±رد 
ً
أيضا نصب تذ¼ري للرجاء — رمز رائع لقدرة
انسان ع æخلق حياة جديدة من الرماد.
عندما  ملت   
ر áدرسدن وتعجبت من

وعز´ة أولئك  
تدم²ه
É±اعة 
الذ ðرDوا ما  #

لتأث ²اãلو للروح القدس.
´اما ،شعرت  ±
±لتأكيد ،فكرت انه ،إذا استطاع انسان أن


وبقا مدينة ïدومة
خذ انقاض وا Eã

ويعيد بناء 
مب مذهل مرتفع و الêء فÜ

القد Éع æإعادة أوده
ã±ري يستطيع ±أ 
الذ ðسقطوا أو عانوا أو أصبحوا  

ضالÇ؟
 م  Òتبدو حياتنا مدمرة ´اما أو لون
خطا  القرمزي أو مدى 9ق مرارتنا أو


شدة وحدتنا أو كوننا م  ²
وك Çأو ذوي قلوب
منك¿ة .
ح أولئك  
الذ F ðب Æرجاء أو
الذ ðيعيشون  ¥
حا من اليأس أو  

الذð

 ¤
خانوا الثقة أو سHوا @Gم أو ابتعدوا عن
´ ،Iكن إعادة 
بنام .ما عدا أبناء اÆ4ك

القليل ،Çفانه ليس هناك حياة ]طمة 

استعادا.
´كن

ان أخبار ا ±يل السارة  :أنه بسبب
Ö

ابــديــة الـ 
ـ يقدïا اب
خطة السعادة


الêوي اëب ومن خÆل التضحية ابدية
ـداؤ من 
ليسوع ا¬سيح  ،يـ ـ§ افــتـ 
حا

السقوط واستعادة Lارتنا Kسب ،بل ´كننا
أيضا  ±اوز 
اãيال ¤
الب¿ي ونصبح ورثة اãياة

ابدية ¤و¼Gء ]±د  Iالذي  يوصف.

ﻣﺜﻞ اﻟﺨﺮوف اﻟﻀﺎل

أثــنــاء خدمة 
اëــلــص ،رفــض الز9اء
 
الديني ¥ Çأمــه قضاء يسوع الوقت مع

¤
أ8اص ¼نوا قد وصفوا ±لـ”ـخطاة“.


يتغا Oأو 
ح
±ر´ا أنه بدا 4م و¼نه ¼ن
يتسا Pمع سلوك 
اãطية± .ر´ا أم اعتقدوا أن
أفضل طريقة ¬ساعدة 
اãطاة ع æالتوبة ¼نت
عن طريق ادانة والسخرية و ¤
الت± ² $م.
عندما ع 
اëلص ´±ا ¼ن الفريسيون
أخ F²بقصة:
والكتبة يفكرون± ،
َ ْ
ْ ُ
 ُ َ Tم َئ ُة َخ ُروفَ ،وَأ َضاعَ
ٍ
ان ِمن ْ ِ
”أ Uي ِإن َس ٍَ
َ
ُ ّ َ ّ

اح ًدا ِم ْ َ`ا ،أ َ َي ْ ُ²ك ِٱلت ْس َعة َو ِٱلت ْس ِع  َ¥ ِ Ç
َو ِ
ْ
ْ

ّ à
َ
ٱلض ِال َح َ ±ِ  àد ُه؟
ٱل َà ²ِّ ±ي ِةَ ،و َيذ َه َب ِ ْج ِل
َ
َ
َ
٢
ِ”إذا َو َج َد ُه َي َض ُع ُه َعَ æم ْن ِك َب ْي ِه ف ِر ًحا“.
تفس²
ع æمر القرون جرت العادة ع æ
هذا ا¬ثل  ±نه دعوة لنا للعمل عادة 
اãراف

الضا وللوصول إ أولئك الـ  
ـذ ðضلوا.


لك
±لتأكيد أن هذا ا¬ع مناسب وجيد و 
أتساءل إذا ¼ن هناك ما هو ¤
أك ²من ذلك.
هل من ا¬مكن أن غرض يسوع أو وقبل
¤
ا; الصا1؟
Xء ¼ن 
للتعل§ عن 9ل الر 
 
هل من ا¬مكن أنه ¼ن ¤ي$د ëبة I


الضالÇ؟
وده

رسا 
اëلص ¼نت
هل من ا¬مكن أن



الذ ðضلوا وأنه
±ن  Iيدرك ´اما أولئك 
سوف  ±د Fوسيصل إل`م وسيخلYم؟

إذا ¼ن امــر كذلك ،مــاذا  ±ــب عæ

Z؟
اãراف أن تفع® للتأهل 4ذا العون ا 
هل تاج 
اãراف ¬عرفة كيفية استخدام

آ السدس ا¬عقدة ãساب إحداثيات

موقbا؟ هل تاج أن تكون قــادرة عæ
استخدام ±ا ¶ cأس لتحديد 
مÝا؟ هل
 ±

لدا ا²± ãة الÆزمة نشاء
 ±ب أن يكون 

أحد التطبيقات لطلب ا¬ساعدة؟ هل تاج

ا ãـراف إ موافقات من ا¬مول قبل أن

لنجدا؟
ا; الصا1
ب الر 

± .eلتأكيد  !eاãراف تستحق انقاذ

ا; الصا.1
 ±ë Zرد أا ]بوبة من الر 
ا 
±لنسبة  ،إن مثل 
اãروف الضال هو


¤
واحد من أك ²فقرات الرجاء   ¥الكتب
ا¬قدسة.


ا; الصا ،1يعرفنا وبنا.
]لصنا ،الر 
وهو يعرفك وبك.

نــه يعرف مـ ـ ضللت وهــو يعرف
مÝن وجودك .نه يع أحزان Ü
وتéعاتÜ
الصامتة 
و]اوف Üودموع.Ü
 م كيف أصبحت ضا — سواء
بسبب سوء اختياراتك أو بسبب ظروف
خارجة عن إرادتك.
 ما م هو أنك طف® .وأنه بك وهو
ب أوده.

نه بك سوف  ±ــدك .يضعك عæ
البيت سوف
كتفيه فرحا .وعندما  ±لبك إ
ْ
”ٱف َر ُحوا َم=َ ¶ّ َ ِ ،و َج ْدتُ
يقول ل¯ واحد،
ِ ِ
َُ  à à
٣
و¥
ٱلضال“.
خر ِ 

ﻣﺎذا ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻔﻌﻞ؟

لكن ،قد تفكر ،ما  :القضية؟ ±لتأكيد
 ±ب أن أقوم ´±ا هو ¤
أك ²من ]±رد انتظار
ل> أخلص.


±
ح Çأن لدينا أب ]ب  Éيد من Åيع
 ¥
أبناؤه أن Éجعون إليه ،فانه لن   ²± ±أحدا

و الêء I ٤.لن  لصنا ضد إرادتنا.
إذن ،ماذا علينا أن نفعل؟
ان الدعوة بسيطة:
َ٥ à
ْ
”ٱر ِج ُعوا ِإ “.
َ
َ
َ
٦ à
”ت َعال ْوا ِإ “.
”اق ²بوا م 

٧
فأق²ب من“.Ü


هكذا نظهر  أننا  Éيد أن لص.
إنه يتطلب القليل من ا ´ان ولكن 

ال¥Ý
تيأس .إذا  Óتتمكن من  ±
إاد ا ´ان 
Ö
ان ،ابدأ مع الرجاء.
إذا كنت  تستطيع أن تقول إنك تعرف

أن  Iموجود´ ،كنك أن مل أنه موجود.


٨

يكi
´كنك أن Éغب  ¥ا ´ــان .وهذا 
للبدء.

 ،#¤وبناء ع æهذا الرجاء ،اق²ب من
Ö

اب الêوي .و Iسوف ´د ]بته وك
والتغي.²
وسيبدأ Æã ± ®9ص

مع مرور الوقت ،سوف تتعرف ع æيده

 ¥حياتك .وسوف تشعر ´±حبته .والرغبة

لس ¥ ²نوره واتباع طريقه سوف تنمو مع
 ±
٢


 خطوة طوها ´  ±ان.

ــن نــدعــو خــطــوات ا ´ــــان هــذه،
”الطاعة“.

تلك ليست ة ذات شعبية  ¥هذه

 
إيل
ا م .ولكن الطاعة م!وم ± ¥ Ç  ´¤


”Åيع ¤
يسوع ا¬سيح ،ننا نعرف ±ن ±
الب¿
يستطيعون أن  لصوا عن طريق كفارة

ا¬سيح ،وذلــك  ±طــاعــة G¤ائــع ا ±ــيــل
٩
ومراسيمه“.

بيÉ  µداد  ¥ا ´ان علينا أيضا أن  Éداد

 ¥اخـــÆص .لقد اقتبست من ا¬ؤلف

ا 
لتدم ²درسدن.
¬ا¶ الذي ±ع ²عن أسفه 

هو كتب أيضا العبارة ”Es gibt nichts
  “.Gutes, ausser: Man tut es
للذ ð

يعرفون اللغة ا¬انية )لغة  (Iفإن Å± Éة

¤
Xء جيد إ إذا kت
العبارة  ” ::يوجد 
١٠
بفع®“.

أ وأنــت نستطيع أن نت lببÆغة ¥

إmاب الناس
امور الروحية´ .كننا ¤إرة ±

بتفس  ²الفكري اãصيف  ¥ا¬وضوعات

الدð
الدينية .و´كننا التحدث ±ماسة عن 


و“
بق éفوق ١١“.ولكن إذا  Óيكن إ´اننا

ـ نعيش ±ا وإذا ¼نت

يغ ²الطريقة الـ 
معتقداتنا  ¤
تؤ Éع æقرارات حياتنا اليومية
وإ´اننا ،إذا  Óيكن ميتا،
فان ديننا ±طل 

و ¥خطر من
هو ±لتأكيد ليس ع æما Éام 

١٢
السقوط  ¥اية ا¬طاف.
الطاعة  G¤ :ن حياة ا ´ــان .ومن


خÆل الطاعة ±مع النور  ¥نفوسنا.


نpء
أننا
أعتقد
حيان
ا
لكن  ¥بعض
 

@م الطاعة .قد Éى الطاعة كغاية  ¥حد


وسي® لتحقيق غاية .أو أننا
ذاا بد من
قد نطرق ´±طرقة الطاعة ا ±ëازية ع æسندان
الوصا اãديدي ] ¥ـ 
ـاو لتشكيل من




التسخ Çا¬ستمر والطرق
 `±م من خÆل

ّ
التصم§ الêوي.
نشqهم حسب
ا¬تكرر ِ r



 شك أن هناك أوقا عندما نكون ¥
حاجة إ دعوة صارمة للتوبة± .لتأكيد،
هناك البعض  
الذ  ðي§ الوصول إل`م إ
±ذه الطريقة.
تشب`ية أخرى
لكن ±ر´ا هناك استعارة 

ـا ± .Iر´ا
´كن أن تف¿ ¬ــاذا نطيع وصـ 

الطاعة ليست 9لية اناء والتواء وطرق
¤
Xء لسنا عليه .بد من ذلك،
نفوسنا إ 


ال نكتشف من خ4Æا ماهية
إا العملية 
اãوهري.
معدننا ±


القد ،Éهو أبو الêوي ون
خلقنا  I



مصنوع Çمن
الروح Çحرفيا .ن
أوده

¤
لتا
مواد علوية ´ينة جدا وعالية النقاء ±
و 



مل  ¥أنفسنا جوهر الوهية.

مع ذلــك ،هنا ع æارض ،أصبحت

أفـ 
وغ²
ـÝر وأ9النا
مشغو ´±ا هو فاسد 

وــس .الغبار والقذارة من العاÓ
مقدس ±
تلوث نفوسنا فيصبح من الصعب أن نتعرف
ع æأن نتذكر إرثنا وغرضنا.
تغي ²حقيقتنا.
لكن  هذا  ´كنه 


و¥
حقيقة طبيعتنا ا4ية   Éال قا´ة .
ãظة خضوع قلوبنا ëلصنا اãبيب ووضع
قدمنا ع æطريق التHذة ،ــدث ¤
Xء



إmازي] .بة  Æ´ Iقلوبنا ونور اãق ´Æ
±


عقولنا ونبدأ  ¥فقدان الرغبة ã±طيئة و

Éغب  ¥أن ´  p¤
١٣
لف²ة أطول  ¥الظÆم.

  

عقا ولك`ا
ن!م ±ن الطاعة ليست ±

وتدريا
.Z
ـر¬ Éــصـ ـ  ²ا
طريق  ـ
±




يبدأ الفساد والغبار وقيود هذه ارض ¥

ابتعاد ¥ .اية ا¬طاف يظهر ما  يقدر


ابدي  
لل ðÝالêوي ¥
بثمن ،يظهر الروح

داخلنا وإشعاع ا ² ãيصبح طبيعتنا.

أﻧﺖ ﻣﺴﺘﺤﻖ أن ﺗﺨﻠﺺ



أــا اخ ــوة واخـــوات اعـــزاء ،أا


اصدقاء اعزاء ،أ ¤أد أن  É Iا عæ

حقيقتنا — Éى أننا نستحق أن لص.
قد تشعر  ±ن حياتك  ¥
حا خراب .قد

ً
تكون أخطأت .قد تكون خائفا أو غاضبا
ً
معذ ±لشك .ولكن مثHا  ±د
أو حزينا أو ±
ا; الصا 1خروفه الضال ،إذا رفعت
ال ـر 

قلبك ëلص العا Óفسوف  ±دك.
سوف  لصك.
س²فعك.
ع æكتفيه 
وإ البيت سيحملك.

 ¤
إذا أمكن يــدي الب¿ ويل الر¼م

وانــقــاض إ  
مــ²ل Å±يل للعبادة فأنه

´كننا أن نوقن ونثق ±ن ±أ  الêوي اëب
يستطيع أن يعيد 
بناء وانه سيقوم بذلك.
ً

أك²
خطته تتمثل  ¥بنائنا لنكون شيئا ±

أك ²جدا  ´كننا
بكث  ²ن عليه — ±

أن نتصوره .مع  خطوة إ´ان ع æطريق


لنص¼ ²ئنات ا ±ëد ابدي
التHذة ن ننمو 

ال sمنا 

لنكوا.
والفرح ا 
ز 

 ¤

وص ¶Æا¬تواضعة
ك

هذه   :
اد¶ ±و É
 .±السيد ا¬قدس .± ،يسوع ا¬سيح،

آم.Ç
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