ر�سالة الرئا�سة الأولى ور�سالة الزيارة المنزلية (�أيلول�/سبتمبر )2010

الرئي�س توما�س مون�سن

بركات الهيكل

يقدم لنا الهيكل ً
هدفا لحياتنا .فهو يجلب ال�سالم لنفو�سنا،
ّ
لي�س ال�سالم الذي ي�أتي من الإن�سان بل ذلك الذي وعد به ابن اهلل
عندما قال�“ :سالماً �أترك لكم� .سالمي �أعطيكم”.
ّ
وي�شكل الهيكل بالن�سبة �إلى العائالت كنزاً من �أعظم الكنوز
التي نملكها في الحياة الفانية .وكان الرب في غاية الو�ضوح
عندما تك ّلم �إلينا نحن الآباء قائ ً
ال لنا �إنّ من م�س�ؤولياتنا �أن
نحب زوجاتنا من ّ
ونرعاهن و�أطفالنا .كما قال لنا
كل قلوبنا
ّ
ّ
�إنّ �أعظم عملٍ ن�ضطلع به ك�أهل يكمن في منازلنا ،التي يمكن
ال�سيما عندما ُيختم زواجنا في بيت
�أن تكون كال�سماواتّ ،
اهلل.

في الهيكل ،يمكننا �أن ن�شعر �أنّنا قريبون من الرب
أظن �أنّ ما من مكانٍ في العالم �أ�شعر فيه بالقربة من الرب
� ّ
المقد�سة .تقول �إحدى الق�صائد،
هيكل من هياكله
�أكثر من
ّ
ٍ
التي �س�أذكرها بعباراتي الخا�صة:
كم تبعد ال�سماء؟
بعيدة ً
لي�ست ً
كثيرا.
ّ�إنها في هياكل اهلل.
ً
تماما حيث نحن متواجدون.

المرات المرحوم ال�شيخ ماثيو كولي الذي
�سرد في �إحدى ّ
جد �أخذ
ق�صة ٍّ
كان ع�ضواً في رابطة الر�سل الإثني ع�شر ّ
�سبت بعد الظهر في نزه ٍة
حفيدته ال�صغيرة يداً باليد نهار ٍ
لمنا�سبة عيد ميالدها ،وقادها لي�س �إلى حديقة الحيوانات وال
�إلى ال�سينما بل �إلى �ساحة الهيكل .وبعد �إذنٍ من الحار�س،
الجد على الفتاة
اتّجه الإثنان نحو باب الهيكل الكبير .اقترح ّ
ثم على الباب
�أن ت�ضع يدها � ّأو ًال على الجدار الثابت ومن ّ
ّ
“تذكري �أ ّنك في هذا اليوم
ال�ضخم .ثمّ قال لها بحنان:
لم�ستِ الهيكل .ويوم ًا ما �سوف تدخلين �إليه ”.ولم تكن
معنى �أعمق
هد ّيته لل�صغيرة قطعة حلوى �أو بوظة بل اختباراً له ً
بكثير و�أكثر ا�ستدام ًة لتقدير بيت الرب .فها هي قد لم�ست
الهيكل والهيكل قد لم�سها.

لقد قال الرب:

ال�سو�س
“ال تكنزوا لكم كنوزاً على الأر�ض حيث ُيف�سد ّ
وال�صد�أ وحيث ينقب ال�سارقون وي�سرقون:
ّ
�سو�س وال
“بل اكنزوا لكم كنوزاً في ال�سماء حيث ال ُيف�سد
ٌ
�صد�أ وحيث ال ينقب ال�سارقون وال ي�سرقون:
لأ ّنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك �أي�ض ًا1”.
لقدي�سي الأ ّيام
بالن�سبة �إلى �أع�ضاء كني�سة ي�سوع الم�سيح ّ
الأخيرة� ،إنّ الهيكل هو المكان الأكثر قدا�س ًة على وجه
الأر�ض .فهو بيت الرب وكما ت�شير �إليه الكتابة الموجودة
“قد�س للرب”.
على جهته الخارجية ،هو
ٌ

الهيكل يجلب ال�سالم لنفو�سنا
ونحبه ،ينعك�س �إيماننا في حياتنا.
عندما نلم�س الهيكل
ّ
ّ
ونتذكر العهود التي
المقد�س
وعندما نذهب �إلى البيت
ّ
قطعناها هناكّ ،
ّ
وتخطي
تحمل المحن ك ّلها
نتمكن من ّ
كافة التجارب .يقدّم لنا الهيكل هدف ًا لحياتنا .فهو يجلب

الهيكل يرتقي بنا ويعلينا
في الهيكل ،تُع َّلم خطةُ اهلل الثمينة .وفي الهيكل ،تُقطع
العهود الأبدية .الهيكل يرتقي بنا ويعلينا ،هو م�صدر �إلهام
يوجهنا نحو المجد ال�سماوي� .إ ّنه بيت اهللّ .
وكل ما
للجميع ّ
يقوي ويعلي.
يحدث داخل جدرانه ّ
1

�سيختمان مع ًا كعائلة في بيت الرب .كما
ّ
التع�سفية وب�أ ّنهما ُ
وعدت ابنهما ب�أ ّنه �سي�ؤ ّدي خدمة تب�شيرية ووعدت ابنتهما
المقد�س .وكالنا يعلم ب�أ ّنهم لن
ب�أنّها �ستتزوّج في هيكل اهلل
ّ
ّ
يتمكنوا من الح�صول على هذه البركات ب�سبب الحدود
فعلت؟”
المغلقة .فماذا
ُ

ال�سالم لنفو�سنا لي�س ال�سالم الذي ي�أتي من الإن�سان بل ذلك
الذي وعد به ابن اهلل عندما قال�“ :سالم ًا �أترك لكم� .سالمي
�أعطيكم :لي�س كما يعطي العالم �أعطيكم �أنا .ال ت�ضطرب
2
قلوبكم وال ترهب”.

قدي�سي الأيّام الأخيرة .فالرب
يعم �أو�ساط ّ
كبير ّ
�إيمانٌ ٌ
يمنحنا فر�ص ًا ليرى �إن ك ّنا �سنتبع و�صاياه ونحذو حذو ي�سوع
ونحبه من ّ
ونحب
كل قلوبنا وقدراتنا وعقولنا وقوانا
النا�صري
ّ
ّ
3
قريبنا كنف�سنا.
الرب ّ
ّ
بكل قلبك وعلى
�أنا �أ�ؤمن بالمثل التالي:
“توكل على ّ
فهمك ال تعتمد .في ّ
يقوم �سبلك4”.
كل طرقك اعرفه وهو ّ
لطالما كان الأمر كذلك وهكذا �سيبقى دوم ًا� .إن قمنا
بواجبنا ووثقنا بالرب ثق ًة تامةً ،ف�سوف نملأ هياكله لي�س
لإتمام مرا�سيمنا الخا�صة فح�سب بل �أي�ض ًا للعمل من �أجل
مقد�سة
الآخرين وهذا يُعتبر امتيازاً� .سوف نجثو على مذابح ّ
ختم تجمع بين الأزواج
لننوب عن الموتى في مرا�سيم ٍ
والزوجات والأطفال للأبدية .ويمكن لل�شبان وال�شابات
�سن الثانية ع�شر �أن ينوبوا عن �أ�شخا�ص
الم�ستحقّين ابتدا ًء من ّ
ماتوا من دون �أن ينعموا ببركات المعمودية .هذه هي رغبة
�أبينا ال�سماوي لي ولكم.

أجبت�“ :أ ّيها الأخ فيتزر� ،أعرفك خير معرف ٍة لأعلم �أ ّنك
ف� ُ
فعلت ما �أرادك �أن تفعله �أبونا ال�سماوي ”.وجثينا بجانب
مكتبي و�ص ّلينا من ّ
كل قلبنا �إلى �أبينا ال�سماوي م�شيرين �إلى
الوعود التي قد �أُعطيت �إلى عائل ٍة مخل�ص ٍة ب�ش�أن هيكل اهلل
قادر
وغيرها من البركات
المحرمة عليهم الآن .فهو وحده ٌ
ّ
على تحقيق المعجزة التي نحن بحاج ٍة �إليها.

تم توقيع معاهد ٍة بين قادة الحكومة
وحدثت المعجزةّ .
البولندية وقادة جمهورية �ألمانيا الفيديرالية �سمحت للمواطنين
الألمان الذين اح ُتجزوا في المنطقة باالنتقال �إلى �ألمانيا
الغربية .فانتقل الأخ والأخت كونيتز و�أوالدهما �إلى �ألمانيا
الغربية و�أ�صبح الأخ كونيتز �أ�سقف الجناح الذين �سكنوا فيه.
المقد�س في
وذهبت عائلة كونيتز برمّتها �إلى الهيكل
ّ
�سوي�سرا .ومن كان حينذاك رئي�س الهيكل الذي ا�ستقبلهم
ببذلته البي�ضاء وفتح لهم ذراعيه ترحيب ًا بهم؟ بير�سي فيتزر
بذاته ،البطريرك الذي �أعطاهم الوعد .والآن ب�صفته رئي�س
رحب بهم في بيت الرب ،تحقيق ًا
هيكل برن في �سوي�سراّ ،
لذلك الوعد ،وختم الزوج والزوجة مع ًا والأوالد ب�أهلهم.

ح�صول معجزة
منذ �سنوات بعيدةُ ،دعي بطريرك متوا�ضع وم�ؤمن ،الأخ
بير�سي فيتزر ليمنح بركات بطريركية لأع�ضاء في الكني�سة
يعي�شون خلف ال�ستار الحديدي.

تزوجت البنت ال�شابة في بيت الرب.
وفي نهاية المطافّ ،
متفر ٍغ.
وت�سلّم االبن ال�شاب دعوته و�أدّى خدمته
ّ
كمب�ش ٍر ّ

فذهب الأخ فيتزر �إلى بولندا في تلك الأ ّيام الحالكة.
وكانت الحدود مغلق ًة ولم يكن ُي�سمح ل ّأي مواطن
القدي�سين الألمان الذين اح ُتجزوا
بالمغادرة .التقى الأخ فيتزر ّ
هناك عند �إعادة تر�سيم الحدود بعد الحرب العالمية الثانية
و�أ�صبحت الأر�ض الذين يعي�شون فيها جزءاً من بولندا.

“نراك في الهيكل!”
جداً .بالن�سبة
بالن�سبة �إلى بع�ضنا ،الطريق �إلى الهيكل ق�صيرة ّ
�إلى �آخرين ،عليهم اجتياز م�سافات طويلة وعبور المحيطات
المقد�س.
للدخول �إلى هيكل اهلل
ّ
منذ ب�ضع �سنوات ،قبل اكتمال �أحد الهياكل في جنوب
قطاع في ما كان ُيعرف
�إفريقيا ،خالل ح�ضوري م�ؤتمر
ٍ
حينذاك ب�سالي�سبوري في رودي�سيا ،التقيت برئي�س القطاع
الطيبات الجميالت فيما كنت
ريجينالد نيلد وبزوجته وبناته ّ
يدخرون
وف�سروا لي �أ ّنهم كانوا ّ
�أدخل الكني�سة ال�صغيرةّ .
ويتح�ضرون لليوم الذي ي�سافرون فيه لزيارة هيكل
المال
ّ
الرب .لكن كم كان بعيداً هذا الهيكل.

القدي�سين الألمان
وكان الأخ �إيريك كونيتز قائد ه�ؤالء ّ
وكان يعي�ش هناك مع زوجته و�أوالده .فمنح الأخ فيتزر الأخ
والأخت كونيتز و�أوالدهما الكبار البركات البطريركية.

عندما عاد الأخ فيتزر �إلى الواليات الم ّتحدة ،اتّ�صل بي
وطلب �أن يزورني .وعندما جل�س في مكتبي ،بد�أ بالكباء.
يدي على ر�ؤو�س �أفراد
وقال�“ :أخ مون�سن ،عندما و�ضعت ّ
وعدت الأخ
عائلة كونيتز ،قمت بوعودٍ ال يمكن �أن تتحقّق.
ُ
ّ
�سيتمكنان من العودة �إلى بلدهما الأم
والأخت كونيتز ب�أ ّنهما
جراء قرارات البلدان المنت�صرة
�ألمانيا و�أ ّنهما لن ُيحتجزا ّ

الطيبات
علي البنات ّ
في نهاية االجتماع ،طرحت ّ
الجميالت الأربع �أ�سئلة حول الهيكل“ :كيف يبدو الهيكل؟

2

ّ
كل ما ر�أيناه كان �صور ًة عنه“ ”.ما هي الأحا�سي�س التي
�سترتابنا عند دخول الهيكل؟” “ما الذي �سيبقى عالق ًا في
لمدة �ساع ٍة تقريب ًا ،ت�س ّنت لي
�أذهاننا �أكثر من �أي �أمر �آخر؟” ّ
مغادر
فر�صة محادثة البنات الأربع حول بيت الرب .وفيما �أنا
ٌ
أياديهن وقالت لي الفتاة الأ�صغر:
حن لي ب�
نحو المطارّ ،لو َ
ّ
“نراك في الهيكل!”

ب�إمكان ٌّ
كل م ّنا القول“ :نحن الآن عائل ُة للأبدية”.

تلك هي البركة الرائعة التي هي بانتظار من ي�أتون �إلى
الهيكل .فليع�ش ٌّ
كل م ّنا حيا ًة م�ستحقّة ويداه نظيفتان وقلبه
طاهر لكي ي�ؤ ّثر الهيكل على حياتنا وعائالتنا.

أنها لي�ست بعيد ًة �أبداً في الهياكل
كم تبعد ال�سماء؟ �أ�شهد � ّ
المقد�سة هي ملتقى ال�سماء
المقد�سة لأنّ هذه الأماكن
ّ
ّ
والأر�ض حيث يعطي �أبونا ال�سماوي �أبناءه بركاته العظمى.

وبعد �سنةٍ ،ت�س ّنت لي فر�صة ا�ستقبال عائلة نيلد في هيكل
ختم هادئة ،كان لي �شرف جمع
�سولت اليك .وفي غرفة ٍ
ثم فُتحت
الأخ والأخت نيلد للحياة الأبدية وكذلك الأر�ضيةّ .
الأبواب ودخلت �إلى الغرفة الفتيات الجميالت مرتديات
أعينهن
ثم الأب ،والدموع في �
ّ
الأبي�ض النا�صع .وعانقن الأم ّ
قلوبهن .ك ّنا على مقرب ٍة من ال�سماء .وكان
واالمتنان في
ّ

مالحظات
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ر�سالة الزيارة المنزليّة (ت�شرين ال ّأول�/أكتوبر )2010

الرئي�س بويد باكر

رئي�س رابطة الر�سل الإثني ع�شر
s

الهيكل المقدّ �س

يتو�صلون �إلى اال�ستحقاق الم�شاركة
في الهياكل ،يمكن لأع�ضاء الكني�سة الذين ّ
إعالء التي ُك�شفت للإن�سانية.
في مرا�سيم الفداء الأكثر � ً
نحث ّ
والتح�ضر للذهاب �إلى الهيكل.
نف�س على الت� ّأهل
ّ
ّ
كل ٍ
يوم ماّ ،
نف�س
كل ٍ
ومن يذهب �إلى الهيكل يتع ّلم مثا ًال �أعظم :في ٍ
حي ٍة ّ
حي ًة في ما م�ضى �ستت�س ّنى لها فر�صة
وكل ٍ
نف�س كانت ّ
ّ
يقدمه الهيكل �أو رف�ضه .في حال
ما
وقبول
إنجيل
ل
ا
�سماع
ّ
رف�ض هذه الفر�صة ،تقع م�س�ؤولية الرف�ض على عاتق الفرد.

في الهياكل ،يمكننا الم�شاركة في مرا�سيم الفداء الأكثر �إعال ًء
كثير ٌة هي الأ�سباب التي تدفع �إلى الذهاب �إلى الهيكل.
ح ّتى مظهره الخارجي يبدو وك�أ ّنه ي�شير �إلى �أهدافه الروحية
العميقة .والأمر �أكثر و�ضوح ًا بكثير داخل جدرانه .ففوق
“قد�س للرب”.
الم ِج ّلة التالية
ٌ
باب الهيكل تظهر الكتيبة ُ
المكر�سة ،يكون في بيت
وعندما يدخل المرء �أ ّي ًا من الهياكل
ّ
الرب.

ومقد�سة.
�إنّ مرا�سيم الهيكل ومرا�سمه ب�سيطةٌ .وهي جميلةٌ.
ّ
مهي ً�أ .وال
ّ
ويتم الحفاظ على �سر ّيتها كي ال تُعطى لمن لي�س ّ
بحد ذاته لي�س
العميق
واالهتمام
ً.
ا
تح�ضير
الف�ضول
ُعتبر
ي
ّ
ويت�ضمن التح�ضير للمرا�سيم الخطوات التمهيدية
تح�ضيراً.
ّ
التالية :الإيمان والتوبة والمعمودية والتثبيت واال�ستحقاق
ون�ضج ٌ
ونبل بم�ستوى من يدعى ليكون �ضيف ًا في بيت الرب.
ٌ

يتو�صلون �إلى
في الهياكل ،يمكن لأع�ضاء الكني�سة الذين ّ
اال�ستحقاق الم�شاركة في مرا�سيم الفداء الأكثر �إعال ًء التي
مقد�سة ،يمكن للفرد �أن
ُك�شفت للإن�سانية .وهناك في مرا�سم ّ
ويوجه وي�ستلم الأعطية و ُيختم .وبعد
ُيغ�سل و ُيم�سح بالزيت
ّ
�أن نت�س ّلم هذه البركات لذاتنا ،يمكننا �أن ن�شارك في مرا�سيم
تت�سن لهم الفر�صة عينها.
الهيكل بالنيابة عن الذين ماتوا ولم
َّ
حد
في الهياكل ،تقام المرا�سيم
المقد�سة للأحياء والموتى على ٍّ
ّ
�سواء.

م�ستحق �أن يدخل الهيكل
يمكن لمن هو
ّ
ي�ستطيع ّ
كل من هم م�ستحقّون ويت� ّأهلون بالطرق المطلوبة
عرفوا هناك على ال�شعائر والمرا�سيم
�أن يدخلوا الهيكل و ُي ّ
المقد�سة.
ّ
يقدر المرء قيمة بركات الهيكل وقد�سية المرا�سيم
عندما ّ
التي ت�ؤ ّدى فيه ،يتر ّدد قبل الت�شكيك بالمعايير ال�سامية التي
المقد�س.
و�ضعها الرب للدخول �إلى الهيكل
ّ

المرا�سيم والمرا�سم في الهيكل هي ب�سيط ًة وجميل ًة ومق ّد�س ًة
المقد�سة �أنّ الرب لم ُيطلع
المتنبهة للن�صو�ص
تُظهر القراءة
ّ
ّ
النا�س ك ّلهم على الأمور ك ّلها .فقد و�ضعت بع�ض الم� ّؤهالت
المقد�سة.
ك�شرط �أ�سا�سي للح�صول على بع�ض المعلومات
ّ
ومرا�سم الهيكل تندرج في هذه الفئة.
ال نناق�ش مرا�سيم الهيكل خارج الهياكل .لم ُيق�صد يوم ًا
�أن تكون المعرفة بمرا�سم الهيكل هذه حكراً على بع�ض
المختارين الذين ُيلزمون ب�أن ي�سهروا على �أ ّال ي�سمع الآخرون
كبير،
�أي �شيء عنها .في الواقع� ،إ ّنه العك�س تمام ًا .بمجهودٍ ٍ

ينبغي على المرء �أن يكون لديه تو�صية �سارية المفعول
بدخول الهيكل ُليقبل في الهيكل .ويجب �أن تكون هذه
التو�صية موقّع ًة من الم�س�ؤولين المعنيين في الكني�سة .يجب
�أن يدخل الهيكل الأع�ضاء الم�ستحقّون ال غير .على الأ�سقف
�أو رئي�س الفرع المح ّلي �أن يتحقّق من ا�ستحقاقكم ال�شخ�صي
أهمية
قبل �أن تت�س ّلموا مرا�سيم الهيكل .ولهذه المقابلة � ّ
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بنية الإنجيل ك ّلها” (“Temple Worship,” Utah
Genealogical and Historical Magazine,
.)58 ,1921 .Apr
ّ
رمزي
وتذكرتم �أنّ التعليم فيها
�إن ذهبتم �إلى الهيكل
ٌّ
وتح ّليتم بال�سلوك المنا�سب لن تغادروا المكان �إ ّال مع ر�ؤي ٍة
�أو�سع و�إعال ٍء نوع ًا ما �أكبر والمزيد من المعرفة في ما يتع ّلق
بالأمور الروحية� .إنّ ّ
لهمة .فالرب
خطة التعليم رائعةٌ .وهي ُم َ
المعلّم بذاته علّم تالميذه م�ستخدماً الأمثال ب�شكلٍ دائمٍ وهي
طريقة �شفهية لتج�سيد الأمور رمزي ًا و�إ ّال �ص ُعب فهمها.
هيكل
بحد ذاته رمزاً� .إن ت�س ّنت لكم ر�ؤية
يم�سي الهيكل ّ
ٍ
م�ضا ًء بكامله لي ً
ال ف�أنتم تدركون روعة هذا الم�شهد .بيت
للقوة والإلهام
الرب
ّ
الم�شع الواقف في الظلمة ي�صبح رمزاً ّ
الم�ستمدين من �إنجيل ي�سوع الم�سيح ويقف كم�صدر �إلهام
ّ
في عالم يغرق �أكثر ف�أكثر في الظالم الروحي.

خادم
كبرى لأ ّنها تم ّثل فر�ص ًة ال�ستك�شاف نمط عي�شكم مع
ٍ
خدام الرب المر�سومين .و�إن كانت �أي �شائبة ت�شوب
من ّ
ّ
�سيتمكن الأ�سقف من م�ساعدتكم على �إيجاد ٍّ
حل.
حياتكم،
ومن خالل هذه الم�سيرة ،ت�ستطيعون �أن تعلنوا ا�ستحقاقكم
لدخول الهيكل مع موافقة الرب �أو يمكنكم �أن تح�صلوا على
الم�ساعدة للقيام بذلك.

تُجرى المقابلة للح�صول على تو�صية بدخول الهيكل
ب�صورةٍ �شخ�صيةٍ بين الأ�سقف وع�ضو الكني�سة المعني.
محددة حول �سلوكه الخا�ص وا�ستحقاقه
ُفي�س�أل الع�ضو �أ�سئلة ّ
ووفائه للكني�سة وم�س�ؤوليها .وعلى الع�ضو �أن ي� ّؤكد �أ ّنه طاهر
�أخالقي ًا ويحفظ كلمة الحكمة ويدفع الع�شور كامل ًة ويعي�ش
وفق تعاليم الكني�سة وال تربطه �أي �صلة �أو مو ّدة بمجموعات
ال�سرية خالل
ارتدادية .ويتمّ �إعالم الأ�سقف ب�أنّ الحفاظ على ّ
أهمية.
تولّيه هذه ال�ش�ؤون مع من يقابلهم هو في غاية ال ّ
تحدد الأجوبة المقبولة على �أ�سئلة الأ�سقف ا�ستحقاق
عادةًّ ،
مقدم
الفرد الح�صول على تو�صية بدخول الهيكل .و�إن كان ّ
الطلب ال يحفظ الو�صايا �أو ال تزال بع�ض الأمور في حياته
وحل ،من ال�ضروري �أن يظهر توبة حقيقية
بحاجةٍ �إلى ترتيب
ٍّ
قبل �إ�صدار تو�صية له بدخول الهيكل.

ُبدل الثياب اليومية بردا ٍء �أبي�ض
عند دخول الهيكل ،ت َّ
للهيكل .ويجري تبديل المالب�س في غرفة المالب�س حيث
يح�صل ّ
كل فردٍ على خزان ٍة �صغيرة ومكانٍ لتغيير الثياب
خا�صين به وحده .و ُيحافظ في الهيكل ّ
بكل عناية على مثال
ّ
الح�شمة .وفيما ت�ضعون مالب�سكم في الخزانة ال�صغيرة،
تتركون معها اهتماماتكم وهمومكم وان�شغاالتكم ك ّلها.
وتخرجون من ف�سحة التبديل ال�صغيرة الخا�صة هذه مرتدين
الأبي�ض وت�شعرون بالت�شابه والم�ساواة لأنّ جميع من حولكم
يرتدون المالب�س عينها.

بعد �أن يجري الأ�سقف مثل هذه المقابلةً ،يقابلكم رئي�س
الوتد بدوره قبل �أن ّ
تتمكنوا من ت�س ّلم مرا�سيم الهيكل.

رمزي
التعليم في الهيكل
ٌّ
للمرة الأولى �إلى الهيكل �أو ح ّتى بعد الذهاب
قبل الذهاب ّ
عدة ،قد ي�ساعدكم �أن تعرفوا �أنّ التعليم الذي ُيعطى
مرات ّ
�إليه ّ
في الهياكل رمزي .فالرب المع ّلم �أعطى �أغلبية تعاليمه على
هذا النحو.
بيت للتع ّلم .في الهياكلُ ،يحافَظ
الهيكل مدر�س ًة عظيمةً� .إ ّنه ٌ
مثالي لتعليم �أمورٍ روحية عميقة .كان المرحوم
جو
على ٍّ
ٍّ
ال�شيخ جون ويد�ستو من رابطة الر�سل الإثني ع�شر رئي�س
يكن
متميزاً وعالم ًا ذاع �صيته في العالم �أجمع .كان ّ
جامع ٍة ّ
احترام ًا كبيراً لعمل الهيكل وهو قال في �إحدى المنا�سبات:
“ت�شمل مرا�سيم الهيكل ّ
خطة الخال�ص كامل ًة كما يع ّلمها
وتو�ضح �أموراً �صعبة الفهم.
قادة الكني�سة من وقت �إلى �آخر
ّ
وما من حاج ٍة �إلى تغيير تعاليم الهيكل لدمجها �ضمن ّ
خطة
ّ
وي�شكل الطابع الفل�سفي المكتمل للأعطية
الخال�ص الكبرى.
�صحة مرا�سيم الهيكل .كما �أنّ هذه المراجعة
�أكبر برهانٍ على ّ
المف�صل ّ
لخطة الإنجيل يجعالن من عبادة
الكاملة وال�شرح
ّ
الهيكل �أكثر الو�سائل فعالي ًة لإعادة �إنعا�ش الذاكرة حول

زواج الهيكل هو �أ�سمى مرا�سيم الهيكل
يتم ذلك .ال
من يو ّد الزواج في الهيكل يريد �أن يعلم كيف ّ
ن�ستذكر كلمات الختم (الزواج) خارج الهيكل لكن يمكننا
الجو
�أن ن�صف غرفة الختم على �أ ّنها جميلة المعالم� ،صافية ّ
المقد�س الذي يقام في داخلها.
يقد�سها العمل
ّ
و�ساكنة ّ
قبل �أن ي�أتي الثنائي �إلى المذبح لمر�سوم الختم ،يتو ّلى
ال�شخ�ص الذي ي�ؤ ّدي المر�سوم تقديم بع�ض الن�صائح للعرو�سين
ال�شابين وهذا �شرف للطرفين .في ما يلي بع�ض الخواطر التي
قد ي�سمعها الثنائي في هذه المنا�سبة.
“اليوم يوم زفافكما .وفرحة الزواج تغمركما .لقد ُبنيت
مقد�س ًا لمرا�سيم كهذه .نحن ل�سنا في
الهياكل لتكون حرم ًا ّ
العالم .و�أمور العالم ال تنطبق هنا وينبغي �أالّ يكون لها � ّأي
ت�أثيرٍ على ما نقوم به هنا .لقد خرجنا من العالم ودخلنا هيكل
يوم في حياتكما.
الرب .وهذا �أهمّ ٍ
“ولِدتما ودعاكما �إلى الأر�ض � ٌ
ح�ضروا لكما م�سكن ًا
أهل ّ
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فاني ًا لروحيكماُ .ع ِّمد ٌّ
كل منكما .وترمز المعمودية التي هي
جدة
مقد ٌ�س �إلى التطهير ،و�إلى الموت والقيامة ،و�إلى ّ
مر�سو ٌم ّ
الحيوة .وهي ت�شمل التوبة وغفران الخطايا .و�إنّ قربان ع�شاء
تجديد لعهد المعمودية ويمكننا �أن نحافظ على
الرب هو
ٌ
غفران خطايانا �إن ع�شنا من �أجل هذه الغاية.
�أنت �أ ّيها العري�س قد ُر�سمت في الكهنوت .ت�س ّلمت
تقدمت في منا�صبه
� ّأو ًال كهنوت هارون وعلى الأرجح ّ
جميعها� :شمّا�س ومعلّم وكاهن .ثمّ حان اليوم الذي اعتُبرت
عرف هذا
فيه م�ستحقّاً لتت�سلّم كهنوت ملكي�صادف .و ُي ّ
الكهنوت ،وهو الكهنوت الأعلى ،على �أ ّنه الكهنوت على
المقد�س على رتبة ابن اهلل
رتبة اهلل المقدّ�سة �أو الكهنوت
ّ
(راجع �ألما 18 :13؛ حيالمان 18 :8؛ المبادئ والعهود
 .)4-2 :107قد �أُ
عطيت من�صب ًا في الكهنوت .و�أنت الآن
َ
�شيخ.
ٌّ
“كل منكما ت�س ّلم �أعطيته .ومن خالل هذه الأعطية،
لكن هذه الأمور جميعها هي بطريق ٍة ما
ُمنحتما قدر ًة �أبديةّ .
كزوج وزوج ٍة
لتتقدما �إلى المذبح وتُختما
ابتدائي ٌة وتح�ضيرية ّ
ٍ
حران
للحياة الأر�ضية وللأبدية� .أ�صبحتما الآن عائلةً ،و�أنتما ّ
في الت�صرّف لخلق الحياة ،و�أمامكما فر�صة لتجلبا �أطفا ًال �إلى
هذا العالم من خالل الإخال�ص والت�ضحية ولتر ّبياهم وترعياهم
ب�أمانٍ طوال وجودهم الفاني ،ولترياهم يوم ًا ما ي�أتون كما
المقد�سة هذه.
فعلتما �أنتما للم�شاركة في مرا�سيم الهيكل
ّ

على الأر�ض يكون محلو ًال في ال�سموات” (م ّتى ،13 :16
.)19–16
قوة
كان لبطر�س �أن يحمل المفاتيح .وكان له �أن يحمل ّ
ّ
والحل على
الختم ،تلك ال�سلطة التي ت�سمح بالربط والختم
الأر�ض فيكون كذلك في ال�سماء .وهذه المفاتيح تعود لرئي�س
المقد�سة هذه
وقوة الختم
ّ
النبي والرائي والكا�شفّ .
الكني�سةّ :
هي مع الكني�سة الآن .ما من �شيء ينظر �إليه من يعرف معنى
هذه ال�سلطة ب�إجاللٍ وت� ّ
أمل �أكبر .ما من �شي ٍء زمامه مم�سوكة
بهذه القوّة .ن�سبياً ،قليلون هم الرجال الذين ح�صلوا على
معين ونجد في ّ
كل
قوة الختم هذه على الأر�ض في � ّأي ٍ
ّ
زمن ّ
ُ
ً
قوة الختم .ال �أحد ي�ستطيع الح�صول عليها
عطوا
�
أ
ة
أخو
�
هيكل
ٍ
ّ
النبي ،الرائي ،الكا�شف ،ورئي�س كني�سة ي�سوع الم�سيح
من
�إ ّال
ّ
لقدي�سي الأ ّيام الأخيرة.
ّ

النبي جوزف �سميث �إ ّنه غالب ًا ما كان ُيطرح عليه
قال ّ
هذا ال�س�ؤال�“ :أال يمكننا �أن نخل�ص من دون المرور بهذه
المرا�سيم ك ّلها� ،إلخ؟” وجوابي كان التالي :ك ّ
ال ،لي�س ملء
“في بيت �أبي منازل
الخل
أعد لكم مكان ًا[ ”.راجع يوح ّنا ].2 :14
كثير ٌة و�أنا �أم�ضي ل ّ
كان ينبغي هنا ترجمة بيت بملكوت ّ
�شخ�ص يرتفع �إلى
وكل
ٍ
المنزل الأعلى عليه �أن يمتثل للقانون ال�سماوي وللقانون
كام ً
ال” (.)History of the Church, 6:184
عمل الهيكل هو م�صدر ق ّو ٍة روحية

“�أتيتما بملء �إرادتكما واع ُتبرتما م�ستحقّين .و�إنّ قبول
بع�ضكما البع�ض في عهد الزواج هو م�س�ؤولية كبيرة تحمل في
طياتها بركات ال تُقا�س”.
ّ
قوة الختم تربط على الأر�ض وفي ال�سماء
ّ

قوة الكني�سة الروحية .علينا �أن نتوقّع
الهياكل هي جوهر ّ
التدخل فينا ككني�سة وك�أفرادٍ ونحن ن�سعى
�أن يحاول العدو
ّ
لهم .فعمل الهيكل
�إلى الم�شاركة في هذا العمل
ّ
والم َ
المقد�س ُ
لقدي�سي الأ ّيام
قو ٍة
روحي ٍة كبير ٍة ّ
يولّد مقاومة فائقة لأ ّنه م�صدر ّ
ّ
برمتها.
الأخيرة وللكني�سة ّ

�إن �أردنا �أن نفهم تاريخ عمل الهيكل وعقيدته ،علينا �أن
معينةٍ،
نفهم ماهية ّ
قوة الختم .وعلينا �أن ندرك� ،أق ّله �إلى درج ٍة ّ
أهمية.
لماذا تُعتبر مفاتيح �سلطة ا�ستخدام ّ
قوة الختم بالغة ال ّ
فيلب�س �س�أل تالميذه
ّ
“ولما جاء ي�سوع �إلى نواحي قي�صر ّية ّ
قائ ً
ال من يقول النا�س �إ ّني �أنا ابن االن�سان؟ ...

عند تكري�س حجر الزاوية في هيكل لوغن في والية يوتاه،
قال الرئي�س جورج كانون الذي كان حينذاك في الرئا�سة
الأولى:
كل حجر �أ�سا�س يو�ضع في هيكل ّ
ّ
هيكل ُي�ستكمل
وكل
ٍ
المقد�س ي�ضعف
وفق الأوامر التي ك�شفها الرب لكهنوته
ّ
ويحرك
قوة اهلل والتقوى
قوة ال�شيطان على الأر�ض ويع ّزز ّ
ّ
ّ
بقو ٍة عظيم ٍة نياب ًة ع ّنا ويطلب لنا و ُينزل علينا
ال�سماوات ّ
بركات الآلهة الأبديين والذين في ح�ضرتهم” (“The Logan
.)Temple,” Millennial Star, Nov. 12, 1877, 743

الحي.
“ف�أجاب �سمعان بطر�س وقال �أنت هو الم�سيح ابن اهلل ّ

“ف�أجاب ي�سوع وقال له طوبى لك يا �سمعان بن يونا� :إنّ
لكن �أبي الذي في ال�سموات.
لحم ًا ودم ًا لم ُيعلن لك ّ
“و�أنا �أقول لك �أي�ض ًا �أنت بطر�س وعلى هذه ال�صخرة �أبني
كني�ستي و�أبواب الجحيم لن تقوى عليها.
“و�أعطيك مفاتيح ملكوت ال�سمواتّ :
فكل ما تربطه
على الأر�ض يكون مربوط ًا في ال�سمواتّ .
وكل ما تح ّله

حد بعيد
عندما يقلق �أع�ضاء الكني�سة �أو ت�شغل بالهم �إلى ّ
قرارات م�صيرية من الطبيعي �أن يذهبوا �إلى الهيكل .فهو خير
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�أعمالنا في الهيكل ّ
ت�شكل لنا درعاً وحماية.

ن�ستمد من الهيكل قدر ًة
مكانٍ نحمل �إليه همومنا .فيمكننا �أن
ّ
روحي ًة لر�ؤية الأمور بطريقة �صحيحة .فنحن “[ل�سنا] من
العالم” خالل فترة خدمة الهيكل.

عمل يحمي الكني�سة �أكثر من عمل الهيكل والبحث
ما من ٍ
عمل ي�صقلنا روحي ًا �أكثر
في التاريخ العائلي الداعم له .وما من ٍ
بالقوة �أكثر منه .وما من
عمل ّ
من هذا العمل .وما من ٍ
يمدنا ّ
البر.
عملٍ �آخر يتطّلب م�ستوىً �أعلى من ّ

في بع�ض الأحيان ،تكون �أذهاننا مثقل ًة بالم�شاكل وب�أمور
كثيرة ت�ستدعي االنتباه في الوقت عينه بحيث ال يمكننا �أن
ّ
بو�ضوح .في الهيكل ،يبدو �أنّ غبار االرتباك
نفكر �أو نرى
ٍ
يتبدد وال�ضباب وال�سديد ينق�شعان فيمكننا عندها “ر�ؤية”
ّ
ّ
لحل
الأمور التي عجزنا عن ر�ؤيتها من قبل وا�ستك�شاف طريقٍ
م�شاكلنا لم نعرفه �سابق ًا.

�أعمالنا في الهيكل ّ
ت�شكل لنا درع ًا وحماية على ال�صعيدين
الفردي والجماعي.
فتعالوا �إلى الهيكل—تعالوا وطالبوا ببركاتكم .فهذا ٌ
عمل
مقد ٌ�س.
ّ

المقد�سة في �إطار عمل
الرب �سيباركنا فيما ن�ؤ ّدي المرا�سيم
ّ
الهياكل .ولن تقت�صر البركات على خدمتنا للهيكل .ف�سوف
ُنبارك في �ش�ؤوننا جميعها.

كتيب Preparing to Enter the Holy
اقتبا�س ّ
معدل من ّ

المقد�س)
( )2002( Templeاال�ستعداد لدخول الهيكل
ّ
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