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 النبّوةموهبة وطبيعة  سلطان

 21-14 :2أعمال 

اكُِّنوَن فِّي ُأوُرَشلِّيَم َأْجَمُعوَن، »َفَوَقَف ُبْطُرُس َمَع اأَلَحَد َعَشَر َوَرَفَع َصْوَتُه َوَقاَل َلُهْم:14 َأيَُّها الر َِّجاُل اْلَيُهوُد َوالسَّ
ْنَدُكْم َوَأْصُغوا إَِّلى َكاَلمِّي،  اَعُة الثَّالَِّثُة أَلنَّ هؤاَُلءِّ َلْيُسوا ُسَكاَرى َكَما أَ 15لَِّيُكْن هَذا َمْعُلوًما عِّ ْنُتْم َتُظنُّوَن، أَلنََّها السَّ

 . . 16مَِّن النََّهارِّ يَرةِّ َيُقوُل هللُا: َوَيُكوُن فِّي 17َبْل هَذا َما قِّيَل بُِّيوئِّيَل النَّبِّي ِّ َأن ِّي َأْسُكُب مِّْن ُروحِّي َعَلى  اأَليَّامِّ اأَلخِّ
َوَعَلى َعبِّيدِّي َأْيًضا َوإَِّمائِّي َأْسُكُب 18َوَيَرى َشَباُبُكْم ُرًؤى َوَيْحُلُم ُشُيوُخُكْم َأْحاَلًما.  ُكل ِّ َبَشٍر، َفَيَتَنبَُّأ َبُنوُكْم َوَبَناُتُكْم،

َماءِّ مِّْن َفْوُق َوآَياٍت َعَلى اأَلْرضِّ مِّْن َأْسَفُل: َدًما 19َفَيَتَنبَُّأوَن.  األياممِّْن ُروحِّي فِّي تِّْلَك  ي َعَجائَِّب فِّي السَّ َوأُْعطِّ
يُر. 20ًرا َوُبَخاَر ُدَخاٍن. َوَنا هِّ يُم الشَّ ْمُس إَِّلى ُظْلَمٍة َواْلَقَمُر إَِّلى َدٍم، َقْبَل َأْن َيجِّيَء َيْوُم الرَّب ِّ اْلَعظِّ ُل الشَّ َتَتَحوَّ
 َوَيُكوُن ُكلُّ َمْن َيْدُعو بِّاْسمِّ الرَّب ِّ َيْخُلُص.21

عندما يأتي  َسُتْبَطلُ  النبو ةن موهبة م أعل  ت 12-8 :13كورنثوس  1في األسبوع الماضي حاولت أن أبين أن 
ال تزال سارية  النبو ة موهبةأن لذلك أظهرت . و للوجه الحيمعتمة المجال المرآة الصورة  فسح، مثلما تالمسيح

وكيف يمكن أن ، النبو ةموهبة : ما هي سئلة التاليةعدت أننا اليوم ستتناول األو المفعول في الكنيسة اليوم. و 
 تمارس؟

 :المقّدسة وكفاية الكتاب نهائيّ 

الكتاب  في 66 أي األسفار، المقد سوكفاية الكتاب  نهائي ةاسمحوا لي أن أبدأ من خالل التأكيد على 
مهما ف. المقد سلكتاب الذي لعلى حياتنا مثل  اليوم يعني أن لديها سلطان نُبوَّاتله عن ال شيء أقو ف. المقد س
. المقد سيتم اختبارها من قبل الكتاب بل . المقد سالكتاب  إلىتضيف ال  تعطى اليوم فهي نُبوَّاتكانت 

 .مرحلة البناءفي  وليس بناءً ، األساس إنهبل ، هو مغلق ونهائي المقد سالكتاب ف

وكيف ، األولىفي الكنيسة  السلطة النهائية تكاناليم الرسل تع لرؤية ذلك هو معرفة كيف أنأفضل طريقة 
 :14كورنثوس  1في  بولسيقول ، ة. على سبيل المثالهذه السلطة النهائي   لم يكن لديهاغيرها  نُبوَّاتأن 
يًّا، َفْلَيْعَلْم َما َأْكُتُبُه إَِّلْيُكْم َأنَُّه َوَصاَيا الرَّب ِّ " 37-38 ُب َنْفَسُه َنبِّيًّا َأْو ُروحِّ . َولكِّْن إِّْن َيْجَهْل إِّْن َكاَن َأَحٌد َيْحسِّ
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، في الكنيسة النبو ةوبالتالي فدعاو ة. سلطة النهائي  لها التعاليم الرسول : واضحالمعنى الضمني  "َأَحٌد، َفْلَيْجَهْل!
 هذه السلطة. ليس لها، آنذاك واآلن

ه هنا أنه حتى لو كان شخص يدعي أن بولس. يقول 3-1 :2تسالونيكي  2يمكنك أن ترى الشيء نفسه في 
ُثمَّ َنْسَأُلُكْم َأيَُّها ": تصدقها إن كانت تختلف عن تعليميال ف"روح"  الـعطيك معلومات حول المجيء الثاني بي

، َنا إَِّلْيهِّ يحِّ َواْجتَِّماعِّ َهةِّ َمجِّيءِّ َرب َِّنا َيُسوَع اْلَمسِّ ْخَوُة مِّْن جِّ ْهنُِّكْم، َواَل َتْرَتاُعوا، اَل  اإلِّ َأْن اَل َتَتَزْعَزُعوا َسرِّيًعا َعْن ذِّ
يحِّ َقدْ بُِّروٍح َواَل بَِّكلَِّمٍة وَ  نَّا: َأْي َأنَّ َيْوَم اْلَمسِّ اَل َيْخَدَعنَُّكْم َأَحٌد َعَلى َطرِّيَقٍة َما، أَلنَُّه الَ  َحَضَر. اَل بِّرَِّساَلٍة َكَأنََّها مِّ

 كلمة الرسول.من خالل  نُبوَّاتاليجب اختبار ، وبعبارة أخرى  "...َيْأتِّي إِّْن َلْم َيْأتِّ االْرتَِّداُد َأوَّالً 

مارس اليوم من خالل كتاباتهم . فسلطانهم يُ الرسلوقف العهد الجديد حيث  يقف اليوم: رة هي هذهالفكاآلن 
 بها بولس التي جعلبنفس الطريقة ، ذلكبين منهم مثل لوقا ومرقس ويعقوب )أخو الرب(. لوكتابات المقر 

ة في يومنا سولي السلطة النهائي  نجعل من التعليم الر  نحن، األيامة في تلك السلطة النهائي  هو  التعليم الرسولي  
، بها العهد الجديد يؤيد العهد القديم ككلمة هللا الموحى بما أنهذا. هذا يعني أن العهد الجديد هو سلطتنا. و 

كل ما يتعين علينا أن  بشأن نُبوَّاتكل التعاليم واللقياس وعصا ال كدستورناكله  المقد سنحن نأخذ الكتاب ف
 لنا أن نعيش.وكيف ينبغي به نؤمن 

 يوم الخمسين:ما حدث في 

لعهد الجديد. ل النبو ة موهبةلنرى ماذا يمكننا أن نتعلم عن  وما يليها، 16 :2أعمال  إلىنتقل دعونا اآلن ن
رجال وامرأة مسيحية منتظرين في  120يوما من قيامة المسيح. هناك  50بعد ، إنه يوم الخمسين: خلفيةال

مع هبوب ريح الروح القدس أتى  2 :2(. وفقا ألعمال 49 :24" )لوقا أَلَعالِّياوًَّة مَِّن قُ  اْلَبُسو يُ " أورشليم لكي
َنٍة ُأْخَرى ": لوقايقول  4. في اآلية عاصفة ، َواْبَتَدُأوا َيَتَكلَُّموَن بَِّأْلسِّ وحِّ اْلُقُدسِّ  11اآلية  ."اْمَتأَل اْلَجمِّيُع مَِّن الرُّ

َنتَِّنا بَِّعَظائِّمِّ ": فبعض األجانب الذين سمعوهم قالواما كانوا يقولونه.  بشأنأكثر تحديدا  َنْسَمُعُهم َيَتَكلَُّموَن بَِّأْلسِّ
 .النبو ةلفهم طبيعة موهبة  فهذا سيكون هاممضمون كلماتهم بعناية فائقة. الحظ  ".هللاِّ 
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 يوئيل: تحقيق لنبوة

 :2يوئيل  تحقيقيل. هذا هو بداية النبي يوئ تكلم بهل أن هذا هو ما يشرح بطرس ما حدث. قا 16في اآلية 
يَرةِّ َوَيُكوُن فِّي " 18-17في اآليات  اقتبس يوئيل. ثم 28 َأن ِّي َأْسُكُب مِّْن ُروحِّي َعَلى ُكل ِّ َبَشٍر، اأَليَّامِّ اأَلخِّ

َوَعَلى َعبِّيدِّي َأْيًضا َوإَِّمائِّي َأْسُكُب مِّْن ُروحِّي  ُشُيوُخُكْم َأْحاَلًما.ى َشَباُبُكْم ُرًؤى َوَيْحُلُم َفَيَتَنبَُّأ َبُنوُكْم َوَبَناُتُكْم، َوَيرَ 
 "َفَيَتَنبَُّأوَن. األيامفِّي تِّْلَك 

، لروحاسنكاب لسيكون هناك في جميع أنحاء العالم )"كل جسد"(  األخيرة األيامكان يوئيل قد قال أنه في 
والطبقة ، والشيوخ والشبابالرجال والنساء : بشكل واسع النطاق كون التنبأست هذا االنسكابوعالمة 

 بطرس أنهايقول  متى يكون ذلك؟". األخيرة األياميوئيل أن هذا سيحدث في "المنخفضة والطبقة العليا. يقول 
 فأين، آنذاكقد بدأت  األخيرة األيام". ولكن إذا كانت هَذا َما قِّيَل بُِّيوئِّيَل النَّبِّي ِّ في ذلك الحين. "مباشرة حدث ت

 ؟ذلك يضعنا

 :األخيرة األيام

 2-1 :1عبرانيين تقول . األخيرة األيامونحن نعيش في ، المسيحجاء أن منذ ف. األخيرة األيامنه يضعنا في إ
هِّ اأَليَّامِّ " يًما، بَِّأْنَواٍع َوُطُرق َكثِّيَرٍة، َكلََّمَنا فِّي هذِّ يَرةِّ فِّي اْبنِّ َاهلُل، َبْعَد َما َكلََّم اآلَباَء بِّاأَلْنبَِّياءِّ َقدِّ أن منذ ف ..."هِّ اأَلخِّ

يَرةِّ نحن نعيش في "و ، جاء االبن هِّ اأَليَّامِّ اأَلخِّ  ".هذِّ

الرجال اليوم. ف هينبغي لنا أن نتوقع شيئا النبو ةكون لذلك فإن هذا يؤكد ما رأيناه في األسبوع الماضي حول 
يكون ظاهرة وهذا س، )أيامنا( األخيرة األيامفي  سوف يتنبأون  والسفلىالعليا الطبقة ، الصغار والكبار، والنساء

اليهود وليس ، بشركل  روحه علىمن هللا سوف يسكب ، 17كما تقول اآلية ، في جميع أنحاء العالم ألنه
َد " 39 :2عظة بطرس في أعمال تنتهي . فقط يَن ( 38)الروح في اآلية أَلنَّ اْلَمْوعِّ ُكْم َولُِّكل ِّ الَّذِّ ُهَو َلُكْم َوأَلْواَلدِّ

من يؤ و  ليس كل من يتوب .ذلك نحن األمم المدعوون من هللا". يتضمن ، ُكل ِّ َمْن َيْدُعوُه الرَّبُّ إِّلُهَناَعَلى ُبْعدٍ 
أحد مظاهر الروح و (. 38 يقبل الروح القدس )آية ويؤمن من يتوبكل (. ولكن 29 :12كورنثوس  1بأ )يتن

َفَيَتَنبَُّأ َبُنوُكْم ": (18-17اآليات ) وبشكل مدهشعلى نطاق واسع ستكون موهبة النبو ة  األخيرة األيامفي 
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َوَعَلى َعبِّيدِّي َأْيًضا َوإَِّمائِّي َأْسُكُب مِّْن ُروحِّي فِّي تِّْلَك  َوَبَناُتُكْم، َوَيَرى َشَباُبُكْم ُرًؤى َوَيْحُلُم  ُشُيوُخُكْم َأْحاَلًما.
 "اأَليَّامِّ َفَيَتَنبَُّأوَن.

 إلهّي:سلطان جوهرّي ال مع ذلك ب، بالروح مدفوع

، الصغارو  الكبار، ن جميع الرجال والنساءولوقا أ وبطرس يظن يوئيلهل : اآلن اسأل نفسك هذا السؤال
سيتحدث البشر ، أي، كانوا أنبياءً رميا ء وإشعياموسى وإ أنالمعنى نفس ب أنبياءً وا صبحسي العبيد واإلماءو 

هذا  17: 2في أعمال  ا؟ هو التنبؤممعصو  ا مقدسايكتبون كتابوس، عينه بوحي لفظي وبنفس سلطان هللا
 ؟ أو هل هناك فرق؟النبو ةالنوع من 

 المسيح ان أنبياء العهد القديم أو سلطاناليوم لديها سلط النبو ةأنا ال أعتقد أن موهبة فأعتقد أن هناك فرقا. 
ال يحمل مع ذلك من جانب الروح و مدفوع ومساند  النبو ةهذا النوع من ، ةبعبارة أكثر إيجابي  ، والرسل. أو

 .السلطان الجوهري اإللهي

في تفكيرنا  تصنيفات يملكاليوم هو أن معظمنا لم  يصعب جدا فهمه النبو ةأحد األسباب أن هذا النوع من 
 من نوعتعثر ن إننا. اهذا يبدو وكأنه تناقضف. سلطان جوهري إلهي وال يوجد فيه الروح لبيان مدفوع من

هذا الصباح  أن أبين سأحاول يهو غير معصوم. ولكنومع ذلك ، وح القدسالر  بمساندةالخطاب الذي يتم 
ال و ، الروحب ومساند، الروحب إنه كالم مدفوعة في العهد الجديد واليوم. النبو   موهبة وهذا المساء أن هذه هي

 .بأخطاء وربما يكون مختلطا، سلطانا جوهريا وإلهيايحمل 

 .إلى موهبة التعليمالقياس بنظر فا، غير بن اءةتبدو تافهة و  النبو ةكان هذا يجعل موهبة  اآلن إن

 التعليم: موهبة القياس على

اإلعالن الروح ومتجذر في أن التعليم مدفوع ومدعم ب، الروح للتعليم أال تقول أنه عندما يتم ممارسة موهبة
 الحقشرح ل ،الروحب سندوم، الروحعمل مدفوع ب التعليم هيهبة فمو ؟ المقد سأي الكتاب ، معصوماإللهي ال

هل أي منا يقول أن في حياة الكنيسة. لكن  هامة جداقيمة ذات نها سيقول أجميعا و لبنيان الكنيسة.  الكتابي  
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فقط ؟ أن له سلطان إلهيهل نقول ال. عن الخطأ؟  امعصوميكون ، موهبة التعليممارس عندما ي، المعلم كالم
 .المقد سالكتاب ، أي ولكن في مصدره، ليس جوهرياو ، حد ذاتهليس في فثانوي للغاية نقول ذلك. بمعنى 

ومع ( المقد سالمعصوم )الكتاب  ومتجذرة في اإلعالن، الروحمسندة بو ، الروحب مدعومة تكون موهبةلماذا 
معلم للحق إدراك ال: هذا ؟ الجواب هومشتق ثانوي   فقط لها سلطانو ، النقصومختلطة ب، ةغير معصومذلك 

هو غير معصوم.  ي  الكتاب لحقل وتفسيره؛ هو غير معصوم ي  الكتاب وتحليله للحق؛ هو غير معصوم الكتابي  
موهبة . ةمعصوم ستكون عالقةوالكنيسة  المعصوم المقد سليس هناك ما يضمن أن العالقة بين الكتاب 

 معصوم. تعليمضمن العليم ال ت

السلطان  إلىوعلى الرغم من أنها تفتقد  ةغير معصوم موهبة التعليم هيعلى الرغم من أن ، ومع ذلك
في . هللا موهوبين معلمينب فنحن جميعا ُنبنى وننمولكنيسة. نعرف أنها ذات قيمة كبيرة ل، اإللهي الجوهري  
 روحية. إنها موهبة. هو يستخدمها. الموهبة

شيئا هللا يعلن من هللا.  إعالنعلى  مبنيةو ، مسندة بالروحالروح و هي مدفوعة ب. النبو ةموهبة باآلن ذلك قارن 
 إعالنهنعلم أن فإننا ، أبدا خطأيفعل  وألن هللا ال، اإلدراك الحسي العادي( فوق عقل النبي )بطريقة أو بأخرى ل

النبي قد يدرك ذلك الوحي. لضمن انتقال معصوم ال ت النبو ةلكن موهبة و . صحيح. ليس لديه أي خطأ فيه
نرى في أننا  بولسبشكل ناقص. لهذا السبب يقول  قد يسلمهو ، ناقصبشكل ه قد يفهم، بشكل ناقص اإلعالن

ينتج عن  ماتماما مثل غير معصومة نبو ةً ينتج عنها  إن موهبة النبو ة(. 12 :13كورنثوس  1) في لغز ،مرآة 
أن  بو ةللنيمكن أال ، لبنيان الكنيسة جيدا ، "إن كان التعليملذا أود أن أسأل موهبة التعليم تعليما غير معصوم.

  منهماوعلى الرغم من كال، (26 ،12، 3 :14كورنثوس  1) كذلك بولسكما يقول ، أيضابنيان تكون جيدة لل
 اختبار؟ إلىحتاج يو ، النقص البشري ب ومختلط، غير معصوم

 :إنشاء فئة جديدة في تفكيرنا

، الروحب مدفوع الذي هو الحديثفئة في تفكيرنا لنوع من حاجة إلنشاء ب أننا: الفكرة فيما ما ظللت أكرره هي
فئة أخرى للنبي  إلىبحاجة  إننا. فحص وتمحيص إلى يحتاج مع ذلكو ، ومتأصل في اإلعالن، الروحب ومسند

 المقد سالكتاب األنبياء كت اب ) معصومبوحي لفظي  الذي يتحدث، من ناحية، النبي الحقيقي بجانب فئة
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 :23)راجع إرميا  20 :18، 3 :13في تثنية  الُمدان، أخرى من ناحية ، والنبي الكذاب، والرسل( والمسيح
بل هاتين الفئتين.  على قاصر هو ببساطة غيرة النبو  عن  المقد سفي الكتاب  إن التعليم الذي نجده(. 16

 ومتأصلة، الروحب ومسندة، الروحالتي هي مدفوعة ب، "الموهبة الروحية للنبو ة" لثالثة فئة  إلىفي حاجة نحن 
 غربلة. إلىحاجة بالنقص البشري وعدم العصمة وبالتالي بولكن مختلطة ، اإلعالنفي 

على أنه جري اختباره ليس النبي الذي يُ إنه هذا هو ما يحدث.  22-19 :5تسالونيكي  1في  هأقول غربلة ألن
وَح. اَل َتْحَتقُِّروا اَل ُتْطفُِّئوا ا. "أمور حسنة وسيئة الما فيه يتم فحصهاالتي  نُبوَّاتال بل. صحيح أو خاطئ لرُّ

. ْبهِّ َشر  . اْمَتنُِّعوا َعْن ُكل ِّ شِّ ُكوا بِّاْلَحَسنِّ ُنوا ُكلَّ َشْيٍء. َتَمسَّ . اْمَتحِّ إما حيث ب ت حالة إما / أوهذا ليس "النُُّبوَّاتِّ
جيدة  من النبو اتبعض  بل هو حالة فيها. ُمفترض نبيأي ، أو كاذب، معصومحقيقي و  نبيلديك أن يكون 

 .بعض األخر ليس كذلكالو 

تجنب ذلك من كل ت أن تريدأنك الروح. آمل  نحن نطفئ، عدم الكمال بسبب أنه إن احتقرناها بولسيقول 
، أسبابا إضافيةوأقدم ، هنا الليلة أبتدئ منقلبك. كيف لنا أن نفعل ذلك؟ هناك الكثير ألقوله. وسوف 

 اليوم.يعلمنا الرب نفسه حتى بعد ظهر لعملية. تطبيقات و 


