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REVISION 2 
181st Annual General Conference 

Sunday Morning Session, April 3, 2011 
 

  )٣: ٨المبادئ والعھود " (روح الرؤيا"
  

  ّالشيخ دايفد بدنار
  

  من رابطة الرسل اإلثني عشر
  

ّأدعوكم إلى التفكير في اختبارين مررنا بھما كلنا أو بغالبيتنا مع النور ّ.  
  

ٍو دخول غرفة مظلمة وإضاءة النور فيھاّاالختبار األول ھ ًتذكروا كيف أن سيال مضيئا من النور  .ٍ ً ّ ّبدد يمأل الغرفة في لحظة ويّ

ًما كان غير مرئي وغير أكيد في السابق أصبح واضحا ومعروفا .الظالم ً ٍ ّاتسم ھذا االختبار بتمييز فوري وقوي للضوء .ٍّ ٍ ّ.  
  

ٍھل تذكرون التزايد البطيء الذي يكاد يكون غير ملحوظ للضوء في  .ّ يتحول إلى صباحّأما االختبار الثاني فھو مشاھدة الليل
ًبل تزايدت كثافة الضوء تدريجيا  .ٍعلى خالف إضاءة النور في غرفة مظلمة، لم يضئ نور الشمس الطالعة بشكل مفاجئ األفق؟

ّولكن اإلثبات البصري على  .مس خلف خط األفقوفي النھاية، غابت الش .ُوبثبات، واستبدلت ظلمة الليل بإشراقة الصباح

ٍّاتسم ھذا االختبار بتمييز بطيء وتدريجي للضوء .ًوصول الشمس المرتقب ظھر قبل ساعات من ظھور الشمس فعليا في األفق ٍ ّ.  
  

َّيمكننا أن نتعلم من ھذين االختبارين العاديين مع الضوء الكثير عن روح الرؤيا ّقدس ويوجھنا فيما نركز ّأصلي ليلھمنا الروح ال .ّ ّ
ُّعلى روح الرؤيا وعلى األنماط األساسية المعتمدة في تسلم الرؤى ُ.  

  
  روح الرؤيا

  
ّعلم  .الرؤيا ھي تواصل هللا مع أبنائه على األرض وھي إحدى البركات العظيمة المرتبطة بھبة الروح القدس ورفقته الدائمة

ّال يستطيع أحد تسلم الروح القدس من دون تسلم الرؤى"و" شفالروح القدس ھو كا: "ًالنبي جوزف سميث قائال ُّ ٌ "
)Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, [2007], 132.(  
  

ِّإن روح الرؤيا متاٌح لكل شخص يتسلم، بواسطة سلطة الكھنوت المناسبة، مراسيم المعمودية المخلصة بالتغطيس من أجل  َ ّ ٍ ّ ّ

ّولكل من يتصرف بإيمان لتنفيذ نصيحة الكھنوت من أجل  ُّوبوضع األيدي لتسلم ھبة الروح القدسمغفرة الخطايا  ّتسلم الروح "ّ

ّفھذه البركة ليست محصورة بسلطات الكنيسة المترئسة؛ بل إنھا تنتمي إلى كل رجل وامرأة وطفل بلغ سن المسؤولية  ."القدس ٍ ٍٍ ّ ّ ّ ً

ّوأقام عھودا مقدسة ويجب أن تكون فاع   .وتدعو الرغبة الصادقة واالستحقاق روح الرؤيا إلى حياتنا .ًلة في حياتهً
  

ّاكتسب جوزف سميث وأولفر كاودري خبرة قيمة مع روح الرؤيا عندما ترجما كتاب مورمون ّإذ علم ھذان األخوان أنھما  .ً
ٍيستطيعان تسلم أي معرفة ضرورية إلتمام عملھما إذا طلباھا بإيمان وبقلب صادق ٍ ٍ ٍٍ ّ مؤمنين بأنھما سيتسلمانھاّ ّ ومع مرور  .َ

ّالوقت، زاد فھمھما بأن روح الرؤيا يعمل تماما كاألفكار والمشاعر التي تحل في عقولنا وقلوبنا بقوة الروح القدس  ّ ً راجع (ّ
ّفإن ھذه ھي روح الرؤيا وإن ھذه ھي الرو: "ً قائالّالربفقد أوصاھما  ).٨-٥: ١٠٠؛ ٢-١: ٨المبادئ والعھود  ح التي بھا قاد ّ

- ٣: ٨المبادئ والعھود " (اعكف عليھا وعلى ذلك فھا ھي موھبتك؛ .موسى بني إسرائيل عبر البحر األحمر على أرض يابسة
٤.(  
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ّفي النصوص المقدسة يوصف تأثير الروح القدس بأنه  .المرتبطة بروح الرؤيا" اعكف عليھا"ّأشدد على جملة  ُ الصوت "ّ
] ھادئ[و] خفيف] [صوت"[و) ٣: ١١ نافي ٣ً؛ راجع أيضا ١٢: ١٩ّ؛ الملوك األول ٤٥: ١٧ي  ناف١" (المنخفض الخفيف

ّوألن الروح يھمس فينا بلطف وھدوء، من السھل أن نفھم لماذا يتعين علينا أن نتجنب وسائل اإلعالم  ).٣٠: ٥حيالمان " (للغاية ّ ٍ ّ
ّقد تعيق أدوات العدو تلك وتدمر في نھاية المطاف  .ّدية إلى اإلدمانّغير المناسبة، والخالعة، والمواد والتصرفات المؤذية والمؤ

ّقدرتنا على التعرُّف إلى رسائل هللا الھادئة التي تسلم بقوة روحه ّ ُ َ ّيتعين على كل منا أن يفكر بجدية ويتأمل  . واالستجابة لھاَ ّ ّ ّ ٍّ ّ
ع، في كيفية رفض إغراءات الشيطان و   .، أي روح الرؤيا في حياتنا الشخصية وعائالتناّبالبر]" عليه] [العكف"[ّبتضرُّ

  
  أنماط الرؤيا

  
َتنقل الكشوفات بطرق مختلفة بما فيھا، على سبيل المثال ُّيتم تسلم بعض  .ٍ األحالم والرؤى والحديث مع رسل سماويين واإللھام،ُ ّ

ًالرؤى بشكل فوري وقوي؛ فيما يتم تمييز أخرى تدريجيا وببطء  الضوء اللذان وصفتھما على أن نفھم بشكل ويساعدنا اختبارا .ّ
َّأفضل نمطي الرؤيا األساسيين َ.  

  
ًفإضاءة النور في غرفة مظلمة شبيه بتسلم رسالة من هللا بطريقة سريعة وكاملة، دفعة واحدة ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ اختبر الكثيرون من بيننا نمط  .ٍُّ

ِّالرؤيا ھذا عندما استجيبت صلواتنا الصادقة أو زودنا بالتوجيه  ُ ًأو الحماية الضروريين وفقا إلرادة هللا وتوقيتهُ تحوي النصوص  .ّ
ّالمقدسة وصفا لھذه الظھورات المفاجئة والقوية كما أنھا مروية في تاريخ الكنيسة ومثبتة في حياتنا ّ ً ھذه العجائب العظيمة  .ّ

ًغير أن نمط الرؤيا ھذا ھو أكثر ندرة منه شيوعا ً.تحدث فعال ّ.  
  

ّتدريجي للضوء المشع من الشمس الطالعة تسلم رسالة من هللا ويشبه التزايد ال ٍأمرا على أمر"ّ  نافي ٢" (ًفرضا على فرض... ً
ًتأتي الرؤيا في غالبية األحيان على شكل أقساط صغيرة تمتد على فترة من الزمن وھي توھب وفقا لرغبتنا  ).٣٠: ٢٨ ّ ٍ ٍ

ًتدريجيا وبھدوء " كقطر الندى من السماء] أرواحنا[على ]  السماويالرسائل من اآلب[تقطر ھذه " .واستحقاقنا واستعدادنا
ٍھذا النمط من الرؤى أكثر شيوعا منه ندرة وھو واضٌح في اختبارات نافي الذي لجأ إلى طرق  ).٤٥: ١٢١المبادئ والعھود ( ً ً

ٍكثيرة ومختلفة قبل أن ينجح في الحصول على الصفائح النحاسية من البان  في النھاية، قاده الروح القدس  ).٤-٣ نافي ١راجع (ٍ
ًولم يتعلم دفعة واحدة كيفية بناء  ).٦: ٤ نافي ١" (عليه من أمر] يقدم[منذ البداية ما ينبغي أن ] يدري[دون أن "إلى أورشليم  ّ

   ).١: ١٨ نافي ١" (خشب السفينة] يھيئ[كيف [...] من حين إلى حين " يظھر له ّالربسفينة بمھارة وحذق؛ بل كان 
  

ٍإن تاريخ الكنيسة وحياتنا الشخصية مليئان بأمثلة عن نمط  ٍأمرا على أمر"ُّ في تسلم الرؤيا ّالربّ ًمثاال  ."ًفرضا على فرض... ً

ّعلى ذلك، لم تسلم حقائق اإلنجيل المستعاد األساسية للنبي جوزف سميث دفعة واحدة في البستان المقدس ً ّ ّ ُلقد كشفت ھذه الكنوز  .ُ

  .ّالقيمة في الظروف المناسبة والتوقيت الصحيح
  

  .سميث كيف حدث نمط الرؤيا ھذا في حياته. شرح الرئيس جوزف ف
  
ًعندما كنت فتى صغيرا" ً ّ دوما أن يريني شيئا رائعا فأتسلم شھادةّالربأطلب إلى ... ُكنت ...ُ ً ً  حرمني الروائع ّالربّغير أن  .ً

ّإلى أن جعلني أعرف الحقيقة من أعلى رأسي إلى أخمص قدمي وإلى أن تبددت مني ...ًحقيقة، أمرا على أمروأظھر لي ال ّ

بھمسات صوت  .ُّلم يكن عليه إرسال مالك من السماء للقيام بذلك وال التكلم ببوق أحد رؤساء المالئكة. ًالشكوك والمخاوف تماما
ّوسيھب هللا، بموجب ھذا المبدأ وقوته، جميع أبناء البشر معرفة  .دة التي أحملھاروح هللا الحي المنخفض الخفيف، أعطاني الشھا

ّالحقيقة التي ستبقى معھم وتجعلھم يعرفون الحقيقة كما يعرفھا هللا، وينفذون مشيئة اآلب كما ينفذھا المسيح ٍّولن يقدر أبدا أي كم  .ّ ّ ً

 Gospel Doctrine: Selections from the Sermons and Writings of" (من الظھورات الرائعة على تحقيق ذلك
Joseph F. Smith, 1986, 7.(  
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ٍبصفتنا أعضاء في الكنيسة، نحن نميل إلى التشديد على الظھورات الروحية الرائعة والھائلة إلى درجة تجعلنا نعجز عن تقدير 
ّلتسلم االنطباعات ) ٤١: ١٧ نافي ١" (ّالھينة... لوسيلة ا" .ّىالنمط المعتاد الذي ينجز به الروح القدس عمله أو نتغاضى عنه حت

 أو التوجيه الذي نحتاج إليه، قد تدفعنا إلى ً مطلوبةًمع مرور الوقت إجابةبمجموعھا ل ّالروحية الصغيرة والتدريجية، التي تشك
  ).١٤: ٤يعقوب ]" (بأبصارنا[تجاوز الھدف "
  

ّسبق لي أن تحدثت إلى أشخاص كثيرين ممن يتس ّاءلون عن قوة شھادتھم الشخصية ويقللون من قيمة قدرتھم الروحية ألنھم ال ّ ّ ّ
ّيتسلمون انطباعات متكررة أو عجائبية أو قوية ّ ّربما عندما نتأمل في اختبارات جوزف في البستان المقدس، وبولس على  .ّ ّ ّ

ًطريق دمشق، وألما االبن، نعتقد أن ثمة مشكلة فينا أو أن شيئا ما ينقصن ّ ا في حال خلت حياتنا من اختبارات مشابھة لھذه األمثلة ّّ
ّإذا راودتكم أفكاٌر أو شكوك مماثلة، اعرفوا أنكم طبيعيون .ّالمعروفة والقوية من الناحية الروحية ّ ٍتابعوا التقدم بطاعة وإيمان  .ٌ ٍ ّ

  ).٣: ٨٠ المبادئ والعھود" (إلى مكان غير الئق] تذھبوا"[عندما تقومون بذلك، لن  .ّبالمخلص
  

ّأروني قديسي أيام أخيرة يعتمدون على األعاجيب واإلشارات والرؤى ليبقوا ثابتين في " ً:سميث قائال. نصح الرئيس جوزف ف ّ

ِممن ليسوا صالحين أمام هللا وممن يسيرون في سبل زلقة... ُالكنيسة، وسأريكم أعضاء َ ٍ ُ ّ ّإن التأكد من الحقيقة ال يتم بواسطة  .ّ ُّ ّ

  ).Conference Report, April 1900, 40" (ّئعة، بل باالتضاع والطاعة المخلصة لوصايا هللا وقوانينهكشوفات را
  

تطلع  ".ًفرضا على فرض... ًأمرا على أمر"ُّتساعدنا تجربة شائعة أخرى مع الضوء على تعلم حقيقة إضافية حول نمط الرؤيا 
ٍالشمس أحيانا في صباح غائم أو ضبابي الغائم، تصعب رؤية النور ويستحيل تحديد التوقيت الدقيق لطلوع وبسبب الطقس  .ً

ّولكننا، وفي صباح كھذا، نتمتع بالضوء الكافي لنميز بدء نھار جديد ونسير أعمالنا .الشمس في األفق ُّ ٍ ّ ٍّ.  
  

ّبطريقة مماثلة، نتسلم أحيانا كثيرة رؤى من دون أن نعي بدقة كيف أو متى نتسلمھا ّّ ِّوتصور مرحل .ًً ة مھمة من تاريخ الكنيسة ُ
  .ھذا المبدأ

  
ً، كان أولفر كاودري مدرسا في بالمايرا، نيويورك١٨٢٩في ربيع العام  وعندما علم بجوزف سميث وعمله في ترجمة كتاب  .ّ

كان  .فسافر إلى ھارموني، بنسلفانيا، وأصبح كاتب جوزف .مورمون، شعر أولفر بالرغبة في تقديم مساعدته للنبي الشاب
ّيت وصوله والمساعدة التي قدمھا أساسيين في صدور كتاب مورمونتوق ّ.  
  

ّوكشف المخلص بعدئذ ألولفر أنه كان يتلقى التوجيه من روح  ّ ٍ لو : "ّالربقال  .ّ بقدر ما كان يصلي للحصول على اإلرشادّالربّ
واآلن أقول لك ھذه األشياء . رت ذھنكّمني فنوك قد استفسرت ّفإنك تعلم أن .ِلم يكن كذلك، لم تأت إلى المكان الذي أنت فيه اآلن

 ).١٥- ١٤: ٦المبادئ والعھود " (رت بنور الحقّحتى تعرف أنك قد تنو
  

ّفتلقى أولفر رؤيا عبر النبي جوزف سميث تعلمه بأنه كان يتسلم الرؤى ّ ُ ًعلى ما يبدو، لم يعرف أولفر كيف ومتى تسلم توجيھا  .ّ ّ

بطريقة مجازية، كان أولفر يمشي في النور فيما كانت الشمس  .ّح ليعزز فھمه لروح الرؤيامن هللا وكان يحتاج إلى ھذا الشر
  .تطلع في صباح غائم

  
ّفي العديد من الظروف المريبة والتحديات التي نواجھھا في حياتنا، يطلب منا هللا أن نقوم بما في وسعنا  نكون ال وأن نعمل و،ّ

ّقد ال نرى مالئكة أو نسمع أصواتا سماوية أو نتلقى انطباعات روحية ھائلة . به، وأن نثق)٢٦: ٢ نافي ٢راجع (ّمسيرين  ً ً. 
ّوكثيرا ما قد نمضي قدما مصلين وآملين ً ًبأننا نعمل وفقا لمشيئة هللا ولكن من دون ضمانة أكيدة-ًُ ولكن باحترامنا عھودنا وحفظنا  .ّ

ّمكننا أن نسير متأكدين أن هللا سيقود خطاناّالوصايا، وبمثابرتنا باستمرار على فعل الخير والتحسن، ي ّويمكننا التكلم متأكدين  .ّ ّ

ُمن أن هللا سيلھم أقوالنا ّھذا ھو جزئيا معنى النص المقدس الذي يعلن .ّ ّوبعدئذ تتقوى ثقتك بحضرة هللا" :ً المبادئ والعھود " (ٍ
٤٥: ١٢١.(  
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 نافي ٢؛ ٥: ٢إشعياء " (ّالربفي نور ] ستسلكون"[ّعدكم بأنكم عندما تسعون بشكل مناسب وراء روح الرؤيا وتعكفون عليه أ

ّأحيانا يعمل روح الرؤيا فورا وبقوة بينما يعمل ببطء وتدريجيا في أحيان أخرى، وكثيرا ما يكون لطيفا إلى حد أنكم قد  ).٥: ١٢ ّ ً ً ً ً ًّ
ُّولكن، بغض النظر عن النمط الذي يتم به تسلم ھ .ّال تتنبھون له في وعيكم ّ ذه البركة، سيضيء النور الذي تأتي به نفوسكم ّ
  .ّ، ويوجھكم ويحميكم أنتم وعائالتكم)٢٨: ٣٢؛ ألما ٧: ٥راجع ألما (ّويكبرھا، وينير فھمكم 

  
َأعلن شھادتي الرسولية على أن اآلب واالبن يحييان ويمكنه أن يعمل في حياتنا كأفراد وفي كنيسة ، ّإن روح الرؤيا حقيقي .ّ

 .ّ يسوع المسيح المقدس، آمينّالربأنا أشھد على ھذه الحقائق باسم  . األخيرة وھو يعمل بالفعلّاأليامّلقديسي يسوع المسيح 


