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52 Richard G. Scott 
 

182nd Semiannual General Conference 
Sunday Afternoon Session, October 8, 2012 

 
  
  

  فرح فداء الموتى
  
 

  الشيخ ريتشرد سكوت
 
 

  من رابطة الرسل اإلثني عشر
 
 
 ".آبائھم إلى األبناء قلوب وستعود األبناء، قلوب في اآلباء بھا ُوعد التي الوعود يزرع سوف"
 

ّكشف الرب للنبي جوزف سميث عن عقيدة رائعة تتعلق بمرسوم المعمودية المقدس ّ ّّ ّأتى ذلك النور عندما علمت كنائس  .ّ

ّمسيحية أخرى أن الموت يحدد بشكل نھائي وأبدي مصير النفس ّّ ٍ ّ ُوعلمت أن المعمدين يكافأون بفرح ال ينتھي بينما يواجه  .ّ ّ ّ ّ

  .ٍمن دون أمل بالفداءّاآلخرون جميعھم العذاب األبدي 
 

ًإن رؤيا الرب عن إمكانية أداء المعمودية نيابة عن الموتى من خالل سلطة الكھنوت المناسبة حفظت عدالة قوله ّ ّ إن كان أحد " :ّ
ّ يمكن أن تؤمن المعمودية بالنيابة ھذا المرسوم األساسي لحسن الح١."ال يولد من الماء والروح ال يقدر أن يدخل ملكوت هللا ظ ّ

ّلجميع المتوفين المستحقين الذين لم يتلقوه في الحياة الفانية ّ ّ.  
 

ٍلقد جعل الخالص متاحا لكل نفس تائبة .ّھذه العقيدة المجيدة ھي شھادة أخرى على طبيعة كفارة يسوع المسيح الشاملة ّ ً غلبت  .ُ
ّكفارته الموت وھو يسمح للمتوفين المستحقين باستالم جميع مراسيم الخالص ال ّ ًتي تؤدى نيابة عنھمّ ّ َ ُ.  

 
ًيتمتع القديسون بامتياز المعمودية نيابة عن " :ً عاما، أعلن جوزف سميث١٥٠ُفي إحدى الرسائل التي كتبت قبل  ّ ّ أقربائھم ... ّ

َمن أوكلوا تبشيرھم... ّالذين تسلموا اإلنجيل بالروح، من خالل ... ّالمتوفين  ُ ھملون القيام ّوالقديسون الذين ي: "ً وأضاف الحقا٢."َ
ّبذلك نيابة عن أقربائھم المتوفين يخاطرون بخالصھم الخاص ً".٣ 

 
ّسلم النبي إيليا مفاتيح العمل بالنيابة لجوزف سميث في ھيكل كيرتالند ّ من أجل تحقيق وعد الرب بأنه ٤ّ سوف يزرع الوعود "ّ

  ٥."آبائھمُالتي وعد بھا اآلباء في قلوب األبناء، وستعود قلوب األبناء إلى 
 

ٌمن خالل رؤى إضافية لجوزف سميث واألنبياء التالين، نشأ فھم وفرصة لعمل الھيكل وجھد البحث عن التاريخ العائلي الذي  ٌ ً
ّولقد شدد كل نبي بعد جوزف سميث على الحاجة الضرورية إلى تأمين كافة المراسيم ألنفسنا وألسالفنا المتوفين .يدعمه ّ ّ ّّ ّ.  
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ًريخ العائلي عمال واحدا مقسما إلى جزئينّيشكل عمل الھيكل والتا ًّ ّھما مرتبطان ببعضھما مثل مرسومي المعمودية وھبة  .ً َ
ّقد ال يتمكن بعض األعضاء من القيام بالعملين معا ألسباب صحية أو لبعدھم عن الھياكل .الروح القدس ً ّعلم الرئيس ھاورد .ّ

  :ھنتر ما يلي
 
ّفي الھيكل الضروري إلعالء أنفسنا؛ ثم علينا أن نقوم بالعمل الضروري ألولئك الذين لم علينا أن نقوم بعمل مراسيم الكھنوت " ّّ

ًأوال، من خالل البحث عن التاريخ  :ًيجري العمل نيابة عن اآلخرين على مرحلتين .َّتتسن لھم الفرصة لقبول اإلنجيل في الحياة ّ
ًالعائلي للتأكد من أسالفنا؛ وثانيا من خالل تأدية مراس   .ّيم الھيكل لمنحھم الفرص ذاتھا المتوفرة لألحياءّ

  
ّمع ذلك ثمة أعضاء كثيرون في الكنيسة ممن ال يتمتعون سوى بإمكانية محدودة للوصول إلى الھياكل" ّ ّ ّھم يقومون بكل ما في  .ّ

ّثمة أعضاء يؤدون عمل في المقابل،  .يقومون بالبحث عن التاريخ العائلي ويجعلون سواھم يقوم بعمل مراسيم الھيكل .وسعھم ّ
ّعلى الرغم من قيامھم بخدمة إلھية من خالل  .ّالھيكل غير أنھم ال يقومون بالبحث عن التاريخ العائلي الخاص بساللة عائلتھم

ّمساعدة اآلخرين، ھم يخسرون بركة لعدم بحثھم عن المتوفين من أقربائھم كما ھو موصى به إلھيا من قبل أنبياء األيام  َّ ِ ً ّ ً

  . ...خيرةاأل
 
ّتعلمت أن من يقومون بالبحث عن التاريخ العائلي ثم يؤدون عمل مراسيم الھيكل نيابة عمن وجدوا أسماءھم، سيعرفون الفرح " ًّ ّ َّ ُ ّ

  ٦."ّاإلضافي الناشئ عن تسلم البركة بجزأيھا

 
ًيرغب أبونا السماوي في أن يتسلم كلٌّ منا جزأي بركة ھذا العمل الضروري نيابة عن ال ّ ولقد قاد آخرين ليظھروا لنا  .موتىّ

ّكيفية التأھل ّيتعين عليكم وعلي المطالبة بھذه البركات .ّ ّ.  
 

ًأي عمل تقومون به في الھيكل ھو وقت مجد، غير أن تسلم المراسيم نيابة عن أحد أسالفكم أنتم سيجعل الوقت في الھيكل أكثر  ّ ّ ٍ ُ ّ
َقدسية، حتى أن بركات أعظم ستستلم ُ ّ ّ ً ّإن موجبنا األھم ھو البحث عن أسالفنا : "الرئاسة األولىأعلنت  .ّ   ٧." وتحديدھمنحنّ

 
ًھل تريدون أنتم أيھا الشباب طريقة أكيدة إللغاء تأثير العدو في حياتكم؟ ّتعمقوا في البحث عن أسالفكم، حضروا أسماءھم  ّ ّ

ّللمراسيم بالنيابة المقدسة والمتاحة في الھيكل، ثم اذھبوا إلى الھيكل  ّونوبوا عنھم في تسلم مرسومي المعمودية وھبة الروح ّ َ ُّ

ًمع تقدمكم في السن، ستتمكنون من المشاركة في تسلم المراسيم األخرى أيضا .القدس ّ ّ ّ ال يمكنني التفكير في حماية أكبر من تلك  .ّ
  .ّمن تأثير العدو في حياتكم

 
ُدونو التبشيرية في روسيا، دعي الشباب–نا–في بعثة روستوف ٍ اسم ومن ثم تھيئة اسم واحد على ٢٠٠٠ ليقوم كلٌّ منھم بفھرسة ّ ٍ ّ

ّودعي من حققوا ھذا الھدف إلى الذھاب في رحلة طويلة إلى ھيكل كييف الجديد في  .ّاألقل من عائالتھم لمراسيم الھيكل َ ُ

ًكنت أقضي وقتا طويال في ممارسة ألعاب الكمبيوتر":وقد شارك شابٌّ اختباره .أوكرانيا ً ّعندما بدأت الفھرسة، لم يعد لدي  .ُ ُ

ّعندما انتھى ھذا المشروع، فقدت حتى اھتمامي  '!كيف يكون ذلك !ال'ّفي بادئ األمر فكرت،   .الوقت لممارسة األلعاب ُ

  ."ُالبحث عن األنساب ھو أمٌر يمكننا القيام به ھنا على األرض وسيحفظ في السماء . ...باللعب
 

 لحجز FamilySearchن المؤمنين بأعمال البحث عن ساللة عائالتھم وھم يستعملون ميزة الحجز في ّقام العديدون من القديسي
ّإن الھدف من حجز األسماء ھو منح فترة معقولة من الوقت لكي يتمكن األفراد  .المراسيم كي يقوم أفراد عائلتھم بالعمل بالنيابة ٍ ّ

ًھنالك حاليا  . المباشرينًمن تأدية المراسيم نيابة عن أسالفھم وأقاربھم غير ٍ مليون اسم محجوز وكذلك الماليين من المراسيم ١٢ّ
ّواألسالف الذين تم إيجادھم يتشوقون ويسرون بغير شك عندما  .ُھنالك أسماء عديدة حجزت منذ سنوات .ّالمتصلة بھذه األسماء ّ ُ ّ ّ

ّيسمح بتأدية المراسيم الخاصة بأسمائھم ّغير أنھم قد ال يكونون سعداء جدا عندما يتعين عليھم االستمرار في انتظار أن تتم  .ُ ّ ً ّ ّ

 .تأدية مراسيمھم
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ّنحن نشجع من لديه من بينكم أسماء كثيرة محجوزة على مشاركتھا فيتمكن أعضاء عائلتكم الموسعة أو جناحكم ووتدكم من  ّّ َ
ّلك من خالل توزيع بطاقات الھيكل على أعضاء الجناح والوتد المستعدين يمكنكم القيام بذ .مساعدتكم على إتمام ھذا العمل

ھذا الخيار األخير ھو ما  .ً لتقديم األسماء مباشرة إلى الھيكلFamilySearchللمساعدة أو من خالل استعمال نظام الكمبيوتر 
 .اعتمدته، منذ سنوات، سيندي بلفينز من مدينة كاسبر، في والية ويومنغ

 
قامت بالكثير من أعمال  .ّالذي ينضم إلى الكنيسةألخت بلفينز عندما كانت مراھقة وكانت العضو الوحيد في عائلتھا ّتعمدت ا

ّولكن عدد األسماء كان كبيرا جدا لتتمكن من تأدية كافة المراسيم المرتبطة بھا ھي وعائلتھا القريبة .البحث عن األنساب ً لذلك،  .ًّ
َإلى الھيكل حيث تتم، بحسب قولھا، تأدية المراسيم في غضون أسابيع، وذلك عادة في أحد الھيكلين ّقدمت األخت بلفينز األسماء  ً ّ

ّتقول إنھا تحب التفكير في أن األصدقاء والجيران في جناحھا ووتدھا قد يكونون بين الذين يساھمون في  .األقرب إلى منزلھا ّ ّ

  .بذلكّوھي تقدر قيامھم  .ًتأدية العمل نيابة عن أسالفھا
 

ًعندما كان أوالدنا صغارا، كانت تتبادل أوقات مجالسة  .ّكانت زوجتي الحبيبة، جانين، تحب القيام بالبحث عن التاريخ العائلي

ّاألطفال مع صديقاتھا ليتسنى لھا بعض الوقت كل بضعة أسابيع للعمل على البحث عن ساللة عائلتنا بعد أن غادر ابننا األصغر  .ّ
ّلقد اتخذت لتوي قرارا وأود أن أقف وأعلنه" :ّي يومياتھاّالمنزل، سجلت ف ً ّ ُ أصبحت غرفة نوم مايك القديمة غرفة عمل البحث  .ّ

ّھي مجھزة جيدا لتنظيم السجالت والعمل .ّعن األنساب الخاصة بي ً ّ ّستركز حياتي اآلن على البحث المھم حول العائلة وتقديم . ّ ّ

ّأنا متحمسة جد .األسماء إلى الھيكل ٌ ّا ومتشوقة للبدءّ ً".٨  

 
ّوكتب في مدونة أخرى من يومياتھا ّ ّحدثت األعجوبة بالنسبة إلي في مكتب التاريخ العائلي لميل أولسن، التي قدمت لي ورقة " :ُ ّ

ّمطبوعة بكافة أشجار النسب المعروفة الخاصة بأسالفي والمأخوذة من السجالت المحدثة لقاعدة بيانات  ّ ّ ّAncestral File 
ّالمحفوظة على الكمبيوتر والمرسلة إلى جمعية األنساب)  الجدودملف( ّوقد جمعت بشكل أساسي من سجالت برنامج نسب  .ُ ّ ُ

ّشعرت بفرح غامر لفكرة المھمة الكبيرة التي  .ّالعائالت الممتد على أربعة أجيال الذي دعت إليه الكنيسة منذ سنوات عديدة ُ

ّتنتظرني والمتمثلة بجمع سجالت األبح ّاث الخاصة بأسالفي من التنظيمات العائلية إلدخالھا الكمبيوتر في التوزيع األول لـملف ّ ّ ّ ّ
ّوھا قد كانت كلھا جميلة ومنظمة ومطبوعة بالليزر وموضوعة ھناك على الطاولة أمامي .الجدود على الكمبيوتر ُكنت . ّ

ُمسرورة وفرحة جدا حتى إنني جلست ھناك مذھولة وبدأت بالبكا ُ ّ ّ ً ّ ً ًء، كنت سعيدة جداً ّ ً ٍبالنسبة إلى شخص قام باألبحاث بمثابرة .... ُ
ًوجھد لثالثين عاما، يعتبر حفظ ھذه السجالت كلھا على الكمبيوتر مثيرا بالفعل ًّ ّ ّوعندما أفكر في مئات آالف األشخاص الذين  .ُ

ّيقومون اآلن أو سيقومون قريبا بحفظ كميات ھائلة من نتائج اإلحصاءات وأقراص  أشعر . ... ّاألبحاث الخاصة على الكمبيوترً
ّھو بحق عمل الرب وھو يديره .بحماسة كبيرة ٍّ".٩ 

  
ّلقد اختبرت بما يكفي نتاج ھذا العمل الرائع ألعرف أن المفاتيح التي أعادھا إيليا إلى جوزف سميث تتيح لقلوبنا أن ترتبط ولقلب  ّ ُ

ّكل منا أن يتصل بقلوب أسالفنا الذين ينتظرون ّ ّمن خالل جھودنا في الھياكل المقدسة ھنا على األرض والقائمة على  . مساعدتناٍّ

ّالسلطة المفوضة من قبل المخلص، يتسلم أسالفنا المراسيم الخالصية التي تتيح لھم التمتع بالسعادة األبدية ّّ ّ ّ ّ. 
 

ّفي الماضي، جابه أفراد تحفزھم قناعة راسخة بقدسية العمل بشجاعة كبرى تحدي ّ ٌ ّ ّا بدا كمحاولة حصاد غالل والية نبراسكا كلھا ٌ ً

ًأما اآلن فقد بات عدد العاملين القديرين كبيرا .ٍبيد واحدة   .ًمعا يمكننا أن ننجز العمل المطلوب وسننجزه .ّ
 

ًأشھد على أن روح إيليا يلمس قلوب الكثيرين من أبناء اآلب حول العالم مما يسرع العمل نيابة عن الموتى بوتير ّ ّّ   .ة غير مسبوقةّ
 

ًضعوا جانبا تلك األمور التي ال تھم فعال في حياتكم ّھل صليتم من أجل العمل الخاص بأسالفكم؟ ولكن ماذا عنكم؟ ّ ّقرروا القيام  .ً
ّبأمر يكون له نتائج أبدية ّربما دعيتم للبحث عن األسالف ولكنكم تشعرون بأنكم لستم علماء أنساب .ٍ ّ ُ ه ال ّھل يمكنكم أن تروا أن .ّ

ّيبدأ كل شيء بالحب وبرغبة صادقة في مساعدة من توفوا وال  ّيتعين عليكم أن تكونوا خبراء في علم األنساب بعد اآلن؟ َ ّ ّ
َھنالك حتما في منطقتكم من يمكنه مساعدتكم على تحقيق النجاح .انظروا حولكم .يستطيعون مساعدة أنفسھم ً.  
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ّھذا العمل عمٌل روحي وجھد تعاون جبار من ّ جانبي الستار، يتم من خالله تقديم المساعدة في االتجاھينّ ّ أينما كنتم في العالم،  .َ

ّبالصالة واإليمان والتصميم واالجتھاد وبعض التضحية، يمكنكم أن تقوموا بمساھمة قوية ّأعدكم بأن الرب  .ابدأو اآلن .ٍ ّ

  .ع المسيح، آمينباسم يسو .وسيجعلكم ذلك تشعرون بالفرح .سيساعدكم على إيجاد طريقة
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