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REVISION 3 

181st Annual General Conference 
Sunday Morning Session, April 3, 2011 

 
  ٌمنارة للعالم---ّالھيكل المقدس

  
  الرئيس توماس مونسن

  
ّإخوتي وأخواتي األحباء، أھدي محب ّتي وأخلص تحياتي لكل منكم وأصلي ليقود أبونا السماوي أفكاري ويلھم كلماتي فيما أتوجّ ّّ ه ٍّ

  .إليكم اليوم
  

ِدعوني أبدأ بتعليق أو اثنين حول الرسائل الجميلة التي سمعناھا ھذا الصباح من األخت ألرد واألسقف بورتن حول برنامج 
َكما أشير سابقا، تصادف ھذه السنة الذكرى الخامسة والسبعين لھذا البرنامج الملھ .اإلنعاش في الكنيسة ُ ً م الذي بارك حياة ُ

  .ً معرفة شخصية،رجال رأفة وبصيرة، ّ حظيت بشرف معرفة بعض رواد ھذا المسعى الرائعلقد .الكثيرين
  

ّوكما ذكر كلٌّ من األسقف بورتن واألخت ألرد، يولى أسقف الجناح مسؤولية االعتناء بالمحتاجين ممن يقيمون ضمن حدود 
ّكان ھذا شرفا حظيت به عندما ترأست، وأنا أسقف شاب في مدينة سو .جناحه ًلت اليك، جناحا من ألف وثمانين عضوا، من ً ًٍ

ًا لبرنامج اإلنعاش في الكنيسة ولمساعدة ّوكم كنت ممتن .كان فيه كثيرون يحتاجون إلى المساعدة .بينھم أربع وثمانين أرملة
  .جمعية اإلعانة ورابطات الكھنوت

  
ّأنا أعلن أن برنامج اإلنعاش في كنيسة يسوع المسيح لقديسي  ّخيرة ملھم من هللا القادر على كل شيء األّاأليامّ َ ُ.  

  
بالطبع كانت ھذه السنوات  .ّأيھا اإلخوة واألخوات، يصادف ھذا المؤتمر ذكرى مرور ثالث سنوات على تأييدي كرئيس للكنيسة

ًحافلة ومليئة بالتحديات ولكن أيضا ببركات ال تحصى ً  تكريسھا من إذ كانت الفرصة التي حظيت بھا لتكريس الھياكل وإعادة .ً
ّأكثر ھذه البركات متعة وقداسة، وأنا اليوم أود أن أحدثكم عن الھيكل ّ ً ً.  

  
ّفي خالل المؤتمر العام الذي عقد في شھر تشرين األو سميث في . ّ، عبر رئيس الكنيسة جوزف ف١٩٠٢أكتوبر من العام /لُ

  ١."حيث تدعو الحاجة إليھا لراحة الناس] العالم[ف أنحاء ة في مختلّبھياكل مبني"ًكلمته االفتتاحية عن أمله بأن نحظى يوما ما 
  

ً، تم بناء واحد وعشرين ھيكال، بما فيھا ١٩٨٠ و١٨٣٠في السنوات المئة والخمسين التي تلت تنظيم الكنيسة، أي بين العامين  ّ
، والتي شھدت بناء مئة وخمسة ١٩٨٠م ِقابلوا ذلك بالسنوات الثالثين التي تلت العا .إيلينويفي أوھايو ونافو في ھياكل كيرتالند 

ومع اإلعالن أمس عن ثالثة ھياكل جديدة، أصبح عدد الھياكل اإلضافية التي ھي في مرحلة البناء أو  .ًعشر ھيكال وتكريسھا
  .ّوستستمر ھذه األعداد باالزدياد ً. يبلغ ستة وعشرين ھيكالالتمھيد له

  
نحن نرغب في تسھيل الوصول إلى  .ّ، يتحول إلى واقع١٩٠٢ه في العام سميث بتحقيق. والھدف الذي أمل الرئيس جوزف ف

  .الھيكل ألعضائنا قدر اإلمكان
  

ّمنذ سنوات عديدة، قرأت عن مجموعة تضم أكثر من مئة  .ًا في ماناوس، البرازيلّويقع أحد الھياكل التي يجري بناؤھا حالي ُ
طيرة، للسفر إلى ما كان حينذاك الھيكل األقرب الواقع في ساو باولو، عضو تركوا ماناوس التي تقع في قلب غابة األمازون الم

  سافر ھؤالء القديسون المؤمنون بالقوارب طوال أربعة أيام عبر  .ٍ كيلومتر من ماناوس٤٠٠٠ُ أي على بعد حوالى ،في البرازيل
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الثة أيام إضافية من السفر في طرقات وعرة، وا الباصات لثّوبعد انتھاء ھذه الرحلة في المياه، استقل .نھر األمازون وروافده

ٍوبزاد قليل ومن دون أي مكان مريح للنوم ّ ٍ ّوبعد سبعة أيام وسبع ليال وصلوا إلى الھيكل في ساو باولو حيث تمت إقامة  .ٍ ٍ
ّغير أنھم كانوا قد تسلموا مراسيم  .بالطبع كانت رحلة عودتھم بالصعوبة ذاتھا .المراسيم األبدية بطبيعتھا الھيكل وبركاته، وعلى ّ

 واآلن، وبعد سنوات عديدة، ٢.ّالرغم من افتقارھم إلى المال، فقد كانوا ممتلئين بروح الھيكل وباالمتنان للبركات التي تسلموھا
ّتبث الھياكل الفرح في  .تمأل البھجة أعضاءنا في ماناوس فيما يشاھدون بناء ھيكلھم الخاص على ضفاف نھر ريو نيغرو

  .ُ بنيتينمالمخلصين أأعضائنا ا
  

ّتالمس روايات التضحيات المقدمة لتسلم البركات الموجودة  ّ، قلبي على الدوام وتبث في حسا متجدفقط في ھياكل هللاّ ً ّّ ًدا باالمتنان ّ
  .للھياكل

  
يسة في أوائل ّانضم أعضاء العائلة جميعھم إلى الكن .َاسمحوا لي بمشاركة قصة تيھي وتارارينا ماو ثام وأوالدھما العشرة

وسرعان ما بدأوا يرغبون في  .ً كيلومترا جنوب تاھيتي١٦٠ّالستينات، عندما ذھب المبشرون إلى جزيرتھم التي تقع على بعد 
  .الحصول على بركات ختم العائلة األبدية في الھيكل

  
 ٤٠٠٠قع على مسافة تزيد عن ھو ي. في ذلك الوقت، كان الھيكل األقرب إلى عائلة ماو ثام، ھيكل ھاملتون في نيوزيلندا
ولم تكن عائلة ماو ثام الكبيرة، التي كان  .ّكيلومتر جنوب غرب تاھيتي، وال يمكن بلوغه إال بالسفر الجوي الباھظ التكاليف

ّيصعب عليھا كسب عيشھا من مزرعة صغيرة، تملك المال لتسديد تكاليف السفر بالطائرة ولم يكن أمام أفرادھا أية فرصة 
ٍفاتخذ األخ ماو ثام وابنه جيرارد القرار الصعب باالنضمام إلى ابن آخر  .وظائف في جزيرتھم الواقعة في المحيط الھادئإليجاد  ّ

ّكان رب العمل يدفع تكاليف قدوم عماله إلى  ً. كيلومتر غربا٤٨٠٠كان يعمل في مناجم النيكل في كاليدونيا الجديدة التي تبعد  ّ
ّالمناجم غير أنه لم يؤمن    .تكاليف عودتھم إلى ديارھمّ

  
وكان األخ ماو . ّعمل رجال عائلة ماو ثام الثالثة ألربع سنوات في مناجم النيكل االستوائية، ينقبون عن الخام الثقيل ويحملونه

ًثام يعود وحده إلى دياره لزيارة قصيرة مرة في السنة، تاركا ابنيه في كاليدونيا الجديدة ّ.  
  

 .مل الشاق، كان األخ ماو ثام وابناه قد جمعوا ما يكفي من المال الصطحاب العائلة إلى ھيكل نيوزيلنداوبعد أربع سنوات من الع
  .ُوختموا لھذا الزمن ولألبدية، في تجربة مفرحة ال توصف .فذھب الجميع، باستثناء ابنة واحدة

  
ضافيتين ليدفع تكاليف سفر االبنة التي لم تذھب عاد األخ ماو ثام من الھيكل إلى كاليدونيا الجديدة مباشرة حيث عمل لسنتين إ

  . ابنة متزوجة وولدھا وزوجھا--- إلى الھيكل معھم
  

ّعندما تقدم األخ واألخت ماو ثام في السن، رغبا في الخدمة في الھيكل ُوفي ذلك الحين، كان ھيكل بابيتي في تاھيتي قد بني  .ّ
ّوكرس ف   ٣. فيهتين تبشيريتينقاما بتأدية خدمُ

  
ّھي مقدسة  .ھي مبنية من تجارب وشھادات .ھي مألى باإليمان والصوم .تي وأخواتي، الھياكل ھي أكثر من حجارة ومالطإخو

  .بالتضحية والخدمة
  

ُكان الھيكل القائم في كيرتالند، أوھايو أول ھيكل سيبنى في ھذا التدبير  وصىّكان القديسون في ذلك الحين فقراء ومع ذلك، أ .ّ
ٍ وحده يعرف ما مررنا به من فقر ومآس ّالرب: "وكتب الشيخ ھيبر كمبل عن تلك التجربة .َيكل، فكان أن بنوه ببناء ھّالرب

ّ الحقا، وبعد كل ما تم إنجازه بعناء، أجبر القديسون على مغادرة أوھايو والھيكل الذي أحبوه٤."وأوقات عصيبة إلنجازه ُّ ّ في  .ً
ّوأطلقوا على مكان تجمعھم  .على ضفاف نھر الميسيسيبي في والية إيلينوي---ً مؤقتاّمع أنه كان--- ًنھاية المطاف وجدوا ملجأ

ًاسم نافو، ورغبة منھم بتقديم كل ما لديھم مرة أخرى، وبإيمان غير متزعزع، بنوا ھيكال آخر إللھھم َ ٍ ً ّ ّ ّغير أن االضطھادات  .ً
ّباتت كبيرة، وفي حين كان ھيكل نافو بالكاد مكتمال، ھجروا من ُ ٍّ منازلھم ثانية فبحثوا عن ملجأ في مكان صحراوي ال يريده ً ٍ ٍ

  .أحد
  

ًوبدأ الكفاح والتضحية مجددا فيما عملوا ألربعين سنة لبناء ھيكل سولت اليك الذي يقف بمھابة في الساحة التي تقع جنوبا  ً ّ
  .بالنسبة إلينا نحن الحاضرين في مركز المؤتمرات اليوم
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فأعداد من عملوا وكافحوا للحصول ألنفسھم ولعائالتھم على البركات  .لطالما ارتبط بناء الھياكل وزيارتھا بنسبة من التضحية
ُالتي يمكن إيجادھا في ھياكل هللا ھي أعداد ال تحصى ٌ.  

  
ُّلم يرغب ھذا القدر من الناس في تقديم الكثير لتسلم بركات الھيكل؟ ركات األبدية التي تأتي من الھيكل، أولئك الذين يفھمون الب َ

ّوھم مستعدون لعبور  .ّ يستحق بذل أعظم التضحيات ودفع أكبر األثمان وخوض أصعب الكفاحاتھذه البركاتُّتسلم ّيعرفون أن 
ّالمسافات الطويلة وتخطي كل ال ّوتحمل كل الصعابعوائق ّ والتي تتيح ّة التي نتسلمھا في الھيكل ّ المراسيم الخالصيّھم يعون أن .ّ

ّلنا أن نعود يوما إلى أبينا السماوي في إطار عالقة عائلية أبدية وأن نمنح بركات وقوة من األعالي، تستحق كل تضحية وكل  ّ ّ ُ ً
  .جھد

  
فخمسة وثمانون في المئة من أعضاء الكنيسة يعيشون  .ًواليوم معظمنا ليس مضطرا لمواجھة صعوبات كبيرة بغية زيارة الھيكل

  .ً كيلومترا عن أحد الھياكل، وبالنسبة إلى الكثيرين من بيننا، ھذه المسافة أقصر بكثير٣٢٠ مسافة ال تبعد أكثر من اليوم على
  

ًإذا كنتم تزورون الھيكل من أجل شخصكم أنتم وإذا كنتم تعيشون على مسافة قريبة نسبيا من أحد الھياكل، فقد تقتصر تضحيتكم 
ّھنالك عمٌل كبير يجب القيام به في ھياكلنا بالنيابة عمن توفوا .مكة لزيارة الھيكل بانتظامعلى تخصيص الوقت في حياتكم المنھ ّ. 

 :سميث. ٍفي إعالن عظيم، قال الرئيس جوزف ف .ّوعندما نقوم بالعمل نيابة عنھم، نعلم أننا أتممنا ما ال يمكنھم القيام به ألنفسھم
ّلمة المحيطة بھم فيشع عليھم النور، وسيسمعون في عالم األرواح عن العمل ُبفضل جھودنا باسمھم، ستزال قيودھم وتزول الظ"

  . إخوتي وأخواتي ھذا العمل ھو عملنا٥."الذي قام به أوالدھم ھنا من أجلھم، وسيبتھجون معكم في تأديتكم ھذه الواجبات
  

ّة مراسيم الختم نيابة عن أسالفنا المتوفينًفي عائلتي، حصلت بعض أكثر التجارب قداسة وقيمة، عندما اجتمعنا في الھيكل لتأدي ً.  
  

ّحاليا لستم مؤھذھبتم ولكن إذا لم يسبق لكم أن زرتم الھيكل أو إذا سبق أن  لين لتوصية بدخول الھيكل، فما من ھدف تعملون ً
 توصية، وربما ّقد تتمثل تضحيتكم بمطابقة حياتكم مع ما ھو مطلوب للحصول على . من استحقاق زيارة الھيكلّلتحقيقه أھم

ّيكون ذلك من خالل التخلي عن العادات التي مارستموھا طويال والتي ال تؤھلكم للحصول على توصية ً ّوقد تتمثل بالتحلي  .ّ ّ
ًاحصلوا على توصية بدخول الھيكل واعتبروھا مقتنى  .ّمھما كانت، تأھلوا لدخول ھيكل هللا .باإليمان واالنضباط لدفع عشوركم

ّثمينا، ألنھا   . كذلك بالفعلً
  

ّولن تكونوا قد حصلتم على كل ما لدى الكنيسة لتقد ّ وتتسلموا كل البركات التي تنتظركم فيهّالربّمه إال بعد أن تدخلوا بيت ّ ّ. 
ّتشكل البركات التي نتسلمھا في ھياكل هللا أھم بركات عضويتنا في الكنيسة وأعظمھا على اإلطالق ّ.  

  
ًسن المراھقة، ضعوا الھيكل على الدوام ھدفا نصب أعينكمواآلن، يا أصدقائي الشباب في  وال تقوموا بما قد يحول دون  .ّ

ّأنا أشكر من من بينكم يزورون الھيكل بانتظام ليؤدوا المعموديات  .دخولكم أبوابه ومشاركتكم في البركات المقدسة واألبدية فيه َ
ال  .كي يستطيعوا المشاركة في ھذه المعموديات قبل بدء المدرسةبالنيابة عن الموتى، ويستيقظون في ساعات الفجر األولى، ل

  .يمكنني التفكير في طريقة أفضل من تلك الستھالل اليوم
  

... ًسيكون حسنا لو" :، الذي قال، اسمحوا لي أن أشارككم نصيحة حكيمة للرئيس سبنسر كمبلطفال الصغاروأنتم يا أھالي األ
ّأن ينظروا إلى الصورة كل يوم ] طفولتھم[ومنذ ] ألوالدھم[ًلھم صورة عن الھيكل فيمكن  غرفة نوم في منزّوضع األھل في كل

بالذھاب إلى [فيه اتخاذ القرار البالغ األھمية ] ّيتعين عليھم[العمر الذي ] يبلغون[وعندما  ].حياتھم[ًأن تصبح جزءا من ] إلى[
ً، سيكون قد اتخذ مسبقا]الھيكل ُ".٦  

  
  :بتدائيةّيرنم أطفالنا في اال

  ّأحب أن أرى الھيكل،
  .ّاأليامسأدخله في يوم من 
  ًسأقطع عھدا مع أبي؛

  ٧.سأعد بالطاعة
  

ّأناشدكم أن تعلموا أوالدكم أھمية الھيكل ّ.  
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 وبذھابي .ًوغالبا ما نكون محاطين بما قد يجذبنا إلى األسفل .ًمليئا بالكثير من التحديات والصعوباتللعيش ًقد يكون العالم مكانا 

ّوذھابكم إلى بيوت هللا المقدسة وبتذكرنا العھود التي نقطعھا فيھا، نصبح أكثر قدرة على احتمال كل صعوبة وتخطي كل ّّ  . تجربةّ
ّفي ھذا المكان المقدس، سنجد السالم؛ سنتجدد ونتقوى ّ ّ.  

  
ًواآلن، إخوتي وأخواتي، دعوني أذكر ھيكال واحدا بعد قبل أن أختتم كلمتي ُ غير البعيد، عندما تبنى ھياكل جديدة في المستقبل .ً

ًأنا أتحدث عن الھيكل الذي يجري بناؤه حاليا في روما، إيطاليا . سنة٢٥٠٠ّحول العالم، سيقوم أحدھا في مدينة تأسست منذ  ّ.  
  

، له الوظائف ذاتھا وفيه بركات ومراسيم مماثلة لسواه بناؤه في أحد أقدم ّوحده ھيكل روما في إيطاليا يتم  .ّكل ھيكل ھو بيت 
َالمواقع التاريخية في العالم، في مدينة بشر فيھا رسوال القدم بطرس وبولس بإنجيل المسيح واستشھدا ِ ّ.  

  
ُأكتوبر الماضي، ولدى اجتماعنا في موقع ريفي جميل في شمال شرق روما، أتيحت لي الفرصة ألرفع /لّفي شھر تشرين األو

شعرت باإللھام لدعوة السيناتور اإليطالي، لوسيو ماالن، ونائب رئيس بلدية  . األساسّصالة تكريس فيما تھيأنا لوضع حجر
ٍفقد شارك كلٌّ منھما في القرار الذي سمح لنا ببناء ھيكل في  .روما، جوسيبي تشاردي، ليكونا بين أوائل من يجرفون التراب

  .مدينتھما
  

ًكان ذاك اليوم غائما ولكن دافئا، وعلى الرغم من احتم ّوبينما رنمت الجوقة  .على بضع قطراتاألمر ال سقوط المطر، اقتصر ً
 السماء واألرض اجتمعتا في ترنيمة مجيدة من المديح واالمتنان  ّ، شعر الجميع بأن"روح هللا"الرائعة باللغة اإليطالية ألحان 

  .لم يستطع الحاضرون حبس دموعھم .ّالقادر على كل شيء
  

ّالمؤمنون في ھذه المدينة األبدية المراسيم األبديّوفي يوم مقبل، سيتسلم    .ّة بطبيعتھا في بيت مقدس ّ
  

ّأعبر عن امتناني الدائم ألبي السماوي على الھيكل الذي يجري بناؤه حاليا في روما وعلى كل ھياكلنا، أ يقف كلٌّ منھا  . كانتينماًّ
ّمنارة للعالم، وتعبيرا عن شھادتنا على أن هللا، أبانا ً ّ السماوي، حي، وعلى أنه يرغب في مباركتنا وفي مباركة أبنائه وبناته من ً ّ

  .ً الحياة بعد الموت حقيقية وأكيدة تماما كحياتنا ھنا على األرضّكلٌّ من ھياكلنا ھو تعبير عن شھادتنا على أن .جميع األجيال
  

ّإخوتي وأخواتي األحباء، أصلي كي نقدم التضحيات الضرورية مھما كانت ّ ، لزيارة الھيكل والحصول على روح الھيكل في ّ
ّلنتبع خطى ربنا ومخلصنا، يسوع المسيح، الذي قام بالتضحية األسمى من أجلنا، كي نحصل على الحياة األبدية  .قلوبنا ومنازلنا ّ

  .ّواإلعالء في مملكة أبينا المساوي، أصلي باسم يسوع المسيح، آمين
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