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16 Oaks 
PD50038633-April General Conference 

Saturday A.M., March 31, 2012 
 

 التضحية
 

 الشيخ دالين أوآس
 

 من رابطة الرسل اإلثني عشر
 

 ١."الحدث األآثر سمّوًا من بين آّل األحداث منذ فجر التاريخ وحّتى األبدّية"لقد ُوصفت تضحية يسوع المسيح التكفيرّية بأّنها 
 .سبقت هذه التضحية الذبائح بالحيوانات المطلوبة بموجب قانون موسى .ذه التضحية الرسالة المحورّية لكّل األنبياءتشّكل ه

ابن اهللا فهي لذلك أبدّيٌة غير ] ... أي[إلى هذه الضحّية العظيمة واألخيرة ] يشير"[وأعلن أحد األنبياء أّن معنى هذه التضحيات 
قّدمت هذه  .تحّمل يسوع المسيح عذابًا يفوق اإلدراك من أجل جعل نفسه ذبيحًة لخطايا الجميعلقد  ).١٤: ٣٤ألما " (محدودٍة

 آلمات هنا ونذآر .التضحية الخير األسمى، الخروف الصحيح الطاهر، مقابل الحّد األقصى من الشّر أي خطايا العالم بأسره
 :التالية البارزة سنو إاليزا

 
 إرادته؛ بملء الغالي بدمه ضّحى

 
 إرادته، بملء بحياته ضّحى

 
 الذنب، أجل من الخطيئة من خالية تضحيٌة

 
 ٢.يموت عالٍم إنقاذ أجل من

 
 .الخالص خّطة صلب في هي المسيح يسوع آّفارة أي التضحية هذه إّن
 

 ألهّمية التضحية في إّن العذاب الذي يفوق اإلدراك الذي عرفه يسوع المسيح أنهى تقديم الذبيحة بإراقة الدم، لكّنه لم يضع حّدًا
آذبيحٍة ] نقّدم له"[يطلب مخّلصنا مّنا أن نستمّر بتقديم التضحيات ولكّن التضحيات التي يوصينا بها اليوم هي أن  .خّطة اإلنجيل

 يعني ذلك بشكٍل أساسي –آما يوصي آّل واحٍد مّنا أن يحّب اآلخر ويخدمه  ).٢٠: ٩ نافي ٣" (قلبًا منكسرًا وروحًا منسِحقًا
التضحية تجلب برآات : "في ترنيمة ملَهمة نغّني .تقديم محاآاة بسيطة لتضحيته عبر التضحية بوقتنا الخاص وأولوّياتنا األنانّية

 ٣"السماء

 
ال يتضّمن ذلك التضحيات التي ُنضطّر إلى القيام بها أو  .سأتحّدث عن هذه التضحيات الفانية التي يطلب مّنا مخّلصنا أن نقوم بها

 ).٢٩: ٢٦ نافي ٢راجع (ل التي تحّفزها المصلحة الشخصّية بدل الخدمة أو التضحية األعما
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 :أّوًال
 

خالل السنوات األولى من التاريخ المسيحي، قتل الحكم في روما  .يحفل تاريخ المسيحّية بالتضحية بما في ذلك التضحية األعظم
 عندما قّسمت الجداالت العقائدّية المسيحّيين، اضطهدت بعض وفي القرون التالية، .آالف الشهداء إليمانهم بيسوع المسيح

وُيعتبر المسيحّيون الذين ُقتلوا على يد مسيحّيين آخرين الشهداء  .المجموعات أعضاء المجموعات األخرى وأمرت بقتلهم أحيانًا
 .الذين آان استشهادهم األآثر مأساوّيًة في الديانة المسيحّية

 
اختار البعض تكريس  .يحّيين التضحيات طوعًا وقد حّفزهم على ذلك إيمانهم بالمسيح والرغبة في خدمتهلقد قّدم العديد من المس

تتضّمن هذه المجموعة النبيلة المنضّمين إلى الرهبانّيات المختلفة في الكنيسة الكاثوليكّية  .حياتهم الكاملة آراشدين لخدمة المعّلم
إّن األمثلة التي يقّدمها هؤالء تشّكل تحّديًا  .رين مسيحّيين في عّدة طوائف بروتستنتّيةوأولئك الذين آّرسوا حياتهم للخدمة آمبّش

ومصدر إلهام لنا ولكن ال ُيتوقَّع من أآثرّية المؤمنين بالمسيح تكريس حياتهم آاملًة للخدمة الدينّية آما أّن الجزء األآبر منهم غير 
 .قادٍر على القيام بذلك

 
 :ثانيًا

 
وفي هذا المجال،  .ضحيات بالنسبة إلى أآثرّية أتباع المسيح أعماًال يمكننا القيام بها يومّيًا في حياتنا الشخصّية العادّيةتتضّمن الت

إّن تضحياتهم أي تضحياتكم أنتم أّيها اإلخوة  .أنا ال أعرف مجموعة يقوم أعضاؤها بتضحيات أآثر من قّديسي األّيام األخيرة
 .ي األرضّية المألوفة لتحقيق الذاتواألخوات ال تشبه المساع

 
إّن تضحياتهم البطولّية بحياتهم وعالقاتهم العائلّية وَمواطنهم ووسائل راحتهم هي في  .اُألول هم رّوادنا المورمونأمثالي إّن 

ه دعوته لقد تحّدثت سارا ريتش عّما حّفز هؤالء الرّواد عندما وصفت زوجها شارلز عند تلّقي .أساس اإلنجيل الُمستعاد
آانت تلك الفترة فترة تجربة فعلّية لي ولزوجي أيضًا؛ ولكّن واجبنا آان أن نفترق لفترٍة من الزمن وبما أّننا نعرف " :التبشيرّية

المساهمة في بناء ملكوت ... نطيع إرادة الرّب، رغبنا في أن نضّحي بمشاعرنا الخاّصة من أجل المساعدة في عمل ] آّنا[أّننا 
 ٤."ألرضاهللا على ا

 
أّما اليوم، فنقطة القّوة األبرز لكنيسة يسوع المسيح لقّديسي األّيام األخيرة هي الخدمة غير األنانّية والتضحية اللتان يقوم بهما 

سأل آاهٌن مسيحي يومًا الرئيس غوردن هنكلي ُقَبيل إعادة تكريس هيكٍل من هياآلنا لَم لم يكن يحتوي على أّي إشارٍة  .أعضاؤها
حياة "هي نحن فأجاب الرئيس هنكلي قائًال إّن رموز إيماننا المسيحي  .يب وهو الرمز األآثر شيوعًا في الديانة المسيحّيةللصل
 . وبالفعل، إّن حياتنا المليئة بالخدمة والتضحية تشّكل التعبير األفضل اللتزامنا بخدمة المعّلم وإخوتنا٥."شعبنا

 
 :ثالثًا

 
نتيجًة لذلك،  .لقّديسي األّيام األخيرة ليس لدينا رجال دين يتلّقون تدريبًا مهنّيًا ويتقاضون راتبًانحن في آنيسة يسوع المسيح 

يتحّمل األعضاء العادّيون الذين تتّم دعوتهم لقيادة رعّياتنا وخدمتها آامل عبء إدارة اجتماعات آنيستنا وبرامجها ونشاطاتها 
طبعًا نحن لسنا الوحيدين الذين لدينا  . رعّية في الواليات المّتحدة وآندا فقط١٤٠٠٠وهم يقومون بذلك في أآثر من  .الكثيرة

إّال أّن الوقت الذي يكّرسه أعضاؤنا لتدريب بعضهم البعض وإدارة شؤون  .أعضاء عادّيون من رعّياتنا يخدمون آمعّلمين وقادة
ًا آّل عائلة في رعّياتنا زيارًة من قبل مدرِّس منزلي، وتشّكل جهودنا آي تتلّقى شهرّي .بعضهم البعض هو آبيٌر فعًال بالمقارنة

نحن ال نعرف أّي خدمة  .اإلعانة، خير مثاٍل على ذلك لجمعّية التابعات الزائرات وآّل امرأة بالغة زيارًة من قبل المدّرسات
 .مشابهة في أّي مؤّسسة في العالم
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إّنهم يشّكلون اليوم  .ن من ِقبل قّديسي األّيام األخيرة هو عمل مبّشريناولعّل أفضل األمثلة المعروفة للخدمة والتضحية الفريدَتي
وهم يكّرسون بين ستة أشهر وسنَتين من حياتهم  . رجل وامرأة من البالغين٥٠٠٠ شابٍّ وشاّبة وأآثر من ٥٠٠٠٠أآثر من 

يتضّمن عملهم دائمًا التضحية، بما في  .الم بلدًا حول الع١٦٠لتعليم إنجيل يسوع المسيح وتأمين الخدمة اإلنسانّية في أآثر من 
 .ذلك السنوات التي يمنحونها من أجل عمل الرّب والتضحيات التي يقومون بها لتأمين األموال الضرورّية للقيام بخدمتهم

 
 رفقة المبّشرين أّما الذين يبقون في المنزل، أي الوالدان وأفراد العائلة اآلخرين، فيقومون بالتضحيات هم أيضًا باستغنائهم عن

رَوت  .تلّقى شاٌب برازيلي مثًال دعوًة تبشيرّية فيما آان يعمل ليعيل إخوته وأخواته بعد وفاة أبيه وأّمه .الذين أرسلوهم وخدمتهم
ن يكونوا إحدى السلطات العاّمة أّن هؤالء األوالد اجتمعوا في مجلٍس وَتذّآروا أّن والديهم المتوّفيين آانا قد عّلماهم أّنه عليهم أ

 سنة من العمر مسؤولّية العمل من أجل إعالة ١٦فقبِِل الشاّب دعوته التبشيرّية وتحّمل شقيقه البالغ  .حاضرين دائمًا لخدمة الرّب
 . يعرف الجزء األآبر مّنا العديد من األمثلة األخرى عن التضحية من أجل تأدية مهّمة تبشيرّية أو دعم أحد المبّشرين٦.العائلة
 . نعرف أّي خدمة تطّوعّية أو تضحية مماثلة في أّي مؤّسسة أخرى في العالمنحن ال

 
آيف تقنعون شبابكم واألعضاء األآبر سّنًا في آنيستكم بأن يترآوا درسهم أو فترة تقاعدهم ويضّحوا : "غالبًا ما يسألنا الناس

 نعمته في العذاب –ف ما قام به مخّلصي من أجلي عندما أعر" :لقد سمعت العديد من األشخاص يجيبون آالتالي "بهذه الطريقة؟
 . أشعر بالشرف لقيامي بالتضحية البسيطة التي ُتطلب مّني خدمًة له–بسبب خطاياي وفي التغّلب على الموت ألحيا من جديد 

الجواب هو آما أوضح أحد األنبياء  آيف نقنع أتباع المسيح هؤالء بالخدمة؟." أريد أن أشارآكم هذا اإلدراك الذي منحني إّياه
 ٧]."بكّل بساطة[نطلب منهم، "

 
ومن التضحيات األخرى الناجمة عن العمل التبشيري، تلك التي يقوم بها من يعمل بموجب تعاليم المبّشرين ويصبح عضوًا في 

 .خسارة أصدقائهم وروابطهم العائلّيةبالنسبة إلى العديد من المهتدين، تكون هذه التضحيات مهّمًة جّدًا، وهي تتضّمن  .الكنيسة
 

 .منذ سنوات عديدة، سمع المشارآون في هذا المؤتمر قّصة شابٍّ وجد اإلنجيل الُمستعاد فيما آان يدرس في الواليات المّتحدة
فأجاب الشاّب  .وُقبيل عودة هذا الشاب إلى وطنه األّم، سأله الرئيس غوردن هنكلي عّما سيحّل به عندما يعود إلى بلده مسيحّيًا

 ."أّما بالنسبة إلى مستقبلي ومهنتي فقد ُتقفل األبواب آّلها في وجهي .قد ينبذونني ويعتبرونني ميتًا" ".سيخيب ظّن عائلتي: "قائًال
 

 "وهل أنت مستعدٌّ أن تدفع هذا الثمن الباهظ من أجل اإلنجيل؟:"سأله الرئيس هنكلي عندئٍذ
 

 ٨"ما المهّم غير ذلك إذًا؟: "وعندما أجابه الرئيس بنعم قال له الشاّب " أليس آذلك؟،ه صحيحإّن" :أجاب الشاّب بعينين دامعتين
 .هذه هي روح التضحية الموجودة لدى العديد من أعضائنا الُجدد

 
 يتفّرد إّن خدمة الهيكل هي عمٌل .تظهر أمثلٌة أخرى عن الخدمة والتضحية في حياة األعضاء المؤمنين الذين يخدمون في هياآلنا

ليس لدى قّديسي األّيام األخيرة عادُة  .به قّديسو األّيام األخيرة ولكن من المفترض أن يفهم المسيحّيون آّلهم معنى هذه التضحية
 .الخدمة في الدير ولكّننا نفهم تضحية اآلخرين ونقّدرها عندما يحّفزهم إيمانهم المسيحي على تكريس حياتهم لذلك النشاط الديني

 
قام والٌد مؤمٌن  . الرئيس توماس مونسن في هذا المؤتمر منذ سنة واحدة فقط على مثٍل للتضحية المرتبطة بخدمة الهيكلأطلعنا

من قّديسي األّيام األخيرة بعمل شاّق يتطّلب مجهودًا جسدّيًا آبيرًا في مكان بعيد على جزيرة نائية في المحيط الهادئ، وذلك لمّدة 
وأوضح  .ني المال الكافي ألخذ زوجته وأوالده العشرة للزواج والختم لألبدّية في هيكل نيوزلنداسّت سنوات، من أجل أن يج

أولئك الذين يفهمون البرآات األبدّية التي تأتي من الهيكل، يعرفون أّن تسلُّم هذه البرآات يستحّق بذل : "الرئيس مونسن التالي
 ٩."حاتأعظم التضحيات ودفع أآبر األثمان وخوض أصعب الكفا
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أنا أراآم تؤّدون  .أنا ممتنٌّ لألمثلة الرائعة عن الحّب والخدمة والتضحية المسيحّية التي رأيتها في صفوف قّديسي األّيام األخيرة
آما أراآم تؤّدون المهّمات التبشيرّية على نفقتكم  .دعواتكم الكنسّية وذلك على حساب وقتكم ومواردآم في الكثير من األحيان

 الشخصّية جهودآم بواسطة الفقراء تعيلون أراآم .أراآم تتطّوعون بمهاراتكم المهنّية بكّل سعادة في خدمة إخوتكم .الخاّصة
وتؤّآد آّل ذلك دراسة شاملة على صعيد البلد استنتجت أّن  ١٠.اإلنسانّية والمساهمات لإلنعاش الكنيسة برنامج دعم وعبر

يتطّوعون ويقّدمون الهبات أآثر بكثير من األميرآي "قّديسي األّيام األخيرة األعضاء الناشطين في آنيسة يسوع المسيح ل
 ١١." في المئة٢٠المتوّسط وهم حّتى أآثر سخاًء بوقتهم وأموالهم من األشخاص المتدّينين للغاية في أميرآا ونسبتهم 

 
 :التالي المخّلص بتعليم تذّآرنا  وهي.جميعًا إّن أمثلة آهذه عن العطاء لآلخرين تقّوينا

 
 . ...إن أراد أحٌد أن يأتي ورائي فلينُكر نفسه"
 
 ).٢٥-٢٤: ١٦مّتى " (فإّن من أراد أن يخّلص نفسه ُيهِلكها، ومن ُيهِلك نفسه من أجلي يِجدها"
 

 :رابعًا
 

ّرس األّمهات أنفسهّن تك .لعّل األمثلة األآثر شيوعًا وأهّميًة عن الخدمة والتضحية المتفانَيتين هي تلك التي نراها في عائالتنا
إّن التضحيات التي نراها في إطار خدمة  .ويعطي األزواج من نفسهم من أجل إعالة زوجاتهم وأوالدهم .لحمل األوالد ورعايتهم

 .عائالتنا المهّمة أبدّيًا آثيرٌة جّدًا لدرجة أّنه ال يمكن ذآرها، وهي مألوفٌة جّدًا فال حاجة لذآرها
 

يسي األّيام األخيرة المتفانين يتبّنون األوالد ومنهم من ذوي الحاجات الخاّصة، ويستقبلون في عائالتهم أنا أرى أيضًا بعض قّد
أنا أراآم تهتّمون بأعضاء  .أطفاًال يوضعون تحت رعايتهم فيمنحوهم األمل والفرص التي ُحرموا منها بسبب ظروف سابقة

إّن الرّب يراآم أيضًا وقد دفع  .مراض عقلّية وجسدّية وآثار التقّدم في السّنعائالتكم وجيرانكم الذين يعانون من عيوب ُخُلقّية وأ
 ١٢."عندما تضّحون من أجل بعضكم البعض ومن أجل أوالدآم، سيبارآكم الرّب"أنبياءه إلى اإلعالن أّنكم 

 
ة خاشعة لمخّلصنا يحترمون القَيم األبدّية أنا أؤمن بأّن قّديسي األّيام األخيرة الذين يمنحون الخدمة والتضحية المتفانَيَتين بمحاآا

ينظر قّديسو األّيام األخيرة إلى تضحياتهم بالوقت والموارد آجزٍء من تعّلمهم  .بدرجٍة أآبر من أّي مجموعة أخرى من الناس
الدين الذي ال "ّن الذي يعّلمنا أ) محاضرات حول اإليمان (Lectures on Faithإّنها حقيقة ُآشَفت في آتاب  .وتأهّلهم لألبدّية

إّن اهللا قد رسم أن ينعم اإلنسان ...  .يطلب التضحية بكّل شيء ال يملك أبدًا القّوة لتأمين اإليمان الضروري للحياة والخالص
 ١٣."بالحياة األبدّية عبر هذه التضحية، وعبرها وحدها

 
أتباع المسيح أن نقوم بتضحياتنا الخاّصة من أجل وآما تقع تضحية يسوع المسيح التكفيرّية في قلب خّطة الخالص، علينا نحن 

 .االستعداد للمصير الذي تؤّمنه لنا هذه الخّطة
 

وأعرف أّننا نملك ضمانة الخلود وفرصة الحياة األبدّية  .هللا اآلب األبدي الوحيد المولود أنا أعرف أّن يسوع المسيح هو االبن
 .ادينا وأنا أشهد عليه باسم يسوع المسيح، آمينإّنه رّبنا ومخّلصنا وف .بفضل تضحيته التكفيرّية
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102 
 
 .وإخوتنا المعّلم بخدمة اللتزامنا األفضل التعبير تشّكل والتضحية بالخدمة المليئة حياتنا إّن
 

 التضحية
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 الشيخ دالين أوآس
 
 مل التبشيريالع
 

 التضحية
 

 الخدمة
 

 عمل الهيكل


