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  ّيوم الرب والقربان
  

  توم بيري. الشيخ ل
  

  من رابطة الرسل اإلثني عشر
  

ّأنا أشھد على أن الصوت الذي سمعناه للتو ھو  .ّإخوتي وأخواتي حول العالم، لقد أصغينا ھذا الصباح إلى صوت نبي صوت نبي ّ
  !كم نحن مباركون بتعاليمه ومثاله. ّهللا الحي على األرض اليوم، الرئيس توماس مونسن

  
ّع كل منا بفرصة دراسة كلمات األنبياء في العھد الجديدّفي ھذا العام يتمت ّفي حين أن العھد القديم ھو دراسة لألنبياء والشعب،  .ّ

ًتمتعا بحيد الذي أتى إلى الحياة الفانية مّيركز العھد الجديد على حياة وتأثير الرجل الو  - ّجنسية مزدوجة في السماء واألرض ّ
  .ّمخلصنا وفادينا يسوع المسيح

  
، أي العھد الجديد، ّ نسيان رواية حياة المخلص وخدمته البالغة األھميةه بات من السھلّيزخر العالم اليوم بعقائد البشر لدرجة أن

ّالمقدس ھو محور تاريخ النصوص المقدسة تماما كما أن المخلص نفسه ھو محور حياتناھذا الكتاب  .وفقدان اإليمان به ّ ّ علينا  .ًّ
  !أن نلتزم بدراسته وتقديره

  
ّثمة حكم قيمة نستخلصھا من دراستنا للعھد الجديد َ ِ أنا أجد متعة دائمة في قراءة روايات بولس أثناء سفره وتنظيمه الكنيسة،  .ّ

  :في الفصل الرابع من كتابات بولس إلى تيموثاوس نقرأ .اوسًوخصوصا تعاليمه لتيموث
  
ّأوص بھذا وعلم" ّال يستھن أحد بحداثتك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكالم، في التصرف، في المحبة، في الروح، في اإليمان، . ِ ّ

  .ّمنين أو نستمر في كوننا كذلكً لنصبح مثاال للمؤّالرب ال يمكنني التفكير في طريقة أفضل من احترام يوم ١."في الطھارة
ّمنذ تكوين العالم، ميز يوم واحد عن باقي األيام ّ ّ فحتى هللا استراح من عمله في ھذا اليوم، ٢."ّوبارك هللا اليوم السابع وقدسه" .ُ

ّستة أيام تعمل وتصنع  .ّاذكر يوم السبت لتقدسه" :وأعطى أبناء إسرائيل الوصية التالية .ّوھو يتوقع من أبنائه القيام بالشيء نفسه ّ
ّوأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلھك جميع عملك، ٌ ّلذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه . . . .ّ ّ".٣  

ُبعد أن دخل آدم وحواء الحياة الفانية، أوصيا  .ّيجب أن يشمل نموذج احترام يوم الرب العبادة على الدوام ّبأن يعبدا الرب إلھھما "ّ
ّ وذكرت تقدمة الحيوانات نسل آدم بأن حمل ٤."تقدمة تماثل ذبيحة ابن اآلب الوحيد . . . .ّر قطعانھما تقدمة للربّوأن يقدما أبكا َ ّ

ّهللا، يسوع المسيح، سيضحي في يوم من األيام بحياته من أجلنا ّ.  
  

ّوتحدث المخلص عن ھذه التضحية طوال حياته ً في علية بعيدا عن إلھاءات إذ جمع تالميذه .ّ وقد تحققت أقواله عشية صلبه٥.ّ ّ
. ًوفيما ھم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسر وأعطاھم وقال خذوا كلوا" .العالم، وأحدث مرسوم القربان في العشاء األخير

ّوأخذ الكأس وشكر وأعطاھم قائال اشربوا منھا كلكم، ألن ھذا ھو دمي الذي للعھد الجديد الذي يسفك من أجل  .ھذا ھو جسدي ّ ً
  ٦."ثيرين لمغفرة الخطاياك
  

ّومنذ ذلك الحين وحتى اليوم، أصبحت كفارة المخلص التضحية العظيمة واألخيرة ّوعندما ظھر في القارة األميركية بعد  .ّ ّ
ًقيامته، منح كھنوته لتالميذه وقدم مرسوم القربان قائال  ُكما فعلت أنا، وكما كسرت الخبز وباركت . . .ًفافعلوا ھذا دائما  "ّ ه ُ

ًفيكون شھادة لآلب أنكم تذكرونني دائما . . .ّوقدمته لكم ّ   ٧."ًوإذا ذكرتموني دائما يمكث روحي معكم. ً
  

ّوالملفت ھو أنه، وحتى في خالل فترة االرتداد المظلمة، استمرت ممارسة عبادة يوم الرب ومرسوم القربان بأشكال عديدة ّ ّ ّ.  
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ّ ھم بطرس ويعقوب ويوحنا، وھم أول من تسلم القربان من المخلص، لجوزف ُعندما استعيد اإلنجيل، ظھر ثالثة من الرسل ّ ّ

ّوتحت إشرافھم، تمت استعادة سلطة الكھنوت الضرورية لتأدية خدمة القربان ألعضاء كنيسة يسوع  .سميث وأوليفر كاودري
  ٨.المسيح

  
ّوتستمر على األرض اليوم سلطة الكھنوت التي منحھا المخلص ألنبيائه ورسله ّيؤھل حملة الكھنوت  .، والتي انتقلت منھم إليناّ

ًالشباب حول العالم أنفسھم لممارسة سلطة الكھنوت من خالل الحفاظ بجد على الوصايا والعيش وفقا لمعايير اإلنجيل فيما  .ّ
ّوقلوبھم نقية روحيا، يحضرطاھرة يحافظ ھؤالء الشباب على أيديھم  -ّطريقة المخلص ّون القربان ويباركونه ويقدمونه علىًّ

  .ّطريقة عرفت عنھا أفعاله منذ ألفي سنة
  

ًفي المبادئ والعھود، يوصينا الرب قائال .ّيوم الربل ناّيشكل تناول القربان محور احترام كي تحفظوا أنفسكم بال دنس في " :ّ
ّالعالم اذھبوا إلى بيت الصالة وقدموا قربانكم في يومي المقدس ليكم فيه أن تستريحوا من أعمالكم وأن ّفإن ھذا ھو اليوم الذي ع .ّ

ّوفي ھذا اليوم أيضا ال تفعلوا أي . . .ّتقدموا عبادتكم للعلي؛   ٩." شيء آخرً
  

ّعندما نفكر في نموذج يوم الرب والقربان في حياتنا، تظھر أمور ثالثة يطلبھا الرب منا ّ ّ ًال، أن نحفظ أنفسنا بال دنس في ّأو .ّ
  .ًوثالثا، أن نرتاح من أعمالنا .ّى بيت الصالة ونقدم قرابينناًثانيا، أن نذھب إل .العالم

  
ًإنه ألمر مجيد أن يكون المرء مسيحيا ويعيش كتلميذ حقيقي للمسيح ُليسوا من العالم كما أني أنا لست من  ":ّ الربّفقد قال عنا .ّ ّ

ّ ولكي نحفظ أنفسنا بال دنس في العالم، ھو يتوقع منا أن نتفادى إ١٠."العالم لھاءات العالم من أعمال وأنشطة ترفيھية في يوم ّ
  .ّالرب

  
ًأنه يريدنا أيضا أن نرتدي اللباس المناسببوأؤمن  ّولكننا نعلم أن  .قديمة" ّارتداء األفضل يوم الرب" مقولة ّقد يعتقد شبابنا بأن .ّ ّ

ًضروريا بالتأكيد أن يرتدي أوالدنا ثياب يوم ليس  .ّثياب يوم األحد، إن تحولت إلى ثياب يومية، تبعھا في ذلك السلوك واألعمال
ّنا، ومن خالل اللباس الذي نشجعھم على ارتدائه واألنشطة التي ننظمھا، نساعدھم على ّولكن .األحد الرسمية طوال النھار ّ

  .ّاالستعداد للقربان والتمتع ببركاته طوال اليوم
  

ّما معنى أن نقدم قرابيننا للرب؟ ّنحن نعترف بأننا كل ّ ّلذا يتعين على كل منا االعتراف بخطاياه وأخطائه  .نا نرتكب األخطاءّ ٍّ ّ
ّوالتخلي عنھا أمام أبينا السماوي واآلخرين الذين قد نكون  ّويتيح لنا يوم الرب فرصة ثمينة لنقدم قرابيننا .ذيناھمأّ  قال .ّللرب ّ

ّتذكروا أنكم في ھذا اليوم، أي يوم الرب، يجب أن تقدموا: "ّالرب ّ ّ  تقدماتكم وقربانكم للعلي معترفين بخطاياكم إلخوتكم وأمام ّ
  ١١."ّالرب

  
ّنريد أن يحضر كل عضو من قديسي األيام األخيرة إلى مائدة القربان ألنھا مكان للتقصي الذاتي : "أعلن الشيخ ملفين باالرد ّّ ّ

ّوالمعاينة الذاتية نتعلم فيه أن نقوم مسارنا ونصحح حياتنا، لنتناغم مع ت ّ   ١٢."عاليم الكنيسة ومع إخوتنا وأخواتناّ
ًعندما نتناول القربان باستحقاق، نشھد على أننا نرغب في حمل اسم المخلص وحفظ وصاياه وتذكره دائما فنحظى بروحه رفيقا  ً ّ ّ ّ

ّبھذه الطريقة، يتجدد عھد معموديتنا .لنا ًأكد الرب لتالميذه قائال .ّ ّ ّكلما فعلتم ذلك ستتذكرون ھذه ا: "ّ   ١٣."لساعة عندما كنت معكمّ
  

ّأحيانا نعتقد أن اال ولكن  .ّعلى أبواب مؤسساتنا" مغلق"ّراحة من أعمالنا تعني فقط التوقف عن القيام بأعمالنا أو تعليق يافطة ستً
إنجازھا من وقد يعني ذلك النشاطات المھنية التي يمكننا  .في عالم اليوم، تشمل األعمال العمل اليومي الذي نقوم به في حياتنا

  . وعن فرصة خدمة اآلخرينّالمنزل والمسابقات الرياضية واالنشغاالت األخرى التي تبعدنا عن العبادة في يوم الرب
ّقال الرب للقديسين األولين ّالسبت إنما جعل ألجل : "ّ كما لو كان يذكرنا بما قاله لتالميذه١٤"ّباألمور المقدسة،] تعبثوا] [ال: "[ّ

  ١٥."نسان ألجل السبتاإلنسان، ال اإل
  

ّأيھا اإلخوة واألخوات، في ھذه األيام األخيرة ينتصر الخصم عندما نخفف التزامنا بالمخل ّ ص ونتجاھل تعاليمه في العھد الجديد ّ
ّوفي النصوص المقدسة األخرى ونكف عن اتباعه ّأيھا األھل، ھا إن الوقت قد حان لنعلم أوالدنا أن يكونوا قدوة للمؤمنين  .ّ ّ من ّ

ّعندما يحل صباح األحد، ساعدوھم على أن يكونوا مرتاحين، مرتدين اللباس المناسب،  .خالل حضور اجتماع القربان
َوحاضرين روحيا للمشاركة في رمز ِّم قوة الروح القدس المنورة والبناءة والمعظمةّ القربان وتسليً ّ ِّ ًدعوا عائلتكم تمتلئ حبا  .ّ ّ  
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ّفيما تقدسون يوم الرب طو ] ينھضوا"[ادعوا أبناءكم وبناتكم لكي .ال النھار وتختبرون بركاته الروحية طوال األسبوعّ

  ١٦."راية لجميع األمم] ھم[كي يكون نور"ّمن خالل تقديس يوم الرب، " ،]يضيئوا[و
  

ل الذي ّيوم األوما زلت أذكر ال .ّمع مرور السنين، أواصل التفكير في أيام الرب التي قضيتھا في شبابي وأولى سنوات رشدي
ّأديت فيه خدمة القربان كشماس والفناجين الزجاجية الصغيرة التي مر ّ ّمنذ سنوات قليلة تم ترميم مبنى  .رتھا ألعضاء جناحناّ

ّوعندما فتح، اكتشفت بعض الفناجين الزجاجية الصغيرة التي بقيت مخبأة  ً.كنيسة في بلدتي، وبقي أحد أقسام المنبر مقفال ُ ُ
ّدم أحدھا إلي كتذكارُوق .لسنوات ّ.  

  
ًوأذكر أيضا صندوقا صغيرا أخضر اللون نقلناه معنا خالل خدمتنا في البحرية ً ًكان ذاك الصندوق يحوي صينية خشبية ورزما  .ً ُ ً ً

ّمن فناجين القربان كي تحل علينا بركة سالم العشاء األخير وأمله حتى في خضم المعارك ويأس الحرب ّ ّ.  
ّين القربان من أيام شبابي، أحدھما مخبأ في وادي منزل طفولتي المحمي واآلخر على بعد ألوف ّعندما أفكر في فناج ّ

ًالكيلومترات في المحيط الھادئ، يملؤني االمتنان ألن مخلص العالم كان مستعدا لتناول  ّ ّوألنه فعل  . من أجلي١٧"ّالكأس المرة"ّّ
ّ ببركة كفارته الال متناھية واألبدية١٨"ّكأسي ريا"ّذلك، يمكنني أن أردد مع داوود النبي  ّ.  

  
ُفي ھذا اليوم الذي يسبق يوم الرب، ومع استھاللنا ھذا المؤتمر العظيم، دعونا نذكر البركات والفرص التي تمنح لنا عندما  ّ

ٍنحضر اجتماع القربان كل أسبوع في أجنحتنا وفروعنا ّلنستعد ونتصرف في يوم الرب بما يغدق تلك البركات .ّ ّ  الموعودة علينا ّ
ّإنني أعطي شھادتي الخاصة على أن الفرح األعظم الذي نتسلمه في ھذه الحياة ھو في اتباعنا المخلص .وعلى عائالتنا ّّ ّّ عسى  .ّ

  .ّأن نحفظ وصاياه من خالل تقديس يوم الرب، تلك ھي صالتي، باسم يسوع المسيح، آمين
  

  مالحظات
  
 ١٢-١١: ٤الرسالة األولى إلى تيموثاوس  .١
  
 ٣: ٢التكوين  .٢
  
 ١١-٨: ٢٠الخروج  .٣
  
 ٧، ٥: ٤موسى  .٤
  
 ٣٢: ١٢، ١٧: ١٠، ٢٩: ٢ّ، يوحنا ٣٤-٣٢: ١٠تشمل بعض األمثلة مرقس  .٥
  
 ٢٨-٢٦: ٢٦ّمتى  .٦
  
 ٧-٦: ١٨ نافي ٣ .٧
  
 ١٣-١٢: ٢٧راجع المبادئ والعھود  .٨
  
 ١٣، ١٠- ٩: ٥٩المبادئ والعھود  .٩
  

 ١٦: ١٧ّيوحنا  .١٠
  

 ١٢: ٥٩لمبادئ والعھود ا .١١
  

١٢. Bryant S. Hinckley, Sermons and Missionary Services of Melvin Joseph Ballard [Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1949], p. 150  
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١٣. Mark 14: 21 JST  

  
 ١٢: ٦المبادئ والعھود  .١٤

  
 ٢٧: ٢مرقس  .١٥

  
 ٥: ١١٥المبادئ والعھود  .١٦

  
 ١١: ١١في  نا٣ .١٧

  
 ٥: ٢٣المزامير  .١٨


