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ّكيفية الحصول على الكشف واإللھام في حياتكم الشخصية ّ  
 
 

  الشيخ ريتشرد سكوت
 
 

  من رابطة الرسل اإلثني عشر
  
 

ّإن كل شخص يقف على ھذا المنبر إليصال رسالة يشعر بقوة األعضاء في أنحاء الع ٍ ّ ّأنا ممتن ألن ھذا الدعم ذاته  .الم ودعمھمّ ٌّ

  .ًشكرا جانين .يمكن أن يأتي من شريك عزيز في الجانب اآلخر من الستار
 

وعندما تكون ھذه المعلومات واضحة  .ّينقل لنا الروح القدس معلومات مھمة نحتاج إليھا من أجل إرشادنا في رحلتنا الفانية
ّومحددة وأساسية، تستحق صفة الكش ّأما عندما تكون سلسلة من الھمسات نسمعھا بانتظام وترشدنا الخطوة تلو األخرى إلى  .فّّ

  .ّھدف مستحق، سنطلق عليھا اسم اإللھام في إطار ھذه الرسالة
 

ّومن األمثلة التي يمكن ذكرھا عن الكشف، التوجيه الذي تلقاه الرئيس سبنسر كمبل بعد تضرعاته الطويلة والمستمرة إلى الرب ّ ّ ّ 
ًبشأن منح الكھنوت لكل الرجال المستحقين في الكنيسة بعد أن كان متوفرا في ذلك الوقت لبعض الرجال فقط ّ ّ ّ.  

 
ّأنا أؤمن بأننا نتحرك ونتواجد في حضرة " :ًسميث مثال آخر عن الكشف. ّيشكل اإلرشاد التالي الذي أعطي للرئيس جوزف ف ّ

ال  .الذين سبقونا إلى عالم األرواح... نحن مرتبطون بأقربائنا وأجدادنا ...  .عنھملسنا منفصلين  .ٍرسل سماويين وكائنات سماوية
ِيمكننا نسيانھم؛ وال نتوقف أبدا عن حبھم؛ دائما ما نحفظھم في قلوبنا وفي ذاكرتنا، لذلك فنحن مرتبطون ومتحدون بھم بواسطة  ّ ً ً ّّ

ًفكم ھو أكثر حتمية ... ا الفانية، ونقاط ضعفنا الفانية تحيط بنا، إن كان ھذا ھو وضعنا في حالتن...  .روابط ال يمكننا قطعھا ّ ...
ّيستطيعون رؤيتنا أفضل مما نستطيع نحن رؤيتھم؛ وأنھم يعرفوننا أفضل ... ّأن نؤمن بأن أولئك الذين كانوا مؤمنين ورحلوا  ّ

ّنحن نعيش في حضرتھم، ھم يروننا ويھتمون لمصلحتنا ويحبون...  .ّمما نعرفھم ٍنا اآلن أكثر من أي وقت مضىّ ّألنھم اآلن  .ّ

ّلذلك ال بد من أن حبھم لنا ورغبتھم في راحتنا أعظم مما نشعر به نحن حيال أنفسنا... ّباتوا يرون المخاطر التي تتھددنا؛  ّ ّ ّ".١  

 
ِّوذلك بواسطة جھودنا المصمم ّيمكن تقوية العالقات مع األشخاص الذين نعرفھم ونحبھم عبر الستار ة للقيام بما ھو صحيح ُ

ّيمكننا تقوية عالقتنا بشخص عزيز متوفى عبر معرفة أن ھذا االنفصال مؤقت وأن العھود التي قطعناھا في الھيكل  .باستمرار ّّ ّ

  .عندما نحفظ ھذه العھود بثبات، تضمن لنا التحقيق األبدي للوعود المالزمة لھا .ّأبدية
 

ًعرفت مثال واضحا جدا عن الكشف في  ًّ ُحياتي الشخصية عندما تلقيت إلھاما قويا من الروح ألطلب من جانين واتكينز أن تختم ً ً ً ّ

  .معي في الھيكل
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ّيشكل الطلب من هللا أحد أھم الدروس التي يجب أن نتعلمھا ّ ّلماذا يريدنا الرب أن نصلي له ونطلب منه؟ .ّ ّألن ھذه ھي طريقة  ّ

  .ّلتلقي الكشف
 

ّوأصلي من أجل إيجاد النصوص  أصوم .ة، ھذه ھي الطريقة التي أحاول أن أفھم عبرھا ما العملٌعندما تواجھني مشكلة صعب

ّإنھا عملية دورية .ّالمقدسة التي قد تساعدني وفھمھا ّ ّأبدأ بقراءة مقطع من النصوص المقدسة؛ أفكر في معنى العدد الذي قرأته  .ّ ّ

ّثم أتأمل وأصلي ألعرف ما .ّوأصلي من أجل اإللھام ّ ّ إذا فھمت كل ما يريدني الرب أن أفھمهّ ًكثيرا ما نحصل على المزيد من  .ّ

ّاكتشفت أن ھذا النمط يشكل طريقة جيدة للتعلم من النصوص المقدسة .ٍاالنطباعات مع فھم متزايد للعقيدة ّّ ّ ً ّ.  
 

ّھناك أيضا بعض المبادئ العملية من أجل تعزيز الكشف ّأوال، إن الخضوع لعواطف مثل ا .ً ً لغضب أو الشعور باإلساءة أو ّ
  .ّيجب القضاء على ھذه العواطف وإال ستكون فرصة حصولنا على الكشف ضئيلة .الموقف الدفاعي سيبعد الروح القدس

 
ّإن حس الفكاھة  .ٍفالضحك في غير مكانه وبصوت عال سيھين الروح .ًمن المبادئ األخرى أيضا أن نكون حذرين حيال الفكاھة ّ

ٍلى الكشف أما الضحك بصوت عال فال يفعل ذلكّالجيد يساعد ع ّويشكل حس الفكاھة صمام أمان للھروب من ضغوط الحياة .ّ ّ ّ.  
 

ًتشكل أيضا المبالغة أو الصوت العالي في ما يقال عدوا آخر للكشف ًّ ُ ّفيما يعزز الحديث المتأني والھادئ تلقي الكشف .ّ ّ ّ.  
 

ٍتعزز الممارسات الصحية الجيدة من جھة أخ ّ ّ وتزيد ممارسة الرياضة، والنوم لفترة مقبولة، والحفاظ  .رى التواصل الروحيّ
ّعلى عادات غذائية جيدة، من قدرتنا على تلقي الكشف وفھمه ّ  ّنوعية تحسين نستطيع ّلكننا .العمر من ّمعينة لفترة سنعيش نحن .ّ

ًالخاصة في آن معا عبر وراحتنا خدمتنا ٍ   .لمناسبةوا ّالمتأنية بالخيارات القيام ّ
 

ّمن المھم أال ندع أعمالنا اليومية تلھينا عن اإلصغاء إلى الروح ّ ّ.  
 

ٍيمكن أيضا تسلم الكشف في حلم عندما يحدث انتقاٌل نكاد ال نالحظه من النوم إلى اليقظة ّ وإذا سعينا لالستحواذ على محتوى  .ً
ًوعادة ما يرافق التواصل  .ل، يختفي ذلك المحتوى بسرعةالحلم على الفور، يمكننا تسجيل الكثير من التفاصيل ولكن إن لم نفع

ّالملھم في الليل شعوٌر مقدس طوال مدة التجربة تلك ّ ًيستخدم الرب أشخاصا نكن لھم احتراما كبيرا لتعليمنا الحقائق في الحلم  .َ ً ًّ ّ
ّإنه الرب الذي يقوم بالتعليم عبر الروح القدس .ّألننا نثق بھم وسنصغي إلى نصيحتھم ّولكنه في األحالم قد يجعل التعليم أسھل  .ّ

ّللفھم وأكثر تأثيرا في قلوبنا عبر تعليمنا بواسطة شخص نحبه ونحترمه ً.  
 

ُولكن يجب أال يضعف ذلك إصرارنا على تسجيل االنطباعات من  .أھدافه يخدم ذلك كان إن شيء ّبأي ّيذكرنا أن ّللرب يمكن ّ

ّويظھر اإللھام المسجل بدق .الروح َّ ُ ّة  أن تواصله معنا مقدٌس بالنسبة إليناُ ّكما سيعزز التسجيل أيضا قدرتنا على تذكر الكشف .ّ ً ّ. 
  .ّيجب حماية ھذا التسجيل إلرشاد الروح من الفقدان أو من تدخل اآلخرين

 
ّتعطينا النصوص المقدسة تأكيدا ثابتا على أن الحقيقة إذا ما عشناھا باستمرار تفتح باب اإللھام  ًّ لنعرف ما العمل، ونحصل عند ً

ّالحاجة على تعزيز من القوة اإللھية لقدرات شخصية ٍ ّوتصف النصوص المقدسة كيف يقوي الرب قدرة الفرد على التغلب على  .ّ ّ ّ ّ

ّالمصاعب والشك والتحديات التي تبدو مستحيلة في أوقات الحاجة ٌوفيما تفكرون مليا في أمثلة كتلك، سيأتي تأكيد ھادئ عبر  .ّ ً ّ ّ

  ً.أيضا لكمٌ متاحة ھي لتلكً شبيھةً مساعدة ّأن وستعرفون .الروح القدس حول حقيقة تجاربھم
 

ّلقد رأيت أشخاصا يواجھون التحديات ويعرفون ما العمل عندما تتخطى المشكلة خبرتھم ألنھم كانوا يثقون بالرب ويعرفو ّ ّ ّ ّن أنه ً

  .سيقودھم إلى الحلول المطلوبة بإلحاح
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ّإنكم ستتعلمون من األعالي: "ّأعلن الرب ُقدسوا أنفسكم فسوف توھبون قوة، كي تقدموا مثل ما قلته .ّ ُِ ِّ ِّّ ّقدسوا  قد تبدو عبارة ٢."َ

ً محيرةأنفسكم ّأوضح الرئيس ھارولد لي ذات مرة أمامي أنكم تستطيعون استبدال ھذه الكل .ِّ  ."احفظوا وصاياي"مات بجملة ّ
  ٣.وعندما تقرأون النصيحة من ھذا المنظار، قد تبدو أوضح

 
ّوجسديا وأن يتحلى بالنية الصافيةً فكرياً طاھرا المرءيجب أن يكون  ّ  ھذا ولدى .وصاياه يطيع بمن يثق ّالرب ّإن .ّالرب ُليلھمه ً

  .بھذا العمل للقيام اإللھية ّالقوة ب الحاجة علىحس ويحصل العمل، ما ليعرف ّالرب إلھام إلى النفاذ الشخص
 

ٍيجب زرع الروحية في بيئة من البر لتنمو وتصبح متوفرة بشكل أكبر ً ّ ّ ًتشكل الغطرسة والكبرياء والعجرفة أرضا محجرة لن  .ّ ِّ ُ ً ّ

ًتنتج الثمار الروحية أبدا ّ ُ.  
 

ّأما التواضع، فھو يشكل أرضا خصبة تنمو فيھا الروحية وتنتج ً ّ ّإنه يتيح لنا النفاذ إلى القوة اإللھية  . ثمار اإللھام لمعرفة ما العملّ ّ ّ

ّإن شخصا تحفزه رغبة في الحصول على المديح أو التقدير لن يتأھل ليتعلم من الروح .من أجل تحقيق ما يجب القيام به ّ ٌّ ّ  ّإن .ً
  .الروح من القوية يادةالق ّيتلقى لن القرارات على ّتؤثر عواطفه يدع الذي أو المتعجرف الشخص

 
ّعندما نتصرف كأدوات نيابة عن اآلخرين، يصبح تلقي اإللھام أسھل بالمقارنة مع األوق ً فخالل  .ّات التي نفكر فيھا بأنفسنا فقطّ

  .ّمساعدتنا لآلخرين، يمكن للرب أن يترك لنا بعض التوجيھات المفيدة لنا
 

ًقد يبدو ذلك متناقضا ولكن ھذا ھو السبب وراء صعوبة  .ّقق النجاح الباھرلم يضعنا أبونا السماوي على األرض لنفشل بل لنح

ّأحيانا نحاول مواجھة الحياة عبر االعتماد على خبرتنا وقدرتنا الخاصة وذلك أمٌر غير حكيم ً.تمييز االستجابة للصالة أحيانا ً. 
ُّتؤكد طاعتنا أننا عند الحاجة يمكننا التأھل  .لفمن الحكمة لنا أن نسعى من خالل الصالة واإللھام اإللھي لنعرف ما العم ّ ّ

َللحصول على القوة اإللھية من أجل تحقيق ھدف ملھم ّ ّ.  
 

ّلم يتعرف أولفر كاودري إلى دليل االستجابة لصلواته الذي سبق وأعطاه إياه الرب، شأنه شأن العديد منا ّ ّ ٍفأعطي عندئذ الكشف  .ّ ِ ُ

  ً: وعينينا أيضاّالتالي عبر جوزف سميث ليفتح عينيه
 
ًمبارك أنت لما فعلته؛ ألنك استفسرت مني، وكلما استفسرت مني فقد تسلمت تعليما من روحي" ّ ّّ ّ ّ ِولو لم يكن كذلك، لم تأت إلى  .ٌ

  .المكان الذي أنت فيه اآلن
 
ّفإنك تعلم أنك قد استفسرت مني فنورت ذھنك" ّ ّ ّواآلن أقول لك ھذه األشياء حتى تعرف أنك قد تنو. ّ   ٤."ّرت بروح الحقّ

 
ّإن كنتم تشعرون بأن هللا لم يستجب لصلواتكم، تأملوا في ھذه الكلمات المقدسة ثم ابحثوا جيدا في حياتكم الشخصية عن دليل  ًّ ّ ّّ ِّ

ّيشير إلى أنه ربما سبق واستجاب لكم ّ.  
 

وفيما تتبعون المبادئ التي  .عور ھادئ ودافئِّھنالك مؤشران لمعرفة ما إذا كان الشعور أو الھمسة من هللا، وھما راحة القلب وش
ّتحدثت عنھا، ستصبحون مھيئين للتعرف إلى الكشف في أوقات حرجة من حياتكم الخاصة ّ َّ ّ.  

 
ّكلما اتبعتم اإلرشاد اإللھي عن كثب، كلما ستكون سعادتكم أكبر ھنا وفي األبدية كما سيكون تقدمكم وقدرتكم على الخدمة أكبر  ّ ّّ

ّ أفھم كيف تحصل ھذه العملية بشكل كامل ولكن ھذا اإلرشاد في حياتكم ال يحرمكم من القدرة على االختيارأنا ال .ّوأھم  يمكنكم .ٍ
ّولكن تذكروا أن  .ّاتخاذھا تختارون التي القرارات ّاتخاذ   .والسعادة البال راحة ّيؤمن صحيح ھو بما االستعداد للقيامّ
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ّوعند تلبية الشروط كافة، تؤمن كفارة يسوع المسيح،  .كنكم تصحيحھا عبر التوبةوفي حال قمتم بالخيارات الخاطئة، يم ّّ ً

ُمخلصنا، اإلعفاء من طلبات إحقاق العدالة بسبب األخطاء المقترفة ّوفيما تستمرون بالعيش  .ّإنه أمٌر في غاية البساطة والجمال .ّ
ًفي البر، ستتلقون الھمسات دائما لتعرفوا ما العمل ّ ً قد يتطلب اكتشاف العمل الذي يجب القيام به جھدا مھما وثقة كبيرة ًأحيانا .ّ ً ًّ ّ

ّولكنكم ستحصلون على الھمسات التي ستقول لكم ما العمل عندما تلبون شروط الحصول على ھذا اإلرشاد اإللھي في  .ِمن قبلكم ّ

ّحياتكم وھي إطاعة وصايا الرب، والثقة بخطة السعادة اإللھية التي وضعھا، وت   .ّفادي كل ما قد يتعارض معھاّ
 

ًإن التواصل مع أبينا السماوي ليس مسألة تافھة ّإنه امتياز مقدس .ّ ٌ ّوھو يرتكز على مبادئ أبدية ال تتغير .ّ ّنحن نتلقى المساعدة  .ّ

  .ًمن أبينا السماوي استجابة إليماننا وطاعتنا واستخدامنا المناسب لقدرتنا على االختيار
 

  .ّلھام من أجل فھم المبادئ التي تؤدي إلى الكشف الشخصي واإللھام وتطبيقھا، باسم يسوع المسيح، آمينّفليمنحكم الرب اإل
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ّلماذا يريدنا الرب أن نصلي له ونطلب منه؟ ّألن ھذه ھي طريقة لتلقي الكشف ّ ّ.  
 

ّكيفية الحصول على الكشف واإللھام في حياتكم الشخصية ّ  
 

  الشيخ ريتشرد سكوت
 

  الروح القدس
 
  واضعالت
 

  الصالة
 

  الكشف
  

 ّالروحية


