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الرئي�س ديتر �أختدورف

الم�ست�شار الثاني في الرئا�سة الأولى

بركات الهيكل
غير �أ ّننا ال نح�ضر �إلى الهيكل من �أجل �أنف�سنا فح�سب.
ّ
المقد�سة ،نلعب دوراً في
مرة ندخل فيها هذه ال�صروح
ّ
فكل ّ
المتاح لجميع �أبناء اهلل
عمل الخال�ص
ّ
المقد�س واالفتدائي ُ
أنانية
عبر كفّارة ابن الآب الوحيد� .إ ّنها لخدمة خالية من ال ّ
ومقد�سة تتيح لنا ،كفانين ،الم�شاركة في العمل المجيد الذي
ّ
يق�ضي ب�أن ن�صبح مخ ِ ّل�صين على جبل �صهيون.

ما زلت �أذكر عندما ا�صطحب �أهلي �أفراد عائلتنا �إلى
الهيكل ال�سوي�سري الذي كان قد ُ�ش ّيد حديث ًا ،ال ّأول في
كنت �آنذاك في ال�ساد�سة ع�شرة
�أوروبا ،لن�صبح عائلة �أبد ّيةُ .
من العمر والأ�صغر �س ّن ًا بين �إخوتي الأربعة .جثونا مع ًا عند
بقوة الكهنوت وترافَق ذلك بوعد
المذبح ل ُنختم على الأر�ض ّ
رائع ب أ� ّننا �س ُنختم للأبد ّية .لن �أن�سى �أبداً هذه اللحظة المذهلة.
كفتى عبورنا حدود البالد ل ُنختم كعائلة .بالن�سبة
�أذهلني
ً
كيفية عبور عمل الهيكل الحدود الدنيوية
إلي ،يرمز ذلك �إلى ّ
� ّ
لي�أتي ببركات �أبد ّية ل�سكان الأر�ض �أجمعين� .إنّ هياكل كني�سة
لقدي�سي الأ ّيام الأخيرة تُبنى فع ً
ال لخير العالم
ي�سوع الم�سيح ّ
التوجهات
بغ�ض النظر عن الجن�سيات �أو الثقافات �أو
�أجمعّ ،
ّ
ال�سيا�سية.

� ّأما لأولئك الذين ال ي�ستطيعون الح�ضور �إلى الهيكل ل�سبب
أ�شجعكم على القيام ّ
بكل ما في و�سعكم
من الأ�سباب� ،أنا � ّ
لحمل تو�صية �سارية بدخول الهيكل .فالتو�صية بدخول
الرب .هي
الهيكل هي رمز لإخال�صنا وت�صميمنا على خدمة ّ
للرب� ،إذ ع ّلم ي�سوع ما يلي" :الذي عنده و�صاياي
لحبنا ّ
رمز ّ
يحبه �أبي ،و�أنا
يحبني ّ
يحبني ،والذي ّ
ويحفظها فهو الذي ّ
أحبه ،و�أظهر له ذاتي" (يوحنا .)21 :14
� ّ
المقد�سة
وفيما يزداد العالم جما ًال بف�ضل هذه المباني
ّ
للرب� ،أ�ص ّلي لنقوم بالعمل الموكل �إلينا في تقريب
المكر�سة ّ
ّ
ال�سماء �إلى الأر�ض من خالل ا�ستحقاقنا حمل تو�صية بدخول
البر
الهيكل وا�ستعمالها .فعندما نقوم بذلك ،من الم�ؤكد �أنّ ّ
لن يزيد في حياتنا ومنازلنا فح�سب ،بل �أي�ض ًا في مجتمعاتنا
وفي �أنحاء العالم.

الهياكل عبارة عن �شاهد �صلب على �أنّ الخير هو الذي
�سينت�صر .في �إحدى المنا�سبات ،قال الرئي�س جورج كانون
( ،)1901-1827الم�ست�شار ال ّأول في الرئا�سة الأولى:
"كل حجر �أ�سا�س يو�ضع لبناء هيكلّ ،
ّ
وكل هيكل مكتمل البناء
قوة اهلل ومن
قوة ال�شيطان على الأر�ض ويزيد من ّ
 ...يق ّل�ص ّ
1
التقوى".
وفيما يزيد ّ
البر في الأر�ض ،ف�إنّ �أعظم
كل هيكل من ت�أثير ّ
تحل من دون ّ
البركات ّ
�شك على َمن يح�ضرون �إلى الهيكل.
هناك نت�س ّلم المزيد من النور والمعرفة ونقطع عهوداً
ر�سمية
ّ
ت�ساعدنا� ،إن احترمناها ،على ال�سير في درب التلمذة.
المقد�س وي�ساعدنا
باخت�صار ،يع ّلمنا الهيكل عن هدف الحياة
ّ
الحقيقية.
على �إيجاد وجهتنا الج�سد ّية والروحية
ّ

مالحظة
George Q. Cannon, in “The Logan Temple,” Millennial.1
Star, Nov. 12, 1877, 743.

1

التدري�س من هذه الر�سالة

عندئذٍ خطرت في بالي الفكرة التالية�" :أنت ال تريدين �أن
تكوني جزءاً من ذلك؛ فهو ال يم ّثل فحوى الحياة ".لطالما
تع ّلمت �أنّ هدف الحياة هو العودة للعي�ش مع �أبينا ال�سماوي
والتم ّثل به .وكنت �أعلم �أ ّنني ال �أحتاج �إلى �أمور العالم لبلوغ
هذا الهدف.

ّ
لمدة
يتع ّلم معظم النا�س ب�سرعة �أكبر
ويتذكرون ما تع ّلموه ّ
تقدم لهم �أفكاراً عبر ا�ستخدام موا ّد ب�صر ّية بد ًال
�أطول عندما ّ
من االكتفاء بالكالم (راجع Teaching ,No Greater Call
 .)[1999] ,182خالل الدر�سّ ،
فكر في عر�ض �صورة هيكل.
وبعد قراءة المقال ،ناق�ش َلم يعتبر الرئي�س �أختدورف الهيكل
ادع الأوالد ال�صغار في العائلة �إلى ر�سم �صورة لعائلتهم
مهم ًاُ .
ّ
في الهيكل.

ا�ستدرت ونظرت �إلى الهيكل الجميل وكنت ممت ّنة لمعرفة
علمت �أ ّنني ،في و�سط
الإنجيل وللنظرة التي منحتني �إ ّياها.
ُ
وجدت موقع ًا �أعلى �أقف عليه.
العالم الفو�ضوي والخطير،
ُ
في ذلك اليوم في الهيكل ،قطعت وعداً على �أبي ال�سماوي
ب�أ ّنني �س�أنحاز دوم ًا �إليه ولي�س �إلى العالم .ومهما كانت الأمور
ّ
نتخطاها من خالل
نتعر�ض لها في العالم ،يمكننا �أن
التي ّ
مقد�سة (راجع
حفظ العهود التي قطعناها والإقامة في �أماكن ّ
المبادئ والعهود .)8 :87

"�شجع
يرد في كتاب  Teaching ,No Greater Callما يليّ :
َمن تع ّلمهم على تحديد هدف واحد �أو �أكثر ي�ساعدهم على
العي�ش وفق ًا للمبد�أ الذي ع ّلمته" ( .)159يمكن �أن تقر�أ ر�سالة
الرئي�س �أختدورف مع العائلة وتدعو �أفرادها �إلى تدوين هدف
�شخ�صي �سي�ساعدهم على �أن يبقوا م�ستحقّين لحمل تو�صية
بدخول الهيكل وا�ستعمالها.

جعل العالم �أجمل

منظر من موقع �أعلى

الهيكل

الهيكل

الأوالد

ال�شباب

جعل العالم �أجمل

منظر من موقع �أعلى

قوة
قال الرئي�س �أختدورف �إنّ الهيكل حين ُيبنى ،يزيد من ّ
اهلل على الأر�ض ويجعل العالم مكان ًا �أجملّ .لون ال�صورة
�أدناه .تجد في ما يلي بع�ض البركات الجميلة التي يمنحها
الهيكل للنا�س .عندما تعي�ش با�ستحقاق للذهاب �إلى الهيكل
يوم ًا ما ،يمكنك �أن تح�صل على ٍّ
كل من هذه البركات!

بقلم ميندي راي هولمز

عندما كنت �شا ّبة� ،أُتيحت لي فر�ص كثيرة لت�أدية معمود ّيات
نيابة عن الموتى في هيكل �سان دييغو ،كاليفورنيا .وعلى
جيداً على الدوام ،فقد علقت في
الرغم من �أنّ االختبار كان ّ
ذهني ب�شكل خا�ص �إحدى الرحالت دون �سواها.

للحب والجمال
مكان
ّ

كنت في ال�ساد�سة ع�شرة وكانت �أختي ال�صغرى قد
لتوها الثانية ع�شرة وت�شارك في رحلتها الأولى لت�أدية
�أكملت ّ
المعموديات نيابة عن الموتى .وبما �أ ّنها كانت تقوم بذلك
قررنا �أن نخرج ونم�شي حول الهيكل بعد
للمرة الأولىّ ،
ّ
انتهائنا.
كان موقع الهيكل اّ ً
فتوجهنا �إليها.
مطل من �إحدى الجهاتّ ،
بما �أنّ هيكل �سان دييغو يقع بالقرب من طريق عام ّ
مقتظ،
عندما ت ّ
ُطل منه ،ترى في الأ�سفل الطريق ال�سريع.

يتعمدوا عندما كانوا �أحياء
معموديّة للنا�س الذين لم ّ
ي�ستمر �إلى الأبد
زواج
ّ

والديهم �إلى الأبد
�أوالد مختومون مع َ
ال�سماوي وعن ي�سوع الم�سيح
مكان للتع ّلم عن الآب
ّ

حياة م�ستحقّة ومطيعة

في ذلك اليوم ،م َنحني وقوفي في الموقع الأعلى للهيكل
نظر ًة جديدة للحياة .كنت �أنظر نحو الأ�سفل �إلى العالم
ّ
المكتظة و�إ�شارات مروره
ت�سوقه
ب�سياراته ال�سريعة ومراكز ّ
ّ
التي ّ
تغطيها الر�سوم.
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المنزلية� ،آب�/أغ�سط�س2010
ر�سالة الزيارة
ّ

والبر ال�شخ�صي
تعزيز الإيمان ّ

ً
منا�سبا .ا�ستخدمي الأ�سئلة
تزورينهن ،كما ترينه
ادر�سي هذه المواد وناق�شيها مع الأخوات اللواتي
ّ
ً
لت�ساعدك على تقوية �أخواتك وعلى جعل جمعية الإعانة ً
نا�شطا من حياتك.
جزءا
من الن�صو�ص المق ّد�سة� :إ�شعياء 3-2 :2؛
المبادئ والعهود 23-22 :109؛
10-8 :110
م�س�ؤوليّتنا ال�ستحقاق العبادة في الهيكل
"ت�صبح العهود التي نقطعها
والمرا�سيم المتع ّلقة بها التي نت�س ّلمها
في الهيكل �أوراق االعتماد التي ّ
تمكننا
من الدخول �إلى ح�ضرة اهلل .ترفعنا
ّ
قوتنا
هذه العهود �إلى ما
يتخطى حدود ّ
ونظرتنا الخا�صة .فنحن نقطع العهود
ل ُنظهر �إخال�صنا في بناء الملكوت.
عندما نقطع عهداً هلل ،ن�صبح �شعب
عهد .وعندما ُنخل�ص لهذه العهود،
نح�صل على جميع البركات الموعودة.
...
"ماذا يمكن لن�ساء الكني�سة �أن يفعلن
للمطالبة ببركات الهيكل؟

الرب عبر �أنبيائهَ ،من لم
"يدعو ّ
يت�س ّلموا بركات الهيكل بعد ،ليقوموا
بما قد يكون �ضروري ًا للت� ّأهل لت�س ّلمها.
هو يدعو َمن �سبق �أن ت�س ّلموا هذه
البركات �إلى العودة ك ّلما �أمكن للتم ّتع
مجدداً بالتجربة ولتعزيز نظرتهم
وفهمهم ّ
لخطته الأبد ّية.
ن�ستحق الح�صول على تو�صية
"دعونا
ّ
�سارية بدخول الهيكل .دعونا نذهب
�إلى الهيكل لنختم عائالتنا �إلى الأبد.
دعونا نعود �إلى الهيكل ك ّلما �سمحت
لنا ظروفنا بذلك .دعونا نمنح �أقاربنا
المتوفّين الفر�صة لت�س ّلم مرا�سيم الإعالء.

الروحية والر�ؤيا
بالقوة
دعونا نتم ّتع ّ
ّ
التي نت�س ّلمها بح�ضورنا �إلى الهيكل
بانتظام .دعونا نكون مخل�صين ونقطع
عهود الهيكل ونحفظها لنت�س ّلم بركات
1
الكفّارة كاملةً".
�سيلفيا �أل ِرد ،الم�ست�شارة الأولى في الرئا�سة العامة
لجمعيّة الإعانة.

من تاريخنا
ع ّلم الرئي�س غوردن هنكلي (-1910
جمعية الإعانة انبثقت من
� )2008أنّ
ّ
رغبة الأخوات في العبادة في الهياكل:
"خالل بناء هيكل كيرتالندُ ،دعيت
الخزفية لت�صبح
آنيتهن
الن�ساء �إلى طحن � ّ
ّ
الم�ستخدم
بالج�ص
�أجزاء �صغيرة تُمزج
َ
ّ
على جدران الهيكل اللتقاط نور
ال�شم�س والقمر وعك�س ذاك ال�ضوء
لتجميل �شكل البناء.

"في ذاك الزمن الذي لم يتوفّر فيه
الكثير من المال بل الكثير من الإيمان،
قوتهم ومواردهم
العمال من ّ
�أعطى ّ
وقدمت الن�ساء لهم
الربّ .
لبناء بيت ّ
كن يطهينه من الطعام .قال
�أف�ضل ما ّ
�إدوارد توليدج �إنّ جوزف �سميث قال،
عندما �شاهد الن�ساء يحكن ُ�س ُتر الهيكل،
أنتن دائم ًا
ما يلي�′ :أ ّيتها الأخواتّ � ،
هن دائم ًا الأوليات
جاهزات .الأخوات ّ
في جميع الأعمال الح�سنة .كانت مريم
هن اليوم
الأولى في القيامة؛ والأخوات ّ
الأوليات في العمل على داخل الهيكل".
...

الإيمان • العائلة • الخدمة

ما الذي يمكننا القيام به؟
 .1ما هو الدعم الذي يمكنني �أن
أقدمه لأ�ساعد �أخواتي على اال�ستعداد
� ّ
للهيكل والح�ضور �إليه؟
 .2كيف يمكنني �أن �أم ّثل �إرث
�ضحين
الأخوات الأوليات اللواتي ّ
لت�س ّلم بركات الهيكل؟

 .3كيف يمكنني �أن �أطالب ببركات
الهيكل؟
للمزيد من المعلومات ،يمكنك
زيارة موقعwww.reliefsociety.lds.org.

"كذلك في نوفو ،عندما كان الهيكل
قيد البناء ،اجتمعت بع�ض الن�ساء ل�صنع
للعمال .هذه الظروف هي
قم�صان ّ
منهن يوم
تجمع ع�شرين ّ
التي �أ ّدت �إلى ّ
الخمي�س � 17آذار/مار�س  ،1842في
الغرفة العلو ّية من مخزن النبي 2".وهكذا
جمعية الإعانة.
انطلقت
ّ
مالحظات
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