
April 2012 Sunday P.M. --- 51 Elder L. Tom Perry, 102 Arabic p.1 

 
51 Perry 

PD50038633-April General Conference 
Sunday P.M., April 1, 2012 

 
 

  ّقوة الخالص
 
 

  توم بيري. الشيخ ل
 
 

  من رابطة الرسل اإلثني عشر
 
 

ّلدي صديق مقرب يرسل لي ربطة عنق جديدة ألرتديھا خالل الجلسة التي أتحدث فيھا في كل مؤتمر عام ّ ّھو يتمتع بذوق  .ّّ

   تعتقدون ذلك؟رفيع، أال
 

ّيواجه صديقي الشاب بعض التحديات الصعبة ٍھي تقيده في نواح، ولكنه رائع في نواح أخرى. ّ ٍّ ّمثال، تحاكي شجاعته كمبشر  .ّ ً

ّأعتقد أن عقل سكوت ال يمكن أن يتخيل أن  .فبساطة إيمانه تجعل قناعاته ثابتة وراسخة بشكل مذھل .شجاعة أبناء موصايا ّّ
ّعضاء في كنيسة يسوع المسيح لقديسي األيام األخيرة وأن الجميع لم يقرأوا كتاب مورمون وال يتمتعون بشھادة الجميع ليسوا أ ّ ّّ
  .على حقيقته

 
ّدعوني أخبركم عن حدث في حياة سكوت وقع في المرة األولى التي استقل فيھا الطائرة بمفرده لزيارة أخيه ّسمع أحد الركاب  .ّ

  :قريب حديث سكوت مع الشخص الذي كان بجانبهًالذي كان جالسا في مقعد 
 
  "ما اسمك؟ .ًمرحبا، اسمي سكوت"
 

  .فأخبره الجالس في المقعد بجانبه باسمه
 
  "ما ھي مھنتك؟"
 
  ."أنا مھندس"
 
  "أين تعيش؟ .ھذا جميل"
 
  ."في الس فيغاس"
 
  "ھل تعرف مكان ھيكل المورمون؟ .لدينا ھيكل ھناك"
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  ."ھو مبنى جميل .نعم"
 
  "ّ أنت مورموني؟ھل"
 
  ."ّكال"
 
  "ھل قرأت كتاب مورمون؟ .ّإنھا ديانة رائعة .ًحسنا، عليك أن تكون كذلك"
 
  ."ّكال"
 
  ."ّإنه كتاب عظيم .ًحسنا، عليك القيام بذلك"
 

ّلطالما كانت كلمات النبي جوزف سميث الواردة في صفحة  . كتاب مورمون ھو كتاب عظيم–ّأوافق سكوت الرأي من كل قلبي 
ّمقدمة كتاب مورمون مميزة بالنسبة إلي ّ ّلقد قلت لإلخوة إن كتاب مورمون أصح كتاب على األرض واإلنسان سيقترب من " :ّ ّ ُ

  ."ّهللا أكثر بمتابعة تعاليم ھذا الكتاب من أي طريق آخر
 

ّ نتحفز التباع مثال ّبينما نستعد ونشارك في ھذه الصفوف، دعونا .في صفوف مدرسة األحد، ندرس ھذه السنة كتاب مورمون ّ

ّسكوت الشجاع في مشاركة حبنا لھذا النص المقدس المميز مع أشخاص آخرين ليسوا من ديننا ّ ّّ.  
 

ّيعبر العدد األخير من اإلصحاح األول من  ّأما أنا نافي فإني : "يكتب نافي .ّ نافي عن موضوع أساسي في كتاب مورمون١ّ ّ
ّسأظھركم على أن رحمة الرب الرفيقة تع ّم من اصطفاھم بسبب إيمانھم فتقويھم حتى تتيح لھم الخالصّ ّ َ   ).٢٠: ١ نافي ١" (ّ

 
ّأود أن أتحدث عن الطريقة التي يخلصنا فيھا كتاب مورمون، وھو رحمة الرب الرفيقة المحفوظة لھذه األيام األخيرة، من خالل  ّ ّ ّ ّ

  .عقيدة المسيح]" ّاألصح"[ّتعليمنا بطريقة نقية ھي 
 

 .ًكان ذھاب لحي إلى الصحراء مع عائلته خالصا من دمار أورشليم .َد من قصص كتاب مورمون قصص خالصّيشكل العدي
ّوقصة اليارديين ھي قصة خالص تماما كقصة المولقيين ّ ّ ّ ّأما ألما االبن فخلص من الخطيئة .ًّ ُ ومحاربو حيالمان المراھقون  .ّ

ِّوكلٌّ من نافي ولحي خلصا من .ِّخلصوا في المعركة   .ّإن موضوع الخالص واضح في كتاب مورمون بأكمله . السجنُ
 

ًثمة قصتان في كتاب مورمون تتشابھان كثيرا وتعلمان درسا مھما ً ًّ ّّ ًاألولى ھي من سفر موصايا، اعتبارا من اإلصحاح التاسع  .ّ

ّشن الالمانيون الحرب على .ّنتعرف من خاللھا إلى الملك لمحي الذي عاش في أرض نافي .عشر وكانت نتيجة  . شعب لمحيّ
ّكان سالم غير مستقر  .ّالحرب أن أتاح الالمانيون للملك لمحي حكم شعبه على أن يعيش في عبوديتھم َ –١٩راجع موصايا (ٌ

٢٠.(  
 

ّوعندما ضاق شعب لمحي ذرعا بانتھاكات الالمانيين، أقنعوا ملكھم بأن يحارب الالمانيين ّ ّھزم شعب لمحي ثالث مرات .ً ُ. 
ّأخيرا اتضعوا وصرخوا إلى الرب بحرارة ليخلصھم  . عليھم أثقال كبيرةُوالقيت ّ ّ  ١٥يخبرنا العدد  ).١٤–١: ٢١راجع موصايا (ً

ّولكن الرب تباطأ في سماع صراخھم بسبب شرورھم؛ ومع ذلك فقد سمع الرب صراخھم " :ّ عن جواب الرب٢١في اإلصحاح  ّ ّ

ّوبدأ يرقق قلوب الالمانيين فيخففوا أثقالھ ّم؛ إال أنه لم ير أن وقت خالصھم من العبودية قد حانّّ ّ َ ّ ّ".  
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-ّوبعد وصول عمون ومجموعة صغيرة من الرجال من زاراحملة بوقت قليل وضعوا، مع جدعون، وھو أحد قادة شعب لمحي

ّخطة نجحت فتخلصوا من انتھاكات الالمانيين ّ   .بسبب شرورھم لماذا؟ .ّتباطأ الرب في سماع صراخھم .ً
 
ًقصة الثانية مماثلة في جوانب كثيرة ولكنھا مختلفة أيضاال ّ   .٢٤ّترد ھذه القصة في موصايا  .ّ
 

ّكان ألما وشعبه قد استقروا في بالد حيالم، حين ھجم جيش من الالمانيين على حدود البالد ًفالتقوا ووجدوا حال سلميا  .ّ ّ راجع (ًّ
ًمانيين يفرضون إرادتھم على شعب ألما ووضعوا عليه أثقاال كبيرة وبعد فترة قصيرة، بدأ قادة الال ).٢٩-٢٥: ٢٣موصايا  ّ

ًوأتاھم صوت الرب في شدائدھم قائال" نقرأ، ١٣في العدد  ).٨: ٢٤راجع موصايا ( ّارفعوا رؤوسكم وتعزوا ألني أعرف  :ّ ّ

ّالعھد الذي عقدتموه معي؛ وسأعقد عھدا مع قومي وأخلصھم من العبودية ّ ً".  
 

ِّخلص شعب ألم ّا من أيدي الالمانيين وعاد سالما ليتحد بشعب زاراحملةُ ً ّ.  
 

ًكان شعب ألما مسالما وأكثر برا؛ كان  :ّمن الواضح أن الفوارق كانت كثيرة ما كان الفرق بين شعب ألما وشعب الملك لمحي؟ ًّ
ّأفراده قد تعمدوا وقطعوا عھدا مع الرب؛ لقد اتضعوا أمام الرب حتى قبل بدء محنھم ّّ ّ ً ّھذه الفوارق كلھا جعلت من المناسب  .ّ

ّوالعادل أن يخلصھم الرب بسرعة وبطريقة عجائبية من اليد التي أبقتھم في العبودية ّ ّ ّتعلمنا ھذه النصوص المقدسة عن قوة  .ّ ّ ّ ُ

  .ّخالص الرب
 

ّتعدنا النبوءات التي تتحدث عن حياة يسوع المسيح ومھمته بالخالص الذي سيوفره ّ ًفكفارته وقيامته تتيحان لكل منا مخرجا من  .ّ ّّ ًّ ُ

ّالموت الجسدي وإذا تبنا، مخرجا من الموت الروحي، الذي ترافقه بركات الحياة األبدية ّأعلن هللا لموسى الوعود بالكفارة  .ً

نسان وحياته ّألن عملي ومجدي ھو إحداث خلود اإل: "والقيامة والوعود بالخالص من الموت الجسدي والروحي عندما قال
  ).٣٩: ١موسى " (األبدية

 
ّفي مقابل المعتقدات الجميلة التي تحملھا لنا النصوص المقدسة، نجد قوى العلمانية المعاكسة تحارب المعتقدات القديمة التي  ّ

ّ كتابات منحتنا اإلرشاد خالل ھذه القرون الكثيرة لتحديد القيم والمعايير األبدي–ّتحملھا الكتابات المقدسة   .ة لسلوكنا في الحياةٌ
ّيقولون إن التعاليم في الكتاب المقدس خاطئة وإن تعاليم المعلم قديمة ّ ّ ّيدعون أن كل شخص يجب أن يتمتع بالحرية ليحدد  .ّ ّ ّّ ّ ّّ

ّمعاييره الخاصة؛ يحاولون تشويه حقوق المؤمنين، بما يخالف ما يتم تعليمه في النصوص المقدسة وفي كلمات األنبياء ّ ّ.  
 
ُ لھا من بركة أن تكون قصة مھمة ربنا ومخلصنا معلنة في كتاب مورمون لتضيف شھادة ثانية على العقيدة المعلنة في الكتاب يا ّ ّ ّّ

ًلم من المھم للعالم أن يملك الكتاب المقدس وكتاب مورمون معا؟ .ّالمقدس ّ ّ  . نافي١ من ١٣ّأعتقد أن اإلجابة واردة في اإلصحاح  َ
ّ، سوف تثبت صحة ]كتاب مورمون[ّھذه السجالت األخيرة التي رأيتھا بين األمم  ً:وخاطبني المالك قائال" :ّدون نافي ما يلي
ُأي سجالت رسل الحمل االثني عشر، وتنادي باألمور الواضحة النفيسة التي انتزعت منھا؛ ] ّالكتاب المقدس[ّالسجالت األولى  ّ

ّ حمل هللا ھو ابن اآلب األبدي ومخلص العالم، وأن على الجميع اإلقبال إليه وإال ّوتذيع بين القبائل واأللسنة والشعوب جميعھا أن ّ ّ ّ
  ).٤٠العدد " (ُفلن يتاح لھم الخالص

 
ّليس أي من الكتاب المقدس أو كتاب مورمون كافيا بحد ذاته ًّ ّھما ضروريان معا بالنسبة إلينا لنعلم ونتعلم عن عقيدة المسيح  .ّ ّ ً ّ

ٍّحاجة أحدھما إلى اآلخر ال تقلل من شأن أي منھماو .ّالكاملة والتامة ّيعتبر الكتاب المقدس وكتاب مورمون ضروريين  .ّ ّ ُ
ّوكما علم الرئيس عزرا تافت بنسن بكل قوة .لخالصنا وإعالئنا ّ ُ ًعندما يستعمل الكتاب المقدس وكتاب مورمون سويا، يھدمان " :ّ ّ ّ ُ
  ).A New Witness for Christ,” Ensign, Nov. 1984, 8“" (المبادئ الخاطئة

 
ًأود أن أختتم بذكر قصتين، إحداھما من العھد القديم، واألخرى من كتاب مورمون، ألظھر كيف يعمل الكتابان بتناغم سويا ّ ّ ّ.  
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َتبدأ قصة إبراھيم بخالصه من الكلدانيين عبدة األصنام  ّ ّخلص ھو وزوجته  ).٤–١: ٢؛ إبراھيم ٣١–٢٧: ١١راجع التكوين (ّ ُ

ّسارة الحقا من حزنھما وتلقيا وعدا بأن أمم األرض جميعھا ستتبارك من خالل ذريتھما  ّ ً ّ   ).١٨: ١٨راجع التكوين (ً
 

ّأعطي لوط إمكانية اختيار األرض، فاختار  .ّيشمل العھد القديم قصة إبراھيم عندما اصطحب لوط، قريبه، معه إلى خارج مصر ُ

ُيمكن أن تعزى غالبية  ).١٢–١: ١٣راجع التكوين (ّسكنھا الشر م، وھي مدينة يسھل األردن، ونصب خيمته في مواجھة سدو

ّالمشاكل التي واجھھا لوط الحقا في حياته، وكانت كثيرة، إلى قراره األول بتوجيه باب خيمته نحو سدوم ً.  
 

ّطبعا، كان ھنالك العديد من التحدي .اختبر إبراھيم، أبو المؤمنين، الحياة بطريقة مختلفة ًات، ولكنھا كانت لتكون حياة مباركةً ال  .ّ
ّنعرف وجھة باب خيمة إبراھيم، ولكن ثمة تلميح قوي في العدد األخير من اإلصحاح الثالث عشر من سفر التكوين  :فھو يقول .ّ

ّخيامه وأتى وأقام عند بلوطات ممرا التي في حبرون، وبنى ھناك مذبحا للرب] إبراھيم[فنقل أبرام " ً   ).١٨: ١٣ التكوين" (ّ
 

ّمع أنني ال أعلم العلم اليقين، إنني أعتقد شخصيا أن باب خيمة إبراھيم كان مواجھا للمذبح الذي بناه للرب ًّ ًّ ّ ُكيف توصلت إلى  .ّ ّ
ّألنني أعلم قصة كتاب مورمون عن تعليمات الملك بنيامين لشعبه عندما تجمع لسماع كلمته األخيرة ھذا االستنتاج؟ ّ أمرھم  .ّ

  ).٦–١: ٢راجع موصايا (ّنيامين بأن يوجھوا أبواب خيامھم نحو الھيكل الملك ب
 

ّيمكننا أن نخلص من طرق الشر والسوء من خالل التوجه إلى تعاليم النصوص المقدسة ّ ّ ّ ّالمخلص ھو المساعد العظيم ألنه  .ُ ّ

  ).١٢: ٩ نافي ٢؛ ٢٦: ١١راجع الرسالة إلى أھل رومية (ّيخلصنا من الموت ومن الخطيئة 
 

ّأعلن أن يسوع ھو المسيح وأنه يمكننا أن نتقرب منه من خالل قراءة كتاب مورمون ّ كتاب مورمون ھو شھادة ثانية على يسوع  .ّ
ّأما الشھادتان األوليان على مخلصنا فھما العھدان القديم والجديد  .المسيح   .ّ أو الكتاب المقدس–ّ

 
ًدعونا نتذكر مجددا وصف صديقي سكوت لكتاب مو ّ ّأنا أشھد لكم على أن عظمة كتاب مورمون  ."ّإنه كتاب عظيم" :رمونّ

ّناشئة إلى حد كبير من تناغمه مع الكتاب المقدس، باسم يسوع المسيح، آمين ّ.  
 
 

102  
 

ّيمكننا أن نخلص من طرق الشر والسوء من خالل التوجه إلى تعاليم النصوص المقدسة ّ ّ ّ ُ.  
 

  ّقوة الخالص
 

  توم بيري. الشيخ ل
 
  تاب مورمونك
 

  المحن
 

 ّالنصوص المقدسة


