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المقدسالكتابفيوالأنبياءالنبوةمعرحلة

تقدي!

إلىكلمتهلثوصيلاللهاستخدمهاالتيالوسائلأهممنالنبؤةكانت

العمل،بهذاقامتالتيالواسطةهمالأنبياءوكان.التاريخغبرالبشرية

دقةبكل،اللهمنرسالةيحملأنالنبيعملكانلقدالنبؤة.عمل

بصفةإسرائيلاللهشعبوإلى،عامةبصفةالبشرإلىلينقلها،وأمانة

يفول+هكذا:بكلمةأقوالهمالأنبياءاستهذماكثيزالذلك.خاصة

نأعلىللتأكبدشابهها،ماأولرب..."،كلمةإلتئ"صارتاولرب..."،

العملبهذالها.أمينناقلإلأالنبىوما،إلهيةرسالةهوالنبييقولهما

للبشرالروحئةالخدمةفىالأهمئةشديددورللأنبياءكان،النبوى

.الخصوصوجهعلىإسرائيلولشعب

جاءماضمنمن-ليتفمالمسيحجاءفقدالجديد،العهدفيأفا

كانتفإن.وكامليفائقبشكل!النبؤةعمل-الخلاصيةرسالتهفىليتقمه

نحومنحئاالمملوءةومقاصده،اللهفكرعنللبشريةإعلانوسيلةالنبؤة

النبؤةعملأكمزقد،يسوعالمجدربيكونالمفهومفبهذا،الإنسان

إذ،الشكلبهذابهيقومأنالسابقينالأنبياءمنلأحبيكنلم،فريببشكل!

ويعينهعنه،لئخبزناجاءالذى،الآبحضنفىالذكطالوحيد،اللهابنهو

،أخرىناحيةومن9(.ا:4)يوالآب"رأىففدرآنى"الذي:ذاتهفىلنا

العهدفىاللهكتمنافبهالذىالمتجشد،الكلمةاللههوالمسيحفالسيد



المقدسالكتابفىوالأنبياءالنبوةمعرحلة

كئحرة،وطرقبأنواعفديغا،بالأليياءالآباءكئخمابصالته،11الجديد:

العلآغةعثزلقد2(.أ،أ:)عبابنه!فيالأخيرةالأيامهذهفيكفمنا

التيالمقادةالعملة!سئخدملم"المسيح:بقولهالفكرةهذهعنترتليان

ثكنمالذياللةنفسههولأنه7،الرببقولهكذا7الألبباء:اسنخدمها

لكم+".اقولالحق"الحقلهقول:كلا!هويبدأبسلطلأله،

لملئعكماالقدلم،العهدفىالنبؤةعملالكالبهايتدتع،الكلابهذافى

يكونونلاقدالنين،منهمالمشهورينغيرعلىويزكز،القديمالعهدأنبياء

النبؤةعمليسوعالمجدربتفمكلفيوضئحكما.للكثلرينمعروفلن

مننبل!اإلهكالرلطلكيقيم:النبىموسىنبوةبحسب،كامليبشكلي

الكتابويختتم15(.أ:8)تثتسم!ن!لهمطالي.إخولنمنؤشطك

وكلكلمةكلفييئاركالربالجديد.العهدفىالنبؤةمفهومعنبفصل

مريم،القديسةالإلهوالدةبصلواتالقدوساسمهمجدلأجلعملي

حياته.الالهأطدالثالثشنودهالأنباالباباقداسةالمعظمأبيناوصلوات

ملطييعقوبتادرسالقمص

داودمرقسالقس

الجليلقاناعرسعيدعشية

لقأ727طوبةا3



المقدسالكتابفيوالأنبياءالنبوةمعرحلة

لققذمها

أنبياءوجودقديفا،إسرائيلبنيشعبميزتالتىالأمورأشهرمن

لإلهقويةشهادةالأنبياءهؤلاءحضورفكانؤسنطه،فياللهرسالةيحملون

اياممللكتعخبطبيعياكانلنلكالقثيم،الوثنيالعالمشعوبوسطإسرائيل

بالغيب.والتنتؤالأسراركشفعلىإسرائيلأنبياءفدرةمنواندهاشها

ملكوبئقثذ،أحلامهلهيالشرلكيالمسجونليوسفئرشلفرعونفنرى

ملكئخبركانالذىالنبىأليشعمنالتخثصفحاولأجيشايرسيلآرام

سيديياهكذاليسجميده:منواحد"فق!،آرامملكأسراربكلإسرائيل

بالأمورإسرأليلملكيخببىإسرائبل،فيالذيالنبيأليشعولكن.الملك

اعتزفكيفنرىكما12(؟6:مل)2مضج!"مخدعفيبهاتتكقمالتيس

.والرؤىالأحلاملقسيرعلىالفائقةالنبيداني!بقلرةنئوخننضتر

إلىاللهرسالةخطوافقدالعهد،هذاخدامبحقكانواالقديمالعهدأنبياء

إليه،الرسالةتلكتوصيلأجلمنالكثيروعانوا"،ا!رقبة"صلبشعب

السيدؤصتفعبتافليس؟والموتوالنفىالاضطهادذلكاجلمنواحتملوا

يتراجعوالمالصعوباتهذهكلومعالألبياء"."قائلةبأنهاأورشليمالمسبح

بسببالسكوتحاولعندماالنبىفإرميا؟خدمتهمعنيئوقفواأو

بعدئطتيولاأذكرهلا:"فدك!تنلكيستطعلمله،الشعبمضايقات

منفمللث،غاميفيمحصورةفحرفةكنابىثالبيفىفكان.باسمه

كلنارداخلهكانتا!هيةفالكلمات9(.2:.)إراسئطع"ولمالإمسك

عنهعئرماوهو،الناسوسطبنشرهاإلايظفئهاأنيسئطيعلاالئى

8(.3:)عااايتنبأ؟لافمنتكقم،قدالربالسيد11ق!:حينالنبيعاموس

الجديد،العهدفىالنعمةعهدقبلماعصرفىعاشواوإنالأنبياءوهؤلاء



المقدس!الكتابفيوالأنبياءالنبوةمعرحلة

جمركانوصاياهلطاعةواشتياقهمجذاشديدةكانتاللهتجاهأمانتهمانإلا

الدهور.أواخرإليناانتهتالنبننحنيخجلناممامحدود

التيالأسفارفبجوارذهب،أينماالأنبياءسيلاقىالقديمالعهدوقارئ

وحتى،الشريعةأسفاروفي،التاريخأسفارفيسنجدهمالأنبياء؟كتبها

الشعرية.الأسفارفي

هامة:امورثحةالدراسةهذههنهدفناكان

العهدفىودورهمالأنبياءعملعنفختصرةعامةنظرةتقديمأ-

ومفهومها.للنبؤةتعريفمعالقديم

الأنبياءوخاصةالقديمالعهدفىالمنكورينايأنبياءبجميعالتعريف2-

منهم.المعروفينغير

معالجدبدالعهدفىالنبؤةلمفهومخذتالذكطللتطؤرفلخصتقديم3-

فيه.المذكورينللأنبياءعرض

قراءة7كيقيةعنآخربكتابالكتابهذائلجقانالربمنآملين

النبوئةالأسفارنصوصمعالتعاملفىالمساعدةيقذمالأنبياء!أسفار

معها.التعاملصعوبةمنالبعضيشتكىالتي

السيدةبشفاعةنفوسنافىتعملالكتابهذاكلماتيجعلالرب

الباباقداسةوبصلوات،القديمالعهدأنبياءجميعوبصلوات،مريمالعنراء

آمين.،الئالثشنودهالأنباالمعطم

الضريرديديموسالقديسأسرة

الكنسئةللدرأسات



المقدسالكتابفيوالأنبياءالنبوةمعرحلة

القديمالع!دفيالنبؤةكلىكامةنظرة

والإسماناللة

اللهيعرفكانإذ،إلههنحوطبيعيميلوبداخلهالإنسانخيق

قدالسقوطولكن،داخلهالموجودةالإلهيةالصورةبسببمقاصدهويذيىك

التعزفعنعاجزافصار؟الروحيةبصيرتهواعمى،خالقهعنأبعده

كانهنامن.السليمالطريقفىالسيرعلىقادروغيربمفردهاللهإلى

.للإنسانصوتهاللهيوص!لكيالإلهيالتدخل

الإلهىال!!ن

والإنسان.للإنسانذاتهأعلن،للإنسانرسالتهيوص!اناللهأرادإذ

وكلمعلومةوكلرسالةفكلله،اللهئعينهماإلايعرفانيستطيعلا

إلاهوما،كانطريقةبأىللإطساناللهقدئمهقدتحنيروكلبل،وصية

الفعلكئيزايستخدمالقدبمالعهدتجدلذلكالفه.منإلهىإعلان

..المثالسبيلوعلىيكلئيف"،-+يعينيعنيالذى*جالا+-!اا!ط!ثا+

الأنبياء*لعبيدهسبرهيطنوهوإلاأمزايصنعلاالربالسيد+امن+

7(.3:)عا

28(.2:)داالأسرار!كاشفالسماواتفىإلهيوجدالكنا+

5(.4:.)إشجميغا"بشركذويراهالربمجداففطنا+



المقدسالكتابفيوالأنبياءالنبوةمعرحلة

يئكقمااللة

آخربمعنىأو،الإنسانإلىرسالتهاللهإعلانكيفيةعلىنتعرفهنا

الطرقمنالكثيرعنالفقثسالكتابئخبرنا؟...الإنسانمعاللهئكفمكيف

رئيسثةطرقئلاثهناكأنإلا،الإنسانمعاللهبهائحذثالتيوالوسائل

نصفىالفقدشالكتابأوزذها،القديمالعهدإنسانمعاللهبهاتواصلقد

ئجبةفلم،الربمنشاولافشل6ةقائاالملكشاولعنتكقمحينواحد

6(.28:)أصمبالألبياء"ولابالأوريمولابالأحكللاالرب

...بإيجازمغاوسنسئصضهم

ا-الأعلم

فيخلمخل!منمالإنسالبخاصةرسالةاللهيرسيلأنهناالمقصود

مرعلىالكثيرينبهااللهخاطحبإلهيةئغةالأحلاموكانت،الليل

لافهى،شخصيةواكثرهاالطرقأبسطالطريقةتلكوتعتبر.العصور

توصللفيئشتخدممابددرللشعبعامهرسالةلوصيلفيشمدخدم

الأنبياءبينالوثيقةالعلاقةمنالرغموعلىفعيق،بشخص!خاصةرسالة

كانإذالأحالم،تقب!منآخرينكثيرينيمنعلمهذاأنإلا،والأحلام

السواء.علىواياممللبهودالأحلامنرسبلالله

عبدللقمص،الإنساناللهكقموكيفالالهىالإعلانلكئابالرجوعيمكنللمزيدا

الخير.أبوبسبطالمسيح



المقدسالكتابفىوالأنبياءالنبوةمعرحلة

نوعين:إلىالأحلاموتنقسم

خلممثلالضتلفى،إلىصوتئةرسائلخلالهامناللهئرسيل:سمعيةأحلام

له:وقالالليلخلمفىالآرامىلابانإلىاللة.."وأتىيعقوبخاللابان

24(.31:)تكشر"أوبخيريعقوبتئتمأنمناحترز

فىالفتلقىفيشاهد،مرئيةرسائلخلالهامناللهيزسيل:مرئيةأحلام

إلايدشرهاأنيستطيعلاالغالبفي،وأحداثوأشكالمناظرالخلم

يوسف.لهف!مئرهالذيفرعونخلممثل،اللهرج!منبمساعدة

لأوريما-2

ملابسهضمنمنالكهنةرئيسلهارونيصنعأنموسىالربأقز

وهى2،اوالتميما!الأوريمخجرئعليهاويضعللقضاءصتدرةالكهنوتية

ئريدحينالقثيمفىالشعبكان".والكمالات"الأئوارتعنىعبرثةكلمات

فئجيب،الربيسألبدورهالذىللكاهنيذهب،اللهإرادةعلىيتعزفأن

رسالةإلىالتعزففىالطريقةوتلك!الحجرينهذينخل!منالرب

وسيط،بلاتتمالئيالأحلامعكسعلىالكاهنخائلمنتتمكانتالله

ارتباطهابسببفقطإسرائيلشعبتخصالطريقةتلكأدقكما

تلكبينجوهركطفرقوهناكفيها.نصيبلثمميكنولم،بالكهنوت

تلكتكنفلما!هى،الإعلانوسائلمناخرىوسيلةوأيةالطريقة

27()عد،28()نكانظر2

11



المقدسالكتابفيوالأنبياءالنبوةمعرحلة

إرادتهعنالربسؤالفيراغئاالإنسانجاءإذاإلا3تجيبالأحجار

التعرففىوشوقهالإنسانإرادةعنصرهناذاك،أوالموضوعهذافى

متوفزا.نجدهاللهمقاصدإلى

3-الألبياء

وفى،شعبهمعحديثهفىاللهاستخدمهاالتيالوسائلأكثرهي

إلىالضرشلالحىالإلهيالصوتالآنبياءصارإذ،إليهمرسالتهتؤصيل

لأفرادشخصيةتصبحوأحياناككل،للشعبعامةخدمتهموكانت،العالم

قديضا،إسرائيلبنيشعبحياةفيهامةأدوازاالأنبياءتجلت.بعينهم

لأجلاستشهدمنومنهم،النبيكموسئالكبيرالشعبيالقائدفمنهم

فىوعملهمودورهمالأنبياءعنحدينتاسيدور!نامنكإشعياء.رسالته

القديم.العهد

صلأ9

!!!
ص!لأ

حجرهنكوكانلا(،)نعمااختياربنيحتمللثهسؤالأالكاهنيوخهالغالبفي3

يحملالذيالحجريجعلاللهوكانب!؟،للإجابةضخصتصوالآخر،بنعمللاجابةفخصثص

سؤاله.إجابةعلىالإنسانيخصئلوبنلكفعجزي،بشكلويلمعئنيرالسليمةالإجابة

12



المقدسالكلابفيوالأنبياءالنبوةمعرحلة

النبى؟هومن

معه،حقيقيةبجشزةويتمتع،اللهمعقويةعلاقةلهإنسانهوالنبي

الرسالةتلكالنبىفيأخذ،حولهمنإلىرسالتهيحيئلكىيختارهلذلك

واالشخصيةرسالتهيمذملاوهو.ا!هىالتدبيربحسبويعينهاكانتأيا

اللة"،"فمهوإدأفالنبي.الربلهيقولهمافقطبل،الخاصةنظرهوجهة

إلفاجعلتك"أنا:النبىلموسىقيلكماخلالهمنيتكفملكياللهاختاره

لهتكونوأنتففا،لكيكونهو..نبيكيكونأخوكوهارون.لفرعون

إلى"..قائلأ:النبيإرميااللهأخبركماوأيضناأ(،4،16:7:)خرإلفا"

ك!ىجعلتفدهابه...آمركمابكلوننكقمنذهبإلبهأرسبفكمنكل

9(.7.ا:)إرفمك!فى

الأنبباءئفاب

ائتمنواالذينالأشخاصعلىا!قابمنالعديدالضقذسالكتابأطقق

شئهرة،الألقابأكثر"نبى"لقبجانبفإلى،القديمالعهدفيالنبؤةعلى

.الموضوعهذافيفستخدمةأخرىألقابظقزت

111!ول*11النبى-أ

الترجمةوفىم!+أ!اتأهمه،الضعبنأوالضنادىتعنىعبريةكلمةهى

آخر"،شخصعنبنيابةيتحتث"الذيبمعنىبروهييس!إلىترجمتلسبعينية

الألقابأكثروهورسلته.فعلئااللهصبلنيابةيتحدثالذيهوإدأفلنبي

مزة.092حوأليلقديمالعهدفيتكررإذالضقتش،الكتابفىاستخدافا

13



المقدسالكتابفىوالأنبياءالنبوةمعرحلة

الأنبياء"لعبيدهسرهيعبنوهوإلاأمؤايصنعلاالربالسيدإن11+

7(.3:)عا

بكلمتىفليتكقمكلمتىمعهوالذيخلغا،فليقصخلممعهالذيالنبى11+

.(32:82إر)اابالحق

25(.92:أخ)2"أنبيائهيدعنالوصتةالربقبلمنالأنا+

11هآر11"ء!"-رائى-2

مايرىالذيهووالرائيف!".أدرلت،"رأى،بمعنىعبرتةكلمةهى

إنسانكللأن،الحرفيةبالرؤيافرتبطغيرأمروهو،اللهيعينهأنئيريد

حوالىاللقبهذااستخ!ملها.رائىإدافهوللناساللهمنلرسالةحامل

الكتابأوضتخكماانبى!لقبمناقثملقبوهو،القديمالعهدفىمرة12

9(.9:اصم)الرائى!اسابقايذعىكانالبومالنبى"لأننفسهالضقذس

1(.99:أصم)7الرانىأنا:وقالشاولصمونيل"فأجاب

7(.:أ6أخ)2الرائى"حنانىجاءالزمانذلك"في

"يحوز-ول3?ه"ائىر-3

أنويمكن!رائى"،كلمةإلىأيضئاتترتجمأخرىعبرتةكلمةهي

ال!ثبعرفيبكثرةالكلمةهذ؟استخبقت.السابقةللكلمةمرادفنعتبرها

داود،عهدفيالهيكلفرنميكبارعلىالمقذسالكتابأطلقها،العبري

الملكىالبلاطأنبياءعلىأيضئاوأطلقها؟وهيمانيذوتؤن،آساف،ملر:

حناني.،عدوجاد،:مثل،للملوكروحيينكضرشدينعملواالذين
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المقدسالكتابفيوالأنبياءالنبوةمعرحلة

عنيئحذث"!رائيلقبأنهو"رائى"،وتبير"انبيتعبيربينالفارق

حينفيلها؟"رؤيته!أياللهمنسيحملهاالتيللرسالةالشخصاستلام

فالأولبها.الناسوإخبارالرسالةلتكإعلانإلى"بالأكلرانبيلقبيشير

علاقتهفيعكسالثانىأمااستلامها،جهةمنبالرسالةالنبىعلاقةيعكس

"نبى،السابقةكلماتالئلاثضشاهدتوئمكنناإعلانها.جهةمنبالرسالة

داود"وامورواحد..كتابىمقطعفىمغا"حوزكما""رائي"،!رآهرائي

)رآه(،الرائىصموئيلأخبارسفرفىمكتوبةهىوالأخيرةالأولىالملك

2(.2:9أأخا)(")حوزيالرائىجادوأخبار،النبىناثانوأخبار

إلوهيم"إيشأء-؟5أ"هاء"ساللهرخل-4

رسالته،يحمللكىاللهمنالضختارالشخصنوعيةإلىئشيرلقبهو

بالرسالةالنبىعلاقةعنالتعبيرإلىيميلانو"رائي"انبى"لقبافبينما

صاحببيهوهالنبىعلاقةإلىالله!رخل3لقبيشيريحملها،التى

رسالته.حامللنبيهاللهنظرةيعكسلقبفهو،الرسالة

51سودونفهو،اللهإرادةعندائفايعئرالذىالرخلهواللهرخل

فيأللقبهذاترجموقدله.حذدهاالتيالمهامفىوكيلهوئعتتريمئقه

العلافةعمقعنئعبيزاا!ه"اناظرأى"ثيؤريموس"كلمةإلىالسبعينية

استخبتممنوأبززا!قاب،أهماللقبهذائعتبزلذلك.واللهالنبىبين

النبى.موسىهواللقبهذامعه

قبلإسرائيلبنىاللة،رخل،موسىبهاباركالتىالبركةهى!هذه+

.(33:1)تثااموته

الربكلاموأناللة،رخلأنكعلمتالوقتهذالإيليا:المرأةافقالتا+

24(.ا:7)املحق*فمكفى
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المقدسالكتابفيوالأنبياءالنبوةمعرحلة

للحديثبينهابالتبادلالسابقةالثلاثةالألقاباستخبمقاعامةبصفة

فئةداخلزتبأودرجاتإلىتشيرأنهاالبعضرأىولكنالأنبياء،عن

هىالثانيةوالزتبة،اللهبكلاميتحذتلآنهثبيهيزثبةفأولالأنبياء:

والزتبة،معناهويديىكيعيهأييراهبلفقطالكلامينقللالأنهراش

القوةشديدةعلاقةلهصارتالنبيأنأياللةرجلهىوالكبرىالثالئة

فىمغاالئلاظةالألقابهذهئشاهدأنوئمكننا.النبيموسىمتلاللهمع

يوجد"هوذا:النبىصموئيلإلىجميعهاتشيروهىواحد،كتابىضقطع

فىسابقاطريقنا.عنفيخبرناالتهلرخلفأعليهفضةشاقلربعبيدي

إلىنذهبهلمادنة:ليسألذهابهعندالرخليفولكانهكذاإسرائيل

8-9(.9:أصم)الرائى"سابقايدعىكاناليومالنبىلأن.الرائى

الربعبد-5

ليعبريميللكنه،الرسالةصاحباللهمعالنبيعلاقةيعكسآخرلقب

طاعةإلىيشيرلقبفهو.اللهمععلاقتهجهةمننفسهإلىالنبىنظرةعن

يجدالنبىهذاوكأن،كاملةبدقةالنبىيئفذهإذ،اللهكلاملكلالكاملةالنبى

سيذهم.معالعبيديفعككماتمافا،أوامرهوئنفيذاللهطاعةفيوفرحهلنته

منكلهافالبشرية،اللهأنبياءفقطيخصلا"الرب"عبدوتعبير

غصتتبينمالنا:يقولكأنهالضقذسالكتابولكنلئه،عبيدأنهمالضفترض

التىالضطيعةالققةهمالأنبياءفهؤلاءسيدها،علىوتمزدتكلهاالبشرتة

له.إرادتهاءبملتخضعأناختارت
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المقدسالكتابفيوالأنبياءالنبوةمعرحلة

خادمنونبنيشوعكفمالربأنالربعبدموسىموتبص"وكان+

.(1:أ)يشااموسى

ارجعوافائلأ:وفرسيلأفبقزاالأنبياءعبيديكلإليكمأرستلت"وقد+

15(.35:)إر"الرديئةطريقهعنواحدكل

"يهوه"م!فرسرأورسول6-

كضرس!النبىعمكطبيعةإلىئشيرالأنبياء،علىيطققعاملقبهو

فخلكمايضزخاللهإرساليةيتقبقئحينفالنبى،باسمهومتحذثاللهمن

أنهلحقيقةالنبىوإدراك8(.6:)إشأرسلنى""هأئذا:النبىإشعياء

شىءفىئفكرفلا،عليهبالتماماتكالهئلمىتجعلهاللهقبلمنفرستل

إياها.الربحضلهالتيالرسالةتوصيلسوى

.."بأنبيائهوتهاونواك!هورذلوااللة،بزسليهزأون"فكانوا+

16(.36:أخ)2

.(31:أ)حج"الشعبلجميعالرببرسالةالربرسولخخىافقالا+

ال!هرسولاحلىجم!ا!لردا!لأالقاب

!الله)!حوزى(ارائيائي!)
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المقدسالكتابفيوالأنبياءالنبوةمعرحلة

الشعبوقيادةالأنبياء

هاقادوزاباستمرارلغتثرئيسيةشخصياثثلاثقديفاالشعبغزف

كانموسىقبلماعصروفي.الكاهن،النبي،الملك:وفم؟حياتهفى

فىالسائدةالحالةهيمغا،مناصبالثلاثيشغلأنالشخصلنفسيمكن

الشعباتساعمعلكن.ويعقوب،إسحق،إبراهيم:البطاركةالآباءعصر

وظيفةشخصلكلئضبحبدأعمليا،ذلكتحقيقوصعوبةمصرفي

بيتفىوالكهنوتداود،بيتفيالفلوكثةانخصترلاوبينمافستققة.

يكونواحيانابليشاء،مناللهلهايختارمفتوحةالنبؤةصارت؟هارون

إرميا.ملرنبياالكاهنيصيرأوداود؟متلنبيالملك

يتراجعقويا،يكونحينماالكهنةدورأنالقديمالئاريخفىونلاحظ

،الكهنوتضتغفكفماالأنبياءدورجذاينشطالعكسوعلىالأنبياء؟دور

البعل4عبادةبسببإسرائيلمملكةوالكهنةالالويينتزلثفحينلذلك

إيلياأشهرهموكان،هناكالروحىالعملمسؤولتةوحدهمالأنبياءتحف!

.تلميذهوأليشعالنبي

صلأ9

!!!

أ-14(.3أ:أأخ2)انظرث
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المقدسالكتابفيوالأنبياءالنبوةمعرحلة

للنبىالأساسيةالأدوار

النبيخدمةتكنولمقديضا،الأنبياءبهاقامالتىالمهامتعذدت

تنؤعتالواحدالنبىنفسحتىالاخر،النبيوخدمةرسالةتشبهورسالته

التيالأدوارئلخصأنوئمكننا.اللهيرشدهكانمابحسبخدمتهمهام

كالتالى:أساسيةعناصرعدةفىالأنبياءبهاقام

الشريعةتفديما-

بهاأقزالتيا!هيةالشريعةنقديمهوقديفاالأنبياءمارسهعملأهم

العهدوسيطالنبىموسىأساسىبشكلبهقامدوروهو،الشعبالله

وهنا.الجبلعلىاللهمناستقمهأنبعدللشعبالناموسقذمالذىالقدلم،

ماينقلهوبل،ذاتهمنوأحكاموفوانينشرائعبتأليفالنبييقوملا

له.صاحئالاللعهدوسيطاموسىيدعاولذلك.اللهلهأعلنه

فأكتمكمعىهنافقفأنتوأما.خيامكمإلىارجصا:لهمقلاذهب11+

فىفيعملونهائعقمهمالتىوالأحكاموالفرائضالوصايابجميع

31(.03-:ه)تثليمتلكوها"أعطيهمأناالتىالأرض

للناساللةرسالةندس2-

استثناء،بلاالأنبياءجميعمارسهالذيالأساسيالعملهوالدورهذا

نئقابلماكثيزالذلك،للناسئعينوهالكياللهمنرسالةخملوافجميعهم
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المقدسالكتابفيوالأنبياءالنبوةمعرحلة

"هكذاأوالجئود"ربقال"هكذا:مثلعباراتمعالأنبياءأسفارفي

أوتحذير،رسالةالنبىيحملهاالتىالرسالةتكونوقد".الربيقول

بحسبتتنؤعفالرسالة،الضستقبلعنلتبؤأوتعزيةأورجاء،رسالة

رسالةنقلفيأمانتهبمقدارأميناالنبيوئحشب،وظروفهالشعبحالة

تدخل.أيبدونهىكماالله

أثكقم"بهالربلىيقولهماإن،الربهوحنميخا:"فقال

14(.22:امك)

25(.92:أخ)2"أنبيائهيدعنالوصيةالربقبلمن"لأن

2(.7:)خر.."آمركمابكلتتكقمأنت"..

الشص3-تطيم

تعلببلفقط،الإلهيةالرسائلتبليغعلىالأنبياءدوريقتصرلم

النبىفكان.وأحكامهالت!وصاياالشعبتعليمفيكبيردورالأنبياء

الله،عنوالابتعادالخطيةبخطورةالفنثترالصوتلالأشراربالنسبة

وكلماوالإرشاد.التعزيةعلىللحصولالأمينالمصدرل!؟تقياءوبالنسبة

التعليم،فىالأنبياءدورالمقابلفينتثتطواللاويين،الكهنةدورضنخف

النبيإيلئانتذكروهنا.المهمةبهذهللقيامشجاعةبكليتقذمونكانواإذ

إذ،سواهدونوحدهاللهعبادةضرورةالشعبنعلبمفىالعظبموإوره

إيزابل.الشريرةوزوجتهنفسهأخآبالملكمواجهةفيؤقفن



المقدسالكتابفىوالأنبياءالنبوةمعرحلة

الصلاةعنفأكفالربإلىأخطئأنلىفحاشا)صموئيلإ(أنا"وأما+

23(.أ:2أصم)"المستقيمالصالحالطريقأعنمكمبل،أجلكممن

الشصأسنلةإجابة-!ا

منيشغلهممافياللهإرادةعنالأنبياءسؤاكقديضاالناساعتاد

التيالعامةالأموراو،بحياتهمالخاصةالشخصيةالأمورسواءأمور؟

التىالعالمتةالأمورأو،الروحيةالأمورسواءكله؟الشعبتخص

النبيفيالناسثقةيعكسالأمرهذا.الاجتماعيةحياتهمتخص

النبي(صبحفكلمالذلكوسلامتها.نبؤتهبصحةالضمنيواعترافهم

ئريدونه،عماسؤالهأجلمنالشعبعليهأقتلكلماومعروفا،مشهوزا

..النبىخلرمنشعبهيجيباللهوكان

7(.22:أملمنه؟")فنسألللربنبىبطهنايوجدأمايهوشافاط:افقالا+

الته،رخللاسئقبالواذهبهديةبيدكخذ:لحزائيلالملكاففالا+

8(.8:مل)2ااهذا؟مرضىمنأشقىهلقائلأ:بهالربواسال

والشصاللةبينالوساطة5-

فيها،يعيشالتيالفسادلحالةوإدراكهبخطيئتهالشعبإحساسمع

النبىموسىولعل،اللهوبينبينهميتوستطوالكيللأطبياءالكئيرينتجأ

51نركما،الشريعةاستلامفىوسيطافنراهالدور،بهذاقاممنأبرزهو

ه.العجلوغبذأخطأحينماالشعبفييشفعوسيطا

32()خر(،ه)تثانظر5
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المقدسالكتابفيوالأنبياءالنبوةمعرحلة

كتبت"الذيكتابكمنفامخنىوإلاخطيتهم،غفرتإنأوالآنا+

32(.32:)خر

يحاربنا.بابلملكنبوخذراصرلأنأجلنا،منالربعند()توستطاسأل11+

2(.2:ا)إرعنا"فيصعدعجائبهكلحسبمعنايصنعالربلعل

الشصرعاية6-

رعايةليشملدورهمامتدبل،والتعليمبالكلامفقطالأنبياءيكتفلم

نأويمكننا،الظالمينالملوكأمامعنهواكفاعاحتياجاتهوتلبيةالشعب

"أب"بمثابةالنبىصارلذلك،ذلكعلىمئالأالنبيينوأليشعإيلتافينرى

!مرخ:وهويرىأليشع"وعانأباهإيليايدعوأليشعفنرى،يتبعونهلمن

1(.22:مل)2وفرسانها.."إسرائيلمركبةأبى،ياأبى،يا

الفادمالمسياعنالحديت7-

الأنبياء،خدمةفيزاويةحجرالمسيحمجيءعنالحديثكان

التىالنبواتنجدلذلك،الأجيالجميعفشتهىهوالمسيحالسيدفمجيء

حديثمننبويسفريخلوفلاالأنبياء،أسفارتملأالمسيحعنتتحذث

ومحورللنبىالشاغلالشغلهونراهأحيانابل،وعصرهالمسياعن

يستخدمهاالتىالأدبيةالقوالبتختلفوقد.النبىإشعياءمثلتفكيره

فداجلهمنالذىالسببأووسطهافىيكتبونالتىالظروفأوالأنبياء

كتاباتهم.أوكلامهمعنالمسيحيغيبلاأبذاولكن،رسائلهمكتبوا
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المقدسالكتابفيوالأنبياءالنبوةمعرحلة

الزمنوءلأنبياا

إذ،كتابتهمفيالزمنغنصركثيزاانتباهنايلفتللأنبياء،نقرأحينما

ويتنتأون،الحاضرعنويتكئمون،الماضىعنيتحذثوننراهم

لسببوإيائا،ذهاثاالزمنصفحاتعبرتتجوفىكلماتهمفكانت.بالفستقبل

هوباستمرارفعملهملذا،ومالكهالتاريخسيددثهأنبياءأنهمرئيسى

قديفاخذثتالتىسواءالزمنيةالأحداثفيا!هتةالمقاصدعنالكشف

رئيسياعملأفكانالفستقبل.فىستحذثالتىتلكأوالآنتحذثالتىأو

التاريخ.وسيدالكلضابطاللهلنائقذمواأنلديهم

الماضىوءلألبياا

لمعاصري!.خدمتهمألتاء،الماضىعنالأنبياءتحذثماكتيزا

الآباءمعاللهبعملالتذكيرهوأولهما:لثبفانلهالماضيعنوحديثهم

كانالثانىوالشق؟الأشرارويعاقبالأبرارئبارككانوكيفقديضا،

وسلبياته.لإيجابياتهالتحليلئشبهماوعملالقديمفيالشعبلسلوكتقييم

ئجيبالثانيوالدثبق؟اللهفعلماذا:سؤالعلىئجيبالأولالشقوكأن

نحن؟..فعلناماذا:سؤالعلى

استعراضبهدفالماضىيتذكرون،مؤزخينالأنبياءيكنلم

كانلديهمالماضىعنالحديثلأن؟التاريخيةوالحقائقالمعلومات

فيهيعيشالذىالعصرفيدروسهمنوالاستفادةمنهالانتفاعإلىيهدف

أيضئا.الحاضرإلها!هوالماضىإلهلأن؟النبى
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الحاضر6وءلألبياا

الأنبياءرسالةمنالأكبرالمساحةالحاضرعنالحديثاحتل

إرادتهوإعلاناللهرسالةنقلكانالرئيسىالأنبياءعمللأن،وخدمتهم

الأنبياءحديتفيأسالمتيةعناصرئلاثةنرىأنوئمكننا.لفغاصريهم

...الحاضرعن

بالعهدالتذكير-أ

قطغهالذكطالموسوىالعهدتطبيقفىالأمانةبضرورةالأنبياءنادى

وهمإلفا،لهماللهصاربمقتضاهإذسيناء،بريةفىالشعبمعالله

مختازا.شعئالهصاروا

وهوالأرز،قامةمثلفامتهالذيالأفوريأمامهممنأبدتقداوأناا+

وأنا.تحتمنوأصولهفوق،منثمرهأبدتكالبفوط.قوي

لترثواسنةأربعينالبريةفىبكموشرتمصرأرضمنأصغدتكم

أليس.نذيرينفتيانكمومنأنبياء،بنبكممنوأقمت.الأفوريأرض

1(.أ-أ2:)عاا؟االربيقول،إسرائيلبنىياهكذا

معاللهأقامهالذىالداوديالعلالظبيقفىالأمانةبضرورةأيضئانالواكما

.الأيامكلداودنسلمنميهكاويديمله،مسكناأورشليماللهيختاربأنداود،

النفافة.دارإصدار،نعيممحسن/للقس،ورؤىنبؤاتكتابعنبتصرف6
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رأسفيثابتايكونالرببيتجبلأنالأيامآخرفىاويكونا+

كثيرةأمموتسبر.شعوبإليهوتجري،التكلفوقويرتفع،الجبال

فيعتمنا،يعقوبإلهبيتوإلى،الربجبلإلىنضعدفلنم:ويقولون

ومن،الشريعةتخرجصهيونمنلأنه.سبلهفىونسلك،طرقهمن

ا-2(.:4)مى"الربكلمةأورشليم

واللعنةالبركة-2

باستمرارللأنبياءكان،شعبهمعاللهعهودعنالحديثإلىاستناذا

فلتزفااللهطريقفىيسيرلمنالبركاتإعلان:وهى،مزدوجةرسالة

تلكيخالفمنلكلوالعقوباتاللعناتوإعلان؟لعهودهحافطابوصاياه

النبىموسىقالكما.الحائطعرضاحهيةبالوصاياويضربالعهود

قدامكتجعلتقد.والأرضالسماءاليومعليكم"أشهدقديفا:للشعب

ونسلك"أنتتحيالكىالحياةفاختر.واللعنةالبركة.والموتالحياة

1(.39:ه)تث

اللةموفف!!ن3-

والضتغيراتالأحداثوعاصرواقديضا،الشعبوسطالأنبياءعاش

الروحيةالأحوالكلعلىفطقعينفكائوا،حاضرهمفىتحذثالتى

دورلهمصارهنامن.الشعببهايضركانالتيوالسياسيةوالاجتماعية

البعضقذمفبينما،حولهميحدثماكلمناللهموقفإعلانفيكبير

الحقيقىالتفسيرالأنبياءقذم،الشعبيعيشهالذيللواقعسياسيةئفسيرات

.ذاكأوالأمرهذاحدوثفياللهإرادةمنالنابع
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الغسنفبلوءلأنبباا

منفيهسيقعمافعلنينالفستقبل،عنالأنبياءتحذثماكئيزا

وقد.الضجاورةوالأممبالشعوبأواللهبشعبالضتعفقةتلكسواء،أحداث

الأسفارفيالأنبياءكتاباتمنكبيرةمساحةالفستقبلعنالحديتشتغل

ماكئيزالذلكالأسفار؟ئلكمنه/ه06بحوالىالبعضقآرهاالنبوتة،

تلكفى"ويكون"،تأتىأياماهوذا1:مثلعباراتالأنبياءأسفارفىنقرأ

آلب.هوماكشففىالنبىعملتعكسعباراتوكلهاالأبام"،

إلهذاتهاللهعنإعلاثاحقيقئهفىالضستقبكعنالأنبياءإعلانكان

بالتدرجيمتازكاناللهعنالإعلانوهذا،والفسئقبلوالحاضرالماضي

وقدالضتذزج،الطابعبهذاامتازالفستقبلعنالأنبياءفحديثوالنمو،

عنالأنبياءفأحاديث.المسيحالسيدشخصفىكمالهملءإلىؤصز

تحقيقباتجاهالتاريخسيركيفيةإظهارإلىأساسىبشكلئهدفالفستقبل

ومشيئته.اللهإرادة

إلىبالغيبالإخبارأوالفستقبلكشففيالأنبياءعمليهدفولم

إلهياعملأكانبل،الخارقةالروحيةالقدراتإثباتأوالاستعراض

منها..نذكر،فحذدةأهدافولهالقدسالروحمنبهموحى

عملهفىالنبىتأييدا-

اللهيسئخدمهاوسيلةأحياناالأنبياءفمعلىللضستقبلاللهكشفكان

فىلهموتعضيذاالأنبياء،هؤلاءنبؤةصحةعلىالبرهانتقديمأجلمن

كما،أخرىأحياناالكذبةالأنبياءمواجهةفىأوأحيائا،الملوكمواجهة
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ذلكغرفالنبىكلمةحصولفعندبالسغ،تنبأالذيالنبى11إرميا:قال

9(.28:)إرحفا"أرشفهقدالربأنالنبى

اللةكئمصحةئأكيد2-

اللهإرسالصحةفيالشكالناسيساوريكنلم،كثيرةأحيانفي

ذاتهاللهكلامصحةفيالشكيساورهمكانذلكمنأكثربل،معينلنلبى

أولادهعلىالمحافظةعلىقدرتهأوالفستقبلمعرفةعلىوقدرته

اللهفدرةلتأكيدوسيلةالضستقبلعنالتنبؤأصبحهنامن.ورعايتهم

كله.العالموعلئالتاريخعلىالمحدودغيروسلطانهالأزلمية

الأولأناالجنود:ربوفاديه،إسرائيلملكالربيقول"هكذا

ويعيىضهبهفليخبر،يئادي؟مثلىومن.غيريإلهولاالآيخر،وأنا

بها"ليخبروهمسيآتىوماوالفستقبلات.القديمالشعبؤضنعتمنذلى

6-7(.:44)إش

الجديدالعهدفيالمسيحالسيداستخدمهالذىهوعينهالمبدأهذا

الآنلكم"أقول:لتلاميذهقالإذوقيامئه،وموتهصتلئهعنتنتأحين

هو"أناأنىتؤمنون)خذث(كانمتىحتى)يحذث(،يكونأنقبل

أنعلىدليلأكبروالقيامةالصليبعنالسابقفحديثه91(.أ:3)يو

به.فوجئقدطارئاحدئاوليسوبمسرتهمشيئئهبحسبتغقدالصليب

الحاضرنتانج!!ن3-

إلاهوماالضستقبلأحداثعنالحديثكانالأحيانمنكثيرفى

البرفحالة،النبيفيهيعيشالذىالحاضرأحداثنتائجعنإ!ن
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؟بالخيراتمليءآمنفستقبلعنحديثبهايرتبطالحاضرةوالقداسة

عنبحدينايرتبطذلكفإن،بالخطيةالحاضرتشتعإذاالعكسوعلى

عنالحديثيهدفهنامن.جانبكلمبنبالأخطارفحاطفظبمفستقبل

الباروتشجيع،ناحيةمنالتوبةعلىوحثهالخاطئتحذيرإلىالضستقبل

يخدمةفيولنا.أخرىناحيةمنالفضيلةحياةفىالاستمرارعلىوحثه

مسيرةالمدينةيدخليونان"فابثدأ،ذلكعلىمثالأعظمالنبيئيونان

أهلفآمن.نينو!تنقلبيوفاأربعينبعد:ؤقالونادىو)حد،يوم

عنرجعواأنهمأعمالهماللةرأىفلما...بصومونادوابالتةنمنوى

فلمبهم،يصنعهأنئكقمالذيالشرعلىاللةنذم،الرديئةطريقهم

1(.4-.3:)يو"يصنعه

قال:حينللشعبالنبيإرميافمعناللهحديثفيآخرمثلأونرى

كلارجعواقائلأ:وفرسبلأفبكزاالأئبياءعببديكلإليكمأرسلت"وفد

آلهةوراءتذهبواولا،أعمالكموأصلحوا،الرديئةطريقهعنواحد

تميلوافلم.وآباءكمأعطيتكمالتىالأرضفىفثسكنوالثعبدوها،أخرى

15(.35:)إرلى"سمعتمولا،أذنكم

أخرىنبواتتأكيد4-

وأخرىيهم،القريبالضستقبلعنتتحذثبنبواثأحياناالأنبياءنطق

القريبتحققمتىالشعبيتأكدأنذلكمنالهدفالبعيد.الضستقبلعن

علىعلامةبمثابةالنبواتبعضتحققفكانأيضئا،سيحذثالبعيدأن

قصةفيذلكعلىواضخامثلأونرى.أساسيةأخرىنبواتحدوث
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لكي،بالموتعليهإرمياتنئأالذي7،الكتابالنبيحنانيامعالنبيإرميا

السبى.عننبؤتهصحةمنالشعبيتأكد

القادمالمسياعنالكشف5-

ألاالفستقبل،عنالأنبياءحديثمنالأسمىالهدفإلىنصكهنا

السيدعنفالحديدوقلناسبقوكماالمجد.لهالمسيحالسيدشخصوهو

الأنبياء.وكتابالتفكرفىدوفاموجوذاكانالمسيح

كشفه!!صس

إء!ا"أحر!سوالأطبم

!!لم!

!اثف!ا

والنبؤةالفدسالروح

،إنسانبمشيئةقطنبؤةتأثلم"لأئه:الرسوكبطرسفعلمنايقول

الفدس"الروحمن)محمولمن(مسو!منالالدلسوناللةأناسنكقمبل

يقودهماكيوهوالأنبياء،فيالعاملهوالقدسالروح21(0ا:بط)2

17(.01-28:)!رانظر3

92



المقدسالكتابفيوالأنبياءالنبوةمعرحلة

ولمشخصىبكلامقطالأئبياءيتكفمفلم.أفواههمعلىالكلمةويضع

دائفاكلامهمكانبلشخصئه،نظروجههأوذاللةأفكازاإطلافائعينوا

.القدسالروحمنبهفوحىإلهياكلافا

ا!هية،للرسالةاستلامهمتعكستعبيراثالأنبياءاستخدمماكثيزا

قالهماأو"،إلى...الربكلمة"صارت"،إلغ...الربقول"صار:مثل

وكلمتهبىتكفمالرب"روحفمهعلىاللهكلمةانسكابعنالنبيداود

"روحىالنبيلإشعياءنفسهاللهقالهماأو2(،23:صم)2لسانى"على

فالهوما21(،95؟)إلئىفمك"فىوضعتهالذيوكدمى،عليكالذي

إرمياأدركهماوهو9(،أ:)إرفمك"فىكدمىجعلتقد"هالإرميا

6(.36:)إر"الربكقكلفمى"عن:قاللذلكجيذا

لوحىوءلأنبياا

نأإلا.القدسالروحمنوحياكانالأنبياءكلامفإنوقلناسبقكما

النبىيقوماللهمنرسالةهوفالأول،والتنزيلالوحيبينفارفاهناك

يكونفل!التنزيلأما،القدسبالروحمعصوفاأسلوبهبواسطةبصياغتها

يقولهأنيجبماحرفتاالشخصبإملاءآخريقومبلفيه،دورللشخص

النبىرآها،إليهمبهافوحىرسالةهيالأنبياءإلىاللهورسالةيكتئه.أو

لكن،النبىشخصثةيلغىلافالوحى.للشعببهاضتنئأصاغهاثمووعيها

وسماتفختيفةثقافاتمنأنبياءخل!منللناسرسالتهيوصتلالله

الرسالة،يعطيهفالثه"الضفشر"،يشبهذلكفىوالنبيفختيفة.شخصئة
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معصوفاالرسالةهذهصياغةفيولغتهومواهبهإمكانياتهالنبيويستخدم

.القدسبالروحالخطأمن

بهايستلمكانالتىالكيفتةبالتفصيلا!هئةالأسفارلناتشرحلا

حالةفىيدخلبالتأكيدالنبىأنإلا،القدسالروحمنالوحيالنبي

الرسالةلاستقبالتؤقلهعليهالقدسالروححلولعندسامئةروحتة

علتئ"شديدةكانتالرباويدا:حزقيالذكركماتمافاا!هية،

الأنبياءأحدمعخذلتكمافجائئة،الحالةتلكتكونوأحيانا1(،34:)حز

كانالمائدةعلىجالسانهمااوبينماا:قيكإذطعافا،يتناولكانحين

02(.أ:3)أمل"النبىإلىالربكق

لبطرسخذثكمايتنثأ،هوفيما"غيبة"فيالنبييدخلماوكثيزا

أنى،الهيكلفىأصقىوكنتأورشليمإلىرجعتبعدمالى"وحدث

حالةإلىوعقلهالنبيذهنيرتفعإذ17(،22:)أعغدبة"فىخضلدت

كيانهكلويصير،القدسالروحقوةنفسهوتخضع،عميقةروحية

بإعلانها.الفكقفالرسالةالروحمنيتقبقىلكياللهنحومتجفا

الكذبةالأنبياءعنللوحيتلقيهمأثناءاللهأنبياءحالةوتختلف

العاطفيالتأئربفعلالغيبوبةئشبهماإلىهؤلاءيدخلإذ،والعرافين

فىوفم،المريضةنفوسهمتحزكهم،الهستيريالرقصأوبالموسيقى

فذعويفعلهكانيقاشبيفانرىأنوئمكنناالوتتية،بالأمميتشتهونذلك

عنهمقللإذ،البعلوأنبلاءالنبيإلللابلقلمدالتىالمواجههفيالنبؤة،
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الصباحمنالبعلباسمودعوا،و!زبوهأعطتئالهمالذيالنور"فأخذوا

وكلألوا.فجيبولاصوتيكنفلمأجبنا.بكليا:قائلينألطهرإلى

حسبوتقطصاعلإ،بصولتفصرخواغبئ...الذيالمذبححوليرقصون

26-28(.أ:8أمل)"الدممنهمس!حتىوالرماحبالسيوفعادتهم

للألياءويل:الربالسيدقال"طذاالنبيحزقيالفمعنالربقاللذلك

يقودفالذي3(.أ:3شيئا")حزيرواولمروحهموراءالذاهبينالحمقى

.القدسالروحمنلاالشيطانمنالضنقادةالذاتيةأرواحهمالناسهؤلاء

الأنبياء؟اللةكقمكيف

الأنبياءإلىبهاالقدسالروحأوحىالئيا!هيةالرسائلتعرفلم

اللهكتمكئيرةوطرقأشكالهناككانتبلضعين،قالبأوفحذدشكل

بالأنبياءالآباءكلممابعد"اللة،:الرسولبولسقالمثلماالأنبياءبها

أشكالثلاثئميزأنونستطيعا(،ا:)عب"كثيرةوطرقبأنواعفديقا،

فىنفسهاللهذكزهاوقدا!هى،الوحىكلماتاتخذتهارئيسئةطزقأو

الأئبماءوبدد،الرؤىوكترثالأنبماءاوكلم!ثا:لمحالحلنهوشعسفر

كلامشكلعلىتكونقدا!هيةفالرسالةا(..ا:2)هوأمثالأ"مثتت

للشعب.النبييمذمهاأمثالشكلفىأووأحلامرؤىشكلفيأوضباشر

الغباشرالكر-ا

كانإذالنبوئة،الرسائلاتخذتهالذىالغالبالشكلهوالفباشرالكالم

ئحتويماوعادة.للناسفباشرةالنبىفئعينها،بالرسالةللنبييوحيالله

32



المقدسالكتابفبىوالأنبياءالنبوةمعرحلة

يقول"هكذاالجنود"،ربيقولاهكذا1:مثلعباراتعلىالرسائلتلك

كثيزالذلك،الرسالةفىفباشربشكلالضتكقمهوفالثه"،إسرائيلقدوس

وأ14(،28:)إش"الربكلام"اسمعوا:قائلينكلامهمالأنبياءاستهلما

4(.2:)إر"الربكلمة"اسمعوا

التنفيذ.واجبةإلهتةوصيةأولشجيغا،أوتحذيزاالرسالةتحملوقد

أيضئابلفقط،الرسالةبإعلانلاالنبياللهيأفرقدالأحيانبعضوفي

لموسى:الرب"فقالالنبيموسىمعخذثكما،مكتوبةوجفظهابتدوينها

1(،4:أ7)خر"يشوعمسامعفىوضنعه،الكتابفىتذكازاهذاأكتب

فىوارسمهلوحعلىعندهمهذااكئبالآنالعالالنبىإشعياءوأيضثا

8(.03:)إشالدهور"إلىللأدآلتلزمنليكونسفر،

النبوية8الرؤى2-

خليطهامنللنبيالقدسالروحأوحىالتيالثانيةالوسيلةهىالرؤى

الرؤياتكون،نائمونوهمالأحلامالناسيرىوبينماا!هية.بالرسائل

وعىحالةوفيالعينينمفتوحوهوالرؤياالنبيفيرىفستيقظ،والإنسان

بنلبهغام"وحىق!:إذنجعور،بنبلغامعنهكشفماوهو،كاملوإلراك

الذياللة.أقواليسمعالذيوحى.العنينالمفتوحالرخلوحىنجصر.

4(.24،3:)عد"العنينمكشوفوهومطروخاالقدير،رؤيايرى

المسيحعبدللقمص،الإنساناللهكلموكيفالإلهيالإعلانكتابعنتجصرف

الخير.أبوبسيط
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كلام"صارإبراهيمرؤيامثلفباشؤا،كلافاالرؤىتحمكوأحيانة

أجرك.لكترسأنا.أبرامياتخفلاقائلأ:الرؤيافىأبرامإلىالرب

فيالنبىفيرى،مرئتةصوزاالرؤياتحملوقدأ(.:أه)تكجذا"كثيز

العرشيرىوقد،سماويةأوملائكئةوكائناتوأحداتاأشكالأالرؤيا

النبيمناللهيريدهدفللرؤيايكونودائضا؟كدانيالنفسهالإلهي

فىالنبىئصاحبإذداخلها،منالرؤياتفسيريكونوأحيانا.توصيله

زكرئا؟ومعدانيالمعخذثكماله،الرؤياتفسيريتولىملاكاالرؤيا

لها،لاحفاتحذثالتيئالأحداثخصمنالرؤيائقشرأخرىأحيانوفي

السماء.منالنازلةالوليمةرؤيارأىحينمابطرسمعخذثكما

اوحىمنأشهروزكريا؟ودانيالوحزقيالإشعياءالأنبياء:وئجتبز

ئعذاباستمرارالقديمالعهدولرؤى.القديمالعهدأنبياءمنبرؤىإليهم

وعملهالمسيحمجىءعنكثيرةنبواتخققتإذواضخا،مسيانتا

9.الصليبعندانيالرؤيافىكما،العجيبالخلاصى

3-الأمثال

عنئعئرلكىوالتشبيهاتالأمثالا!هىالوحياستخدمماكثيزا

داخله.النبىيحياالذيللضجتمعتوصيلهاوأرادقصتذهاالتىالرسالة

فعلئة.أمثالأئكونأخرىأحيانوفيشفويةأمثالأالنبيكانئمذموأحيائا

.7(ا)دانظر!
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الشفويةالأمئال

شيءبتمتيليقومأندون،للناسويشرحهاالنبىيالذمهاأمثاكهي

أمثاله.تقديمفيلاحفاالمسيحالسيداستخدمهاالتيالطريقةوهى،أمامهم

إذ،النبيإشعياءأوردهالذيالتزمقثلذلكعلىالنماذجأشهرومن

بكرمهالكزامعلاقةخائلمنإسرائيلبشعبهاللهعلاقةعنيحكي

أكغةعلىكرملحبيبىكان،لكرمهفحتنىنشيدحبيبىعنا!لأنشدن

.(5:1)إشاخصببةا

الفعلئةالأمئال

أجلمنيفعلهابأناللهأمرهوأفعالئصرفاتبعملالنبييقوموهنا

جزءالشخصيةالنبيحياةئضبحوبذلك،للشعبهـسالةيوصتلأن

تقديمهاللهئريدالذىالدرسإلىذاتههوفيتحوتر،خدمتهمنأساسيا

ذلك.أمثلةومن،للناس

(7،8إش)ءإشعياءبناأ.أ

الأسماءعليهماوأطلق،الربأمرحسبابنينالنبىإشعياءأنخلب

ئريداللهمنرسالةإنجابهموتوقيتابنيهاسماوكانبها،الربأمرهالتي

والأولاداهأنذا1قال:حينإشعياءأعلنهماوهو،إسرائيللبنىإرسالها

18(.8:)إش..."إسرائيلفيوعجائب،آياتالربأعطانيهمالذين

نماذجصارواقدوأبناءهإشعياءأنبهئمصتد"وعجائب"اياتوئعبير

إسرائيل.لشعبئوضيحية
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إرمياأنيار.ب

عليهسيأتيالسبيأنتصديقإرمياعصرفيالشعبزفض!إذ

لئشبهعنقهعلىويضعهنيريصنعأنإرمياالربأمر،خطاياهبسبب

مثالأليكونالشوارعفيهكذاويسيربالفعلسبيهمسيلغمنحالة

لنفسكاصنعلى:الربقال"هكذا،الحقيقةفىسيحذثماعلىواضخا

2(.27:)إر"عنقكعلىواجعلهاوأنيازا،زئطا

ناباطبنيربعامرداء.ج

مملكتبن،إلىسليمانمملكةبتقسيمإرادتهئجينأناللهأرادحينما

ثوببتمزيقأخياوقامأ(،أأمل)يربعامإلىالنبىأخئاالربأرسقئ

من!قطععشرليربعامأخئاأعطىثم،قطعةعشرةاثنتىإلىيربعام

وهو،إسرائيلبنيشعبمنأسباطعشرةعلىيربعامتملكعلىعلامة

بالفعل.تحققما

!!!ص

!!!

!!
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النبيحياة

فىعاشفبعضهمالآخر،عنضختيفةحياةالأنبياءمننبىكلعاش

سلامعصورفيعاشبعضهم؟خيامفيعاشوبعضهمقصور،

ولكننا.والأزماتالحروبأوقاتفيعاشواوآخرون،واسنقرار

منكلالغالبفيبهامز،رئيسيةمحطاتعندنتوقفأننستطيع

إسرائيل.بنىشعبفيالنبؤةعملقازلم!

لاختيارا-أ

إنسائااللهيختاروقدللنبؤة،يختارهبالطبعهو،النبياللهيدعوأنقبل

تلميذاالنبىيكونوقدكداود،بسيطاإنساناأوكإشعياء،كبيرشأنله

وقدكعاموس،اللتبؤعنشيءأىيعرفلارخالثأوكأليشغ،آخرلنبى

وهوالنبىاللهيختارقدبل؟كصموئيلأطفالأأوكبازارجالااللهيختار

يوجدفلا.كدبورةامرأةأورخلأاللهيختاروقدكإرميا.جنيئايزاللا

لنبيهاللهاخئيارتحددذاتيةقدراتأوشخصيةمؤطتأوخارجىشكل

أمانةالجميعأظقزوقدالنقى،القلبئريدفقطهو،باسمهسيتحذثالذي

ا!هية.الرسالةحملفي

عوةالذ-2

حياةفيتجذاأساسياشيئاالدعوةوتعتبر،الدعوةتأتيالاختياربعد

رسالته،سيحملالذيالنبىتجاهالفبادرةصاحبهودائفافالثهنبى،أي

مندعاهمنوهناك،كصموئيلالليلفىبصوتاللهدعاهمنوهناك

وإشعياء.كحزقيالرؤياخص
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انالغزمعوالشخصاللهبينلقاءبملابةذائهافىا!هيةالدعوةكاننا

لهذهاستحقاقهبعدمفيشغرنفسهإلىالنبيينظراللقاءهذافيالنبؤة،يحمل

وبنجاسةبخطيئتهإحساسه،الأول:أمرينإلىاستناذاالكبيرةالمسؤولئة

ه(؟6:)إش"الشفتيننجسإشمانلألى،هلكتإنىلى!ويل"فقل!ت:حياته

الرسالةتلكأمامحجمهوضآلةإمكانيتهبضعفإحساسه،الثانىوالأمر

6(.أ:)إرولد"لألىأتكفمأنأعرفلإإلى،الربسيدياآه،:"فط!ت

الث!إلىينطر،نفسهإلىينطركمافهوذلك،عنديتوقفلاالأمرولكن

اللهمنلهالصالرا!هىالأمر،الأول:آخرينأمرينفيرى،يدعوهالذي

زمجر،قذ"الأسدتنفيذهاإلىيشتاقإلهيةوصئةللنبىبالنسبةيملتنوالذى

والأمر8(؟3:)عاايتتبأ؟الافمنتكقم،قدالربالسيد؟يخافلافمن

تعالجوالتىداخلهالقدسالروحيسكئهاالتىا!هيةللنعمةرؤيته،الثانى

فىفزافذهبتوأخذنى،الروح"فحملنى.لديهضعفأونقصأى

1(.34:)حزاعلىأشديدةكانتالربويدروحى،حرارة

دثهورؤيته،ناحيةمنبعجزهوإحساسهلذاتهالنبىرؤيةمنهكذا

اللهعلىفتكلأالدعوةالنبىيقتلبها،سئعضثدهالتيالمحدودةغيروقؤته

الفائقة.4نعمذوعلى

النبىخدمة3-

جميخاالأنبياءيحظفلمآخر،إلىنبىمنالخدمةظروفاختقفت

الخدمة،عناصرجميعفياختلافهناككانبل،لخدمتهمفوخدبشكل

:المثالسبيلعلى
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مصر،فىالعبوديةغاصتزالذيموسىفنجدفيه:عاشواالذيالصر.

السبي.غاصتزالذيوإرميا،القضاةزمنفيعاشتالتىودبورة

المملكة،استقل!عصرفىعاشالنبىفإشعياء:السياسيةالظروف.

مرحلةفيالنبيخخىعاشبينما،السبيفىدانيالعاشحينفى

السبى.منالعودة

منوهناك،النبيكيونانقصيرةفذةخذنممنوهناك:الخدمةفذة.

وصموئيل.كإشعياءطويلةفتراتخذتم

وآخرينالملوكمعوفاقفيعاشوامنهناك:المملكةمنالموقف.

مثل،الملكر)ئىلقبعلىخاتمنفنجد،معهمصدامفىعاشوا

كإيلتا.الملكفكذرصاروآخر،النبيناثان

منفهناكخدموها،التىالشعوبأيضنااختلفت:إليهالمبعوثالشعب.

المملكةفيخذتممنوهناكوأليشع،كإيلياالشماليةالمملكةفىخذتم

كيونان.الأممخذتممنهناكبلوميخا؟كإرمياالجنوبئة

إخفاءلمالذىالنبىكموسىكبلرةشعبئةلهكان!منهناك:الشعبية.

منطرذالذيعاموسوهناك،إسرائيلبنييعبدهلالكىجسده

نبؤاته.منوالملكالشعبتشاؤمبسببإسرائيلمملكة

منوهناك،النبيكموسىلخدمتهثمزارأىمنهناك:الخدمةثمر.

كيونان.خدمتهتمريعجبهلممنوهناكبلكإرميا،اتضزيجدلم

منالمطلوبكاننبي،بكلالخاصةالخدمةظروفاختلافوعلى

فلمسموسىعبدي"وأماحملوها.التيالرسالةفيالأمانةفقطالأنبياء

هوكانالأمانةفغنصر7(،أ:2)عدبيتى"كلفىأمينهوبلهكذا،

وخدمته.نبىكلعملاللهبهيقيمالذ!هماالمحعيار
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خدمتهم،عنمعزلفيأبذاتكنلمالخاصةالآنبياءحياةأنئلاحظ

زوجةمثلدرسئاتكونأحيائافالزوجةمنها،أساستاجزءكانتبل

خدمةكانتهكذاإشعياء.ا.أبناءمثلالأولاديكونوأحيانا،النبىهوشع

يكنفلممنها،الشخصيحتىجوانبهاكلمنالنبيحياةئتخفلالنبؤة

الخاصة.وحياتهمخدمتهمبينالأشكاكمنشكلبأيفصلالأنبياءلدى

4-الضيقة

قد،خدمتهأثناءبضيقةيضرلمإسرائيلبنيأنبياءمننبىيوجدلم

تبقىلكنآخر،إلىنبىومنأخرىإلىضيقةمنالظروفتختلف

والوجودالأنبياء.خدمةسيماثمنأساسيةوسيمةفشتركاعاملأالضيقات

قدرفعلى؟باليأسأوبالف!تملالأنبياءإحساسيعنىلاللضيقاتالضستمر

التعزيةلهماللهأرستلماقدرعلىالضحيطة،ألضيقاتمنعانو)ما

النبوية.خدمتهمفيتسندهمكانثالتىوالنعمة

اللذينوالضربالسجنالأنبياءلهاتعزضالتيالضيقاتأمثلةومن

النبىيمتةبنميخادخلهالذيوالسجن2(،.)إرالنبىإرميالهماتعزض

91(.أملإيليا)فيهعاشالذىوالهروب18(،أخ)2

الموت-5

الكثيرتعزضلذلك،للحقالشهادةهولالأثبياءالأساسيالعملكان

كادفموسى:الخطاةالملوكايدىعلىوللموتبلللاضطهاد،منهم

1(.لم81:)إش2(،:أ)هوانظر01
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يدعلىقتكوإشعياء،إيزابلعليهتآمرتإيلئاو،يرجمهأنالشعب

علىشهادةبمثابةالموتفكاناستشهدوا،آخرونوكثيرون،منسى

السيدقالفبالحقالأخير،النفسإلىبكلامهوئشبثهبرسالتهالنبىتصممك

مدفىشاركناهملماآبائناأيامفىكنالو:اثقولونلليهود:المسيح

ياالأنبياء...قتلةأبناءأنكمأنفسكمعلىتشهدونفأنتمالأنبياء.

إليها.."الفرستلينوراجمةالأنبياءقاتلةيا!أورشليميا،أورشليم

37(.21-23:)مت

الألبياء""بنوالأنبياءمدارس

كلهاالأنبياء"،ازمزةأوالأنبياء""بنوتعبيرأوالأنبياءمدارس

الكبيرالنبيحولتلتفكائتالشبابمنمجموعاتعلىئظتقتعبيرات

لكىأشخاصئامنهماللهاختاروأحيانا،بجواره،ئعيشمنه،تتعقملكى

التكريس""بيوتتشبهفشتركةحياةهؤلاءوعاش،بالفعلأنبياءيكونوا

نحنالذيالموضبعهوذالأليشع:الألبياءبنو"وقالالحالىعصرنافى

الأساسىعملهموأصبحأ(.6:مل)2علينا"ضيقأمامكفيهفقيمون

أساسياجزءوالترتيلالتسبيحوكان.النبيبهائكقفهمالتىبالمهامالقيام

الفلسطينيين.أنصابحيثاللةجبعةإلىتأتىذلك"بعد:حياتهممن

الأنبياءمنزمرةتصادفأنكالمدينةإلىهناكإلىمجبنكعند!لكون

يتنبأون"وهموعودونايودفربابوأمامهمالمرتفعةمننازلبن

وقدالأنبياء،مدارسمؤسسهوالنبىصموئيلوئعتبره(.أ:.)أصم

ذلك.بعدوأليشعإيلباقياداتهالىوتو،بعدهاشرت
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مراكزها:وكانت

(23:مل)2إيلبيت-ا

38(:4مل)2الجلجال3-

الكذبة.ءلأنبياا

(2:5مل2)يحاأر-2

(22:همل)2إفرايمجبل-4

فىويقفالأبرارئشحعالذىالإلهيالصوتباسئمرارالأنبياءخقل

والملوكالأنبياءبيناجهاتفودائضاهناككانتلذلكالأشرار،مواجهة

ظاهرةتنتشربدأتهناومن،اللهصوتطاعةرفضواالذينالأشرار

بمصالحالانتفاعإلىيسعىشخصهوالكذابوالنبي.الكذبةالأنبياء

الناسمسامعئريحكلاموإعطاءالنبؤةادعاءخائلمنشخصتة

اللهأنبياءبشدةقاوموالذالهم،الحققولمنبدلأالملوكوخاصة

ئبىؤشطكفىقام"إذاظهورهممنوخذزموسىستبقوقد.الحقيقيين

الأعجوبةأوالآيةخذثتولو.أعجوبةأوآيةوأعطاكخلقاحالمأو

فكونعئدها.نعرفهالمأخرىآلهةوراءلنذهبقائلأعنهاكنفكالتى

لكىيمثحنكمإلهكمالربلأنالخلمذلكالحالمأوالنبىذلكلكقتسمع

وذلك...أنفسكمكلومنقلوبكمكلمنإلهكمالربتحبونهليعلم

إلهكمالربوراءمنبالزيغتكفماةنهيقتلالخلمذلكالحالمأوالنبى

يظؤخكملكىالعبوديةبيتمنوفداكممصرأرضمنأخزنجئمالذي

منالشرفتنزعونفيهاتسئكواأنإلهكمالربأمزكمالتىالطريقعن

ا-5(.ا:3)تث"بينكم
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وؤصتقتأخآب،الملكعهدفيتتواجدالظاهرةتلكبدأثالغالبفي

منأكنزالنبيإرمياءنجدلذافباشرة،السبيقبلمافئرةفيذروتهاإلى

موجودةالظاهرةتلكظقثأيضئاالسبيمنالعودةوبعد"،منهمعانى

"اذكرنحمياقاومتالتىالكاذبةالنبيةئوغديةكشخصيةتمافاتختفولم

1(.64:)نحيخدفوننى"الذينالألبداءوبالمحيالنبتهنوغدتةإلهى...لا

إسرائيلملكأخآبعهدفىخذلتماذلكعلىالأمثلةأشهرومن

ضذعينكدابنبيأربعمائةحولهمااجتمعإذيهوذا،ملكويهوشافاط

ميخاؤقفحينفييدخلاها،أنالفزمعينالحرلافيالضلكينانتصار

ميخاعنئحذثناكماالفقذسفالكتاب.الحقيقولوحدهالنبييمقةبن

لها"راعىلاكخرافالجبالعلىفشئتينإسرائيلكل"رأيتفالالذى

"وعملالكذبةالأنبياءأحدصدقياعنأيضئايخذثنا16(؟:أ8أخ)2

تنطحبهذه:الربقالهكذا:وقالحديدقرونلنفسهكنعنةبنصدقيا

ئشاهدإرميالسفرفراءتناوعندأ(..أ:8أخ)2يفنوا"حتىالآراميين

كدابنبىيقودهمكثيرينكأبةوأنبياء،النبىإرميابينآخرصراغا

إلاالصراعهذائح!متمولمإرميا.عمليماومباستمراركانحنانيا،ئدعى

بحسبتحققماوهوضحدد،وقتفيبالموتإرمياعليهتنئأحينما

12.اللهضميئة

23()إرانظر11

(28)إرانظر12
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المقدسالكتابفىوالأنبياءالنبوةمعرحلة

والنساءالنبؤة

إسرائيلشعبغزفبل،الرجالعلىإسرائيلفىالنبؤةتقتضيرلم

اختيارهفيوامرأةرخلبينئدزقيكنلمالربفروحالنبثات،النساء

أولهم؟القديمالعهدفينبياتأربعالفقذسالكتابلناؤيذكرللأنبياء.

زوجةدبورةهىوالثانية2(،0:أ)خرهوهارونموسىأختمريم

شلومامرأةخلدةوالثالثة4(،)قضونبئةقاضيةكانتالتىلنكلفيدورت

الكتابذكزكما8(.)إشالنبىإشعياءزوجةوالرابعة22(،مل)2

6(.)نحنحميازمنفىالكاذبةالنبيةئوغديةملر،كاذباتنبتاتالضقذش

الب!ءنبياأ

قنوهمالأئبياء،منجديدنوعيظهرتذأ،المملكةعمحمردخولمع

منالملكيختارهمكانيبدوماعلىوهؤلاءالبلط"،"أئبياءباسمغرفوا

وتقديموتوجيههإرشادهبفهفةيقوموالكىغصزه،أنبياءبين

الملك،داودعصرفيالظهورفيبدأوارقدله.الروحتةالاستشارات

لموبالطبع،إسرائيلمملكةدونيهوذامملكةفىانححسمرواالانقسامحدولي

جوارهم.إلىبتواجدهمأوبتعيينهمالأشرارالملوكيبالي

لناويذكر"،الملك"رائىبلقبالوظيفةابتكيقومألذىأالنبيئبقبكان

عهدمنوجميعهم،اللقبهذاخقلواشخصياتللاثالضقذسالكتاب

إلىبالإضافة(،3:51هأخ2)يذوتون(،ه:2هأخ1)هيمان:همو،داود

قدآخرينإلىأشارفدالفقذسالكتابأنكما9(؟2:اأخ)االنبىجاد

النبى.ناثانمثلاللقبهذاالكتابئعطيهمأندونالدورهذامارسوا
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المقدسالكتابفبموالأنبياءالنبوةمعرحلة

وهوألا،للملكالروحيالإرشادخلافآخربدورالبلاطأنبياءوقام

كما،اللهلشعبالفقذسللتاريخكلذوينوأخبارهالملكحياةسيرةتدوين

الأولىيهوشافاطأمور"وبفيةالملكيهوشافاطمعالنبىياهوفعل

سفرفىالمذكورحنلألىبنياهوأخبارفىمكتوبةهىها،والأخيرة

قامملوكسبعالضقذسألكتابويذكر34(.0:2أخ)2"إسرائيلملوك

سييرهم.بئدوينالأنبياء

الملك

اودد

سليمان

رحبعام

غزتا

شافاطيهو

حزقيا

الألبياء

جاد،نثانا،ئيلصمو

يعدو،خثاأ،نثانا

لثتمييا،عدو

عدو

إشعياء

حنانيبنياهو

إشعياء

هدالشا

92:92أخا

9:12أخ2

12:51أخ2

22ا:3أخ2

0243:أخ2

2622:أخ2

3223:أخ2

قوةإضعافإلىيؤذلمالملوكمنبالفربالأنبياءعملأنوئلاحظ

أجا!منداود"الملك"رائىاللبيجادواجهكيففنرىالأنبياء،هؤلاء

13.الشعبتعدا!خطتة

24(صم13)2
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المقدسالكتابفيوالأنبياءالنبوةمعرحلة

والتسبيحوالموسيقىالأنبياء

أكبركانالنبيفداودكبيزا،ارتباطابالتسبيحالنبؤةارلتطت

شمبحتهالهاكانتالنبيةومريممزموزا،ألفالنبيوموسى،المستحين

سفرفيوخاصةالضقذسالكتاباستخدمماوكثيزاأ(؟)خرهالشهيرة

داود"وأفزز:فقيلرتل"،"سئح-بمعنى!!ول*"انبأ-الفعلالأيامأخبار

بالعيدانالفتئبئينويذوثونوهيمانآسافبنيللخدمةالجيشورؤساء

يديبينالغتئبئآسافيدئحتآسافبنو...الصنوجووالرباب

والتسبيحالحمدلأجلبطلعودالغئنئئيذوتونأبيهميدتحت...الملك

بالصنوجالرببيتغناءلأجلأبيهميدتحتهؤلاءكل...للرب

بوضوحيأخذهناوالتتبؤ2(،أخهأ)"اللهبيتلخدمةوالعيدانوالرباب

سموإلىبوضوحيشيروالتسبيحالنبؤةبينفالارئباط.التسبيحمعنى

وعظمتهالشمبيحعمل

كبيزادوزاالنبيصموئيلعهدفىتأسيسهامنذالأنبياءمدافسوتغبتت

النبيصموئيلفنسمعبالشمبيح،النبؤدربطبىالتأليوالشمبيحممارسةفي

ثصادفأنكالمدينةإلىاثهناإلىمجيئكعنداويكوناقائ!*:شاولبخذث

وعودونايوذفربابوأمامهمالمرتفعةمننازلينالألبياءمنزمزة

والشمبيحالنبؤةبينالربطهذاوكانه(،:أهأصم)يتئتأون.اوهم

فأتونيوالآنأليشع:..."فقالالنبىأليشععهدصذلكبعدموجوذا

1(.35:مل)2"الربلدعلحهكلأل!بالصدالعؤآدضترقيولمابعؤاد.
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المقدسالكتابفيوالأنبياءالنبوةمعرحلة

النبوتةالأسفارجميعأنوهىندركهاأنيجبهامةحقيقةوهناك

كائوافالأنبياءالنثرتة.المقاطعمنالقليليتخثلها،شعريةأسفارهي

نأالضستبعدغيرومن،شعريةقوالبفىنبوائهمصاغواكبارشعراء

بها،والتغنىتسابيحإلىبعضهابتحويلالأحيانمنكئيرفىيقوموا

بوحيالمكتوبالمزاميرسفرالنصوصهذهرأسعلىيأتيوبالطبع

وقد،وآخرينوموسىداودمنهمقديسينأنبياءبواسطةالقدسالروح

والجديد.القديمالعهدينفيوالترتيلللتسبيحينبوغاالسفرهذاصار

الكتابةوءلأنبياا

جميعهمليسولكن،القديمالعهدفىالنبؤةخدمةالكئيرونقازش

عندالفقذسالكتابوعلماء.أسفارأوكتبفيبهتنبأوامادؤنو!

زمنيتين:مرحلتينإلىالأنبياءبتقسيما!مو،وكتاباتهمللأنبياءدراستهم

القرقفىالنبىأليشعمعولتتهىالخليقةءبععتبدأالأولىالمرحلة

تدوينبعدمفيهاالأنبياءفعظماشتحتمالمرحلةوهذهالميلاد،قبلالثامن

النبىعوبديامعتبدأالثانيةوالمرحلة؟الشفويةبالخدمةالاكنقاءونبؤائهم

النبويةللأطسفاركايل!آخرملاخيمعوتنتهىنبوتاسفزاكتتتمنأول

وكتابتها.نبواتهمبتدوينالمرحلةتلكأنبياءضعظمواشنتم،القديمالعهدفى

"القانونكبل"ماأنبياءباسمالأولىللمرحلةالمنتضينالأنبياءئعزفلذلك

باسمالئانيةللمرحلةالمنتقينجعزفحينفى!ا!حأ+ه+!شاص!م!"،-

قانونداخلنبوتةكتاباتلهملأتأ+ه+!تأ"،111!شاا-"القانونييناالأنبياء

الفقذسة.الأسفار
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المقدسالكتابفيوالأنبياءالنبوةمعرحلة

البعضئقلمتمهمنبويا،سفزاعشرستةعلىالقديمالعهدقانونيحتوي

النبى.كتبهالذىالسفرحجمبحسبصغاروأنبياءكبارأنبياءإلى

؟دانيال،حزقيالإرميا،إشعياء،:وفمأربعةعددهمالكبارالأنبياء

،عاموس،يوئيل،هوشع:وفمعشراثناعددهمالصغاروالأنبياء

.41ملاخىزكريا،،حجىصفنيا،،حبقوق،ناحومميخا،،يونان،عوبديا

كتيثالتيتلكفقط،النبوتةالأسفارفىالأنبياءكتاباتتنحصرولا

الكتابداخلووضعتهابقانونيتهاالكنيسةواعلزفتالقدسالروحبوحي

هؤلاءكتتهااهأخرىكتاباتإلىنفسهالفقذسالكتاببشيربل؟الفقثش

كتابةفجزدفيالقثس،الروحمنبهاموحىإلهيةاأسفاثليستولكنها

للملكأوالنبييعيشهاالتىللمرحلةالتأريخفعظمهامنالغرضكانعادية

لثتمجيامنككبتدوينهاقامالتىالملكرحبعامأعملىمل!ثئجاصره،الذ!ب

فىمكئوبةهىأما،والأخيرةالأولىرحبعام"وأمورالرائىوجمذوالنبى

15(.:أ2أخ)2ااالاشساب؟عنالرائىوفيوالنبىشمعاأخبار

والأممالأنبياء

إسرائيلبمملكتيه:إسرائيلبنىشعبعلىالأنبياءيخدمةتقتضيرلم

الذييونانفنرى16،أيضئاالأممشعوبلنشملأمتذتماكثيزابلويهوذا،

.الجداولبملحقتاريختامرتبينالكنابالأنبياءعلىيحتويجدولانظر14

فيفيكرهاوؤردالأنبياءكتبهاالتى3القانوفدغيرالكتاباتعلىيحتوىجدوقانظر15

.الجداولبملحؤالضقذسالكتاب

.الجداولبملحقسفرهفىنبيكلعنها!حذثاتجىالممالذبأهمجدولانظرا
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المقدسالكتابفيوالأنبياءالنبوةمعرحلة

كتلبالذيوعوبثيا،ممالكعشرعلىتنتأالذىوإشعياء،نينوىبمئتر

لثممفكان.نينوىخرابعنلتئأالذكطوناحومآدوم،شعبعننبوكه

عنبالحديثالأنبياءواهتحتم.وكئاباتهمالأنبياءفكرفيوجودباستمرار

اهتمواكما؟عمون،ألوم،آراممل!:ل!،والضجاورةبهمالمحيطةالأقم

بابل،مصر،مل!:لهم،الضعاصرةالكئرىالدوليةالقوىعنبالحليث

نبؤال!،الأممبخصوصالأنبلاءعنهتحئثمافضهعلىويأئي.فارس

يشىأصلأنأليومذلكفى"ويكونالمسيحالسيدعهدفياياممقبولعن

1(.0ا:أ)إشمجذ)"محقهويكون،الأممتطلبإياهللش!ب،رايةالقائم

الامممنأنبلاء

إلاإسرائيلبنىشعبفيتنحصرلمالنبؤةباناليهودىالتقليديؤمن

قبلايأمممنأنبياءهناكفكان،موسىعهدفىالاجتماعخيمةبناءبعد

الفقذسالكتابفىؤزذتشخصياثسبعالفكرهذاوئصئفذلك.

أيوب175،والدتعورتعور،بنبتغام:وهمايامم،منأنبياءباعتبارهم

صئوفر،الشوحييلذد،التيمانيأليفاز:الأربعةأيوبوأصدقاء؟الصديق

الئوزي.ترخئيلبنوأليفوالتعضاتى،

أنبياءمعاللهبهاتحذثالتيالطربقةتختلفاليهوديالتقليدوبحسب

معالملكحديثبينالفارقئشبهفالأمر+الأمم"،أنبياءمععنهاإسرائيل

هذاأنعلىدليلأفهذاالنبيوالداسمينكرحينماالضقدشالكتابأناليهوداعتبر17

نبيا.تجلغامأبوتجعورخشبوالنلكنبيا،أيضئاهوالأب
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المقدسالكتابفيوالأنبياءالنبوةمعرحلة

خلفمنالغرباءإلىيتحذثبينمافباشر،بشكل)إسرائيل(صديقه

بعيدكشخص"الأمم"لأنبياءإرادتهعنيكشصاللهكانهكذا.حجاب

منهم.قريبكشخصفيتكفمإسرائيلأنبياءمعأقا؟عنهم

بشكلتحذثالذيفالثه،الموضوعلهذااليهوديالمهمعنبعيذاولكن

اللهاختيارلأن،والشعوبالأممباقىمعأيضئاتحذثاليهود،معواضح

يمنعلا،نسلهمنالمسيحيأتيلكىلهخاصكشعلبإسرائيلبنيلشعب

همالبشرجميعلأن،شعوبهبمختلفالعالملباقىورعايتهاهتمامهإطلاقا

يديه.وصنعةخليقته

النبؤةلناربخعامفلخص

عناللهبهائعينكوسيلةالخليقةبكرآلماللهخققمنذالنبؤةبذأت

،ويعقوبواسحقإبراهيم:البطاركةالآباءعصرإلىوامتدت،مشيئته

موسىذجمىلذاجديذا،شكلأالنبؤةآخذتحيثموسىعصرإلىثم

الشعبفيهاعاشنبوكطصمتبفترةنمرهناكومنالأنبياء،رئيس

فىالكبيرالفضلصاحبصموئيلجاءأنإلىالقضاةعصرخل!

الأنبياء.مدارسأسش!منأولأنهكما،الشعبوسطالنبىدورتفعيل

للملك،فرشدأوكمستشارالنبيدوريظقرتذأالمملكةعصروفى

أنبياءاللهأرسلالمملكةانقسامومع".الملك"رائيباسمئعرفماأو

لتعويضإسرانيلأنبياءدورتعاظموقديهوذا،أنبياءخلافلإسرائيل



المقدسالكتابفيوالأنبياءالنبوةمعرحلة

.هناكالبعلعبادةبسببالمملكةئركواالذينواللاويينالكهنةغياب

الأنبياء.مدارستنشيطفيدورلهماوكانوأليشعإيلبافظهر

الئتابالأنبياءيظقربدأالميلاد،قبلالئامنالقرندخولومع

منوالتحذيرالإنذارهىالسائدةاللهجةوأصبحتالأسفار،أصحاب

يدعلىإسرائيلفشبيتيستمعلمالشعبأنإلاوعاموس،كهوشعالسبي

ومنوميخاإشعياءخصمنيهوذائنادىالربصوتوظلأشور،

علىيهوذافشبيتأحد،بهيهتملمالنبويالصوتأنإلاإرميا،بعدهصا

ظاهرةتفشىالفترةتلكفىايأنبياءخدمةمنصغبوقد.بابليد

الكنبة.الأنبياء

دانيالخ!منالرجاءبصوثلهماللهتجغ!ثالسبيفىوهناك

عوضناللخلاصوالئطلعاللعزيةطابعئحملالئبؤآ!وبدأتوحز!ل!،

.العودةوقتحانأنإلى،والعقابالتحذيرعن

خخيالأنبياءصوتبدأاليهودبعودةالفارسيالمرسومصدورومع

تخطىسهولةوعلىألبناءعلىبالنشجيعإيئناوماءتجيوزكربا

صتضدتذلكوبعدجديد.منأو!شليمو!ثتاطكلائبحطوهكذا،العقبات

بهوؤغذستتقالذىالنبىمجيءانتظارفيقرونلأربعةالأنبياءصوت

المسلح.السيدلجسدوهكذا،النبيموسى
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المقدسالكتابفيوايانبياءالنبوةمعرحلة

الأنبياءتقسيم

بأكثرمجموعاتإلىتقسيم!ئمكنناالأنبياء،دراسةشمهيليأجلمن

طريقة.من

الففذسةالأسفاركتابةجهةمنتفسيم

يوئيل.،عاموسإشعياء،:مثل،فقذسةأسفازاكتبواأئبياءا-

عوديد.أخآب،إيلتا،:مئلفقذسة،أسفازايكتبوالمأنبياء2-

النبؤةاتجاهجهةمنتفسيم

مملكةفىخذتمالآخروالبعضيهوذ)،مملكةفىخذتمالأنبياءبعض

فىدورلهيكونأنفيالفريقينمنأيأنبياءذلكيمنعولم،إسرائيل

أيضئا.الوثنئةلا؟ممحتىأو،الأخرىالمملكة

.عاموس،هوشع،يونان:متل،إسرائيلمملكةأنبياء-أ

.ناحومصفنيا،إرميا،:مثليهوذا،مملكةأنبياء2-

التاريخجهةمنتقسيم

يهوذا.سبىمنالزمنىموقعهمبحسبالتاريخجهةمنالأنبياءتقسيمئمكننا

منل:واللحذلر،الإنذارعلىرساللهمارتكزتالسبى،!بلأنبلاءأ-

ميخا.إشعياء،إرميا،

دانيال:والرجاء،وهمالتعزيةعلىرسالتهم،ارتكزتالسبيأنبياء2-

.وحزقيال

وهم:،والنهضةالتشجيععلىرسالتهمارتكزت،العودةأنبياء3-

ملاخى.،زكريا،خخي
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القديمالع!ةأنبياي

متتثعينالقديمالعهدفيالمذكورينللأنبياءسترذاهناسنقثم

منم.نبيكلعنفخئصرةنبذةئقدبممعوالثاريخى،الزمنىشملسلهم

بحسبمجموعاتعشرإلىالأنبياءبتقسيمقمناالمتابعةولسهولة

بعضؤضتعناوقدا.8المسبحالسيدتجشدإلىآدممنالزمنىالترتيب

موضتحهوكماالدراسةلسهولةنبىكلاسمبجوارالإرشالئةالعلاهاث

التالى:بالجدول

يةش!إرعلا!

)1

)1

)ك(

)ب(

)س(

)ع(

إسرائيلالشمالئةالمملكةمننبي

يهوذاالجنوتجيةالمملكةمننبي

الضتذسالكتابفىسفركئلتنبى

اسمهيذكرانبدونالفقذسالكتابفىئكيرنبى

السبىمرحلةأنبياءمننبى

السبيمنالعودةفترةأنبياءمننبي

18
فىيساعدزمنيافرشذايكونلكىويهوذاإسرانيللملوكتاريخياجدولأسئقثم

.الجداولبملحقوعصرهالنبيزمنالستيعاب
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*(قم411447-5)0"موسىقبل"ماالنبؤةبدايةأولأ:

الأولىالفترة(،موسى)آدم-البشريةغمرمنالأولىالمرحلةئضئل

هابيل،ثمالأنبياء،كأولآدممعبدأتإذالنبؤة،فيهاطفرتالتى

ذلكفي،حولهملمناللهصوتتوصيلرسالةخضلواكتيرينوآخرين

الرئيسية:الئلاثبالوظائفالشخصنفسيقومكانالبدائيالعصر

الكتابأشارالتىالأسماءبعرضهناسنكتفيالنبؤة.،الكهنوت،الفلك

.الأشكالمنشكلبأيلنبؤتهاالف!س

أ-آدم

ئلاحظانويمكنناالأنبياء،أولأنهكما،اللهخققهإنسانأولهو

"ودعانظيرهمعيئااللهخلقهاالتىللمرأةحواءاسماختارحينمانبؤته

بأنهاآدمتنتأإذ2(،30:)تكحى"كلاملأثهاحواءامرأتهاسمآدم

حى"."كلالبشرلكلاضاستصير

2-هابيل

بنبؤةاعترفذاتهالمسيحوالسيدآدم،أبيهأياممنذاللهرسالةخضل

هابيلدممن...الأنبياءجميعدمالجيلهذامن"يطتبالصذيقهابيل

51(.05-:اا)لوزكريا.011دمإلى

.مق4471سنةمصرمنوالخروجالنبيموسىخدمةبدايةإلىالخليقةبدءمن
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أخنوخ-3

إلىالربأصغذهوقدبارارخلأكانآدم.منالشملشلفيالسابعهو

24(،:ه)تك*أخذهاللةلأنيوجدولمالته،معأخنوخ+وسارحتاالسماء

رسالتهفىالرسوليهوذادؤنهاأنإلىالتقليدفيمحفوظةنبؤتهوظقت

الربجاءلدهوذافانلأ:آدممنالسابعأخنوخألفناهؤلاءعن"ولنئأ

فخارهمجميعويعاقب،الجميععلىدينونةليصنع،قديسيهربواتفى

15(.ا-4)بهبها..."فجرواالتيفجورهمأعمالجميععلى

الأرضعلىنزولهعندالثانيالمجيءفيمهمدوريأخنوخسيكون

عودتهعنسيفرهفىسيراخبنيشوعوتحذث،النبىإيليامعأخرىمرة

إلىا!جيالوسيئادي،فنقليالربأرضى"أخنوخ:وقالأخرىمرة

.(44:61)سي"التوبة

4-نوح

بحدوثفتنئئا،الخطيةفيالاستمرارمنإياهمضحدزافعاصريهخدتتم

كلهالعالمفستقبلعنأىالثلاطة،أبنائهفستقبلعنتنئاكما.الطوفان

سابمإلهالرل!فلهاركوقال.لإخوتهيكونالعيدعبدكنعانمل!نفئال

وليكنسابممساكنفىفيسئنليافثالنهليفتح.لهمعبذاكنعانوليكن

25-26(.9:)تكلهم!عيذاكنعمان
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ايراهيم-5

البحررملمثلنسلهويصيرمعهليسيراللهاختارهالذيالرخلهو

جرار،ملكلأبيمالكإبراهيمنبؤةعنذاتهاللهأعقنوقد.الكثرةمن

حلمفياللهلهك!ثتفله،زوجةسارةيأخذأنأبيمالكأرادعندما

لأجلكفيصلىنبى،فإله،الرخلامرأةزد"فالآن6:قائاذلك،استحالة

العميقةالقويةالعلافةإلىتشبرالنبؤةأنئلاحظهنا7(.2:.)تكفتحيا"

عنه.آخرينمعحديئاكونهامنأكثر،اللهمع

6-!سحق

البركةقذملأنهنبياويخ!متب،إبراهيمأبيهبعدا!هتةالرسالةخقل

لأبنائهالأبيمذمهاكانالتيالأبوئةالبركةوئعتبر،ابنيهوعيسوليعقوب

حديثاداخلهاتحملإذالنبؤة،(شكالمنشكلأالأوكين،الآباءعصرفي

هؤلاءنحوومشيئتهاللهإرادةعنإعلائافهيالأبناء،هؤلاءفستقبلعن

افه"فليطكابنهليعقوبإسحققالهفيماذلكنرىأنوئمكنناالأبناء.

لكليستعبذوخمر.حنطةوكثرة.الأرضذستمومنالسماءندىمن

ليكنأمكبئووليسخدلكلإخوئكسيذاكن.قبانللكوت!خد،شعوب

باركوكما2(.9-27:28)تك"مباركينومباركوك،ملعونينلاعنوك

ابناوباركبلجميغا،أبناءهذلكبعديعقوببارك،يعقوبإسحق

ومنسى.،إفرايم:يوسف

56



المقدسالكتابفيوالأنبياءالنبوةمعرحلة

7-يفوب

أواخروفى،إسحقأبيهمنا!هيةالرسالةيعقوبخمقىأيضئاهكذا

بعد،فيماإسرائيلشعبأسباطرؤساءعشر،الاثنىأبناءهتازكحياته

ومنوفستقبله.السبطهذامصيرعنإلهياكشفامنهمبركةكلوخملت

منالمسيحالسيدبخروجيعقوبلهتنتأالذىيهوذاسبط،الأسباطهذه

بنولكيسخد،أعدائكقفاعلىيدك،إخوتكيحمدإياك"بهوذا،نسله

ياتىحتىرجليهبينمنوفشتزغيهوذامنقضيبئيزوللا...أبيك

(94،801:)تك"شعوبخضوعيكونولهشبيلون

8-يوسف

الأحلامئدله!تركانإذ،القديمالعهدأنبياءضمنمنيعتبرأيضئابوسف

بمئابة،المثالسبيلعلىفرعونلخلمتفسيرهكانوقد،اللهمنبإرشاد

الفتراث.منفترةفىكلهامصرفسئقبلعننبؤة

"(قم5714ا-)447مصرمنلخروجعصرئلأليا:

شكلهاالنبؤةأخذت،النبىموسىظهورومعالعصر،هذافي

وسطمنفحذدينأنبياءهناكفأصبح.الفقآسالكئابفيعليهالفتعارف

ملوكهناكيكنولم(فواههم،علىرسالتهليعيناللهيختارهمالشعب

احيانا.والعسكرىالسياسىبالدوريقومالنبىفكانالوقتذلكفيطائمعب

.مق714.سنةكنعاندخولإلىمصرمنالخروجمن
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النبىموسى9-

فلىلي!قم+ولمالإطلاقعلىالقديمالعهدانبياءأعظمموسىئعتبر

1(،340:)تث"لوجهوجفاالربغزقهالذيموسىمثلإسرائيلفى

حينآخر،نبىوأيموسىنبؤةمستوىبينالفارقنفسهالله(وضتغوقد

له.استعبنفبالرؤيا،للربنبىمنكمكانإن11قائلأ:ومريمهارونكقم

كلفىأمينهوبلهكذا،فليسموسىعبديوأقااكقمه.الخلمفى

!عاين"الربويفببهبالألغاز.لامعه،أتكقموعياتافمإلىففابيتى.

ؤصتقهوقداةئبياء".ا"رئيسلقبموسىيحمللذلك6-8(.ا:2)عد

منأكئرجذاحليفافكانموسىالرخل"وأقافال:حينالإلهىالوحى

3(.ا:2)عدالأرض!ؤنجهعلىالذينالناسجميع

القديم،العهدوشريعةالناموسالشعباستلمموسىيدكطوعلى

اللهأمامالشعبعنشفيغاكانكماالعهد،لذلكوسيطاموسىفأصبح

!يمة،خطثةاخطا-لمقدلأشم:للشعيقدموسيأنالصفى"وكان

03(.32:)خرخطيثكم!أكفرلعنىالربإلىالآنفأصص

رقمللمزموربالإضافة،الخمسةالشريعةاسفارالنبيموسىكتلت

ثشبهالنبؤةروحتحملببركةنياحتهقبلالشعبأسباطباركوقد0،9

موسىبهاباركالتيالبركةهى"هذهلأبنائهبعقوبقذمهاالتىئلك

وأشرقسيناء،منالربجاء:فقال.موتهقبلإسرائيلبنىاللةرجل

وعن،القدسربواتمنوأش،فارانجبالمنوتلألأسعير،منلهم

قليلين.رجالهيئنولايفت،ولازأوبلنليحىلهم...شريعةناريمينه
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فومه.إلىبهوأتيهوذاصوتربيااسمعقال:يهوذاعنوهذه

33(.)تث"...هأضدابعلىغوتافئن،لنفسهيقاتلبيديه

المسيحالسيدعننبؤته،النبىموسىبهاتنئأالتىالنبؤاتأهمومن

إسرائيل.بنىشعبمنمثلهآخرنبىمجىءعنفيهاتحذثالتى

موسىأختمربما-"

همارونأختالنبئةمرلم"فأخذتلثهنبيةموسىأختمريمكانت

:أ)خره"ورقصبدفوفوراءهاالنساءجميعوخزتجتبيدها،الذف

أحيائااللهكقمهاوقد.والترتيلبالتسبيحمريمنبؤةارتبطتهكذا2(،0

كفمهل!فقالا:نفسيهمافيقالالذلكأخيها،هارونمعوأحلامبرؤى

2(،ا:2)عد"الربفشفغأيضئا؟نحنيئفمناألم؟وحدهموسىالرب

له.أستعلنفبالرؤيا،للربنبىمنكمكانإن11عليهما:الربرذلذلك

6(.:ا2)عدأكفمه"الخلمفى

الكاهنهارصنا-ا

النبى،موسىلسانأصبحوقد،القديمالعهدفىكهنةرئيسأولهو

معأكونوأنافمه،فىالكلماثوتضع"فتكنمهلموسىاللهأعننكما

هارونوكان15(.4:)خرئصنعان"هاذاوأعتمكما!م!،ومعفمك

موسىالربكتمهل"ففالا:أختهمريممعاللهمنإلهيةإعلاناتلجلفى

2(.ا:2)عدااأيضنا؟نحنيكقمناألم؟وحده
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12-السبعنشبخا

شيخاسبعينيختارأناللهآفزه،الشعبغادمنموسىاشتكىحينما

اجمع:لموسىالرلي"فقالالشعبخلمةفىموسىيشاعلوالكىحكيضا

هناك،معكولكفمأنافأنزل...إسرائيلشيوخمنرخلأسبعنإقئ

الشص،ثفلم!فيحملون،عليهموأضععليكالذيالروحمنوآخذ

ئزيدوا"لملكنهملنباوا،الروحعلمهمحفت...فلماوحدكأن!نحملفلا

مبداد.اسمهكانوآخرألداد،(حدهماسموكانا-25(.6ا:ا)عد

ذلنبنيشوعا-3

وق!،بعدهمنالشعبقيادةمسؤولئةوخمل،النبىموسىخالمهو

موسيمعكنتكما.حياتكايامكلوجهكفىإنسانيقف+لااللهله

تمتعكماا!ة،مشيئتهلهفعلنااللهئكقمهفكانه(،ا:)يشمعك!اكون

92(،24:)يشالرلط""عبدلقبخمزوقدا.9سماويةظهوراتبضعاينة

الأنبياء.القابأحدوهو

8(قم3501ا-4)57القضاةعصرئالثا:

الصوتتذأالموعد،(رضفىإسرائيلبنيلثبعباستقراربعد

اناللهاخئارفقد،نونبنيشوعنياحةبعدخاصةقليلايخفتالنبوى

،درسالنبىفوجود؟عامةبصفةالفترةتلكفىالنبويالصوتيصضث

(ه)يشانظر91

.مق1..3سنةإسرائيلعلىمبفاشاولمسحتاريخإلىكنعاندخولمن.
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تكنلم.الأيامتلكفىعزيزةالربكلمة"وكانت.آخردرسوضكيابه

بعضعنالفقذسالكتابتحذثذلكومعا(،3:)اصمكثيرا"رؤيا

.الفترةتلكفيتواجدواالذينالأنبياء

النبيةدبورةأ-4

للشعبونبيةقاضيةكانتلفيدوت،ئدعىزخلزوجةدبورةهي

الوقت"ذلكفىإسرائيلقاضيةهىلفيدوت،زوجةنبيةامرأة!ودبورة

يايينفحاربةعلىباراقلشجيعفيكبيردوردبورةلغب4(.:4)قض

نلكبمناسبةكتبتهاش!بحةولها،عبوديتهمنالشعبوتخليصكنعانملك

بريا.إسرانيلإلهللربأزفر.أترنمللربأناأنا،"...الانتصار

ارتعذث.الأرض،أدومصحراءمنبصئ!ليكسصر،منبخروجك

وجهمنالجب!تزلزلتماة.فطزتالشخبكذلكقطزت.أيفئاالسماوات

5(.3-:ه)قض7...إسرائيلإلهالربوجهمنهذاوسيناء،الرب

15-نبى)ب(

النبىذلكاللهأرستل،القاسيةمديانعبودثةمنالشعبصنزخحينما

للضيقةالأساسيالسببهىعنهوابتعادهمخطيتهمبأنالشعبلئخبر

أرسنلالربأنالمديانيينبسببالربإلىإسرائيلبنوصنزخلما!وكان

إنى:إسرائيلإلهالربقالهكذالهمفقال،إسرائيلبنىإلىنبيارخلأ

يدمنوأنقذتكمالغودية،بيتمنوأخرجتكممصرمنأصغدتكمقد

وأعطيتكمأمامكممنوطردتهمفضايقيكم،جميعيدومنالمصريين
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أنتمانذينالأموريئنآلهةثخافوالا.إلهكمالربأنالكم:وقلت.أرضهم

.(7.1-6:)قض"لصوتيتسمصاولم.أرضهمساكنون

)ب(اللةرخلا-6

علىالكاهنعاليليوئخالقضاةعصرأواخرفياللهأرسنقهنبيهو

وجاء5بمونهمامشئتاوفبنحاسحفنيابنبهفسادمعالنعاملفينراخبه

تدوسونفلماذا:...الربيقولهكذاله:وقالعاليإلىالتهرخل

الهنيكعلىتأتىعد4لكوهذهبها...أمرتالتىوتفبمتىذبيحتى

34(،27-2:أصم)كلاهما.."يموئانواحديومفىوفينحاس:حفنى

أميناعاقالنثسي"واقهمالنبيصموئيلبقدومأيضناالنبيهذاتنتأكما

سميحىأمامفيسيرأميتابيثالهوأبنىونفسى،بقلبىماحسبيعمل

35(.:2اصم)ااالأيامكل

النبىصموئيلأ-7

وهارون!موسىموسىبعدالأنبياءأكبرئانيالنبىصموئيلئعتبز

فيوهو6(996:)مز"باسمهيدعونالذينبينوصموئيل،كهنتهبين

لاوكط.بنقفاثنسلمنلاوياالأصل

"وكلهزحياتهطوللثهأميئاوصار،السنصغيروهواللهدعاه

إلىيسقطكلاسهجمبعمنشيتايدعولممعه،الربوكانصمونبل

اؤتبنفدأنهسبعبئرإلىدانمنإسرانيلجميعوغزف.الأرض

62



المقدسالكتابفيوالأنبياءالنبوةمعر!ة

استعقنالربلأن،يثبيئوهفىيتراءىالربوعاد.للربنبياصمونيل

2(.1-أ39:أصم)"الرببكلمةيثييئوهفىلصممونيل

شاولقشخالذيفهو،للشعبفلوكاقشخمن(ولهووصموئيل

منشاولتحو!لصموئيلشتاقذمتواضغا.شائالازالشاولوكانالمحلك

صموئيلقاومهلذلك؟اللهلصوثيسمعلاشريرملكإلىصالحملك

ملكا.داودليمسحوذقلبلهال!هرفضوأعقن

الملكداودأخباريكتفنراهإذ،الملكيللبلاطنبىأوكصموئيلئعتبر

ظهوربذأعهدهففىالأنبياء،مدارسمؤسش!أنهكما92(؟92:أخا)

العميقةالروحيةوحياتهالوديعةفشخصثتهالأئبياء"،"بنيباسمغرفوامن

دربه.علىويسيرواحولهيلتفوالكىعصرهفىالكثيريناجتذبتاقد

+(قم039ا-)053الغتحدةالمملكةعصررابقا:

علىملكاشاولالنبىصموئيلقشخعندماالمملكةعصربدأ

شخصية،الكاهنوشخصيةالنبيشخصيةجوارإلىفظقز،إسرائيل

أمامنايظهربذأكما.الملكشخصيةوهىالشعبحياةفىمؤثرةجديدة

.للملوككرائينعملواالذينالأنبياء

رحبعاموتولىالملكسليمانوفاةبعدالانقسامتاريخإلىملكاشاولمسحتاريخصن

.مق039سنةالخكم
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الملكشاولا-8

جاعوا!ولمايتنثأوكانالربروحعليهحلفلئا،مسحهبدابةفي

الثهروحعليهفحل،لقيتهالألبياءمنبزمرةإذاجبعة،إلىهناكإلى

أنهقبلهوما(مسمنذعرفوهالذينجميعرآهولقا.وسطهمفيفتننأ

قيس؟لابنصارماذا:لصاحبهالواحد،الشصقالالألبياء،معيتنبأ

خطاياهبسببولكنا(.ا-أ.أ:.)اصمالأنبياء؟"بينأيضئاأشاول

عنه.عوضئاداوداللهواختار،الربروحفارقه،اللهعنوابتعاده

الملكداود-91

فققبهنبيا،داودأصبح،الربروحعليهوحلملئاداودصارأنمنذ

أيامهآخرفىنفسهداودؤصتفوقدا.2.االلهب"رخلالضقذسالكتاب

ووحىيممنى،بنداودوحى:الأخيرةداودكلماتهي"فهذهفائلأ:

روحالحلو:إسرانبلوفرنم،بصوبإلهمسبحالعلا،فىالفائمالرخل

2(.أ-23:صم)2لسلألي..."علىوكلمتهبيتكئمالرب

الروحمنبوحياففهاالتىوشمابيحهبمزاميرهالنبيداوداشتقر

الكئيرالمزاميروخقتت،الهيكلفىالئسبيحنظامواضعوهو،القدس

الخلاصي.وعملهالمسيحالسيدعنتحذثتالئيالمسيانتةالنبواتمن

أحاطصموئيلوبعد،النبيصموئيلإرشادتحتفلكهداودابتدأ

هوداودعصركانلذلكله،ومرشدينكمستشارينآخرينبأنبياءنفسه

خمسةالضقذسالكتابلناذكز"،الملكبىائىباسميعزفمنظهوربداية

.هيمان،يذوثون،آساف،ناثان،جاد:من!

)8:14!1(!.
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الملك()رائىالنبىجاد0-2

الملكارائ!ى"جادلهرائياوغضلداود،الملكعهدفيخذتم

وقد.الهيكلفىالشمبيحنظامإعدادفيداودمعساهم25(،92:أح)2

جابإلىالربكلأم"كانالشعبوأحصىأخطآحينمالداودبرسالةاللهبعثه

عارض!اناثلأ4الربقالهكذالداود:وقلاذهبقائلأ:داودرائىالنبى

أ-12(،أ24:صم)2"...بكفافعلهمنهاواحذالنفسكفاختر،عليك

ذلكفىجاد"فجاءاليبوسىأرونةبيدرفيمذبحبناءمنهطقلتالذيوهو

اليئوسى"أزونةبيدرفىمذبخاللربوأفماصصله:وقالداودإلىاليوم

26:92(.أخأ)الملكداودأخبارالنبىجادكتتبوقد2:18(.4صم)2

الملك()رائىالنبىناثان21-

أنإلا،النبىلجادضعاصزاوكانداود،عهدفيالآخرهوخذتم

الملك.سليمانزمنإلىمنهأكتزامتدتقدخدمته

أورياامرأةبثشبعمعالزنابخطيةداودواجهالذىهوالنبيناثان

الربكلا!احتقرتلماذاإ...الرخلهو"أنت:لهقائلأكاملةبشجاعة

9(.7-أ:2صم)2ا؟اعينيهفىالشرلنعمل

الهيكل،داخلالتسبيحنظاموضعفيالنبىوجادداودمعناثانساهم

منالربلهوأعلن،للربهيكلبناءمسألةفياستشارهقدداودأنكما

كانالليلةتلك"وفىذلكسيفعلالذيهوشانابنهأنناشانخص

أنتأالربقالهكذاداود:لعديوقلاذهبقائلأ:ناثانإلىالربطم
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بنىأصعدثيومفنذبي!تفىأسكنلملأنىلشكناي؟بيتالىتبني

وفىخيمةفىأسيركنتبل،اليومهذاإلىمصرمنإسرائيل

الذينسلكبصكأقيم،آبائكمعواضطجعتأيافككفنتمتىهسكني...

أئثتوأنالاسمىبيتايبنىهو.مملكتهوأثئتأحشائكمنيخرج

هذهكلوحسبالك!هذاجميعفخسبالأبد...إلىمملكتهكرسى

.7(صم)2داود"ناثانكفمكذلكالرؤيا

يصيرأنعلىسليمانمساعدةفيكبيردورالنبيلناثانكانأخيزا

ئاثانقاموقد2،اسليمانامبثثتبعإلىقذمهاالتىنصيحتهخلالمنملكا

لهم.داودأمربحسبالشعبعلىملئابمسحهالكاهنصادوقمع

22.وسليمانداودمنكذأخبارناثانوكتتب

فسئح(-الملك)رائيبزخيابنآساف2-2

الشمبيحقادةوأحدالجرشونيين،عشيرةومنلاويسبطمنفرئلهو

فيويآوفونهيمان:نظيريهمعلثتازك.الملكداودعيتهمالذينالثلاث

داود"وأمرأورشليمإلىآدومعوبيدمننقلهعندالتابوتأصامالتسبيح

ورباببعدانغناء،بآلاتالفضينإخوتهميوقفواأناللويينرؤساء

وآسافهيمان:والفغنون...بفرحالصوتبرفعفسفعين،وصنوج

ا-91(.6أ:5أخ)أللتسميع*نحاسبصنوجوإيثان

(1امل)انظر21

2(.9:9أخ)22(،92:9أخا)انظر22
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أمامبالتسبيحوفرفتههوانفزذاورشليمفيالتابوتاستقزوحينما

ذهبتحينفى23،لذلكمؤقتاداودنصبهااقيالخيمةفيالتابوت

"وأدختواجبعونفيالاجتماعخيمةفىللئسبيحاياخريينالفرقتين

منالربتابوتأماموجعل...الخيمةوسطفىوأثبتوهاللةتابوت

إسرائيل:إلهالربوتسبيحوالشكرالتذكيرولأجلخدافا،اللاويين

معالشمبيحقادكماأ-ه(،ا:6أخ)اثلألبه.."!زكرتاالرأسآساف

.سليمانعهدفىالهيكلتدشينعندآخرين

يدتحتآساف+بثوالقدسالروحمنفلقمكضسبحنبياآسافخ!ميلب

المزمورآسافكتنبوقد2(.2:أخه)أ*الملكيديبينالغتنثئآساف

)73-83(.منالمزاميرإلىبالإضافة245،ا!.

فسثح(-الملك)رائييوئيلبنهيمان23-

صموئيلحفيدوهوالقهاتيين،عشيرةومنلاوى،سبطمنفرئل

بنصمونيلبنيونيلابنالمقىهيمانالقهاثيينبنى!منالنبى

ويذوثون.آسافمعللشمبيحالثلاثةالقادةأحدكان23(.6:)أخألفاط"

أورشليم،إلىالتابوتنقلعندالشمبيحفيفرقتهمعالآخرهوشارك

2،هجبعونفىالاجتماعخيمةفيللشمبيحفرقئهمعذلكبعدذقلتولكنه

الهيكل.تأسيسعندأورشليمإلىانتقلثم

داودوضعبينما28(،2:أأخ)اجبعونفيمنصوبةالاجتماعخيمةكانت23

1(.ا:6أخا)أخرىخيمةفىأورشليمإلىيعاريممننقلهعندالتابوت

الأجبية.بحسبا!94

(41ا:6أخا)انظر25
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القدسالروحمنفلهضاللتسبيحقيادتهلسببآسافمثلنبياخ!ميلب

الغتنئئينويذوئونوهيمانآسافبنى"...داودللملكراننااعنئبركما

.."الفرنلرفعاللهبكئمالملكرائيهيمانبنوهؤلاءجميع..بالعيدان

25(.1(خ)

فسبح(-الملك)رائىزقةبنيذوتون-42

ئدعىأحيائا،مراريعشيرةمنلاويوهو،الثلاثةالتسبيحقادةأحد

التسبيح،فيالسابقيننظيربهمعلثناركإيثام،باسمالفقذسالكتاتفي

فس!خانبئاواعتبز،الاجتماعخيمةأمامجبعونفىداودأياموخذحتم

"للربوالتسبيحالحمدلأجلبالعودالغتنبئيذوتونأبيهميد"تحت

.(351:هأخ2)"الملك"رائيذعيئكما3(،:2هأخأ)

الملكسليمان25-

فقذسة،أسفارعدةكتتبفقدأيضئا،نبياالملكسليماننعتبرأنئمكننا

نبواتكتاباتهخضقتكما،مباشرةئكتمهاللهوكانالمزامير،وبعض

فيا!هىالحكمةأقنومالمسيحالسيدأزليةعنحديثهمللالمسيا،عن

فنذالقذم.فنذ،أعمالهقبلمين،طريقهأولقنانى"الربالأمثالسفر

ذإ.ئتأنجبغمزيئنلمإذ.الأرضأوائلفنذالبدء،فنذ،ف!مبحتاذزل

التلرقبل،الجبالتقزرتأنقبلمن.المياهكثيرةينابيعتئنلم

آعقارأولولاالبراريولابعدالأرضصنتغقديئنلمإذ.أبذئت

.(62-8:22أم)ااالغسئونة

68



المقلسالكتابفىوالأنبياءالنبوةمعرحلة

منكليعهدهفىأيضئاظقزثم،النبىناثانخدنغعهدهبداياتفى

الشيلوني.وأخيا،النبىيعدو

)ش(الرائىيطو-62

ملكناياطبنيربعامعهدفيثم،الملكسلبمانعهدفىنبئاكان

كليعنمتنئئاكئلب.إسرائيلشمالسكانمنأنهنستنتجلذلك،إسرائيل

هىأتاوالأخدرة،الأولىسليمانأمور"ولهمفةويربعامسللمان:من

رؤىوفىالشيلونى،اخيانبؤةوفي،النبىناثانأخبارفىمكئوبة

92(.:9اخ)2!نلاط؟بنيربعامعلىالرائىيصو

الشيلونىأخيا-72

الرئيسىالنبيويعتترالشيلونيين،عشيرةمنيهوذاسبطمننبيهو

الملك""رائىمنصبلئتغلالغالبوفي.النبىناثانوفاةبعدالمملكةفى

.26اخبارهكئدبقدنجدهلذا،الملكسلبمانعهدفي

بنيربعامولمحابلجديذارداءأختاارتدىسللمانعهدأواخروفى

قطعة،عشرةاثنتيالجديدالرداءأخباومزق،أورشليمخارجناباط

مناسباطعشرةعلىتمفكهعنكئبؤةقطععشريربعامواعطى

اثنئىومزقهعليهالذيالجديدالرداءعليأخياففبض!"...إسرانيل

الرليقالهكذالألهقطع،عثمرلنفسكخذليربعام:وقالقطعةعشرة

عشرةوا!يكسليمانيدمنالمملكةأمزقهانذاإسرانيل:إله

31(.92-:11امل)اممباط..."

92(9:خ)12فظر26
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لشمألهأخياإلىزوجتهيربعامأرسز،يربعامبنأبياقزص!وعندما

بيتسيمحوالرببأنوأنبأهاالنبىفقابلها،المريضابنهاجهةمن

القبرفيضكزفاويدفنسيموتالغلاموأن،شرورهعلىلهعقاثايربعام

عائلةفىالضستقيمالوحيدالشخصهوالغلامهذاأنؤتجذقدالربلأن

علىشزاجال!ثفأتذا...الربقالهكذاليربعامقولي"اذهبىبربعام

بىجفيلقدخولوعند،بينكإلىوانطلفىفقومىوأندث...يربعامبيت

منوحدههذالأن،ويدفنونهإسرائيلجمبعويندبهالولد،يموتالمدينة

فىإسرانبلإلهالربنحوصالخأمرفيهؤجذلأنهالقبر،يدخليربعام

1(.4أمل)"...يربعامبيت

"(مق319721-)إسرائيلسبيإلىالانقساممنخامدستا:

مملكةاليهودكط.للشعبمملكتيننرىبدأنا،اليهوديةالمملكةانقساممع

وفدأسباطعشرةمنولتئون،السامرةوعاصمتهاالشمالفيإسرائيل

للأوئان.وعابدةاللهعنبعيدةالدوامعلىوكانتفختبفين،ملوكخكمها

منتتكؤنوكانت،أورشليموعاصمتهاالجنوبفييهوذاومملكة

الملك.داودنسلمنملوكيحكمهاوكان،وبنيامينيهوذاهماسبطين

منجنوبيينوأنبياء،إسرائيلمنشماليينأنبياءأمامناظفزهنامن

فيالروحىالعملمسؤوليةوحدهمالشمالأنبياءاحتملوقديهوذا،

تركواالحويين"لأنمنهاواللاوينالكهنةهجزةبسببإسرائيل

.مق721سنةآشوريدعلىإسرائيلمملكةسبىإلىسليمانبعدنياحةالانفساممن+
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وبنيهيربعاملأن،وأورشليميهوذاإلىوانطلقواوأملاحهممسابىحهم

العامةاللهجةوكانت14(.ا:ااخ)2"للربيكهنواأنمنرفضوهم

الخطثة.فىالاستمرارمنوالإنذارالتحذيرهيالسبىقبلمالأنبياء

)ج(النبىلثبمعا28-

فىالملككرائيغقذالغالبوفىيهوذا،ملكرحبعامعهدفىتنئأ

خذثقدالمملكةانقسامأنللشعبأغقن27.أخبارهكتلتإذ،رحبعامعهد

يربعامعلىيشنهاأنرحبعامأرادالنىالحربأوقفمماإلهثةبإرادة

بنرحبعامكقمقائد*:النةرخلتجغغياإلىاللةطم"وكانناباطابن

هكذاقائلأ:الشعبوبقيةوبنيامينيهوذابيتوكليهوذاملكسليمان

كلارجعوا.إسرانيلبنىإخوتكمثحاربواولاتصعدوالا:الربفال

الربلكلغفسمعواالأمر.هذاعنديمنلأن،بيتهإلىواحد

2(.4-21:22ملأ)"...ورجعوا

مصرفرعونشيشقالربأرسر،خطاياهفيالشعبتمادىوعندما

إلىالنبىيثيقغيا"فجاءالنبيلئيضغيافمعلىذلكوأعلنلتأديبهم

تركتكمأيضتاوأناتركتمونىأنئم:الربقالهكذا:لهموقال...رحبعام

وآعقنالربعاد،وتابالشعبتدللوحينماه(.ا:2أخ)2شيشق"ليد

فنغعياإلىالربكلام"كانالضربةهذهمنالخلايصشيضغيافمعلى

ينصنبولا،النجاةمنقليلأأعطيهمبلأهلكهمفل!تذئلواقدقانلأ:

(21:51أخ)2انظر23
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ويعنمونعبتذالهيئونونل!نهمشيشق.بيدأورشليمعلىغضبى

7-8(.:أ2أخ)2"الأراضىممالكونجدفةنجدفتى

()جالرائيجمذو-92

سيرتهوكتتت،الملكرحبعامعهدفىالملكىالبلاطداخلائىكرخذنم

النبىلثبفغياأخبارفىمكثوبةهىأما،والأخيرةالأولىرحبعام"وأمور

ابنأبياعهدفيخذتمكما1(.هأ:2أخ)2االاشمماب؟اعنالرائيوجمذو

مكتوبةوأقوالهوطرقهأبياأمور"وبقيةالآخرهوأخبارهوكتتبرحبعام

22(.أ:3أخ)2عدو"النبىمدز!28فى

)ش(()باللةارخل-53

إسرائيلملكليربعاميهوذامناللهأرسله،اسمهمعروفغيرنبىهو

وتنتأالل،بيتفيأقامهالذىالججللتمثالالذبائحئقذميربعامكانعندما

يهوذاملكيوشيايدعلىالمذبحهذافيهسيتحطمالذيباليومالنبيهذا

برخل"وإذاعام4..حوالىبعدتحفقماوهوداود،نسلمنجاءالذى

المذبحلدىواقفويربعامإيل،بيتإلىالرببكريهوذامنأتىفداللة

هكذا،مذبحيا،مذبحيا:وقالالرببكمالمذبحنحوفنادىيوقد.لكى

كهنةعليكويذبحيوشيا،اسمهابنداودلبيتسبولدهوذا:الربق!

أ-2(.:أ3أمل)"عليكيوقدونالذينالمرتفعات

مننوعهووالمدزس"ذرس"،بمعنىبالعبرتجة،!مبراش"كلمةهي:مدزس9!2

التفسير.
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أحدمنزكفىيأكلأنعلىوافقإذ،اللهعصىالنبىهذاولكن

فماتلهاللهتعليماثفخالفايربعامعندمنعودتهأثناءالآخرينالأنبياء

عودته.قبلالطريقفى

)ش()ب(الشيخالنبى31-

الذيالنبيوهو،إسرائيلملكليربعامفعاصزاكانشيخنبىهو

يأكلجالسوهوعليهتنثأوقد،بخدعةعندهليأكلالسابقاللهرخلدعا

أجلمن:الربقالهكذاأرنجغه...الذيالنبىإلىالرب!م!كانعنده

13(.امل)"آبائكقبرنجتتكتدخللا...الربقولخالفتأنك

(ج؟)شحنلألىبنياهو32-

منويهوشافاطآساعاصرويهوذا؟إسرانيل:منكليفىخذتمنبىهو

وفى.إسرائيلملوكمنوأخآبوعمريوأليهةوبعشايهوذا،ملوك

لخدمتهبعشاالملكرفضوبعد،إسرائيلفىالنبوتةحياتهبذأالغالب

أخبارهوكتلبيهوشافاطللملككرائيغيئإذيهوذا،فيليعيشانتقل

7(.أ:6أخ)2النبيحنانيابنولعله34(،2؟0اخ)2

وتنئا،للأوثانالأخيرعبادةبسببإسرائيلملكبعشاالنبىياهوانتقد

علىحشانىبنياهوإلىالربطم"وكاننسلهوفناءفلكهبانتهاءعليه

علىرئيشاوجعلتكالترابمنرفعتكقدأنىأجلمنقائلأ:!شا

إسرائيلشعبىوجعلتيربعامطريقفىف!مبرت،إسرائيلشبم

بيته"ونسلبعشانسلأنزعهأنذابخطاياهمويغيظوننىخنون

3(.ا-ا:6أمل)
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أخآبمعتحالفهبسببيهوذاملكليهوشافاطاللومالنبىياهووتجهوقد

للملكوقالالرائىحنانىبنياهوللفائه"وخرجالشريرإسرائيلملك

2(.:91أخ)2"؟...الربمئضىوتحبالشريرأتساعديهوشافاط:

)ج(غوديدبنغززيا33-

مناللهإرادةلهوأعقنلهوذا،ملكآساعهدمنالأولىالفترةفىئنلأ

بالانتصاروتكفلتآسابدأهاالئىالإصلاحيةالمسيرةاستكمالجهة

"وكانقائلأ:الأخبارسفرويخبرنا92.الكوشىزارحجيشعلىالساحق

لىاسمعواله:وقالآساللقاءفخرجعوديد،بنعزرياعلىاللةروح

طلبتموهوإنمعه،كنتممامعكمالرب.وبنيامينيهوذاوجميعآسايا

2(.-أ:أهأخ)2ينرككم"تركتموهوإن،لكميوجد

)ج(الرائىحنانى34-

فلكه،منالأخيرةالفترةفىولتتايهوذاملكآساعاصرنبيهو

إسرائيلملكبعشاجيشمواجهةفيآرامبملكاستعانتهبسببآسااننمد

يهوذاملكآساإلىالرائيحنانى"جاءاللةعلىالاتكالعنعوضنا

الربعلىتستندولمآرامملكعلىاسئندتأنكأجلمنله:وقال

تضايقوفد7(.ا:6أخ)2يدك"منآرامملكجيشنجاقدلذلك،إلهك

ذلك.بسببالسجنفيبوضعهوأقزكلامهمنآسا

(41خأ2)انظر2!

74



المقدسالكتابفيوالأنبياءالنبوةمعرحلة

)ش(التشبىإيليا5-3

أخآبعهدفيوخذتمجلعادمنكانالشمالثة،المملكةأنبياءأشهر

مدارسإحلاءفيكبيزادوزاتغلبأخزلا،ابنهعهدوفىإسرائيلملك

صموئيل.آسئسهاالتيالأنبياء

الكثيرزوجتهإيزابلوقتقت،البعلعبادةفيجذا(خآبتوسئعحينما

الربهواحىاقائلأ:المملكةعنالمطربانقطاعإيلياتنئأ،اللهأنبياءمن

هذهفيمطرولاطليكونلاإنه،أمامهوقفتالذيإسرائيلإله

كلبالخبزتعولهالغربانوكانتا(.ا:7)امكقولى"عندإلاالسئين

.الربأمربحسلتبوم

لهقالإيلياأخابرأى"ولماأخالامواجهةفىشجاغاإيلياكان

وبيتأنتبل،إسرائيلأكذرلمفقال؟إسرائيلفنذرهوأنثأ:أخآب

البعلأنبياءجميعتحدى18(.أ:8)أمل"الربوصايابترككمأببك

ذبيحتهاللهقبلإذ،بقتلهمالشعبوأفز،الكرملجبلعلىنبتا().ء4

.3ذبائحهمدون

أليشع،تلميذهباركأنبعدناريةمركبةفيالسماءإلىحئاإيلياصتجذ

وهصابعد،يموتاولمللسماءبجسديهماصعدالثهنبيانهناكيكونوبذلك

وإيليا.أخنوخ

ازشذاهأثذا61ثقائاالأزمنةآخرفيإيلثاعودةعنالنبيملانجىتنئأ

فيزذوالغخوفي،الغظييماليؤيم،الربيويمقجىءقبلالنبيئإييياإتيئنم

6(.5-:4)ملاآبائهنم"غقىالأبتاءوقفدبالأبتاء،غنىالآنجاءففبئ

.(81ملا)انظر03
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)!ا()ب(36-نبى

ملكأخآبعهدفيختتم،اسمهالضقذسالكئابيذكرلمنبىهو

تجنقذدعلىبانتصارهلأخآبئنتا.النبىلإيلتافعاصزاوكان،إسرائيل

بنبى"وإذافقطجندئا232ببين!دارتالتيالحربفىآرامملك

كلرأيثهل:الربقالهكذا:وقالإسرائيلملكأخآبإلىتقذم

"الربأناأنىفتعلماليومليدكأدفعههانذاال!يم؟الجمهورهذا

بعدلمواجهتهأخرىمرةبنقذدبصعودلأخآبئنئأكما13(.2:.امل)

وانظرواعلمنشذداذهيله:وقالإسرانيلملكإلىالنبى!فئقذمعام

22(؟2:.)املارام"ملكعليكيضصالشئةتمامجمندي!لهتفعلما

مرةأخأببانئصارالنبىهذالنبابنقتد،جيشوجاءذلكلحفقوحدنما

إنماالربإنقالوا:الآرامفينأنأجلمن:الربقال"هكذاعليهأخرى

،ليدكالصيمالجم!رهذاكلأدفع،أوديةإلههووليسجباليإلههو

28(.0:2أمل)"الربأناأنىفتعلمون

)!أ()ب(نبى37-

35(،.2:)أملالألبياء*ئنوأحدوكان،اسمهالكتابلنايتكرلمآخرنبى

النبي.إيلتاتلاميذبينمنيكونأنوئرتجحأخآب،عهدفىخثتتم

معهوعفذأخأبعنهعفارأينا،كمابنقذدعلىأخآبانئصتزعندما

أنبعدأخآبإلىوتقدتمالنبيهذاجاءهنائحزمه،أنعنعوضئاصئلخا

فعلماخطالأخآبيوضئحلكىيضربهأنأصدقائهأحدمنطتلب

توضيحتة.بطريقة
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،القتالوسطإلىعبدكخزج:وقالالملكنادىالملكغبز"ولما

تكونفقذوإن،الرخلهذااحفظ:وقالبرخلإلتىوأتىفالبرخلوإذا

هنافشتغلعبدكوفيما.الفضةمنوزنةتدفعأو،نفسهبدلنفسك

قضيت.أنت.خكمكهكذا:إسرائيلملكلهفقالمفقود.هوإذاوهناك

الأنبياء.منأنهإسرائيلملكفعرفه،عينيهعنالعصابةورفعفبادر

تكون،حزمتهقدرخلأيدكمنأفل!تلألك:الربقالهكذاله:فقال

42(.31-2:.أمل)"شعبهبدلوشعبك،نفسهبدلنفسك

)ش(يغلة38-ميخابن

غرفآلإيلئا،ضعاصزاوخذتم،إسرائيلملكأخآبعصرفيعاش

كانلذلك،اللهرسالةنقلفىوأمانتهبشجاعتهأخآبلدىمعروفالدى

شزا"بلخيؤاعلىيتنبألالأنهأبغضه"ولكنىمنهيتشاءمأخاب

8(.22:)امل

تحالف،إسرائيلملكأخآبلزيارةيهوذاملكيهوشافاطصتغذحينما

الأنبياءإحضارأخآبمنيهوشافاطوطقلب،آرامعلىللهجوممعه

جميعهمكاننبيأربعمائةنحوأخآبلهفأحضر،اللهإرادةعنلسؤالهم

وأخيزا.الحربفىوانتصارهأخآبلصالحبالكذباتنئأوكذبةأنبياء

الحربفيإسرائيلهزيمةوأعلنبالحقتنثأالذيميخاأحضروا

لها"راعىلاكخرافالجبالعلىفشتتينإسرائيلكلرأيث3

غملالذ!بهوالضل!روحأنكيفميخالثتزخوقد17(.22:)أطط

أخآبماتوبالطبع.بسجنهوأمرأخآبأغضتلبمما،الكذبةالأنبياءفي
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النبىحنانيبنياهووتخهوقديهوذا،ملكيهوشافاطواتقذ،الحربفى

.الحربهذهفياشتراكهعلى

يذعونالذينالكنبةالأنبياءظهوربدايةهوأخآبعصرأنوئلاحظ

51أفوفىكذبروحالربجكلقدهوذا!والآناللهباسمالتكفمكذنا

23(.22:امل)هؤلاء"أنببائكجميع

)ج(زكريابنيحزئيل93-

ملكيهوشافاطعهدفىتنتأالضرتل،آسافأبناءمنفسئخالاوياكان

توخهلمحاربئه،يهوشافاطعلىوعمونموآبصتغذحينمايهوذا.

روحفحل،اللهإلىوصفىالشعبجماعةمعالهيكلإلىيهوشافاط

جميعيا"اص!االحربفيالشعبانتصاروأعتن،يحزنبلعلىالرب

لالكم:الربقالهكذايهوشافاط.الملكوأيها،أورشليموسكانيهوذا

لكمليستالحربلأنالكثبر،الجمهورهذابسببترتاعواولاتخافوا

1(.25:.أخ)2التهابل

)ج(دوداواهوبنأليعازر-54

عهدفيتنئأبهوذا،مملكةداخلالواقعةفريشةمدينةمننبياكان

فمعلىا!هيللتوبيخالإصغاءيهوشافاطرفض!عندمايهوشافاط.الملك

ذقلببل،إسرائيلملكأخآبمعتحالفهبسببالنبىحنانيابنياهو

هنا،تجارىبحريأسطولبناءاجلمناخآببنأخزيامعوئحالف

أخزيا،معالحدث"لأئكالمشروعهذافشلفعلناالنبىأليعازرعللهلنبأ
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ترشيش"إلىالسيرنسئطعولمالسفنفتكشرث.أعمالكالرباقتحمفد

37(.2:.أخ)2

)ش(شافاطبنأليشع1-4

إيلثا"يديعلىماء"يضئبكانإذ،النبىإيلئاتلميذهو

اثنيننصيبا!ليكن6ةقاناصعودهقبلإيليامنطلبوقد11(،3:مل)2

9(.2:مل)2اعليئاروحكمن

معخدمتهبدايةوتزامنت،إسرائيلمملكةفىإيليامثلأليشعخذتم

كليوعاصرخدمتهزماناملذأليشعلكن،الحكمأخآببنيهورامتولى

الذييهوآحازبنيهوآشياهو،بنيهوآحازيهوشافاط،ابنياهو:من

.عهدهفيأليشعتنيح

يهورامفدعاه؟الملوكولدى،الشعبوسطواسعةشهرةأليشعنال

أبى،"ياأيضنايهوآشفعلهمانفسوهو21(،6:مل)2أبى""ياالملك

وصنفتكما14(.ا:3مل)2وفرسانها"إسر)نبلمركبةياأبي،يما

ليبرأالسريانينعمانفجاءهاللدود،إسرائيلعدوآراممملكةإلىشهرته

"إنمرضهمنشفائهعنليسألالملكبتهذدإليهوأرستل،مرضهمن

11هذا؟مرضىمنأشقىهلقائا*:إليكأرسلنىقدأرامملكبتفذذابنك

9(.8:ول)2

الكتابلناوئقذم،يديهعلىاللهئجريهاكانالئىبالعجائبأليشعاشتهز

نعمانشفاءمثل:لدله،علىئفتقدمعجزاىعشرحواليالمحمذس

الشونمية.المرأةابنوإقامة،صالحطعامإلىالسمتحويلالشريانى،
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نجورآه"ولمافباشرةإيلياصعودبعدالأنبياءمدارسأليشعقاد

إلىلهوسجدواأليشع...علىإيلياروحاستفرتقدقالوا:الألبياء...

وكانجيذا،رعايتهمعلىأليشعخرص!وقد15(.2:مل)2"الأرض

يهتمرأيناهوقدخذثت،التيالمجاعةفترةطوالاحتياجاتهملهميوفر

31.الشهيرةالزيتكورمعجزةخائلمنزوجهاموتبعدأحدهمبأرملة

عهدفىموآبعلىويهوذاإسرائيلتحالفانتصارعنأليشعتنتأ

وتنتأ،إسرائيلفيسنينسبعلمدةمجاعةحدوثعنتنتأكمايهورام،

هزيمةعنأيضئاأليشعك!ثتفوقد.المجاعةهذهانتهاءعنذلكبعد

انتصارعنكشفثمويهوآحاز،ياهوعهدفىآرامأمامإسرائيل

يهوآش.عهدفيآرامعلىإسرائيل

)ك()ج(النبىعوبديا-24

عوبدياسفرصاحبوهويهوذا،ملكيهورامعهدفىالغالبفىتنتأ

المملكة.عصرفىالأسفاركتابالأنبياءأولويعتبزالأنبياء،أسفارأصغر

ملئا،لنفسهونصئبآدومشعبعلبهعصىالخكم،يهوراملؤلىحينما

2(.8-.2؟أأخ)2يهوذالمملكةخاضغاطويلةلسنيينعاشأنبعد

عليهوانتصروا،الملكيهوراموالعربالفلسطينيونحاربذلكبعد

روحيهورامعلىالرب"وأهاجفيهاماوكلأورشليمونهبوا

يهوذاإلىفصعذواالكوشيين،بجانبالذينواسعربالفلسطينيين

4(.ملانظر)312
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ونسائهبنيهمعالملكبيتفىالموجودةالأموالكلوسبواوافتتحوها،

.(71-12:61أص!2)0011أ!تا.

عوضئاالذي؟أدومشعبإلىموخهةالنبيعوبديانبؤةجاءتهنامن

أعدائه.ومساعدةفيهالشماتةإلىاتجه32،يهوذاشعبأخيهمساعدةعن

السيدقالهكذاسكوبديا:"رؤياوالسبىبالخرابعليهمعوبدياتنئألذلك

الخزييغمثناك،يعقوبلأخيكطلمكأجلمنآدومإ...عنالرب

وذخت!فذزتة،الأعاجمسب!لومفدابلهؤقفثيومالأبد.إلىولنمرض

كواحبأيضناأنتكنت،أورشليمعلىقرعةوألقوا،أبوابهالغرباء

ببنىتشمثول!فصدبئه،لومأخدكلومإلىئنطرلاأنولجب.منهم

12(.أ-10،)عو"...الضيقيومفمكتفقرولا،هلاكهميوميهوذا

)ج(:يهوياداعبنزكريا-43

وحراستهيوآشالملكبتربتةقامالذيالكهنةرئيسيهوياداعابنهو

ملئابتنصيبهقامثميهوذا،خكماغئضتبتالتىغثفياتقتلهلالكي

ابنزكريائجتبرالوقثنفسوفي؟إرشادهمسؤوليةوتولىورعايته

.يوآشاختكانتزكريااملأن،الملكأخث

هنا،اللهعلىيوآشعصا،الكاهنيهوياداعموتبعدللأسفالكن

اللةروح"وقبتم!للشعبكلمتهيحمللكييهوياداعابنزكرتااللهاختار

يقولهكذالهم:وقالالشعبفوقفؤقفالكاهنيهوياداعبنزكريا

لإسرائيل.إخوةالأدوميونيعتبرلذلك،يعقوبأخوعيسونسلهمأدومشعب32
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ترككم"قدالربتركتملأنكمئفيحونفكالربوصاياتتعذونلماذااللة:

أختهابنزكرتابقتلأفزبلله،يستمعلميوآشولكن2(..24:أخ)2

يذكرولم.الربببتدارفىالملكبأمربحجارةورجموهعليه"ففتنوا

ابنه.قتلبلمعه،أبوهيهوياداععملهالذيالمعروفالملكيوآش

2(.-42:122أخ)2ويظالب"ينطرالرب:قالموتهوعند

بنزكرياهوهنا،عنهنتكقمالذىالنبىزكرتاأنالظنوأغلب

يأقىا!لكى:قالحيناليهود،معالمسيحالسيدعنتحذثالذينجزايخيا

مدإلىالصذيقهابيلدممن،الأرضعلىشفلذزفىدبمكلعليكم

إذ35(.23:)مت"والمذبحالهيكلبينقتلتموهالذيبرختابنزكريا

إليها.ينتمىالتىالعائلةاسمهوتزايختاأن

)ك()ج(فنوئيلبنيوئيل4-4

ضربةحدوثاسلغلو!ديهوذا،الملكلوآشعهدفيتنلأالغالبفى

"فضلةالخطاةيضربأنالفزقعاللهغضبعنللتعبيرللجراد،كبيرة

الغوغاءوفضلةالغوغاء،أكلهاالزخافوفضلةالزخاف،أكلهاالقمص!

.(4:ا)يؤالطيار"أكلها

أيهاونوحواتنظقوا"للتوبةالدعوةعلىيوئيلرسالةارتكزت

إلهى،خداميابالمسوحبيتواادخلوا.المذبحخدامياولولوا.الكهنة

نادواصوفا.قذسوا.والسكيبالتفبمةإلهكمبيتعنامتنعقدلأنه

إلهكمالرببيتإلىالأرضسئثانجميع،الشيوخاجمعوا.باعتكاف

إلىرسالتهأشارتالغقابلوفىأ-14(.3أ:)يؤ"الربإلىواصرخوا
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أكلهااللىالسندنعنلكم"وأعؤضبالخيرالقادمالعجيباللهعمل

عليكم"أرسلتهالذيالعظيمجيشي،والقمصوالطيارالغوغاءالجراد،

25(.2:)يؤ

حلولعنالشهيرةنبؤتهبسبب،القدسالروحنبىباسميوئيلئقلب

أسكبأنيذلكبعد"ويكونالجديدالعهدفىالكنيسةعلىالربروح

أححا،شيوخكمويحلموبنائكم،بنوكمفيتنئأ،بشبىكلعلىروحى

28(.2:)يؤ"رؤىشبابكمويرى

)ج()ب(الفةرخل45-

منجنوداستأجرأمصياأدقوحد!يهوذا.ملكأمصياعهدفيتنتأ

منهوطقدبهذااللهرخلفجاءه،جيشهإلىينضموالكيإسرائيلمملكة

منعناصرهناكيكونلاحئىوصرفهمالجنودهؤلاءاجرةدفع

الملكأمصيااستجابوقدخطيتها،بسببيهودامملكةداخلإسرائيل

معكيأتيلا،الملكأيهاقائلأ:النهرخلإليه"وجاءاللهرخللطلب

7(.2:أخه)2"إسرائيلمعليسالربلأن،إسرائيلجيش

)ب()ج(46-نبي

قدأمصياوكان.الملكأمصياعهدفىخذتميهوذا،مملكةمننبيهو

توبيخهأجكمنالنبىذلكجاءهلذلكلها،وسنجذسعيركهةتماثيلأقام

طلبتلماذاله:فقالنبياإليهوأرسنلأمصيا،علىالربغضب"قخمى

ولكن15(.2:أخها)2ايدك؟منشعبهمينقذوالمالذيالشعبآلهة
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كف!؟للملكمشيراجعلوك"هلكلامهرافضتالالقللالنبىهذدأمصيا

لأنكبهلاحكقضىقداللةأنغبمتقد:وقالالنبىفنف؟يقتلونكلماذا

1(.26:أخه)2لمشورتى"تسمعولمهذاعملت

)ك()ش(أمتايبنيوثان47-

الثانىيربعامالملكعهدفيخذتمحافر،جتآتدعىمدينةمننبيهو

كانتكمامملكتهحدودإرجاعفيبنجاحهللملكنتتأ،إسرائيلملك

الربكئمحسبالغزنجة،بحرإلىخفاةمدخلمنإسرائيلتخمرذ"هو

منالذيالنبىأمتايبنيونانعبدهيدعنبهتكقمالذيإسرائيلإله

25(.أة4مل)2حافر"ج!ت

فىوجودهوكانالأممى،نينوىشعبإلىكلمتهلئرسيلاللهاختاره

سفركتلب.الثالثاليومفيوقيامتهالمسيحلمولارمزاالحوتبطن

شمبحتهالسفرداخلونجد،نينوىإلىإرساليتهقصةيئضضنالذييونان

جوفمنإلههالربإلىيونان"ضملىالحوتجوفداخلستحهاالتى

جوفمنصرختفاستجابنى.،الربضيقىمندعوت:وقال،الحوت

فجاءت،الربذكرتنفسىفنئأعيتحين...صوتيفشمعت،الهاوية

2(.)يوناقدستكهمكلإلىصلطىإلدك

()جالفاهمزكريا-84

فىيسيرغزتاكانأيامهوفييهوذا،ملكغزياالملكرائيكان

طريقهغزياضلالنبىهذاموتبعدولكن،وصاياهحافطااللهطاعة
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الربطلبهأياموفيالته.بمناظرالفاهمزكرياأيامفياللةيطلب"وكان

5(.:62أخ2)اللة"أنجح!

)ك()ش(بئبريبنهوشع94-

وقد،إسرائيلملكالثانىيربعامعهدفىتنئأ،إسرائيلمننبىهو

علىاللهأعلنسفرهوفىيهوذا.ملوكمنوآحازويوثامص!زياعاصر

الخطتةفىاستمرارهابسببإسرائيلمملكةعلىقضاءههوشعلسان

ولاإحسانولاأملألةلالأنه،الأرضسكانمعمحاكمةللرب"إن

التائبقبولفىمراحمهأعلنكماأ(،:4هوا)الأرضفىاللةمعرفة

يخيينافيجبيرنا.ضتزقيفيشفينا،افتزشهولأنهالربإلىنرجع.هفثم

أ-2(.6:)هو"أمامهفنحيايقيفناالثالثاليومفى.يومينبص

يشرحلكي؟والزوجةالزوجبعلاقة،والشعباللهعلاقةهوشعشئه

مثلأكبروفذم.الغريبةللآفهةبعبادتهمفعلوهاالتيالخيانةمعنىللشعب

أبناءثلاثةمنهاوأنجب،الربكأمربزانيةتزؤجإذشخصياهوبحياته

الشعب.إلىإلهيةرسالةمنهمواحدكلاسمكان

)ك()ش(النبىعاموس5-5

إسرائيلملكيربعامعهدفيخدتم،النبيلهوشعفعاصرنبىهو

الربيدعوهأنقبلللجميزجانياعاموسوكانيهوذا،ملكغزياوعاصر

فيالتماديمنإسرائيلتحنيرفىهوشعمععاموساشترك.لخدمة

أصنعأنىأجل"فمنلذلككنتيجةالسبيحدوثعنيكشصوبدأا!ثة،
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رؤىخمسعناللهلهكتتنف12(.4:)عا"إلهكللقاءفاسثصهذا،بك

إسرائيل.شعبهعلىالصادراللهبقضاءفتعققةمفاهيمجصيعهاحملت

الاتكالوعدلمماللهإلىبالالتجاءإسرائيللشعبالنصيحةعاموسقذم

تذهبوا،لاالجلجالوإلىإيل،بيتتطلبوا"ولافدنهمنحصبناتعلى

تصيرإيلوبيتسبياتسبىالجلجاللأنتعبروا.لاسبعبنروإلى

ولا،تحريئكنايىيوسفبيتيقتحملئلافتحيواالرباطلبواعدقا.

5-6(.:)عاهايل"بيتمنيطفئهامنيكون

إيل،بيتفيالأوثانكاهنأمصياوبينعاموسبينمنازعةحدثث

قالهكذا"لأثههناكمنبطردهوقامإيلبيتبتركأمصياوطالبه

فقال.أرضهعنإسرائيلويشبى،بالسيفيربعاميموت:عاموس

هناكوكليهوذاأرضإلىاهرباذهب،الرائيأيهالعاموس:أمصيا

12(.ا-أ7:)عاتنتأ"وهناكخبزا

)ك()ج(آموصبنإشعاء51-

خثتتم.القديمالعهدفىنبويسفرأكبرصاحبهوالنبىإشعياء

خدمتهوامتذتيهوذا،ملوكوحزقياوآحازويوئامغزياعهدفيإشعياء

غزثامن:كليأخبارستجفىإذللملككرائىخذتموقدعافا،ستينلحوالى

منشوزاماتإنهيقولتقليدوهناك.النبىلميخافعاصزاوكانوحزقيا،

الشرير.الملكمنسىعهدفى

مريضئاكانحينالملكغزتاعهدأواخرفىخدمتهإشعياءبدأ

أحيانا،الشعبخطتةأعلنالأيامتلكوفى.المرضبيتفىموضوغا
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أفا،صاحبهمعقفوالحمارقانيهيعرفالثور11:قولهمثل،بالشدة

"احكموابالقينوأحيائا3(،:ا)إش"يفهملاشعبى.يعرففلاإسرائيل

3(.:ه)إش؟"أصنعهلموأنالكرمىأيضتايصتعماذا.كرمىوبينبينى

للعرشرؤياإشعياءشاهدالملكغزياوفاةسنةفىيوثام،عهدوفي

عاليكرسىعلىجالشاالسدد"رأي!طللخدمةيدعوهواللهاحهى،

.(6:1)إش"الهيكلتملأوأذياله،وفرتفع

أوكراءبإشعياءيستعنلمبالخكم،الشريرالملكآحازانفردحينما

مغاآراموملكإسرائيلملكعليهوصتغذاللهعاقبهوقدله.مسلشار

بالتصشكئطالبهلكيإشعياءلهفأرستل،فرصةاللهأعطاههنالضحاربته،

أهمإشعياءكتتبالفترةتلكوفي.ذلكرفضآحازأنإلاوبوصابرإه،به

سيأتيلداود،مستقيمغيرابناآحازكانفإن،المسيحميلا!دعننبواته

1(،74:)إشابنا"وتلدتحبلالعذراء"هاويتج!متدالحقيقىداودابن

جذعمنقضيب"يخرج6(،أ:)إشابتا"وئعطىولدلنايوتد!لأله

1(.أ:أ)إش"أصولهمنغصنوينبتيشى،

وفي.للملككراءمكانتهإلىإشعياءعادالخكمحزقياتولىوعندما

عنإشعياءتنتأ،بإصلاحاتهيقومكانحينماحزقياخكممنالأولىالفترة

إلخ،...موآب،بابل،آشورمصر،:متلبيهوذا،المحيطينمنكئيرةامم

تلكوفي.للشعبويكشفهالضستقبلالنبؤةيعينيرىالذيكالرقيبفكان

كانالذيحزقياالملكجليساشبنا"علىالقضاءفيكبيربدورقامالأيام

1(.221:)إشيخطك"فقامكومن،منصبكمن"أطزذكشريزا
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آشورملكسنحاريبعليهصتغذحينماإشعياءإلىحزقياالتجأ

"لاالربعندمنالآتىالخلاصلهإشعياءفةعتن،أورشليمعلىللقضاء

هأنذاأشور.ملكغلمانبهجدفالذي،سمعتهالذيالككبسببتخف

فىبالسيفوأسقطه،أرضهإلىويرجعخبزافيسمعروخافيهأجعل

.(73:6،7إش)ااأرضه

فيإضافتةسنةعشرةخمسسيعطيهاللهبأنحزقياإشعياءبنثئزوقد

بيتهكنوزكسفلأنهووتخهعادولكنه33،حزقياإليهصتزخحينماحيائه

السبىفىبابلإلىستحضلالكنوزتلكبأنلهوتنتأبابلملكوفدإلئ

هذاإلىآباؤكخزتهوما،بيتكفىماكلفيهايحملأيامتأتى"هوذا

6(.93:)إش"الربيفولشىء،يتركلا.بابلإلى،اليوم

والذي4-66(،0)إشنبؤتهمنالأخيربالجزءذلكبعدإشعياءتنثأ

النبؤةبروحنتقابلالجزءهذاففى.الخامسبالإنجيلىيلقببحقجعله

تحغالها.وأوجاعناخففها،أحزاننا"لكنلوجهوجفاالمسبحالسيدمع

لأجلمجروحوهوومذلولأ.اللةمنمضروتجافصائاحسبناهونحن

5(.53،4:)إشآثامنا"لأجلمسحوقمعاصينا،

)ك()ج(الفوزشتىميخا-25

النبيإشعياءعاصريهوذا،ملوكوحزقياوآحازيوثامعهدفيتنتا

حنهمنابتداءإشعياء:معنبؤتهتشابهتلذاعنه،فتأخز)خدمتهبذأوإن

القالم.بالمسيحالرجاءوأخيزابالسبى،الإنذارإلىالتوبةعلى

.(83شإ)نظرا33
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الشعبوسطعاش،أورشليممنالقريبةفورلثتةقريةمنميخاكان

أجل"من:قاللذلكفيها،ساقطينالناسكانالذكطالخطيةمقداروأدرك

نفسفيولكنه8(؟:أ)ميوعريانما"حمافتاأمشى.وأؤيولأنوحذلك

أصبر،الربأراقب"ولكننىالمحدودةغيراللهلمراحمفدركاكانالوقت

"أقومسقط!تإذاعدؤتى،يابىتشمتىلاإلهى.يسمعنىخ!مي.لإله

7-8(.7:)مي

بدأت،رئيسيةنداءاتثلاثةسفرهفيسخلهاالتينبؤتهخققت

إسرائيلشعبلدينونةموخفاكانالأولالنداء"اسمعوا".بكلمةجميعها

خربة)إسرائيل(السامرةفأجعل...الشعوبأيها"اسمعوايهوذاوشعب

شزالأنأششها...وأكمثبف،الواديإلىحجارتهاألقى...البريةفي

1(.)مى)يهوذا("أورشليمبابإلىالربعندمننزلقد

رؤساءلا"اسمعواالشعبقادةإلىموتجفاكانالثانيالنداء

)انظر"عنهمجلدهمويكشطونشبم،لحميأكلونالذين،...بصوب

مثلكإلههو"منالعظيمةالربمراحمفئعينالئالثالنداءأقا3(.مي

غضبه،الأبدإلىيحفظلا!ميراثهلبفيةالذنبعنوصافحالإثمغافر

.(7:81)مياابالرأفةيئشزفإله

المسيحالسيدميكعنالشهيرةنبؤتهالنبىميخاأعلنهماأشهرمن

يهوذا،ألوفببنثكونىأنصغيرةوأنتيأفراتة،لحمبيتياأنت!أفا

القديم،منذومخارجه،إسرائيلعلىفئسلطايكونالذيلىيخرجفمنك

2(.:ه)مىااالأزلأباممنذ
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)ش(النبىغوديد-35

وعاصر،إسرائيلملكفقحعهدفيتنثأ،إسرائيلمملكةمننبئاكان

يهوذا.ملكآحاز

إسرائيلمملكةامامساحقةهزيمةيهوذامملكةتهزتمبأنالربستقخ

وقد6(.28:أخ)2آبائ!"إولالربشكوا"لأثهميهوذاخطايابسبب

الشعب،قياداتمنوالكثيرآحازالملكابنقعسياإسرائيلجيشقنل

الصغاروالبنينالنساءمنألفمائةحوالييهوذامنسبواأنهمكما

رؤساءوكفمالنبيعوديدتدخلهنا.لديهيمعبيدإلىيحؤ)وهمأنوأرادوا

إسرائيليسبيأنخطورةمنمحذزاالجيشوقياداتإسرائيلشعب

عالجواأنبعدالمسبيينوردواالشعبلهاسئجابوقديهوذا،منإخوته

للفاءفخرجغوبيد،اسمهللربنبىهناك"وكان.منهمالمرضى

إلهالربغضبأجلمنهوذالهم:وقالالسامرةإلىالآتىالجيش

السماء.تجلغبضمبقتلتموهموقدليدكمدفعهمقديهوذاعلىآبائكم

لكم.وإماءعبيذا7وأورشليميهوذابنىإخضاععلىعازمونأنتموالآن

الذيالسبىوزذوالىاسمعواوالان؟إلهكمللربآثامأنتمعندكمأقا

11(.9-28:أخ)2"عليكمالربغضبخفولأنإخوثكممنسبيتموه

م(*ق586)721-يهوذاسبيإلىإسرائيلسبىمنسادستا:

عننسمعنغدلم،م.ق721سنةآشورإلىإسرائيلمملكةسبيبعد

صوتظلوقدفقط.يهوذاشعبفىالنبؤةوانخصتزت.الشمالأنبياء

إسرائيل.شقيقتهامصيرتققىلاحتىبالتوبةيهوذاعلىيناديالأنبياء

.قم586سنةبابليدعلىيهوذامملكةسبىإلىإسرائيللمملكةآنت!ورسبىمن



المقدسالكتابفىوالأنبياءالنبوةمعرحلة

)ك()ج(النبىناحوم54-

ء!دفىتنثأأنهادارسينبعضئرخحيهوذا،مملكةمننبىهو

نينصىإليهستؤولالذيالمصيرنبؤتهموضوعكان.الملكمن!متى

أشوركانتأنوقتكلماتهوجاءتخطيتها،بسببأشورمملكةعاصمة

بعدهناحومجاء،بالتوبةنينوىعلىيوناننادىفبينمامجدها.أوجفي

الجنود،ربيقولعيلث،"هانذابالعقابعليهاونادىعاممائةبحوالي

خزيلث.والممالكعورتلبالأمموأبىي،وجهلبفوقإلىأذياللقفاكشف

يرالثمنكلويكون.جمبرةوأجعلكوأهينلقأوساخا،عليلثوأطزخ

لكأطلبأينمنلها؟يرثىمن،نينوىخربت:ويقولمنلثيهرب

.(7-3:5)نااافعزين

)ك()ج(كوشىبنصفنيا55-

بنأمريابنجدليابنكوشىبن"صفنيافهو،الملكىالنسلمننبى

عهدفيتنتأ.الصالحالملكحزقياحفيدأنهأيا(،ا:)صفحزقما"

تشجيعفىسبئانبؤتهكانتالغالبفى.النبىإرمياوعاصرالملكيوشيا

داخلقادهاالتىالكبرىالإصلاحيةبحملتهالقيامعلىالملكيوشيا

يهوذا.مملكة

يوموكانالآتى،"الرب"يومعنالحديثعلىصفنيانبؤةارتكزت

كثيرفيخم!قدكانوإنيهوذا،مملكةسبىيومهوهناالمقصودالرب

الربيوم"قريبئالئانيالمجيءعلىإنقضائيةمعابالأوقاتمن

فزأ.الجبارحينئذيصرخ.الربيومصوتجذا.وسريغقري!ث.افي
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ظلأميومودمار،خرابيوم،وشدةضيقيومسخط،يوماليومذلك

نبؤتهفياستخثتغلذلك15(،4،1أ:)صف"وضبابسحابيوموقتام،

اعاقب.آقطع،،عأنز:مثلكلمات

فلسطينعنفتكفمليهوذا،الفجاورةالأمممصيرعنأيضئاصفنياتنئأ

هى!صذهقائلأ:آشورالكبرىالإمبراطوريةعنوأيضئاكوش،وعن

.غيريوليسأناقلبها:فىالقائلةفطمئنة،الساكنةالفبتهجةالمدينة

يده"ويهزيضنفربهاعابل!كل!للحيوانمربفئاخرانجا،صارتكيف

15(.2:)صف

امتآتبل،والسبيالدينونةعنالحديثعلىصفنيانبؤةتتوقفلم

وقتوفىبكمآتىفيهالذيالوقت"فىأيضنامنهالعودةعنلتتحذلا

كلها،الأرضشعوبفىوشمبيحة)سغاأصتزكملأني.إياكمجمعى

2(.30:)صف"الربقال،أعينكمقداممسبئيكمأزذحين

)ج(النببةخلدة56-

امرأةوهي،الملكيوشيازمنفىأورشليمسكانمنكانتنبيةهي

الثيالا.حارسفهةتوبنشلوم

الكاهنجلقياأنيوشيا،عهدفىوترميمهالهيكلإصلاحأثناءخذثآ

.يقرأهلكىيوشياللمكوارستقه،الهيكلفىالمحفوظالشريعةسفرؤتجذ

العهودطوالالشريرسلوكهوكلالشعبأناكتشفالملكقرأهوعندما

ثيابهومزقالملكقاملذلك.اللهلشريعةتمافافخالمفاكانليوشياالسابقة

"اذهبوامملكتهومصيرمصيرهعنالربسؤالالكهنةمنوطقلت
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هذاكئمجهةمنيهوذاكلولأجلالشعبولأجللأجلىالرباسألوا

منعلينا،اشنعلالذيالربغضبهوعظيملألهؤجذ،الذيالشفر

هوماكلحسبليعملواالممتفرهذالكلأ3يسمعوالمآباءناأنأجل

13(.22:مل)2علينا"مكتوب

منالربتسأللكىالنبيةخلدةلفقابلةالملكعندمنوفدذقحبهنا

الذيللرخلقولوا:إسرائيلإلهالربقالاهكذا1لهم:فقالت،أجلهم

وعلىالفوضبعهذاعلىشزاجالبهأنذا:الربقالهكذاإلىةأرسنفكم

تركونيأنهمأجلمنيهوذا،ملكقرأهالذيالشفركقكلسئئانه،

غضبىفيشتعل،أيديهمعملبكليغيظونىلكىأخرىلآلهةوأوقدوا

أعفنلتأنهاإتا17(،أ-225:مل)2"ينطفئولاالموضعهذاعلى

"..عهدهفىالكلا3هذايقيملنيوشياالملكصلاحأجلمناللهأنأيضئا

عيناكترىولابسئم،قبركإلىقتضم،آبائكإلىأضئقكهأنذالذلك

(2202:مل)2"الموضعهذاعلىجالبهأناالذيالشركل

)ك()ج(النبى57-خبفوق

أواخرفىالهيكلفيفسبخالاوياالغالبفىكانيهوذا،مملكةمننبى

الأصحاحفيالموجودمزمورهمنذلكعلىونسلذل،الملكيوشياعهد

الأوتار"ذواتآلاتىعلىالمقينالرئيساقائلأ:خنمهوالذيالئالث

ئمذمفكان،اللهإلىرفعهماقدشتكوئيننبؤتهتضضتتأ(.أ3:)حب
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أنتصبب،الحصنوعلىأقف،مزمتدي"علىاللهإجابةينتظرثمالشكوى

1(.2:)حب"شكوايعنأجيبوماذالى،يقولماذالأرىوأراقب

نيرتحتالشعبمنهعانىالذىالشديدالضيقسببهاالأولىالشكوى

منإليكأصرخ؟تسمعلاوأنتأدعوربيامتى"حتيآشورمملكة

عننبؤةعليهالربإجابةفكانتا2(،أ:)حباا؟تخلصلاوأئتالئى

عنوناحومصفنياأعلنهلماامتدادبمثابةوهى،آشوروهلاكبابلقيام

رحابفيالسابكةالفاجمةالفزةالأقةالكلدانيبنففيم"فهأنذاآشور

6(.أ:)حبا!لهاليستمساكنلئمفكالأرض

معاقبتهموعدمالأشرارعلىالربانتظارعنتتسائلالئانيةالشكوى

أبزهومنالشريريبتغحينوتصمت،الناهبينإلىتنظر"فبنمسريغا

13(.:ا)حبامن!؟ا

لااللهوأنميعاد،لهالسماءفيشىءكلأن:الربجوابوكان

.تكذبولاتتكتمالنهايةوفىالميعاد،إلىبعدالرويا"لأنأحدحقيشمط

لذلك3(،2:)حبتتأخر"ولاإئياتاستأتىلأنهافانتظرهاتوانتإن

لاالربأنعلىكبرهانالأشرارعلىويلاتخمسنبؤتهخضقث

والبار.الشريربينيساوي

)ك()ج(حالقيابنإرميا58-

لللنئأالربدعاهعناثوث،مدلنهمنلاوكطسبطمنكاهئاإرملاكان

إرميابدأ7(.أ:)إرولد"إثىتفل"لاإياهفشخغاصغيزايزاللاوهو
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عهدفيواسئمرت،الملكيوشياضلكمنعشرةالثالثةالسنةفىنبؤته

كانتأنهاأكط،أورشليمسبىإلىصدفياعهدآخرإلىوامتذتبهوياقيم

.مق)627-586(منالفترةفى

منالشديدتالمهمنظقزماوهو،الرقيقةبمشاعرهإرميااشتهر

،دموعلنبوعوعينىماء،رأسىليث"باالشعبإليهاؤصتلالتيالحالة

1(.9:)إر"شعبىبنتقتفىوليلأنهاؤافأبكى

تتعفملميهوذاأنفمهعلىالربوأعلنيوشيا،أيامفىنبؤتهإرميابدأ

وأ!يتهافطقفئهاإسرائيلالعاصيةزنت"إذإسرائيلسبىدرسمن

أيضئا"هىوزنتمضتبلأختها،يهوذاالخائنةتخفلمطلامها،كتاب

قادهالذيالإصلاحتلاشىماوسرعانانتشرتقدفالخطية8(.3:)إر

فىوفتشواواعرفواوانظروا،أورشليمشوارعفي"طوقواالملكيوشيا

فأصفح،الحقطابببالصلعامليوجدأوإنساتاتجدونهلساحاتها،

معأقامهالذكطالعهدإنقضاءعناللهأعقنذلكأجلمنأ(.:)إرهاعئها؟ا

يهوذاوبيتإسرائيلبيتنفض!مصر"قدأرضمنأخرجهميومموسى

عليهمجاببهأ.لذا:الربقالهكذالذلك.آبائهممعقطعتهالذيعهدي

1(.أ-أ.أ:أ)إرمنه"يخرجواأنيستطي!نلاشزا

وعشرينثلاظةأمضىقدإرمياكانإذ،الملكيهوياقيمعهدوفي

إلىبالسبيالنافذاللهقضاءأعلنأحد،يستجبولمالتوبةدعوةفيعافا

فكلمتكمإلتئالربكلمةصارتسنة،والعشرينالثئثهذه"..بابل
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يقول،الشمالعشائركلفاخذأرشلهأنذاتسمعوا..!فلموفكتغافبتزا

الأرضهذهعلىبهموآتى،بابلملكعبدينبوخذراصروإلى،الرب

1(.2،3:)إرهسكانها"كلوعلى

السجنفىحبسهتغإذهذه،رسالتهأعلنحينكتيزاإرمياقاسى

قدلأثهالرخلهذاعلىالموت"حققتلهإلىالكهنةسعىكما،لفترة

بهوياقبمقامكماا(.ا26:)إربآذ)نكم"سمعئمكماالمدينةهذهعلىتنبأ

نصحتهالتبىالقلةلصوتيسصعولمإرمياكتتهالذيالشفربإحراقالملك

الكر،هذاكلالسامعينعبيدهكلولاالملكيخف"ولمذلكفعلبعدم

يحريئلاأنالملكترخواوجمرياودلاياألناثانولكن.ثيابهمشققواولا

25(.2-364:)إرلهم"بسمعفلمالذرج

وتميهوذاعلىبابلجيوشصعدتقليلةبسنينهذاإرمياكلاموبعد

إرمياأرسزوقدم.ق6..سنةحواليبابلإلىالشعبمنجزءسبي

إل!الجئودربقال"طذاتعزيتهمأجلمنالمسبىللشعبرسالة

وكلواجناتواغرسواواسكنوا،بيوتاابنواالسبى...لكلإسرائيل

سبيتكمالتيالمدينةسرواطلبواتقفوا.ولاهناكأكترواثمرها...

5-7(92:)إر"الربإلىلأجلهاوصلواإليها،

فىالاستمرارمنتحذيرهإرمياواصلالملكصدقياعهدفي

اعئبرهلذلك،السبيإلىبلذهابالخاصالإلهىالقضاءوأعلنالخطتة،

الرؤساء"فقالالقتالفيالجيشأيديئبرخىلأنهلا"مةخائئاالبعض
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الباقينالحربرجالأيادييضضبذلكلأنهالرخل،هذاليقتل:طملك

السجنفىوضعهإلىالملكذقغماوهو4(.38:)إر"المدينةهذهفى

الهيكل.ودماريهوذاسبيبعدإلامنهيخزجولم

مراثيهإرمياكتلت،بالكاملالشعبوسبيأورشليمخراببعد

شعبهأصابماعلىحزنهلئعينإرميا""مراثىسفرفىالمسجظة

الكئيرةالمدينةوحدهانجلشث"كيف..الهخفصالربفيورجاءه

بكاء،الليلفىتبكى...الأممفىالعظيمةكإرملةصارتكيف!الشعب

أ-2(.:أ)مراخذيها"علىودموعها

بقيةهناكوخذتم،الشعبمنمجموعةمعمصرإلىإرمياسافر

والأمم.الشعوبمنمجموعةعلىتنتأوهناك،حيائه

عنأيضئاتحذثتبلفقط،والدمارالسبيعنإرميانبؤةتتحذثلم

إسرائيلشعبىسبىوأزذ،الربيفولنأتى،أيامها"لأنهالعودة

السبىمدةحذدالذيالنبىوهو3(.03:)إر"الربيقولويهوذا،

بابل،ملكأعاقبأنىسنةالسبعينتمامعند"ويكونفقطسنةبسبعين

12(.2:)إره"الربيقول،الأمةوتلك

الذىالجديدالعهدعنتنتأقدإذواضخا،مسيانيائعذاإرميال!ميفر

صعوأقطع،الربيفول،تأتىأيام"هاالبشرئةمعالمسيحالسيدسيقيمه

31(.31:)إرجديذا"عهذايهوذابيتومعإسرائيلبيث
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لثتمعا)ج(بنأوريا95-

يهوياقيمعهدفيتنئأ،يعاريمقريةسكانمنيهوذاأنبياءمننبي

يقتلهأنالملكطقلتلذا،النبىإرمياكلماتمعكلماتهتطابقت.الملك

"وقدهناكوقتلهمصرإلىأرسقئالملكأنإلامصر،إلىأوريافقزلت

فتنبأ،يعاريمقريةمنيثتمييابنأوريا،الربباسميتنتأأيضنارخلكان

الملكسنغغولماإرميا.كلامبكلالأرضهذهوعلىالمدينةهذهعلى

فلما.يقتلهأنالملكطفبئ،كلفهالرؤساءوكلأبطالهوكليهويافيم

أناشايهوياقيمالملكفأرسنلمصر.إلىوأتىوهربخافأورياسنفغ

منأوريافأخرجوامصر،إلىمعهورجالأعكبوربنألنائانمصر،إلى

فىجثتهوطرحبالسيففضربهيهوياقيم،الملكإلىبهوأتوامصر

2-23(.260:)إر"الشعببنىقبور

)ج(جدليابنحانان0-6

أنذيمزوقد.الهيكلفيكاهئاكانالغالبفييهوذا،أنبياءمننبتا

وقد،النبىإرمياأيامفيالهيكلفىبهمخاصةمخادعلهمكانتأبناءه

الدقةوجهعلىالمعروفغيرمن4(.35:)إرالته""رخلإرميادعاه

بفترةإرمياقبلتكنلمخدمتهأنغالئاويظنفيه،خذمالذيالزمن

حزقيا.أومنشىعهدفيربماكبيرة
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*(مق538)586-السبىفترةسابقا:

.مق586سنةالسبيفيالأخرىهيأورشليمسقوطبعد

الإنذارعنالحديثفعوضجديذا،منخىتأخذالأنبياءرسالةبذأت

يفركانالشعبلأنوالرجاء،بالتعزيةالغنادةبذأتوالتحذير،

شديد.يأسبمرحلة

)ك()س(نيريابنباروخ1-6

هوكانالغالبوفىله،وتلميداالنبيلإرمياصديفاكانباروخ

إرميا،سفركلفكتلتككائبإرميامعخذتملاوى.سبطمنكاهناالآخر

كلاممنالملكفغضبالملكيهوياقيمإلىمنهنسخةقذمالذيوهو

.34وأحرقهالسفر

ليخدمبابلإلىذهبذلكبعدثممصرإلىإرميامعباروخسافر

الذيالكئابكحم"هذاسفرهكتنتبابلوفى.هناكالمسبيالشعبوسط

أورشليمالكلدانيونأخذحين...بابلفىنيريا...بنباروخكتبه

2(.-ا:ا)با"بالناروأحرقوها

حدوثأسبابعنيتحذثقسم:قسمينإلىرسالتهتقسيمئمكننا

يحذثلمبحيثعظيقاشزاعلينا"جالباوحكمتهاللهعدلوعنالسبى

ولناالعدلإلهناللرب...أورشليمفىخذثمامثلبأسرهاالسماءتحت

عهدفىالعودةمرسومصدورتاريخإلىبابليدفيأورشليمسقوطتاريخمن.

.مق538سنةالفارسىالملككورش

36(.)إرانظر
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إلىئوتجهلذلك6(.2،2:)با"اليومهذافيكماالوجوهخزيولآبائنا

النفسإليكصرختقدإسرائيلإلهالقديرالرب"أيهاالرحمةطالئاالله

رحيمإلهفإنكوارحمربيافاسمع.الكروبفيوالروحالمضايقفى

(3:2،1)بااإليكأخطأناقدفإناارحم

وعنالشعبلصلواتاللهاستجابةعنباروختنئأالثانيالقسموفى

جلدبالذيفإنبالئةواستحثوابننئيااثقوالأورشليمأخرىمرةعولته

...سب!يكباسمهسغكالذيفإنأورشليمياثقىسيتذكركم...هذهعليكم

علمكالوافدةالمسزةولظريالمشرقنحوحولكمنأورشلدملاتطقعى

منمجنمعينبفبمونفادمونوذعنهمالذبنبنيكأنهااللة.غدمن

(4)بااللة"بمجدمبتهجينالقدوسبكلمةالمغربإلىالمشرق

وجودهمنالرغمعلىقانونياسفؤاباروخسفراعتباراليهودزفض!

وئعقلالثاندة.القانونتهالأسفارمنفهولذاالسبعلنتة،الدرجمهفي

عنداخلهجذاقويةنبؤةلوجودبهالشديدالمسيحيينبتصممكذلكاالبعض

ؤنجذهوآخر(.يماثلهلاآخز)حذاءهيعتبرولاإلهناهو"هذااللهتجشد

ثراء!ذلكوبعد.حبيبهولإسرائيلعبدهليعقوببكمالهالتأدبطريق

37.36(.3:)باالبشر"بينونرذدالأر!طعلى

()ك(السبى)النبىاني!د-26

يزاكلاوهويهوذا،ملكيهوياقيمعهدفيبافيسبىإلىدانيالايخذ

أقلعلىالنبلاءمنأوالملكيالنسلمنالغالبفيوكانصغيزا،صبتا

الملك.نصرنبوخذحكماءمنليكونواالثلاظةالفتيةمعاخنير.تقدير
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التمثالخلمهوالأول:خلميندانياللهفشرنصرنبوخذعهدفي

عيئهلذلكنصر،نبوخذبعدالممالكفسنقبلعنيتحذثالذيالكبير

هوالثانيوالخلم48(.2:)دا"الشحن"رئيسبابلحكماءكبيرالملك

مننصرلنبوخذسيحدثعمايتحذثالذيفطغتالتيالشجرةخلم

4(.)داالخلمرؤيةمنعامبعدتحققماوهو،كبريائهبسببعقاب

التىالكتابةبنقسيردانيالقامنصر،نبوخذابنبيلشاصرعهدوفى

،الرببيتآنيةفىخمزاوشربتجزأحينماالسماءمنلهطفزت

فيتحققماوهوفارسمملكةحكموبدايةملكهنهايةدانياللهوأعلن

5(.)داعينهاالليلةتلك

دانيالباختيارالماديداريوسقام،وفارسمادجمماخكمجاءوعندما

الوزيرانعليهخقذوفد.المملكةئديرونوزراءثاإثةأحدليكون

جبمنأنقذهاللهولكنمنه،يئخفصوالكىمؤامرةلهودبراالآخران

22(.6:)دانضرنى"فلمالأسودأفواهوسذملئهأرستذ"إلهىالأسود

أنالقدسالروحبإرشادواستطاعالنبيإرميانبواتدانيالذزلم!

فهمتدانيآل"أئاسنةالسبعينفترةحساببعدالسبيفترةنهايةئخدد

النبى،إرمياإلىالربكلمةعنهاكانتالتىالسنينعددالئئبمن

دانيالعاصروكما2(.أ:)دا"أورشليمخرابعلىسنةسبعينلكمالة

منالأولىالأفواجعودةوشاهدانتهاءهعاصركذلكالسبى،بداية

لأورشليم.الراجعين

داخلكبرىرؤىثلاثسجقىفقدوأحلامرؤىرخلدانيالكان

وهي،بابلملكلبيلشاصرالأولىالسنةفيرآهاالأولىالرؤيا.سفره
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الرؤيا7(0)داالمتعاقبةالممالكتمتلكانتالتىالأربعةالحيوائاترؤيا

والتيسالكبشرؤياوهي8(،)دالبيلشاصرالثالثةالسنةفيرآهاالثانية

هىوالأخيرةالثالثةالرؤيا.العالمفستقبلعنالأخرىهىتحذثتالتى

يشتهىكانالتىالأمورلدانيالفلمئرالذىالكتاناللابسالرخلرؤيا

.(21-01)دامعرفتها

المسيحالسيدفيهجاءالذيالزمانفتناهيةبدقةالنبىدانيالحذد

الأمرخروجمنأنهوافهم"فاعلمالخلاصيةوذبيحتهصلبهوزمان

واثنانأسابيعسبعةالرئيسالمسيحإلىوبنائهاأورشليملتجديد

9(.)دا"المسيحيقطعأسبوغاوسثيناثنينوبعدأسبوغا،...وستون

إليهأشارماوهوالانقضاء،وزمنالئانىالمجىءعندانيالنتئأ

عنهاتحذثالتى"الخراب"رجسةعنتكفمحيننفسهالمسيحالسيد

عنهاقالالتىالخراببىنجشةنظرتمفمتى.المنتهىيأتىثم"...دانبال

1(.4:24،15)مت"...الغقذسالمكانفىقائمةالنبىدانيال

)ك()سبى(بوزيبنحزقيال63-

التىالأفواجمعالسبيإلىسييقوقدلاوى،سبطمنكاهناكان

احدقبلأيم،قه79سنةحوالييهوياكينالملكمعهناكإلىذفبف

لإرمياضعاصزاكان.بالكاملوسبيهاأورشليمخرابمنعافاعشر

فىعاشالذىالنبىلدانيالوأيضئا،أورشليمفىموجوذاكانالذيالنبى

تدعىمدينةفيالمسبىالشعبوسطفعاشحزقيالاقا،الملكىالبلاط

الساكنين،أبيبتلعندالمسبيينإلى"فجئتخابورنثرعلى"أبيب"تل

15(.3:)حزخابور"نهرعند
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علىقمآدم،ابن"ياالثلاثينسنبلغعندماالنبؤةلخدمةالربدعاه

ماوكلفمكافتح،..إسرانيلبنىإلىفرسبلكأنا...معكفأتكفمقدميك

قبلماالأول:جزأينإلىحزقيالخدمتانقسمت2(0)حزفعطيته"أئا

والهيكل.أورشليمخراببعدوالثانى،أورشليمخراب

الكاملالخرابمنالتحذيرعليهيغئبكانخدمتهمنالأوكالخزء

:الربالسيدقال"هكذاالنهايةعنيتحذثفنراه،لأورشليمسيحدثالذي

انتبف!ت،النهايةجاءت.جاءتقدنهايةأتى.قدهوذاوحيذشزشز!

6(.5-7:)حزااجاءتقدهيها.إليك

صنعفقدالضاحئة،وسائلخلرمنالسبىلشعبالأمرئضؤرونجده

لكىقتالوأدواثجيوشحولهاووضعلأورشليم"الماكيت"يشبهما

الناسوسطفىوساربل4(،)حزالأملوطنهمسيحدثماللناسيشرح

أمروهوأكثر،الصورةلهمئمزبلكيالأسرىسيرتشبهصورةفى

12(.)حزأورشليمفيتقريتاالفترةنفسفىالنبىإرميافعلهمائشبه

التىالخطاياعلىاللهوأشهدهأورشليموزاربالروحاختطفوقد

ئمهيذاللهيكلالربمجدمفارقةبالروحوشاهد،الهيكلداخكتحذث

1(.8-أ)حزعليهللقضاء

التعزيةعلىارتكزوقدالهيكلخراببعدكانخدمتهمناللانيالخزء

غنمهوسطفىيكونيومقطيعهالراعىيفتقد"كماللشعبوالرجاء

إليهاقشتتالتىالأماكنجميعمنوأخفصهاغنمىأفتفدهكذاالغشئئة،

اليابسةالعظامرؤيااللهفمنحه12(.34:)حز"والضبابالعميومفى
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المأخرىمرةلأورشليمالشعبعودةعلىكمئ!الأمواتمنقامتالتى

يقولون:همها.إسرائيلبيتكلهىالطامهذهآدم،ابنيالى:قال

قدهكذالهم:وقلثنبألذلكانقطفا.قدرجاؤنا.وهلكعظامنايبيمنت

وآتىشمى،ياقبوركممنوأصإكمقبوركمأفتحهأنذا:الربالسيد

12(.أ-أ37:)حز"إسرائيلأرضإلىبكم

،وخطاياهالهيكلخدمتهمنالأولىالفترةفىحزقيالرأىوكما

بهاءأكثرأخرىمرةيعودالهيككهنارأىله؟الرلامجدمفارقةوشاهد

أخرىمرةإليهالربمجدعودةالنبؤةبروحوشاهد،الأولمن

4-48(..)حز

8(مق043)538-السبيمنالعودةثامنا:

ق953سنةبابلمملكةعلىالفارسىالملككورشاستولىحينما

ملكلبيلشاصرأعلنلأنهوزيرمنصبفىوعينهالنبىدانيالكاقأم،

اسمهعنلكورشكشفواقداليهودأنكما،كورشيدفىسقوطهبابل

كورشجعلماوهو35،كبيربزمانذلكقبلالنبيإشعياءبهتنئأالذي

إلىالمسبييناليهودبعودةأمزااصدرلذلكمعه،اليهودإلهأنيشعر

الهيكل.ببناءالتصريحوأعطىأورشليم

ارتكزت،مهمينأنبياءثلاظةأمامنايظهرالسبىمنالعودةفترةوفى

العمل.علىالشعبدشجيعحولجميغانبؤئهم

ملاخينبؤةتاريخإلىالملككورشعهدفىبالعودةالسماحمرسومتاريخمن"

.مق043سنةالقديمالعهدأنبياءآخرالنبى

.اليهوديالمؤرخيوسيفوسبحسب35
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)ك()عودة(النبىخجى4-6

فقاوماتأنإلا،الهيلبناءفىفباشرةعودتهمبعداليهودبذأ

أضيبلذلكسنة،عشرستةحوالىعطلتهمقدبهمالمحيطةالشعوب

لتشجيعالنبيوزكرتاالنبيخخىطقزوهنا.واليأسبالإحباطالشعب

زربابل:الشعبلقياداتبالأكثرخدمئهالنبىخخيوخهوقد.الشعب

الكاهن.ويهوشع،الوالى

أجلمنكانتالأولى:رسائلأربععلىالنبىخخىنبؤةاحتوت

البيت،وابنوابخشبوأتواالجبلإلى"اصعدواالهيكلبناءعلىالتشجيع

برسالةالربرسولخخيفقال...الربقالوأتمخد،عليهفأرضنى

وفي13(.8،ا:)حج"الربيقول،معكمأناقائلأ:الشعبلجميعالرب

يكونالأخيرالبيتهذاامجداقائلأ:الشعبئشخعاستمرالثانيةالرسالة

9(.2:)حجالجنود"ربقال،الأولمجدمناعظم

الداخليبالعملالخارجيالعملاقترانعنتحذثالثالئةالرسالةفى

خجروضعقبلفراجغا،اليومهذامنقلبكمفاجعلوا"والآنالقلبفى

نبؤةفكانتالرابعةالرسالةأفا15(.2:)حج"الربهكلفىخجيىعى

..عبديززتابلياآخذك"..الوالىزربابلتشجيعأجلمنخاصة

23(.2:)حج.."اخترتكقدلأنى،كخاتمواجعلك

الهيكلهذافىالمسيحالسيدمجىءعنرسائلهفىأيضئاخخيتنئأ

(27:)حجمجذا"البيتهذافأملأ،الأممكلفشتقى"وياتى
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)ك()عودة(36بزايخيابنزكريا65-

فىتنئألاوى.سبطمنكاهئاكانعدو،بنبزايخيابنزكرياهو

"طذاالتشجيعيةرسالتهنفسوأعلنالنبىخخىفيهاتنتأالتىالفترةنفس

سفروينقسم3(.:أ)زك"إليكمفأرجعإلتئ...ارجعواالجنود:ربقال

كبيرين.قسمينإلىزكريا

متتالية،رؤىتسععلىتحتوىرؤىسلسلةعنعبارةالأولالقسم

فىسيظهرالذىالقوياللهعملعنوتعلنتشجيعرسالةداخلهاتحمل

عمللناتحكيإذهامةمسيانيةأبعادلهاالرؤىتلكولكنالهيكك،بناء

تقريئاالرؤىهذهوكل.الثانيالمجىءوحتىتجشدهمنالعجيبالمسيح

18(.:ا)زكونظرت!عينثى"فرفعتبعبارةتبدأ

وعنالأممعناعلنهاقدنبؤاتيتضضنزكرثاسفرمنالثانىوالقسم

مثل:الآتى،المسيحعنوبالأكثراليهودمصير

أورشليم،وسطفىوأسكنصايونإلىزنجصفد:الربقال"هكذا

3(.8:)زكالغقذس"الجبلالجنودربوجبل،الحقمدينةأورشليمفتذغى

ملككهوذا.أورشليمبنتيااهتفى،صهيونابنةياجذا"ابتهجى

جحشوعلىحمارعلىوراكب،وديعومنصورعادلهو.إليكيأئى

9(.:9)زكااأتالقابن

فىتنتأالذىيهوياداعبنزكريامعزكرياسفرصاحبالنبيزكريااسميتشابه"3

الضسضاهالكهنوتيةالعانلةنفسمنمنهماكليينحدرالغالبوفي،الملكيوآشعهد

الاسم.نفسإلىكلاهمانسيلألذلك"براختا+،عائلة
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)ك()عودة(النبيملأخى66-

نأبعدكبيرةبفترةوخخىزكرئابعدتنتأ،القديمالعهدأنبياءآخرهو

وتدشينه.الثانيةللمرةالهيكلبناءتح!

يكرمالابن...الربقال"أحببتكم،لشعبهاللهمحبةعنملاخىأعلن

سيذا،كنتوإنكرامتى؟فأينأبا،كنثفإن.سيذهيئرموالعبد،أباه

سلوكهموانتقدللكهنةبحديثهئوخهكما6(.2،أ:)ملااهيبتى؟المحاين

ولات!ععونلاكنتمإن:الكهنةأيهاالوصيةهذهإليكم"والانالشربر

أرشلفإتىالجنود.ربقاللاسمى،مجذالتعطواالقلبفىتجعلون

2(.أ-2:)ملاالفعن.."عليكم

ميارشلاهأثذا"االمسيحالسيدمجىءفربعنملاشىلتتأكما

تطلبونه،الذيالسيدهيكلهإلىبغتةويأتىأمامى.الطريقفيهيئ

1(.3:)ملاالجنود"ربقال،يأتىهوذابه.تشزونالذيالعهدوم!

آتىلئلا"،العنةكلمةهىسفرهفىالنبىم!ىكلماتآنجركانث

إشارةذلكفىأنالكثيرونرأىوقد6(،4:)ملابلعني"الأرضوأضرب

وأعوزهمو!سدواراغوافالجميع؟القديمالعهدفىكلهاالبشرتةحالةإلى

المسيح.بعمليتحققأنالفزمعالخلا!صفنتظزاالجميعكانلذا،اللهمجد

أم(-مق)435المسيحميلادإلىالعودةعصرمنئاسقا:

.مق043سنةحوالىالعودةانبياءكآخرخدمتهالنبيملاخىختتم

لهالمسيحالسيديولدأنقبلقرونأربعةفترةمزتملاخيبعدومن

بهايوجدلمإذالئبوي"،"الصمتبفلزةالفترةتلكغرفتوفدالمجد،
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وتهيئةكاستعداداللهمنعالمةالصمتهذاوكان.الرب!تلمنأنبياء

الضخقصالمسيحلمجيءاشتياقفيالفترةتلكفيالشعبفعاش،لمجيئه

الأنبياء.جميععنهتحذثالذي

بإسرائيل"فحذللشعبوملحوظامحسوسئاأمزاكانالأنبياءوغياب

لذلك27(.9:)أمكنبى"فيهميظهرلممنذمثلهيحدثلمعظيمضيق

القيادةيتولونالمكابيةالعائلةمنالكهنةوبذأ،ينشطالكهنةدورتجذأ

مننبىلمجىءانتظازا،الطقسيةالقيادةجوارإلىوالعسكريةالسياسئة

رئيشاسمعانيكونأنلديهمخشنقدوكهنتهماليهودوإن"الله

41(.أ:4أمك)"أميننبىيقومأنإلىالدهرمدىأعكلوكاهتا

مجىءحينإلىأرجأوهاقدعنهااللهسؤالأرادواالتىتساؤلاتهمحتى

مذبخاوبنواالأممنخسهالذىالفحرقةمذبحاليهودفثغتمفحين،اللهمننبى

احتفظوالذلك،القديمالمذبحبحجارةسيفعلونهفيمااحتاروا،مكانهجديذا

فىالبمثجبلفىالحجارة"وضعوااللهمننبيظهورحينإلىبالحجارة

46(.4:أمك)عنها"ويجيبنبىيأتىأنإلىلالقموضع

المسيحالسيدميلاررعاشزا:

الشعب،وسطأخرىمرةتعودالنبؤةروحبذأتالمسيحالسيدتجشدمع

أنويمكننابيننا.وحلإنساثاوصاروالأنبياءالآباءكلفشتهىجاءفقد

المجد.لهالمسيحالسيدميلادمعلزامنواالنينالأنبباءبعضنرصد
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الكاهنزكريا-76

فرقةمنأورشليمفىلتهكاهناكان،المعمدانيوحناأبوزكرئاهو

عنلهوأعلنالبخوريقيغالهيكلفىوهوالماينلهظهروورأيئا،

ركرياامتالأيوحناؤيذوعندما2(.أ-.أأ:)لوالمعمدانليوحناإنجابه

العلىثبىالصبىأيها"وأنتيوحناابنهعنبنبواتوتكتمالروحمن

معرفةشعبهلتعطى.طرقهلتعدالربوجهأمامتتقذملأنكثدغى،

77(.76-ا:)لو"خطاياهمبمغفرةالخرو

زكرياامرأةأليصابات68-

بناتمنوكانتالمعصدان،يوحناوأمالكاهنزكرتازوجةهي

الشهرفىبيوحناخبلىوهيمريمالعذراءزارتهاوحينما.هارون

سمعت"فلمانبويبكلاموتكقمتالروحمنأليصاباتطائت31،السادس

منأليصاباتوامتلأتبطنها،فىالجنينارنكضمريمسلامأليصابات

النساءفىأنثمباركة:وقالتعظيبمبصوتوصرخت،القدسالروح

فهوذاإلغ؟ربىأمتأتىأنهذالىأينفمن!بطنكثمرةهىومباركة

بطنى.فىبابتهاجالجنينارتكضأذنىفىسحكصوتصارحين

45(.41-أ:)لو"الربقبذمنلهاقيلمايتمأنآمنتلتتىفطوبى

مريمءاالصر-96

منهايولدأنوقبلتالم!،منالبشارةاستقبلتحينماالعذراءالسيدة

زارتوحبنمنه.وامتالتعليهاالقدسالروححل،العالمضخقص
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فيهانرىالتىالشهيرةبشمبحتهاالعذراءالسيدةنطقتيوحناأمأليصاباث

،الربنفسىتطم:مربم"فقالثالقدسالروحمنبهفوحىنبوياكلاقا

الآنمنذفهوذاأمتهاتضاعإلىنظرلألهفخلصى،بالنهروحىوتبتهج

"قدوسواسمه،عظائمبىصمتغالقديرلأنتطؤبنى،الأجيالجمبع

لها.الأجيالجميعتطويبعنتنتأثقدالعذراءفالسيدة46-94(.:أ)لو

الشيخسمعان0-7

المسيحميلادزمنفيأورشليمفييعيشتقياشيخاسمعانكان

ينتظرتقيابازأكانالرخلوهذا،سمعاناسمهأورشليمفىرخل"وكان

بالروحإليهأوجيئقدوكان.عليهكانالقدسوالروح،إسرائيلتعزية

ويفال25(،2:)لو"الربمسيحيرىأنقبلالموتيرىلاأنهالقدس

القديم.للعهدالسبعينيةالترجمةترجمواالذينشيخاالسبعينأحدإنه

الأربعيناليومفيالهيكليسوعبالطفلالعذراءالسبدةذخقتوحينما

يسوعالطفلوخمقئالشيخسمعانقابلهما،اليهوديالطقسبحسبلميلاده

لأن.بسلمقولكحسبسيدياعبدكتطبق"الآننبواتهوأطلقيديهعلى

"الشعوبجميعوجهقذامأ!دتهالذي،خلاصكأبصرتاقدعينتى

قدهذاإن"هامتنتئا:العذراءللسيدةحديثهوخهكما3(.أ92-2:)لو

أيضئاوأن!ت.نقاؤمولعحة،إسرائيلفىكثيرينوقياملسقوطؤضبع

35(.34-2:)لو"كثيرةقلوبمنأفكارلتعننسيف،نفسلقفىيجوز
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فنوئيلبنتحنة71-

الهيكلمدزمةعلىواعتادت،أشيرسبطمننبيةأرملةحتةكانت

السلدةلدىبلنالمسلحالسلدرأ!حلقوئلك؟ونسلبعباد؟فيباستمرار

سبطمنفنوئيلبنتخنةنبية،"وكانتوالتمجيدبالتسبيحقامتالعذراء

بعدسنينسبعزوجمععاشتقد،كثيرةأيامفىفتقذمةوهىأشير،

عايدة،الايكلتفارقلاسنة،وئمانينأربعنحوأرملةوهىبكوريتها.

،الربنسبحؤففتالساعةتلكفىفهىونهارا.ليلآوطلباتبأصوام

38(.36-2:لو)أورشلدم"فيفداءالمئمظرلنجمدعمععنهولكقم!

المعمدانيوحنا-27

كانإذالبريةفيمتنشئاحياتهعاش،الكاهنزكريابنيوحناهو

وهوبابتهاجركضوفدجلد.منمنطقةويلبسبريا،وعسلأجراذايأكل

العذراء.بطنفىالمسيحالسيدمقابلةعندأمهبطنفيبعد

رسولبإرساكيقومواأن،مكانلأيزيارتهمعندقديضاالملوكاعتاد

-ا"السالب!االرسولهذايدعىكانلذلك،يذهبونحيثإلىيسبقهم

مجىءقبلويمهدهالطريقيجدأن"السابق"،هذاوعمل"برودروموس".

،القادمالملكلاستقبالويجفزهمالناسينتهأنمهامهمنكانكما،الملك

انتباههم.للفتالطريقطولعلىالناسفييصرخكانلهذا

فإناا6ةقائاأعقنالمسيحفالسيد،للمسيح"السابق"هويوحناكانهكذا

يهيئالذيمىوجهكأمامأرسيلأناهاعنه:كتيبالذيهوهذا

قىصارنجصوتأنا11:قالنفسهويوحناأ(..:أأ)مت"قدامكطريقك
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يشهدلكييوحناجاءفقد23(.ا:)يو"الربطريققؤفوا:البرية

الذيلكن،أعرفهأعنلماوأفاا:قاللذلكوبسلطانه،بضلكهيشهد،للمسيح

ومستقزانازلأالروحترىالذيلي:قالذاكبالماء،لأعقدأرسلني

هذاأنوشهدترأيتقدوأنا.القدسبالروحئعغدالذيهوفهذا،عليه

34(.33-أ:)بواللة"ابنهو

يوحئاءجطالأيامتلك"وفىللتوبةالدعوةعلىيوحناخدمةارتكزت

ملكوتاقتربفدلأنهثوبوا،قائلأ:اليهوديةبريةفيبكرزالمعمدان

نأيمكنتهيئةأعظمهىالتوبةفكانت2(.أ-3:)متالسماوا!"

المتجشد.المسيحللقاءالناسبهايسئعد

فيدورهينحسرالذيالصديق،العريسصديقنفسهيوحنااعتبر

الشعبئجديوحناكانهكذا.بعروسهيلتقيلكيللعريسالاحتفالتجهيز

،العرشفهوالعروسله"من)العريس(،بالمسيحيلتقىلكى)العروس(

صوتأجلمنفرخافيفرحويسمعهيقفالذيالعريسصديقوأقا

92(3:)يوكقل"قدهذافرحىإذأ.العريس

أعظمواعتبرهونبؤتهيوحنالخدمةنفسهالمسيحالسيدشتفذوقد

وأفضل،لكمأقول،نعمأنبيا؟لتنظروا؟خرجتمماذا"لكنالنساءموالبد

منأعظمالنساءمنالمولودينبينيقململكم:أقولالحقنبى...من

1(.1أ-ا:أ)مقا"المعمدانيوحنا

فعلهماهاجملأنه،الملكهيرودسيدعلىالمعمدانيوحنااستشهد

يوحنافجاقرحتا،يزاللاوهوأخيهامرأةمنتزوجإذ،هيرودس

4(.:أ4)مقاالكتكونأنيحل"لاالشهيرةكلماتهوأطققبالحق
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الجديدالع!د

شخصهفيتجقغمتجشذا،الأرضعلىالمسيحالسيدظقزحينما

،الكهنوتأي،الشعببقيادةالضتعققةالرئيسيةوظائفالثلاثالمبارك

جاءالذيالكاهنوهو،الملكالمسيحهويسوعفالربوالنبؤة.،والضلك

مثالعلىجاءالذيالمنتظرالنبىهوأنهكماملكيصادق،طقسعلى

النبي.موسى

ونبؤنهالمسبحالسبد

التئنيةسفرفىجذاهامةنبؤةعلىالنبىموسىنبؤاتاحتوت

منوسطكمننبياإلهكالربلك"ياليمبعدهسيأتىنبىعنلتحذث

منتظريناليهودعاشلذلك15(،أ:8)تثتسقعون"له.مثليإخوتيذ

الآتي.النبىهذا

الآتى،النبىوبينالفنتظرالمسيحبينذهنهمفىفصلوااليهودلكن

يوحناظهورعنلذلك.والنبيالمسيح:شخصينقدومفيفاعتقدوا

هذانفىوعندما؟..النبىهوأمالمسيحهوكانإناليهودسألهالمعمدان

ولاايليا،ولا،المسيحلس!تكن!تإنتعفد"فمبائكله:قالوا،وذاكالأمر

2(.ء:ا)يوا؟االنبي

ظئهفالبعضاليهود؟لدىالتباسخثتثبسوعالمجدربجاءعنثما

الهيكلوسطفييسوعؤقففحين.المسيحظئهالآخروالبعض،النبى
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قالكمابى،آمقمق.ويشربإلغفليقيلأحذضمث!إن6011قائاينادي

حولاليهوداخلالف37(،7:)يوخيئ"ماءأنهاربظنهمنتجري،الكتاب

قالوا:الكلا3هذاشم!الغاالجمعمبئ"فكثيرونالشخصهذايكونمن

41(.04-7:)يوااإالمسيحهوهذاقالوا:آخرود!النبىةهوبالحقيقة"هذا

ذاتهوهوالفنتظرالمسيحهويسوعأنأعقنالفقذسالكتابلكن

هذه"وأقاالرسوليوحناقالفكما؟مجيئهعنموسىتحذثالذيالنبى

إذالئمتكونولكي،اللهابنالمسيحهويسوعأد!لتؤمنواكتينتفقد

المسيحعنالرسولبطرسقال31(،2:.)يوباسمإ"حياةآفنتم

إدقللآباء:فالموشىفإن...قبللكمبهالغبنثئرالمسيحيسوع"وئرسبل

ماكلفىتسفعونلةإخؤتئم.مبنإلفئمالربلئمسيقيممثلىنبيا

2-22(.30:)أعابلإايكئغئنم

ولكنالمجد،لهيسوعالربشخصفىتحققتقدإداموسىفنبؤة

أخرىمرةنعودهنا؟!موسىملرنبيايكونوكيفنبى؟!المسيحهل

الأمر...هذاعنلئجيبناالناموسفىالنبىموسىلحديث

النبؤة؟هذهموسىأطفقمتى

النبى،موسىبقيادةسيناءجبلإلىإسرائيلبنيشعبؤصتلحينما

وسطمنكلهالشعبسئكقملأنهالجماعةكلبتجهيزموسىالربأقز

حيتماالشطثيشغغلنىالشحاب!مفىإنيكآلثأنا"هاالسحاب

9(.ا:9)خرمعذ"أتكقم
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جذاقهيبمسموعبصوتالعشربالوصاياالشعبيكقمالربوبذآ

الزعوذيزؤنالمثتعبجميغوكانالكيماث...هذهبجميعالنهتكقنماثثم

السماءمينأننىرأيتمأنتم...يدخنوالجبل،البوقوصوتوالنروق

يحتمللاأنهوشغزجذاخافالشعبولكن)خر.2(.معئثم"تكتع!ث

منوؤففواارتغدواالمثئعبرأى"ونغابعيذاوابتعداللهصوتسماع

.(2:81")خراابعيب

منالرغمعلى،اللهستضاععلىفدرتهعدمللشعباتضحبذلك

عندلهموسيطايكونلكيموسىإلىالشعبتخأهنالهم.الإلهيةالذعوة

لموشى:"وفالوافباشرةالربأماميففواأندونوئخبرهممنهيسمعالله

1(.0:21)خراانموتيئلااللةمعنايئكقنمولا.فن!قغمعناأن!تاتكئم

التتتية،سفرفىنياحتهقبلالقصةبهذهالشعبتذكيرموسىأعادوقد

:قالإذ

تقذمتغبالنابى،يشتبئوالجلبرالظلغ،وسطمبنالصتؤتسمقخ"ففغا

أرألاقدإلفاالربهوذا:وقلتم،وشئيوخئنمأسباطكمرؤساءجميعإليئ،

التهأدقرأيناقداليومهذاالنار.وس!مينصوتةوسمعناوعلمتة،قجدة

تأكئنا.الطيفةالتازهذهلأد!؟تموتفلماذاالآلطوأقاويحيا.الإشمانيئئئم

جميعمنهومقلأنةنغوت.أيضناإلهناالربصوتن!مع!ناإن

تفذموعايف!؟متتناالتايىوسطمبنينكفئمالختىالنهصوتسمغالذيالبتتنر

الرببل!يئتمكمابنلوكقمناإلهنا،الربلكيقوذماكلواسفغأن!ت
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لىوقالكفمتمونىحينكئمئيئصوتالربفشمغونعمز.فن!قغإلهنا،

فىأحشنواقدبلإ.كئمولقالذيالشعبهؤلاءكلامصوتسمحت:الرب

03(.23-:)لناهخيامئنم"إنىارج!ا:لفنمقلإذف!بتكتموا..ماكل

اللهوكأنبه،وفزخطلبهمعلىالشعبوافققداللهأنهناوالعجيب

الاختبارخل!منبنفسهالحقيقةهذهإلىالشعبيضيلأنئبريدكان

الإشمال!ئكقئماللةأدقرألناهو"قدالأوك؟شقانلهاالحقيقةوهذه.العملي

..نموتأيضتاإلهناالربصوتن!غعغدنا"إنالثانيوالشقويحيا"،

!وسمنيتكتغالخنئاللةصوتسمغالذيالبتتنرجميعمنهوفن

؟11وعاشمثفناالنابى

نأللابسانيمكنفكيف،الأحجيةيشبهمامخايصنعانالشقانهذان

منلأحدفيهئمكنلاالذيالوقتنفسفيويحيا،اللهلصوتيسمع

؟إ!ويعيشالربلصوتيسمعأنالبشر

النبيموسىلناشرحهاكماالإجابةجاءتهنا

ئسغعون.لة.مثلىإخؤنيذمنوسطكمننبياإلفكالربلك"يقيغ

لاقائلأ:الاجتماعيوتمحوري!بفىإلهلذالربمنطفب!تماكذخ!شب

يئلاأيضثاالعظدقةالنازهذهأزىولاإلهىالربصوتأسقغأعوذ

وسطمبننبيالفمأقبغتكنموا.مافىأحستواقد:الربلىفال.أموت

بلإ.أوصي!مابئلفيكقغفنمفملإ،فيك!ىوأجغل،مثلكإخؤتهنم
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أناباسمىب!يتكفمالذيلكلفىيشغغلاالذيالإشمانأد!ويكون

.(91-أ81:5)تث"أطايئة

.القادمالنبيهوالإشكالثةلهذهفالخل،النبيموسىأجابهكذا

ياأنتقف:يقللمفالته.المشكلةلهذهكحليصفحيكنلمنفسهفموسى

إنلهقالبل،المشكلةتلكحليتموهكذاالشعبعننائناأماميموسى

موسىمثليكونالذىالنبى.المشكلةهذهيحلهومثلكالقادمالنبى

ومن.ذاتهاللههويكونالوقتنفسوفى،الناسيخشاهلالكىإنسائا

أكطيوجدولاالمتجسد؟!الكلمةاللهالمسيحالسيدإلاالنبيهذايكون

هذهفىالمسيحالسيدعنبديا6يكونأنيمكنكانمهفاعاديإنسان

.يسوعالمجدربسوىالمئجشداللههوشخصيوجدلالأنهالنيؤة،

مثلىنبى

نحتاجولكننا،النبىموسىنبؤةبحسبنبياالمسيحالسيدجاءهكذا

موسى؟مثلالمسيحالسيدكانكيفهام،سؤاليعنهنائجيلاأن

مثلهإنساتا-أ

اللهلصوتيسمعأنالشعبعلىالمسئحيكمنكانرأينا،كما

أناللهأرادفإذامنه؟ليسمعوامثلهإنسانإلىيحتاجكانلذلكفباشرة،

منالشعبسنقغكماهكذايتجلمئد.أنبهلائقاكان،بنفسهالشعبيحذث

المسيح.منالشعبستضغ،موسى

117



المقدسالكتابفيوالأنبياءالنبوةمعرحلة

لوجهوجفاالتهيعرف2-

غزقةالذيموستىمثلإسرائيلفىنبىتجعذيقنم"ولمموسىعنقيل

فبمإتى"فغانفسهاللهأعلنهماوهو1(،340:)تثلؤجلإ"وجفاالرب

كانالمسيحالسيدهكذا8(.ا:2)عدبالألغافي!لامعة،أتكفئموغيانا

الحقيقى،اللههوإذبل،النبىكموسىليسولكنالسماوى،للآبفعاينا

زآئى"الذيصراحةآعقنلذلكأ(..ا:4)يوفيهوالآبالآبفىفهو

9(.:أ4)يواالآلبارأىفقد

لشعبهشربعةقذم3-

المشتعلةوالناروالبروقالرعودوسطالجبلعلىموسىؤقفكما

شريعتهيعينالمتجشداللهالمسيحالسيدجاء،اللهمنالشريعةيشتلملكى

علىلايكتبهاوكان؟حولهمنبالآلاففلتفةوالناسالجبلعلىمن

لحمية.قلبألواحعلىبل،حجارة

الجديدالعهدصنعالمسيح4-

،والعجولالتيوسبدموالشعباللهبينالقديمالعهدالنبيموسىصننغ

العهد.خميسيومالفحيىبدمهالجديدالعهدالمسيحالسيدصنعبينما

الخدمةفىالأمانة5-

السيدولكن،سيدهبيتفيأمينايكونالذيكالعبدأميئاموسىكان

لنمفاذة،كخاليبمبيتهكذفىأميناكان!وفوسىبيتهفىكابنيالمسيح

6(.5-3:)عب"بيتهعلىقكابنالمسيحوأفابلإ.يتتفنمأنلفغتيد

118



المقدسالكتابفيوالأنبياءالنبوةمعرحلة

للشعبالوساطة6-

المسيحالسيدصار،اللهأمامللشعبوشفيغاوسيطاموسىكانكما

ووسمطواحذإلةئوتجد"لأثهوالناساللهبينالوحيدالوسيطبتج!ممده

5(.2:أتي)"المسيحيسوعالإشمان:والناسالتهبينواحذ

بالفستقبلءالإنبا-7

آلامهعنفئنتأالمسيحالسيدأقا،بعدهالآتىبالنبىموسىنتئأ

ووقفودمارهاأورشليمسقوطعنوتنتأ،وقيامتهصليبهوعنالخاصة

لتلاميذهقالالذىوهو37.وأحداثهالعالمنهايةعنتنتأكماعليها،يبكبى

92(.أ:4)يو"تؤمنونكانمتىحتى،يكونأنفبلالانلكم"قلت

موسىكانبالخرىبل،النبىموسىمعالمسيحالسيدتشابههكذا

الآتي.المسيحللسيدورمزاظلأوحياتهخدمتهفىالنبى

25(24-)متانظر37
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الجديدالع!ةفيالنبؤة

المحيىبموتهالخلاصلناوصتنغ،يسوعالمجدربتجستدعندما

الخمسينيوموفي.الكريمبدمهالجديدالعهدبذلكدلثتن،المجيدةوقيامته

الناريةكرازتهمالأطهارالزسلوبدأالكنيسةعلىالقدسالروححل

الكلفؤذامضنت،قدالعتيقة"الأشياءللجميعفعبنين،المسيحبخلاص

17(.:كوه)2جديذا"صتازقد

فيموجوذاكانعضاوعملهمالآنبياءدوراختتفالجديدالعهدفي

عضاوهدفهاوشكلهامفهومهاحيثمنالنبؤةاختقفتكما،القديمالعهد

الدوربذلكيقومالنبىيغدفلم.المسيحمجيءقبلمنهامطلوئاكان

الأساسىالمصدرهويغدولم،القديمالعهدفييفعلكانكماالمحوري

المسيح.مجىءقبلالحالكانكما،إرادتهومعرفةاللهصوثلسماع

..التاليةالأسبابإلىيرجعذلكولعل

المسبحالسيدمجىء-أ

شخصهكانلذلكوالأنبياء،الآباءفشتهىهوالمسيحالسيدكان

ؤصتلفقدله.السابقينالأنبياءجميعوتعاليمخدمةمحورهوالمبارك

كززفبينماالمجد:لهالمسيحالسيدبمجىءكمالهإلىالإلهىالاستعلان

قذموبينما؟البشارةمضمونهوالمسيحالسيدكان،بالبشارةالأنبياء

لذلك.الإعلانهذاهوذاتهالمسيحالسيدكانا!هي،الإعلانالأنبياء
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عصرعنللتعبير!االزمانا!ملءمثلتعبيراتالجديدالعهداستخذتم

مابعد"اللة،المجدرببتجلممدنهايتهإلىؤصتلقدالزمانوكأن،المسيح

الأيامهذهفىكفقتا،كثيرةوطرقبأنوابمقديغا،بالألبياءالآباءكقم

2(.أ-أ:)عب"ابنهفىالأخيرة

مجيءبعدانتظارهفىنحنجديدرئيسىإعلانهناكيغدلمبذلك

تجلممدبعدئتقمهامنإلىتحتاجفكتملةغيرئعاليمهناكتغدولم،المسيح

الجديدالعهدفيدانيالأوإشعياءمثلنبىلمجىءمجاكفلا؟الرب

المسيح.السيدبتجسداكتملتالتىا!هتةالإعلاطاتسلسلةيستكمل

اشبغونا:قالحينالنبىدانيالعنهتنتأأنستتقماهوالأمرهذا

المعصيةلتكميلالمقذسةمدينتكوعلىيثتعبكعلىقضييتأسبوغا

الرؤلاولخثم،الأبدفيبالبيىولئؤتى،الإثمولتفارةالخطايا،وللميم

اقدوسالقسيحففجيء2(.94:)داالقذوسيين"قذوسويفشحوالنبؤة،

والئبؤة".الرؤيا"ختمللأنبياءالرئيسىالدوربانتهاءسيقترن"،القديسين

المعروفوالنبؤةالرؤياعملانتهاءيعنىوالنبؤة"الرؤيا"ختغوتعبير

المسيح.السيدلمجىءوالإعدادالتمهيدكانوالذي،القديمالعهدفى

القدسالروححلول2-

الكنيسةعلىالقدسالروححذالسماء،إلىالمسيحالسيدصعودبعد

كلعلىروحىأسكبأنىذلكبعد"ويكونالنبىيوئيللنبؤةتحقيقا

شبائكمويرىأحلخا،شيوخكمويحلم،وبناتكمبنوكمفيتنتأبمثبر،

"الأيامتلكفىروحيأسكبالإماءوعلىأيضئاالعبيدوعلى.زؤى
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بحسبامتازالجديدالعهدفيالقدسالروحوحلول92(.2،28:)يؤ

رئيسيين:بأمرينالنبىيونيلنبؤة

"أسكباستثناءدونالجميععلىالقدسالروححلول:الأولالأمر

العهدفيكانكماالقدسالروححلولتغدفلما،بشراكلعلىرو!حى

.الملوكأوالكهةأوكالأنبياءالشعبمنمعينةفئةيخصالقديم

ؤستطالنبؤةروحبانئشارالقدسالروححلولارتباطالثائى:الأمر

النبؤةصارتلقدعبيذا.أوأحرازاكبازا،أوصغازاسواءالشعبجميع

ماوهو،القديمالعهدعكسعلىالكثيروناقتناهاموهبةالجديدالعهدفى

الجديد.العهدفيوعملهادورهاتغييرإلىأذى

الدورنفسلهمالجديدالعهدفيأنبياءهناكيعدلمسبق،ماعلىبناء

ضمنمنلموهبةالنبؤةفتحو-لت،القديمالعهدأنبياءبهيقومكانالذى

لالكنهالقديمالعهدنبؤةيشابهوعملدورلها،القدسالروحمواهب

فيووظيفةدرجةلهمالجديدالعهدفيالأنبياءوصار.معهيتطابق

وأصحابوالرسلكالضعفمينأخرىووظائفدرجاتضمنمنالكنيسة

ثملنفسلهمأشخاصالجديدالعهدفييوجدألم،ولكنإلخ؟...القوات

القديم؟العهدأنبياءومكانة

والنبؤةالزسل

لأنبياءالضعادلكانواورسلهالمسيحالسيدتلاميذأنالكثيرونرأى

واستدلوابه.قامواالذيوالدوروالمكانةالعملحيثمنالقديمالعهد
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المسيح:السيدوتلاميذالقديمالعهدأنبياءبينالشديدالتشائهمنذلكعلى

رسالتهويحملوناللهمنمدعوينأئاشاكانواالقديمالعهدفأنبياء

زسلكانهكذا؟ذاتهاللهمنهيكلماتهمأنالجميعويعرف،للآخرين

الجميعواعتبر،رسالتهليحملواودعاهمالرباختارهمفقدالمسيع،السيد

واضحة.إلهبةرسالةكلماتهم

إثاهمضعتيزاالأساسهذاعلىالزسلمعئعاملنفسهالجديدوالعهد

رسالةفىالرسولبولستكقمكما،القديمالعهدلأنبياءالجديدالبديل

أف!س!:

حجرنفسهالمسيحويسوعوالألبياء،الرسلأساسعلىامبنئينا+

.(2:02أف)ااالزآوية

الآنأغينقدكماالبشر،بنوبل!يعزفلمأخزأجياليفىالذي11+

5(.3:)أفبالروخ"وأنبيائهالقذيسينلزسئيه

أيضئا:الرسولبطرسأعلنهماوهو

نحنوومبيتناالقذيسون،الألبياءسابقاقالهاالتىالأقوالابتذكزواا+

2(.3:بط)2والمخقص"الربوصية،الرسل

بلقبئلاميذهالمسيحالسيدئلقبلملماذاهام:سؤالإلىنأتىهنا

صار،المسيحالسيدعصرلمحي؟..القديمالعهدفيالحالهوكماأنبياء،

عنيختلفالجديدالعهدخذامبهيتضفجديدتعبيرإلىاحتياجهناك

علىإجابتنافيسنعرضهمالذلكسببيننرصدأنويمكننا"،انبيكلمة

..السؤالهذا
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وصفتجع!النبؤة،موهبةوانتشار،الجميععلىالقدسالروححلولا.

مهامفىاللهأرستقهمالناسمنخاصةفئةوصففىينجحلاالأنبياء

لاستخداماحتياجهناككانلذلك،القديمالعهدفيالوضعكانكمافحذدة

الله.رسالةيحملالذيالشخصخصوصيةيعكسآخرتعبير

اليونانثةالكلمةإلىالعبريةنبىكلمةترجضتالجديدالعهدزمنفى2.

منعلىفقطئظلقتكنلمكلمةوهىورأينا،سبقكما"بروفيتيس"،

أرسطومثلالفلاسفةوصففىلتستخذمامتذلابلإلهئة،رسالةيحمك

صفئهامنتجزدتقدالكلمةأنأيوالعلماء.والخطباء،وأفلاطون

.أنبياءهبهيصفآخرلتعبيرالجديدالعهداحتاجلذلك،الدينية

كلمةليستالجديدالعهد)ستخدمهاالتىرسولفكلمةأخرىناحيةمن

بهائقلبالتيالألقابأحدفهى،أنبيائهعنولاالقديمالعهدعنغريبة

ورأينا.ستبقكما،القديمالعهدانبياء

القدسالروحمواهب

فحين،الكنيسةميلاديومهوالخمسينيومالقدسالروححلوليعتتر

منقسمة،نارألسنةشكلعلىالروحعليهمحلالعلئةفىالزسلاجنقغ

كما،المسيحجسدالكنيسةتأسشمتوبذلك.النبىيوئيللنبؤةتحقيقا

أفراذا"وأعضاؤه،المسيحفجسدأنتم"وأفاالرسولبولسوصتفها

انسكاب،الحلولهذاصاحبتالتمالعلاماتأهمومن27(.أ:2أكو)

فآباؤناله،الروحق!مئممابحسبكلالمؤمنينعلىالقدسالروحمواهب

.جديدةبألسنةيتكقمونانطلقواعليهمالقدسالروححلولبمجزدالزسل
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دونللإنساناللهئقئمهامجانتةعطتةأونعمةهي"خارشمما"الموهبة

"خارشمما"كلمةكانتوقد،الموهبةلهذهمقابلأأوثمناالإنسانيدفعأن

لجنودهالإمبراطوريفئمهاكانالتىوالعطاياايمنحلوصفشمئختماليونانية

مننوعينبينئفزقأنعليناويجب.علي!وسخائهكزمهعنكتعبير

الروحتة.والمواهب،الطبيعتةالمواهب:للبشراللهئقتمهاالتىالمواهب

وفيذاتهالإنسانبطبيعةفرتبطةمواهبهىالطبيعيةالمواهب

ال!ئتعر،،الرسمموهبة:مثل،جيناتهتحملهاوقدالإنسانبهايولدالغالب

سواءالجميععلىاللهيسكبهامواهبوهىإلخ،الغناء،...،الموسيقى

.للإنسانالبشريةالطبيعةصميممنمواهبلأنهالا،أمباسمهأمنوا

ويخدمهاللهبهائمخدلأداةويحؤلهاالروحيالإنسانيستغلهاقدوبالطبع

خلالها.من

وأالإنسانبطبيعةلهاعلاقةلامواهبهىالروحيةالمواهب

ولاالبشرئة،الطبيعةفىلهاأصللافائقةمواهبفهى،خصائصه

وثيفاارتباطامرتبطةمواهبهي،وفطنتهالإنسانذكاءعلىتعتمد

موهبةمثل،عليهالقدسالروحوحلولالمسيحبخلاصالإنسانبإيمان

المواهبوهذهإلخ،...الآياتصئنعموهبةالنبؤة،موهبةبا!سنة،التكلم

القدسالروححلوللازمتالئيالمواهبعنحديثناعندالمقصودةهي

الخمسين.يوم

هذاولكن،القدسالروحهوواحدمصدرهاالروحلةالمواهبوجملع

لكليصيرلكيتئاسبه،التىالموهبةواحدلكلئقشمالواحدالروح
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قالكمابه،الخاصالدورالمسيحجسدهيالتىالكنيسةفيعضو

وأعضاغ،المسيحفىواحذجسذ:الكثيريننحن"هكذاالرسولبولس

التعمةبحسبمختلفةمواهبلناولكنللآخر.واحبكل،لبعضيبعضتا

6(.5-:21)رولنا"الفعطاة

الهدف:الروحيةللمواهبرئيسيينهدفينالمقذسالكتابلناويشرح

أغطيثمناواحبلكل"ولكنالرسولبولسيقول،البنيانهوالأول

زسئلأيكونواأنالبعضأعطىوهو..المسبحهبةقياسحسبالنعمة

لأجلوفغقمين،زعاةوالبضفبنثنرين،والبعضأنبياء،والبعض

12(.7-:4)أف."المسيحجسديئنيان،الخدمةبغغلالفذيسينئكميل

هذهمنوالهدف"المسيحهبةقياس"خشبموهبةأخذقدمناواحدكل

ليستالروحيةفالمواهب".المسيحجسد"ئنيانهوكانتأياالموهبة

هدفهاولكن،النوعهذامنآخرهدفلأيأووالتباهى،للاطستعراض

المسيح.جسدالكنيسةبنيانهوالرئيسى

الرسولبطرسذكزهوقد،الخدمةهوالروحيةللمواهبالآخرالهدف

بعضتا،بضكمبهانخبم،موهبةأخذمايخ!شبواحبكلا؟ليكن:فالحبن

التيفالمواهبا(..4:)ابطالمتنؤعة"اللةنعمةعلىصالحينكؤكلاء

لكيللابساناللهئقذمهاولملناملئاليستالحقيقةفىهيلنااللهئقدمها

وراءهامنوينالمصالحهبهالئحققأونفسهالإنسانهذابهايخذم

بعضئا.بعضناخدمةهوالحقيقىالمواهبهدفولكنفختبفة،مكاسب
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فيللإنسانذخللااللهمنمجانبةكعطيةالمو!بةتحشبوكما

وتحويلهافيهاوالثباتتنميتهافىكبيردورللابسانيظلعليها،خصوله

للموهبةالإنسانقبولقدرفعلى.الملكوتفيلحسابهتؤولصالحةلأداة

الموهبةتنموماقدرعلى،سليمبشكلواستخدامهاأمامهاواتضاعه

فيه.وتنئتداخله

نفسهوتتكترلذاتهموهبتهالإنسانيستغلمابقدر؟العكسوعلى

الكتابئعقمنالذلك.عليهلدينونةالموهبةهذهتتحوترماقدرعلىبسببها،

ال!متيرةقداسةعلىدليالشليسذاتهفيالمواهباقتناءأنالفقذس

ليسيقولوناكثيروناقائلأ:عقمنانفسهالمسيحفالسيد،السلوكواستقامة

أخرجناوباسنمكتنتأنا،باشمكأليس!ربيا،ربيا:اليومذلكفي

أعرقئملمإثىلهم:أمنزحفحينئذ.كثيرةقؤالتصنعناوياشمكشياطين

هناكيكونفقد23(.22-7:)متا!االإثمفاعلىياعننىاذهبواقط!

بالنسبةفهوذلكومعبمواهبهالكثيرينوأبهزشياطينواخرجتنثأمن

آخر.شيءوالقداسةشيءالمواهبلأن،إثمفاعلالمسبحللسيد

والخذمالمواهب

يأوالجذمالمواهببينواضخائفريفاالفقذسالكتابلنائقذم

وهذهالمواهبئعطيناالقدسفالروحبها.الضرتبطةوالأدوارالوظائف

لنؤذيمؤقلينبالموهلةنصيرأنناأيبجذم،لنقومتؤقلناالمواهب

ونأتيفحذدةأهدافائحققمالكى؟المسيحجسدالكنيسةفيفعيتةأدواؤا

أبينا.اللهقلبئفزحبثمر
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لكييؤقلهمماالنبؤةبموهبةالمؤمنينأحدعلىئنجمقدالقدسالروح

التعليمبموهبةآخرشخصعلىئنجمقدأو،الكنيسةداخلنبئايصير

موهبةالإنسانيمتلكوقد،الكنيسةفيالفعقمبخدمةيقوملكييؤقلهمما

الكنيسة.داخلالفب!ثتربخدمةللقياميؤقللكيبالألسنةالتكلم

النبؤة:مثل،الخدمةأوالوظيفةاسمنفسالموهبةتحملوأحيائا

اسمعنالموهبةاسميختلفأخرىوأحيانوالفعقم؟التعليم،والنبي

خدمةأوفعينةوظيفةتحتاجوفدوالضب!ثتر.بالألسنةالتكلم:متل،الخدمة

غقلفهي،الرسولخدمةمتل،موهبةمنأكتزصاحبهايمتلكأنمحددة

موهبة:مثلا!أ،الالأ+"شا،3"4المواهبفتعذدصاحبهيكونأنيحتاج

وهكذا...،بالألسنةالتكلموموهبةالوعظوموهبةالتعليم

:يقولإذوالجذم،المواهببينالفارقالرسولبولسلناويشرح

،موجودةنجذيموأنواعواحذ.الزوحول!ن،موجودةمواهب"فأنواع

يغغلالذيواحذ،التهول!ن،موجودةأعماليوأنواعواحذ.الربول!ن

الرسولبولسأنهناالواضحمن6(.4-أ:2أكو)االئلافيالئل

وظائفهيالتيوالجذم،القدسالروحيمنحهاالتىالمواهببينئفزق

التىوالثمارالنتائجأيوالأعمال،المسيحجسدالكنيسةفيوأدوار

الآب.اللهكرمفيالجذمهذهأثمرئها

يمنحها،الذيهولأنهالقدسبالروحالمواهبزبظهناوالرسول

وزتط،جسدهالكنيسةفيوظائفلأنهاالمسيحبالسيدالجذموزتط

كرمه.فيثمارلأنهاالآببالثهالآعمال
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إلىئؤفل

-

لئهمر

-

موهبة:أمزينسنتناولالقبيدالعهدفىالنبؤةعنحديثنافيلذلك

كإحدىالأنبياءدرجةأووخدمة،القدسالروحمواهبكإحدىالنبؤة

الجديد.العهدكنيسةفىالموجودةالجذم

النبؤةموهبةأولا:

النبؤة؟هىماا-

فيفالنبؤة،الكشفأوبالإعلانأساسىبشكلالنبؤةموهبةئرتبط

هذاويصدرعنه.والإعلانفستترأمرأوسرعنكشفهىأساسها

شىء.بكلالعارفالإلهمنصالرإلهيإعلانفهو،ذاتهاللهمنالإعلان

فبولس،الضقذسالكتابتعاليمفيلذلكصدىنرىأنويمكننا

لهمزموز،لهمنكمواحدفئلاجتمعتممتى؟الإخوةأئها"..:يقول

جعللقد26(.أ:4)أكو.."ترجمةول!!ن،ول،لسانولتعليغ،

يتحذثكانحينماائبؤة"لكلمةمرادفة"!!ن"كلمةهناالرسولبولس

الكنيسة.داخلالمواهبتنوععن
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موهبةوشقيقتهاالنبؤةموهبةعنالرسولبولستحذثوعندما

وأببنبم،أولا-!فيإفاأكفمكملمإنأنفعكم،فماذاا..ا:قالالنعلبم

بلنارتباطاهناكأنالبعضرأىهنا،6(،ا:4اكو)بتعلمبم"أوشلص

نأكما.واليلمالتعليمموهبةبينآخروارتباطا،والإعلانالنبؤةموهبة

فيالحبيبيوحنامعلمناقالإذ"إعلان"،بأنهؤصيفقدالرؤياسفر

1(.:ا)رؤاللة"اياهأعطاهالذي،المسيحيسوع"إعلان:بدايته

يتدخللا،تلقائيإعلانبأنهاإلهيكإعلانالنبؤةموهبةتمتاز

مضاذلكونتبينفيها.يعقنالتيالمناسبةفيأوحدوثهتوقيتفيالإنسان

داخلالنبؤةموهبةتنظيمضرورةعنحديثهأثناءالرسولبولسذكزه

أعينإنولكنثخة..أواثتانفليتكقمالأنبياءأفا11:قالإذ،الكنيسة

نأهناالواضحفمن.3(.92،أ:4أكو)الأؤل"فليشئثجالدميىلآخر

النبي.منئدخلبدونتلقائيبشكليحذت"إعلان"النبؤة

تلقائيا،إلهتاإعلانااعتبارهائمكنناالنبؤةلموهبةتعريفاأردنافإذا

مناسئااللهيراهالذىالوقثفىالموهبةهذهلصاحلااللهئمذمهإعلانا

الصالحة.مشيئتهحسبلذلك

؟النبويالإعلانمحتوياتهيما2-

كما،اللهلآسراروإعلاناكشفاتتضضنإلهيكإعلانالنبؤةموهبة

بالمشز"صتهزفنى"بإفيبالتهعلاقتهعنتكئمحينماالرسولبولسذكز

والضمائرالنفوسلأسراروإعلاناكشفاأيضئاوتتضضن3(.3:)أف

أمامالنفوسكشفعلىترتكزالنبؤةموهبةلأن،بالناسالخاصة
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هذهتبكيتفىالموهبةصاحبيؤفلممااللهمنبسماحالموهبةصاحب

معرفةفيلذلكنموذخاونرى،التوبةعلىوحتهاووعظهاالنفس

38.الحقلثمنمنسرقاحينماوسفيرةحنانيافعلهبماالرسولبطرس

فيبولسالقديسإنحتىالأسراربمعرفةالنبؤةموهبةارتبطتوقد

وكذالأسرارجميعوأعفم،نبؤةلىكانتإناا:قال،المحبةعنحديثه

بولستكفموحينما،الأسراربمعرفةمرئبطةفالنبؤة2(.أ:3أكو)جمفبم"

كان،الحدوثمستحيلأمروهوالأسرار،جميعمعرفةعنالرسول

.الافتراضسبيلعلىنبىإليهيصلأنيمكنمدىأقصىإظهارئريد

حالاتففى،ومشيئتهاللهإرادةعنوإعلاناكشفاأيضئاالنبؤةنتضقن

هذانقلفىبدورهالنبىيقوملكىفعئيئتوجيهللنبياللهئعينقدخاصة

)بولس(وشاوكبرناباإرسالعندمثلأخذثماوهو؟للناسالئوجيه

وفغفمون:أنبياءهناكالكنيسةفىأنطاكيةفى"وكانالأمملخدمة

الذيومناينالقيروانىةولوجميوسنيجز،يذغىالذيوسبمعانبرنابا،

الربيخبمونهموبينما.وشاول،الربعرئيسهيرودسمعتزقي

الذيللعملوشاولبرنابالىأفرزوا11:القدسالزوحقال،ويضومون

عنالأنبياءلهؤلاءأعقنالقدسفالروح2(.ا-أ:3)أع"إليهدغؤتفما

الأمم.وسطوالكرازةللخدمةوشاولبرناباإرسالفيمشيئته

الضستقبلعنكشفعلىالنبييتلقاهالذيالإعلانيحتوىقدوبالطبع

حدوثعنالنبيأغابوسأعلنهمامللتمافاسيصير،عماوإعلان

(5عأ)انظر38

131



المقدسالكتابفيوالأنبياءالنبوةمعرحلة

جوغاأل!بالزوحوأشارأغابؤس،اسمهمنهمواحذ"وفامكبيرةمجاعة

أيامفىأيفتاصارالذي،المسكونةجميععلىيصيرأنعتيذاكانعظيغا

28(.:11)أعقيفنر"كلوديوس

النبؤة؟بموهبةالخاصالدورهوما3-

ماهيةالرسولبولسذكرهماخل!منالمقذسالكتابلناأوضتغ

يقومأنيجبالذىالدورهووماالنبؤةموهبةيمتلكالذيالنبيوظيفة

)تعزية(.."وتسلبةووعظبئنيالقالناسفيتئميئنتأ،قن"أقا:قالإذبه،

أثناءبهاالقيامالنبىعلىيجبأدوارثلاثةأمامفنحنإدا3(.أ:4أكو)

هي:الأدواروهذه،معهموحديثهللناسخدمته

الئنيان-أ

هوالبنيانلأن،البنيانهيالجديدالد!دفيالنبىعملفىنقطةأهم

الكنيسة"فيبنىيتنبأفن"وأفاالنبؤةموهبةمنالرئيسىالهدف

بولسأوضتخكماجميغا،للمواهبالرئيسيالهدفهوبل4(؟أ:4أكو)

الإطاريضعالرسولبولسوكأنهنا".المسيحجسد"لبنيانالرسول

لأىولاولقلنلها،النبىلعرفهاأسرارلأىقلمةفلاالنبؤة:لموهبهالعام

منالآخرينخدمةإلىتلكمعارفهئحؤللمإنله؟اللهكشفهقدإعلان

الآخرين.وبنيانالكنيسةبنيانأجل

تعاليمعلىبحتوىأنئدفلابئاء،حديتاالنبىحديثيصيرلكي

الروحلهأعلنهالذيالروحىالكشفعلىأساسئاتعتمدعميقةروحية
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يشملقدالبنيانفحديثلذلك.الشخصيةحباتهفيالنبىواختبره،القدس

أشكالها.بفخئتفالروحيةوالتعاليمفيهوالتأملالفقذسالكتابتفسير

مع،التعليمموهبةمعكنيؤاتئشابكالنبؤةموهبةجعلالأمرهذا

الوعظمنأكثروالتفسيرالشرحإلىئميلالتعليمموهبةأنملاحظة

الكتابنصوصعلىأساسىبشكلتعتمدالتعليمموهبةأنكماوالتامل؟

وهو،اللهمنالفباشرالإعال!نعلىالنبؤةموهبةئعتمدحينفيالضقذس،

الضقذس.الكتابئعارضأويخالفلابالطبعذاتهفى

مؤقلأيكونالموهبتينإحدىيقتنىالذىالأحوالأغلبفيكانلنلك،

مغاوالمعلمينالأنبياءعنالحديثايتمكانماوكثيزا،الأخرىلاقتناء

1(.:أ3)أع.."وفطمونأنبياءهناكالكنيسةفىأنطاكيةفي"وكان

الوعظ-ب

عنإلهياإعلاثايقتنىوقلنا-سبق-كماالنبؤةموهبةصاحبكان

لكىبه،المحيطةالنفوسخبايابعضاللهلهويكشفالضمائرأسرار

الروحىبالكلامووعظهاالضمائرهذهتبكيتفىالنبىالأمرهذايساعد

الكلامهذاوينطبق.وظروفهالخاصةالروحتةحالتهحسبكل،الفناسب

اللهفيك!ثيف،معينةكنيسةليشملينسحبوقدالفرادىالأشخاصعلى

بولسذكزوقدبها.الموجودةوالسلبياتالكنيسةتلكضعفاتللنبي

لكلماتيستمعالذكطالأضمىللشخصيحذثالذىالتأثيرمقذارالرسول

يخزوهكذا.ظاهرةقلبهخفاياتصيراهكذا1قال:حين،إليهالموخهةالنبى

25(.:أ4اكو)"فيكمبالحقيقةاللةأنمناديا:دنه،وشمجدونجههعلى
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النبىأنجهةمن،الوعظموهبةمعالنبؤةموهبةتتشابكأيضئاهنا

بحديثيئكفمالواعظأنواضحفارقمعولكنيعظ،كلاهماوالواعظ

منواضحإعلانأوكشفعلىفيهيعتمدولاموتجه،غيرعامروحي

ا!هى،الإعلانعلىوعظهفيالنبىيعتمدحينفي،السامعينعنالله

منإلهىإعلانعلىمبنىللنبيوعظككيكونأنيشترطلابالطبع

هوا!هىالكشفيظلولكنعام،روحيبحديثكتيزايعظفقد،الله

له.المميزةالشمة

لافهو،وعظهفيللنبىرئيستاهدفالتصبحبرأسهاتطلالت!بةهنا

يقودهوبل،للنفوسأسرارمنلهاللهكشفهبماأوبمعلوماتهيستعرض

الكنيسة.أحضانوإلىللتوبةالنفوس

)التعزية(التسلية-ج

البنيانعنتحذثالنبؤة،موهبةعنالرسولبولستكفمعندما

الفغويللأصلدقيقةغيرترجمة"شملتة+وكلمة،والتسليةوالوعظ

"تعزية".بترجمتهايفضللذا،بولسلكلاماليوناني

عندئذالنبىيستطيعوالضمائر،النفوسأسرارللنبىاللهيكشصحينما

أوضاغاأكانتسواء،النفوسهذهمنهاتعانىالتىالأوجاعئحذدأن

سلئا،عليهاتؤثرالماضىمنأحداثأم،النفسلتلكؤتجغاتستفمعينة

النبيدوريأتىهنانيرها.تحتالنفستلكلززحخاصةخطاياحتىأو

ويصبح،القداسةطريقفىالسيرعلىلهاوفشخعالنفوسلهذهكمعز

الضتألمة،النفوسلهذهالضفرحالمسيحعنالكشفهناالنبيعمل
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نفسلكلاللهيالذمهالذيالمشروطغيرالإلهيالحبعنوالإعلان

النفوسأسراربكشفاللهقياممنالرئيسيالهدفيصيربذلك.بشرية

النفوسلتلكوإعلانهاللهعنبالكشفبدورهالنبىهذايقومأنهوللنبى،

أوضاعها.كانتأتا

النبؤة؟موهبةفحذداتهىما4-

منالنبؤةنجاحيحذدانأساسبينشرطينعنالفقذسالكتابتكقم

وهما:،الرسولبولسأوردهما،عدمه

المحبةأ-

اوإنا:فالالنبؤةبموهبةوعلا!قتهاالمحبةعنالرسولبولستكثمحينما

الإيمانكللىكانوإنجمفيم،وكذالأسرارجميعوأعلمنبؤة،لىكانت

فأي2(.أ:3أكو)شيئا"فلست،محبةلىليسولكن،الجبالأنقلحتى

يعتبرهلها،مدىأقصىإلىبلغلوحتىالنبؤةموهبةيقتنيإنسان

بالموهبة.المحبةداخلهتقترنلمإنشىءكلابولسالقديس

ومقاصدهرسالتهيعينلأنهجذا،اللهئحبأنبهيليقإنسانالنبى

علىصورهأروعفيتجئىالذيحبهئعينبالحريبل،حولهلمن

الذينالمسيحجسدأعضاءإخوئهيحبأنأيضئابهيليقوالنبي.الصليب

ومهما،نفوسهمعلىدائقاوئشفقيحبهمهو؟خدمتهمعلىاللهائتمنه

غزفمهماعليهمنفسهتتعالىلا،عليهممشففايظل،عنهملهاللهك!ثتف

.وأوجاعضتغفاتمنعنهم
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لإيمانا-ب

الرسولبولسعنهتكقموالإيمانالنبؤةموهبةبينكبيرارتباطهناك

انبؤةلنا:الفغطاةالنغقهبخشبمختلفةمواهبلنا"ولكن:قالحين

التعليم"ففىالغقفمأم،الخدمةففىخدمةأم،الإيمانإلىفبالنسبة

"الإيمانإلىفبالنسبة"أنبؤةالرسولبولسيقول7(.6-أ:2)رو

النبؤةبينالعلاقةوهذه"،الإيمانمعتناسب"فىئترجمهاوالبعض

:الآنسنرىكماوجهانلهاوالإيمان

داخلبالثهقوياإيمائايقتنىأنيجبالنبؤةلموهبةالحاملالإنسان

محتواهاعنالنظربصرفاللهرسالةلإعلانيؤقلهإيمانا،قلبه

علىوقادرصادقاللهبأنإيمائالها،الناستقئلعنالنظروبصرف

51يرالفستقبل،أمورمنأمرعنللنبىاللهكشففإنشيء.كلفعل

.الآنمنذالواقعفىيحياهوقدبل،الإيمانبعينالنبى

منوسلامتهمصداقيتهينالنبىأيئعينهمافإن،اخرىناحيةمن

منومستقرثابتهووماالفقذسالكتابفىجاءمامعالعاماتفاقه

(والمقذسالكتابتخالفبأمورنبىئعفمأنيليقفلا.الكنيسةإيمان

منانخداعهأوالنبىهذاكذبيتضحهنا،الكنيسةعقائدتناقض

الأنبياءكلامعلىالخكمضرورةالضقذسالكتابفزض!لذلك،الشيطان

ماوهذا.الفقذشالكتابضدتعليمأيوزفض،تصديقهقبلوفحصه

مافليعقمزوحيا،أونبيانفسهيخممب!ثأحذكان"إن:الرسولبولسقاله

نأنبيلآىيجوزلاأى37(،ا:4اكو)"الربوصاياأنهإليكمأكتئة
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الكنيسةكلامهوبولسيقولهمالأنبولسيقولهماعكسبكلاميتكفم

المسيح.السيدمنالضستقم

الأنبياء؟كحمفحصيئمكيف5-

ودراسته،الأنبياءكلامفحصبضرورةالرسوليوحنافعلمناأوصانا

هىهل:الأرواحامتجنوابلروح،كلتصنذقوالاالأحباء،"أئها:قالإذ

هناأ(.4:)أيو"العالمإلىخرجواقدكثيرينكذبةأنبياءلأدقالقه؟مبن

والتأكدالأنبياءكلامفحصأى،الأرواحامتحانضرورةيؤكديوحنا

البسطاءيضللونقدكثيرينكذبةأنبياءهناكلأن،سلامتهمن

قال:حين،الرسولبولسعنهتكفمأيضئاالمبدأوهذا.ويخدعونهم

يتمكيفولكن21(،:أش!ه)ابالخشناتف!متكواشىء،كل"امتحنوا

وكلامتعاليملفحصالطرقمننوعانهناك،القوللناجازإنذلك؟

وهما:الأنبياء،

العامالفحصأ-

ورسالةاللهبكلاممعرفتهواقعمنمؤمنأىبهيقومعامفحصهو

بينيمئزأنالكنسىالإنسانعلىيشفلإذ،الكنيسةوعقائدالإنجيل

ئخالفالذيالخاطئالكلاموبينالكنيسةئعاليممعالفتالقالسليمالكلام

بينالكنيسةداخلوحواراتنقاشاتتدورالغالبوفىا!هى،الحق

النوعوهذاا!فة.للوصايامطابقتهومقذارالكلامهذاحولالمؤمنين

الرسوليوحناقصدهالذىهوالعادكطالمؤمنبهيقومالذىالفحصمن
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:قالحينالرسولبولسوكذلك"،الأرواح"امتحنوا:وصيتهفى

شىء11.كلامتحنوا11

الأرواحتمييزموهبةخكلمن-ب

موهبةالقدسالروحأعطىالأنبياء،لكلامالعامالفحصجوارإلى

فحصعلىالقدسالروحبواسطةصاحبهايؤقرإذ،للبعضخاصة

تجغقتالموهبةهذهعدمها.منالكلامسلامةمدىواستبيانالأنبياءكلام

يقولهماضبطمنتمقنهاالتىالمراجعةآليةيشبهمالتهتنىالكنيسة

الرسولية.تعاليمهاعلىوقياسهالأنبياء

قؤات،عملالآخز1:قالحينالموهبةهذهعنالرسولبولستحذث

لرجمةولآخزألسنلإ،أنواعولاخز،الأرواحلمممزولاخز،نبوةولاخز

موهبةبعدالأرواحتمييزموهبةؤضتغفالرسولأ(..:أ2اكو)"ألسنة

التكلمموهبةبعدالترجمةموهبةؤضتغكمابها،مرتبطةلآنهاالنبؤة

موهبةضبطهدفهاالترجمةموهبةأنفكمابها؟مرتبطةلأنهابا!سنة

النبؤة.موهبةضبطهدفهاالأرواحتمييزهبةموكذلك،بالألسنةالتكلم

داخلالموهبتينعملئرتيبيتمكيفالرسولبولسشتزخوقد

وليحئمث!ة،أواثنانفليتكفمالألبياءأفا11:قالحين،الكنيسة

تقبرونلأنكم.الأؤلقليسكتجالميلآخزأغبنإنولكن.الاخرون

الجميع"ويتعزىالجميعليتعتمواحدا،واحذاتتنثأواأنجميغكم

31(.92-أ:4أكو)
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كنيسةفيالأنبياءلعملالرسولبولسوضعهالذيالنظام

بالحديثالنبؤةموهبةأصحابالأشخاصيتناوببأنكان،كورنثوس

منهمثةلا6أواثنينكلوبعدواحذا،واحذالهمالقدسماالروحكشفهبما

عدمها،منالكلامسلامةبإعلانالأرواحتمييزموهبةأصحابيقوم

خطأوجودحالةفىإلاالموهبةهذهأصحابيتدخليكنلمالغالبوفى

الأنبياء.أحدحديلتفيتبينوهقد

المسيحىالعصرفىشديذاالأرواحئمييزلموهبةالاحتياجوكان

منجعلمما،الوقتذلكفىالجديدالعهدتدوينعدمبسببالأول

التعليمسلامةضمانأجلمنالفحكمينهؤلاءوجودجذاالضرورى

الكنيسة.داخل

أصحاببهيقومالذىأم،العامالفحصأكانسواء:الحالتينكلاوفي

مقدارهوذاكأوالفحصهذايحكمالذكطفإن،الأرواحتمييزموهبة

اللهابنتجشدعقيدةمعأساسىوبشكل،الضقذسالكتابتعاليممعاتفاقه

روحكلياللة:روحتعبىفونابهذاا:الرسوليوحناقاكلذلك،الكلمة

روحوكلاللة،منفهوالجسدفىجاءقدأثهالمسيحبيسوعيعنرف

اللة"منفليسالجسد،فىجاءفدأثهالمسيحبيسوعيعترفلا

يعترفنبىفكلاتبى"،بهايقصدهناروحوكلمة3(،2-4:)ايو

لأنوذلك،اللهمنليسذلكينكرنبيوكك،اللهمنفهوالمسيحبألوهتة

هومتجسدكإلهالمسيحيسوععنالإعلانأنيعتبركانالرسوليوحنا

روحهىلسوع"شهادةرؤياهفىقالإذالأنبياء،لعملالرئيسيالمحور

.(91:01ؤ)دىااةالنبؤ
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النبؤة؟موهبةعملمج!هوما6-

مواهب:رئيسييننوعينالقد!ماالروحمواهبفىنرىأنئمكننا

ومواهب،المؤمنينجماعةالكنيسةداخلأساسىبشكلعملهامجال

النبؤةوموهبة.الكرازةفىأي،الكنيسةخارجمعظمهفىعملهامجال

المقامفىرعايةموهبةفهى،الأولالنوعمواهبضمنمنتحشب

رأيناكماذاتها،الكنسيةالعبادةوداخلبل،الكنيسةداخلتمازس،الأول

الاجتماعداخلوحديثهمالأنبياءقيامعنالرسولبولسحديثفي

الرسمى.الكنسى

اكسئةإذا11:قالحينالرئيسيةالقاعدةهذهبولسالقديسؤضتغوقد

المؤمنين،لفيرفليستالنبؤةأفا.المؤمنينلغيربل،للمؤمنينلاآية،

كرازةموهبةلأنهابا!سنةالتكفمفموهبة22(.ا:4اكو)"للمؤمنينبل

موهبةلأنهاالنبؤةموهبةأفا،المؤمنينلغيرموخهةفهىبالأساس

المؤمنين.تجاهبالأكثرفتوجيههارعاية

الأنبياءرتبةثانيا:

الروحزتتهالذىالتنظيمىبنائهاضمنمنالأولىالكنيسةغزفت

فيبولسالقديسذكزهمداخلها،للفعفمينزتلاأودرجاتأربعالقدس

أنبياء،والبعضزشلأ،يكونواأنالبضأعطى"وهولأفس!م!رسالته

ذكزهمكما1(،41:)أفوفغقمين"زعاةوالبعضفبشرين،والبعض

علاقةلهاليسالكنيسةداخلأخرىزئبمعكورنثوسرسالةفى

ثالتاأنبداء،ثالنازشلأ،أولأالكنلشة:فىأناشااللة"فؤضتغباللعللم
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وأنواغتدابير،أعواتا،شفاء،مواهبذلكوبعد،فؤالتتتم،فغقمين

.(21:82كوأ)ااألسنة

تلاميذوهمالزسل،:الأولىالكنيسةفىللتعليمزتبأربعإدالدينا

رسالةعنمسؤولينليكونواالرباختارهمالذينالفباشرينالمسيح

النبؤةموهبةأصحابأساسيبشكلوهمالأنبياء،كله.العالمفىالإنجيل

وعملهمالغبمثئرون،.الكنيسةداخلاللهإعلاناتعنالكشفهووعملهم

تعليمهووعملهم،الرعاةأوالغعقمونكلها.للمسكونةبالإنجيلالكرازة

الكنيسة.داخلالمؤمنينورعاية

منكانواوبالطبع،الرسلالآباءبعدفباشرةالثانيةالزتبةهمالأنبياء

كانالغالبففيبذلكاكتفاءهميعنيلاهذاأنإلاالنبؤة،موهبةأصحاب

والتدبيروالتعليمالوعظكموهبةأخرىبمواهبالنبىيؤيذالقدسالروح

النبىتدعيمبهدف،الروحيرىمابحسبأخرىروحيةمواهبأيةأو

خدمته.فىومساعدته

النبىوعملالنبؤةموهبةبين

رتبةفيكانواالنبؤةموهبةأصحابكلهل،السؤاليأتىهنا

نبىفهوالنبؤةموهبةاقتنىقنكلبالطبع؟..الكنيسةداخلالأنبياء

لديهمنكليكونأنبالضرورةيشترطلاولكن،للكلمةالعامبالمعنى

للكلمة.الخاصبالمعنىالأنبياءدرجةأورتبةفينبىهوالنبؤةموهبة

التىالتاريخيةالدلالاتبحسبالأنبياء،درجةأصحابلأنوذلك
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منيجولون،الروحيةللجدمةمتفزغينلثيبهكانوا93،البعضأوردها

التعاليملهموئعينونالناسيعظونأخرىإلىكنيسةومنآخرإلىمكان

أرستقهمحينماالنبيينوسيلايهوذاعنالأعمالسفرفيدكزكماا!هية،

وعظا،نبيينأبضئاهماكاناإذوسيلا،"ويهوذاأنطاكبةإلىالرسل

منبسرأطيقازماتاصتزفامابصئئم.وشذداهنمكثيبىبكلمالإخوة

33(.32-:أه)أع"الزسئلإلىالإخوة

النبؤة،بموهبةالكثيرينعلىالقدسالروحئنجمحينماالبدايةتكون

خدمته،فيويمارسهابفرحالموهبةيقبلقسم:قسمينينقسمونوهؤلاء

الموهبةداخلهتنمومافدرعلى،القدسالروحلعملاسئجابتهفدروعلى

السيررافضئاالقدسالروحإياهامنحهالتىالموهبةيرفضوقممم.وتثمر

عملها.ويتعطلالموهبةداخلهتجفهؤلاء،الخدمةطريقفي

قسمين:ينقسمونبدورهمفهؤلاء،الموهبةيقبلونللذينبالنسبةأفا

أوالكاملالتفرغدونالمحليةكنيستهنطاقد)خلبالخدمةيكئفىفسم

للخدمةنفسهئكزسأنفيختارالموهبةداخلهتنمووقسملها؟الكاملشيبه

همالأخيرالقسمهذاأصحابدته،كلهوقتهضقذفالآخرمكانمنمتنقلا

الفرقكثيزائشبهالأمرهذاالأنبياء.زلتةأوذرجةفىئصبحونمن

الحالى،عصرنافيكنيسةكلداخلالموجودينالكثيرينالشمامسةبين

الكنائس.نفسفىللخدمةالمكرسينالشمامسةوبين

م.2...،القاهرة،عزيزهناءد.ترجمة،الأوائلالمسيحيون،أرنولدإبرهارد31
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ئكابدونكانوابلفترفة،أوسهلةالجديدالعهدفىالأنبياءحياةتكنلم

درجةإلىالأحوالمنكتيرفىتصلكانتجقة،ومصاعبأتعاب

اليهودمعحديثهفيالأمرهذاعننفسهالمسيحالسيدتنثأوقد،الشهادة

ومنهم،وتضنيئوننقتلونفمنهم،وكتبةوختماءأنبياءإليكمأرشلأنا"ها

34(.)م!23:مدلنإ"إلىمدلنبمامنولطردون،قجامعكمفىتجيذون
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الجديدالع!دفيذثرهمؤزذالذينالأنبياكص

تاريخعنلتحذثالئىالأولىالوثيقةالرسلأعم!سفريعتتر

،الفترةتلكفىخدمواالذينالأنبياءلبعضفيكزابداخلهنجدلذلك،الكنيسة

الضقذس.الكتابفيالواردينللأنبياءدراسلتاتكتمللكيمغاسنشتعرضهم

الرسلالآباءجميعأنوهيلها،الانتباهيجبهامةملاحظةوهناك

النبؤة،موهبةطبخاضمنهاومن،الروحيةالمواهبجميعلديهمكانت

بحسبوسنوردهم،الرسلالآباءخلافالأنبياءبذكرسنكتفىلذلك

.الأعمالسفرفيذكرهمترتيب

النبىأغابوسأ-

لمبأورشليمالأمربدايةفيخثتتم،يهوديأصلمنالمسيحيينأحدهو

بها،موجودينوبرتاباالرسولبولسكانأنوقتأنطاكيةإلىانحدر

ذقغالذيالأمروهو،العالمفىستحذثشديدةمجاعةبأنلتثأوهناك

اجتيازعلىلمساعدتهالأورشليممساعداتإرسالإلىأنطاكيةفىالكنيسة

وقام.أنطاكيةإلىأورشليمفنأنبياءانحدرالأيامتيك"وفى.المجاعة

نأعتيذاكان!يغاخوغاأنبالزوحوأشارأغابوس،اسمهمنفمواحذ

قيصر.كلوديوسأيامفىأيضنامنازالذي،المسكونةجميععلىيفبيز

إلىخدمةشيئا،واحبكليرشلأنمنهملئلتيسرحسبفاالتلفيذقحتتم

92(.27-:اا)أع.."اليهوديةفيالشاكنينالإخوة
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بولسعادحينما،أخرىمرةأغابوسعنيتحثتالأعم!سفرونجد

أغابوسجاءه؟قيصريةإلىوؤصلالثالثةالتبشيريةرحلتهمنالرسوك

عليهالقبضعندسئقاسيهاالتيبالآلاملهليللتأاليهوديةمنخصيصئا

اسمهنبىاليهوديةمينانحدر،كثيرةأيافامفيموننحن"وبينمابأورشليم

وقال:ورجليهنفسهيديوربط،بولسمنطقةوأخذإلينا،فجاء.أغابوس

سيربظههكذاالمنطقةهذهلهالذيالرجل:القدسالزوحيقوله"هذا

11(.أ-.2:أ)أع."الأممأبديإلىوشظفوته%ورشليمفىأليهود

نابابر-2

رحلتهفيالرسولبولسزافقرسولأ،السبعين(حدالغالبفيهو

بصفتهولكنكثيزا،الأعمالسفرفيبرناباديمز.الأولىالتبشيرية

أنبياءهناكالكنيسةفىأنطاكيةفى"وكانواحدةمرةدبمزالنبوبة

القيروانى،ولوبيوسنيجز،يدغىالذيوشمعانبرنابا،:وفعالفون

1(،:ا3)أعوشاول"،الربعرئيسهيرودسمعتزتىالذيومناين

(نطاكية.فىيخدمونالذىالأنبياءبينمنبرنابافكان

اثيجر"سمعان3-

نيجر"يدغىالذي"وشمعانأنطاكيةمدينةأنبياءبينمنكان

أنحينفى،اليونانىاسمههوانيجر"اسمالغالبوفيأ(،أ:3)أع

العبرى.اسمههوسمعان
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القيروانىلوكيوس-4

منأصلهأنلقبهمنويتضحأ(،أ:3)أعأنطاكيةمدينةأنبياءأحد

.قيروانمدينة

ففاين-5

ترتيلذلكثريةعائلةمنكانالغالبوفي،أنطاكيةمدينةأنبياءأحد

معتربىالذي"ومناينلهصديفاوكانصغرهفيانتيباسهيرودسمع

.(31:1)أعااالربعرئيسهيرودس

لس""بولشاو-6

حصولهقبلعاديكنبىالأعمالسفراعتبرهوقد،الرسولبولسهو

فىأنطاكيةفى"وكانالرسلالاباءمنالرسوليةالشركةيمينعلى

1(.:ا3)أعوشاول"برنابا...:وفغقفونأنبياءهناكالكنيسة

سابا""برايهوذ-7

وقد،أورشليممجمعوقتأورشليمفيكانواالذينالأنبياءأحدهو

أنطاكية،كنيسةإلىالمجمعبقراراتليذهباسيلامعالزسلاختاره

وسطفيفتقذمينوسيلايهوذاكان.هناكوبرنابابولسومعاونة

"الإخوةفىفتقذفينزنجفينوسيلا،بزشابا،الغلقب"يهوذاالكنيسة

+ويهوذاهناكيخدمانكئيرةأيافاأنطاكيةفىظلاوقد22(.:أ)أعه

وشتذذافنم"كثيبىبكلابمالإخوةؤغظا،نبيينأيضئاهعاكاناإذوسيلا،

32(.:أه)أع
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8-سيلا

اختارهذلكبعدولكنبأنطاكية،الخدمةفىبرساباليهوذاشريكاكان

بولس"أقاالثانيةالتبشيريةالرحلةفييشاركهلكىالرسولبولس

4(.0أ:)أعهاللة"نغغةإلىالإخوةمنفس!توذغاوخرجسيلافاختار

يضفيانوظلافيلبىفىالسجنودخلامغاعليهماقبض!الرحلةتلكوفي

ماوهو،عجيبةإلهيةبمعجزةالسجنانفتحأنإلىالليلطوالوئشئحان

بالثه.للإيماننفسهالسخانقاد

الأربعفيلبسبنات9-

فىساكئاوكان،الرسلاختارهمالذينشمامسةالسبعأحدهوفيلبش

قدالغالبوفي،يتزؤجنلمعذارىبناتأربعلفيلبسوكانقيصرئة،

بئاتأربضلهذا"وكانيتنئأنكنالبناتهؤلاء،للخدمةنفوسهننذرن

9(.2:أ)أعيتنئان"كنعذارى

الكذبةءالأنبيا

أجلمنالنبؤةاذعوالنينالكذبةالأنبياءمنالجديدالعهديخللم

العهدفييحدلاكانكمالهمشخصيةمكاسبأومنافععلىالحصول

التذبةالأنبياءمين!إخترزوامنهمتلاميذهالمسيحالسيدحذروقد،القديم

11إخاطفةذئالثداخل!منولكنهمالخفلان،بثيابيأتونئمالذين

فىمنهمالكثيرينظهورعنالمسيحالسيدئنئألقدبل15(،7:)متا

آياتويعطونكذبةوأنبياءكذلةفشخاءسيقوم"لأنهالأخيرةالأزمنة
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24(،24:)متأيضنا"الفختارينأمكنلويضيفواحتنئ،وعجائبضيمة

منهم.اثنينالضقذسالكتابلناذكروقد

علبم""عبشوبار-ا

حاول،والعرافةبالسحريشتغليهودئا،كاذئانبياكانهذاباريشوع

(ئبتبولسولكن،بافوسإلىوصولهماعندوبرنابابولسيقاومأن

اجتازا"ولفاالحالفىبصرهففقذبالعمىعليهدعاحينماضلاطه

اسمهيهودباكذانجانبياساحزازخلأؤنجذا،بافوسإلىالجزيرة

نأطالئا،اسمهيتزنجمهكذالأد!الممتاحر،غليئمففاؤففغاباريشوع..

مبنفامتلأأيضنا،بولسهوالذي،شاولوأقا.الإيمانعنالوالىيقممبد

ياخب!ث!وكذغمث!كذالفغتلئ"أئها:وقالإليهو!فتخصىالفدسالزوح

فالآنالغستقيمة؟اللةسبلتفسدتزالألابيراكلعدؤيا!إبليسابن

ففىا؟حيناإلىالمثثمستبمبرلاأعفىفتكون،عليكالربيدفوذا

"بيدهيقودهفنفلتصشايدورفجعل،وظلمةضبالثعليهسقطالحال

11(.6-أ:3)أع

إيزابل2-

ليسإيزابلأنالبعضويرىثياتيرا،كنيسةفيكانتنبيةامرأةهي

بإيزابللتشبههاالاسمهذاعليهاأطققالضقذسالكتابوأنالحقيقياسمها

لئخمابأكلش!محإيزابلوكانت.إسرائيلملكأخآبز،جةالحقيقية

ال!يدانئقدبالزنا.الفقذشالكتابوصفهاكئيرةاخرىوأمورللأوثان

تذعيالتىالمرأةهذهمواجهةفيلتراخيهثيائيراكنيسةاسففالمسيح
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إيزابلالمرأةتشيفأنكفليذ:عليكعندي+ل!نالرؤياسفرفيالنبؤة

ذيخماوياكلوايزنواأنعبيديوئضيتعظمحتىنبية،إثهائفولالتى

ألقيهاأناها.تشولمفيناهاغنتتوبلكىزماتاوأعطيئها.لخوثان

بتوئونلاكلألواإن،عظيمةضبيقةفىمعهايزنونوالذينفرايفبى،فى

22(.2-20:)رؤ"أعمالهمعن

الأولالمسيحىالعصرفىلنبؤة

الظاهرالواضحالقدسالروحبعملالأولالمسيحيالعصراختص!

يتكفمونفباشرةانطلقواالتلاميذعلىالقدس!الروححلفعندما،للعيان

معجزاتايثيهمعلىتجرىكانتللكرازةانطلقواوحينما،جديدةبألسنة

عين.تخطئهلاملموسناظاهزاالقثسالروحعملكانإذ،كثيرةوعجائب

بهذاالقدسالروحيعملأنجذاالمهممنكانالمسيحيةبدايةفي

العمل،منالشكللهذاتحتاجكانتالمرحلةهذهلأن؟الواضحالشكل

أرجاءفيبالإنجيلالبشارةوتكئل!الكرازةوتنتشرالكنيسةئئاسش!حتى

مثل:،المؤمنينوسطالفائقةالروحثةالمواهبانتشرتلنلك؟المسكونة

المواهبهذهوصارتإلخ.النبؤة،...،الآياتصئنع،بالألسنةالتكفم

قديضاالناسلأنحديثا،الضعقدينعلىالقد!الروحلحلولفالزمةقرينة

فكان،عملهطبيعةهىوماالقثسالروحهوعضنإدراكلديهميكنلم

.القدسالروحألوهيةمنيتأكدوالكىالظاهرالعملهذامنئذلا

المواهبمعيحذثكانكماالنبؤة،موهبةعلىالكلامهذاانسحب

وؤضتغالأفشسئينالرجالبتعميدقامحينالرسولبولسفنرى،الأخرى
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التكلمموهبتىانسكابالقدسىالروححلولصاحبالأيد!هما،عليهم

ؤفتغولقا.يسوعالربباشماغتقذواسنمغوا"فلقاوالتنبؤبا!سنة

بفغاتيتكقمونفطفقوا،عليهمالقدسالزوححدعليهميديهبولس

القاعدةهوالأمرهذايكنلمبالطبعولكن6(،5-أ:9)أعويتنئأون"

فهؤلاءذلك،حدوثأسبابالضقذسالكتابلناولثتزخ،للضعفدينالرئيسية

وحينيوحنا،بمعموديةقبلمنفعقتينكانوابولسغضدهمالذينالرجال

يونجدأنهستمعنااولااقالوا:القدسبالروحمعرفتهمعنبولسسألهم

لهمتحذثأنالضروريمنكانلذلك2(؟أ:9)أع"القدسالروح

هووهذا.القدسالروحهومنئديىكواحتىمحسوسةملموسةأمور

عليهم.المواهبتلكانسكابسبب

عدمبسببالأولالمسيحيالعصرفيبقوةالنبؤةموهبةطقزت

بدايةففى،الكنائسداخلونشرهوتجميعهالجديدالعهدتدويناكتمال

البذورصياغةفىليساهمواالأنبياءوجودالمهممنكانالمسيحثة

إلىإلهتة،إعلاناتمنيحملونماعلىاستناذاالمسيحتةللتعاليمالأولى

يصيرأنإلىوأيضئاانتشارها،ويتمالجديدالعهدأسفاركتابةتتمأن

الفقدشتقليدهاداخلمحفوطاالروحثةالخبرةمنمخزونالكنيسةداخل

جيل.بعدجيلأوشمليمهتناقلهيتم

الكنيسةفيبارزةزئبةالأنبياءزتبةأضختالغرضهذاأجلمن

قلناكمافالأنبياء؟الوقتذلكفىلهاالشديدالاحتياجبسبب،الأولى

الشعبوواعظيناللهكلمةحاملينأخرىإلىمدينةمنفتجؤلينخدموا

مرحلةفيالوقتذلكفىالمحقيةالكنائسكانتلقدا!هتة.بالكلمة
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بواسطةحديثاالضقامينوالكهنةالأساقفةقادهاإذلها،الأوكىالتكوين

يدغمهممنإلىوالكهنةالأساقفةهؤلاءيحتاجوكان.الرسلالآباء

،الغرضلهذاالأنبياءوجودالقدسالروحرئبلذلك،خدمتهمويسائد

المسيحية.بدايةفىالناشئةللكنائسفهقادعفاالأنبياءوشكل

والبومالكنيسةخبرةفىالنبؤة

الروحوإرشادقيادةتحتاليوموإلىتأسيسهامنذالكنيسةئعيش

ولمبها،اهتمامهيقترولم،الكنيسةعنقطالقدسالروحيتخللم،القدس

الاحتياجاتوبالتالىتتغيز،والأزمنةالعصورولكنأبذا.لهارعايتهتقل

فما،والزمانالمكانبحسبوتتبدترتتطؤروبالمؤمنينبانكنيسةالخاصة

تحتاجهعفايختلفوالتاسيسالتنشئةمرحلةفيتحتاجهالكنيسةكانت

عصرفىتحتاجهالكنيسةكانثوماوالاستشهاد.الاضطهادعصرفي

.اليومالكنيسةإليهتحتاجعقايختلفالمسكونبةالمجامع

باطسنةالتكفملموهبةبشدةتحتاجكانتفالكنيسة،المثالسبيلعلى

منكانواجميغاالرسللأن؟الميلاديالأولالقرنفىتأسيسهابدايةفى

التكئمكانلذلكواليونانتة،العبرثةسوىاللغاتمنيعرفونلااليهود

أفا.المسكونةفىمكانكلفىالإنجيلرسالةلنشرضرورياباطسنة

هناكوصار،العالمفيمكانكلفىكنائسهناكصارتوقداليوم

وصاربلتقريئا؟العالموئغاتشعوبكلإلىينتمونمسيحيونخذام

حاجةهناكتغدلمبالتالي؟واللهجاتاللغاتآلافإلىفترتجضاالإنجيل

الأولى.الكنيسةفىعليهكانتالذىبالشكلبا!سنةالتكلمموهبةإلى
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منالكنيسةفىالنبؤةموهبةتطؤرنفهمأنيمكنناالقياسهذابنفس

عصر.إلىعصر

وقامكاملأ،كتلبقدالجديدالعهدكانالميلاديالأولالقرنانتهاءمع

تئلتلاوقد،العديمالعالمأرجاءفختقففىكنائسبتأسيسالرسلالآباء

لها؟المخصصونوالشمامسةوالكفةالأساقفةلهاوصارالكنائسهذه

الرسلالآباءمنفستلمقويتقليدالكنيسةداخلصارالوقتوبمرور

للكتابفهمهاويتضضن،الأساسيةوعقائدهاالمسيحتةتعاليمعلىيحتوي

موهبةتطورإلىأدىهذاكلالكتابتة.للنصوصوتفسيرهاالضقذس

الميلادىالأولالقرنفىعليهالضتعارفشكلهامنالكنيسةفيالنبؤة

.والزمانالعصربحسباخرىأشكالإلى

آباءللكنيسةالقدس!الروحاعطىوالهرطقاتالمجامععصرفي

شرحفيألهمهمكماالهراطقة،ومواجهةالعقيدةعنللدفاعقديسين

المسبحثةكأنبياءنعتبرهمالآباءهؤلاءالفقذس.الكتابكلماتوتفسير

.الزمانذلكفي

إلايسعنالا،لكتاباتهمقراعتناوعندالآباءهؤلاءلحياةدراستناوعند

الروحقنحهالذىالإلهىوالاسئعلانالروحيالكشفبمقدارنعترفأن

أوالكتابئةلتفاسيرهمقراعتنافعند،وخدمتهمعملهمفيلهمالقدس

التىالروحتةالاستنارةخجممنمتعخبيننعفالعقائدثةلشروحاتهم

فيماالآباءإجماعالكنيسةئعتبرلذلك،القدسالروحمنعليهمانسكبت

لها.فلزفاتعليضاالعقيدةشرحأوالضقذسالكتابتفسيريخص
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منالجديدالعهدفىموضتحهوكماالنبىبعملقامواالآباءهؤلاء

أوالرسولىأثناسيوسدورأحدئيكرفلا،وتعزيةووعظبنيان

ونفوسالكنيسةبناءوبالتالي،العقيدةصياغةفيالنزينزكطغريغوريوس

ئشبهكواعظالفمالذهبىيوحنادورإنكارنستطيعلاكما.المؤمنين

ننكرولا،للتوبةالكثيريننفوسوجذبهللحقإعلانهفىالمعمدانيوحنا

فىالمؤمنينوتعزيةلتشجيعالرسائلأفردواالذينالآباءمنكثيردور

والاضطهاد.الضيقأوقات

منالكثيرالكنيسةئاريخلنافيحفظالغستقبل،عنالكشفعنأقا

سواءحدوثها،قبلفختيفةاحداثعنتنئأواقدآباءعنالموثقةالقصص

أمثالمن،بعينهماشخاصئاتخصأحداثا(م،الكنيسةتخصأحداناأكانت

عصرسينهياستشهادهبأنتنتأالذيالشهداءخاتمبطرسالأنباهؤلاء:

أبأنطونيوسوالأنباالشركةأبباخوميوسالأنباوأيضئاالاضطهاد،

نياحئهما.بعدمنالرهبنةفسلقبلعناللهلهماكتمتفاللذانالرهبان

الكثيرين،علىموهبتهالقدسالروحشقلبجيل،إلىجيلمنهكذا

الكنيسةداخلالنبؤةروححملواكثيربن،اليوموإلىالعنصرةيوممن

الكنيسةبناءفىواضحبشكلمساهمين،الروحبكلامالناسواعظين

،السادسكيرلسالباباالحاليعصرنافيهؤلاءمننذكر.المسيحجسد

وكئيرين،الأنطونييسطسوالأبالمقارى،المسيحعبدوالقمص

علمانيين.أمكهنةأكانواسواءغيرهم

فيمنافالكثيرون،ننتبهاندونحياتنافىكئيزامعهمنتقابلولعلنا

روحافيهمأشخاصعنيبحثونوالأديرةللكنائسالضختيفةزياراتهم
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ئلقبهم.أنذزبخكما"شفافية"لديهمأشخاصأو،اليومنصفهمكماربنا"

ويوبخاللهبكلاميتكقمواعظفكلكنائسنا،داخلايضئاكثيزابهمونلتقى

لنا.بالنسبةئبيهوضمائرئاكلامه

المتكفماوالواعظأنالكنيسةإلىحضورهمأثناءالكثيرونويعتقد

منعنهمأخبازااومعلوماتيعرفأناستطاعوأنهبكلامهيقصدهم

قد؟صحيحغيرالكلامهذاأنيتبيقوالسؤاكوبالفحصما،مصدر

الروحعملبأنهدائضاالروحيونيفشرهولكنبالضصادفة،البعضيفشره

هؤلاء.لنفوسموخهةخاصةكلماتالواعظفمعلىوضعالذي

مرعلىالكنيسةفىوموجودةالدوامعلىحاضرةفالنبؤةهكذا،

.والأوضاعوالظروفالعصرتغيربحسبأشكالهااختلفتوإنالعصور

الأزمنةونهايةالنبؤة

سيحملونالذينالفخلصينللأنبياءإرسالهعنالمسيحالسيدتحذث

وحكماءأنبياءإليكمارشلأنا"هاقال:حين،العالموسطفيرسالته

عنأيضنالحذثكما34(،23:)متولقنلبون.."تمئلونفمنهموقمبة،

:قالحين،وتضليلهمالمؤمنينلخداعسيسعونالذينالكذبةالأنبياء

بنول!تهم،الخملانبثيابياتوتئمالذينالفذبةالألبياءمين"إحتززوا

هذااستمرارعنالمسيحالسيدوتنتأ1(.75:)مفاا!اخاطفةذئافيداخلي

نهايةإلىالكذبةالأنبياءوبينالأمناءالمخلصينأنبيائهبينالصراع

عظيغةآياتويفونكذنجةوأنبياءكذبةفسحاءسيقوم"لأنهالزمان

هكذا24(.24:)متأيضنا"الفختارينأمكنلويضفواحثىوعجانب،
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إلىفستمزةستظلوذاكالفريقهذابينالروحتةالحربأنيثضيح

المسيح.للسيدالثانىالمجىءوقت

وإيلياأخنوخعودة

النبيينعودةوهو،الأهميةفىغايةأمرعنالرؤياسفريحدثناهنا،

ليتفماالعالمنهايةاقترابمعأخرىمرةالأرضإلىواخنوخإيلتا

البشر.كسائرويموتاخدمتيهما

،الطوفانقبلالصالحةبأعمالهالربأرضىالذىالرخلهو،أخنوخ

بنيشوععودتهعنوتحثث24(،:ه)تكحياللسماءاختطفوقد

التوبة"إلىالأجيالوسينادي،فنقلالربأرضى"أخنوخسبراخ

16(.44:)سى

الشرير،الملكأخآبزمنفىختغالذىالنارىالنبىفهوإيلتا،أقا

عودتهعنالنبىملاخىوئكثمنارئة.مركبةفيالسماءإلىصتجذوقد

مجىءقبلالنبتئايليابيكمأرشل"هانذاالزماننهايةقبل(خرىمرة

وقلبالأبناء،علىالآباءقلبفيزذوالغخوف،الطيمال!هوم،الربيوم

6(.5-:4)ملا"آبائهمعلىالأبناء

الحثستكون،العظيمينالنبيينهذينخدمةفىالأساسيةوالشمة

العالمروحعليهستطغىعصروسطفيبالقداسةوالمناداة،التوبةعلى

ماعصرمنأحدهماكشاهثينالنبيينبهذيناللهاحتفظلذلك،الشريرة

التوبةرسالةليحملاالطوفانبعدماعصرمنوالآخر،الطوفانقبل

الأزمنة.نهايةفىللناس
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المقدسالكتابفيوالأنبياءالنبوةمعرحلة

عودتهما،زمنفىلهماسيحدثومادورهماعنالرؤياسفروئكقم

وأيضناب،رسالتهسيحملاناللذين"الشاهدين"بإياهماواصفا

طويلأ.زماناأمامهوقوفهمابسببوالمنارتمان""الزيتونتان

ألفافيتتبأنلشاهذقي،ؤسأعلىخدمئهمافدةعنالرؤياسفرأعفن

يكونوقد،ونصفسنواتثلاثأي3(0:أأ)رؤيؤفا"وشتينومئتين

أو؟الزماننهالةفىفعلثاسطخلمانهاالئىالمذةعنيلحلتحرفىالرقمهذا

بصلاته.المطرالليافيهاأو!التيالمدةإلىيشيررمزيارقضايكونقد

ملبسهماؤصنفإذ،للتوبةدعوتهماإلىأيضئاالرؤياسفروأشار

للتوبةبالدعوةيقترنالمسوحلبسأنومعروففشوخا"،لابشيق611ةقائا

الله.أماموالانسحاق

الله"قبلمنلهماسيكونالذيالسلطانعنكذلكالرؤياسفرتكقم

أعذاةففا..وتاكلقمهفامننازتخزجيؤفييفما،أنيريدأحذكانوإن

أيامفىهطزائمطرلاحئىالممئماءيغبفاأنالشلطانلفغاهذان

بفنرباوأندبم،إلىيحؤلاهاأنالمياهعلىسلطانولففانئؤتهفا،

6(.5،:أأ)رؤأرادا"كتمافتزنج!بئذالأرض

مواجهةفيفيهاسيدخلانالتيالمعركةالسفرلناؤصتفأخيزا،

شنهادتفغا،تفما"ومتىالحقكلمةأجلمنيستشهداحئى،الوحش

وبقتففنا"ويقببفماخرنجافغففاسيصنعالفاويةمنالصتاجمدفالؤحش

مرةقيامتهماالرؤياسفرلنافبصف،النهايةليستهذهلكن7(،أ:أ)رؤ

الئحد،قيافنمقتلهماالذىالوحشعلىانتصارهماعلىكعالمةأخرى
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المقدسالكتابفيوالأنبياءالنبوةمعرحلة

أرخبهفا.علىقؤفقا،النهمبنحياةروحفيهقاذخل،والتضفالأيام

1(.1ا:ا)رؤيتطروتفما"كلألواالذينعلىعظيثمخوفوؤقغ

الكذابالنبى

تحذث،أخرىمرةوإيلئاأخنوخعودةعنالرؤياسفرلحآثمثلما

هذاالكذاب!."النبىاسمعليهأطلقللشعبفضقلنبىظهورعنأيضئا

انتمالأرضمنخارجوحشأنهاعتبارعلىأولأذكزالكذابالنبى

الوحشهذا11(،ا:3)رؤالأرضبى"هنطالغاآخزوحمئنارأيت

يجغلإن!حتىعطمة،آيات"ويضنعوآياتعجائبسيصنعالأرضى

وئلاحظ13(،:أ3)رؤ"الناسفذامالأرضعلىالشماءمبنتنزلنازا

إلىإشارةوهىالسماء،مننارإنزالمنسيتمقنالوحشهذاأنهنا

وأخنوخ.إيلتاعملالشكلجهةمنئشبهعملهأن

النبىباعلبارهالأرضىالوحشإلىئشلررؤلاسفرنجدذلك،بعد

النذأب"التيىقمومن،الؤخشقمومنالثتين،قم"بنالكذاب

"فقبض!عليهالمسيحالسيدسيقبضكيفلناؤصنفثم13(.أ:6)رؤ

عنلناك!ئتفوأخيزا2(،0أ:9)رؤمعه"القذالبوالنبيالوخشعلى

فىفيخيضيفهمكانالذي"إبليسبالنارالضتفدةالبحيرةفيمصيره

نهازاوشيصئون.التذالثوالنبىالؤخشخينث،وال!بريتالتارئحيرة

1(.20:.)رؤ"الآبدينأبدإلىوليلأ
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المقدسالكتابفيوالأنبياءالنبوةمعرحلة

النبؤةإبطال

وحالهاالجديدالعهدفيالنبؤةحالبينالرسولبولسالقديسقارن

هذافشتفاكورنثودم!،أهلإلىالأولىرسالتهفيالثانيالمجيءفى

الفا1قال:إذبالغا،زخلأصارعندماثمطفلأكانعندمابحالتهالأمر

أقت!ز.كنتوكطفل!،أقطنكنثوكطاللأتكقم،كنتكطفليطفلأكنت

الرسولفبولس11(،أ:3)أكو!للطفلماأبف!ترخلأصيرتلغاون!ن

رجالأ،ئصبحونعنلمائيطلونهالذكطالأطف!سلوكيشبهالتنئؤنجتير

المجىءانتظارفيالأرضعلىبالحياةمرتبطعملهوالتنبؤلأن

للتنبؤ.احتياجهناكيكونلنالمسيحالسيدجاءفمتى،للضختصىالثاني

ننطر"فلألناقالإذ،الموضوعلهذاآخرئشبيفاالرسولبولسقذتمكما

بعضأعرفالآنبؤجإ.ؤجفاجينئذل!نلغز،فىبرآة،فىالآن

علىفالتنئؤ12(.ا:3)اكوغرف!ت"كماشأعرفأجينئبل!نالغعرفة،

يسئطبعقدكبير،ئغزفيالئافلأوالمرآةفيالنظريشبهالأرض

اللغز،عناصربعضيفكوانالصورةملامحبعضيتبيقأنالإنسان

مجيءفيأقا؟كامليبشكل!الأمورإدراكمنيتمئنلنقطغالكنه

ومن،لوجهوجفارؤيةإلىمرآةفينظرمنسيئحوشلفالأمرالمسيح

كاملة.الحقبقةمعرفةإلىئغزفيتأم!

السيدمجيءوقثفيالنبؤةإبطالعنبولسالقديسأعتنهكذا

يكونلنالضخوف،المسيحالسيدوظهورالزماننهايةفمع،المسيح
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المقدسبافيوالأنبياءالنبوةمعرحلة

وكلنبؤةكلمحورالمسيحالسيدلأنوإعلاناتهاالنبؤةإلىاحئباجهناك

"أضاالرسولبولسقاللذلك،بذاتهوموجوذاحاضزاسيكونإعلان

بعضنعقملأننافسيبظل.واليلئمفسثنتهى،واكسنةفستئظل،الئبؤات

هومايئظذفحيتئذالكاهلجاءمتىولبنالتنئؤ.نجض!ونتنناالبفبم

.(801-:31اكو)انجعف!ا

الختام

آدممنذوالأنبياءالنبؤةمعرحلةفيالدراسةهذهاصطحبئناهكذا

حيثالثانيالمسيحالسيدمجيءإلى،الأرضعلىبنبؤاتنطقمنأول

لنفوسناففيدةالدراسةهذهكلماتيجعليسوعالرب.النبؤةستبطل

آمين.،القديسينأنبيائهجميعببركة
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للاطبياءالقانونيةغيرالكتابات-ا

موضوعه.السفراسمالنبى

صموئيل

ناثان

صموئيلأخبار

ائىالر

النبىناثانأخبار

داوداعمك

داود،أعمال

سليمان

جاد

أخثا

يعدو

شمعيا

علىو

علىو

ياهو

مجموعة

مجموعة12

داودأعمال

الشيلونيأخيانبوة

الرائىيعدورؤى

النبىشمعياأخبار

ائىالرعدوأخبار

،عدوهالنبىمدرس

حنانيبنياهوأخبار

عزياأمور

ائيينالرأخبار

اثيالمر

داوداعمال

سليمانأعمال

سليمانأعمال

رحبعامأعمال

الانئساب،

رحبعامأعمال

أبياأعمال

أعمال

يهوشافاط

عزياأعمال

منشىأعمال

يوشياارثاء

الملك

مومناكتزعلىيحتويالكتبهذهمنكتابكلكانالغالبفي+

المفدس.الكحابفىالواردهوهناالمذكور

.7رقمالكتابنفسههو8رقمالكتابيكونقد""
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هلىالشا

92:92أخا

،92:92أخا

9:92أخ2

92:92اخا

92:!أخ2

9:92أخ2

51أ:2أخ2

51ا:2اخ2

1322:أخ2

34أ!2:02

16،أمل

2622:أخ2

3391:أخ2

3:52هأخا

الموضوعو،عضو



2-ا

النبى

عوبديا

يوئيل

نانيو

هوشع

عاموس

إشعياء

ميخا

ناحوم

صفنيا

01

11

12

13

14

15

16

إرميا

حبقوق

انيالد

قيالحز

حجى

ياكرز

ملاخى

تاريخيامرئبينالنتاباةنبياء

النبوةءبد

م.ق548

م.ق538

ق.م782

ق.م765

ق.م76.

ق.م73

ق.م73

ق.م65

ق.م64

ق.م62

ق.م.6

ق.م.6

ق.م95

ق.م52

ق.م52

ق.م43

المعاصرونالملوك

يهوذاملكيهورام

يهوذاملكيوآش

يهوذا(عزيا)فى

)إسرائيل(فىالثانىويربعام

يهوذا(عزيا)فى

إسرائيل(فىالئانى)ويربعام

)يهوذا(وحزقياوآحازويوثامعزيا

)إسرائيل(الئانىويربعام

وحزقياوآحازويوثامعزيا

آحازوحزقياويوثام

منسى

يوشيا

وصدقياآحازويهوياقيمويهويوشيا

يهوياقيم

وكورشوداريوسنصرنبوخذ

نصرنبوخذ

الأولداريوس

الأولداريوس

وأرتحدثسمتاالأولداريوس
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ئر!

لا\

!أ

بهمالمحيطةالأممعنتنناواالذيناي!لبياءباهمجدول3-

دول

فلسطين

بآمو

عمون

آدوم

*دمشق+امآر

وصيداصور

مصر

كوش

نينوى-رشوآ

بابل

العرب

فارس-عيلام

جوج

ماجوجو

حزقي!اإرميااصننيااناحوماإشعياءايولانايونيلاعوبديا

.بالكتابالضلحقةبالخريطةالدولهذهعلىالاطلاعيمكنأ-

هذاولكنالضعيطة،ايهممعلىوواضحمباشربشكلئنئؤاالذينالأنبياءالجدولهذايذكر2-

عنئحدلوافدأنفسهمالأنبياءهو!ءأناوايأمم،هذهع!تتنأواآخرينوجوديمنعلا

.الوضوحهذابنفسليسولكنأخرىأمم

روسيا.شعبأنهإلىالاراءأشهرويشيررماجوج!+جوجشحبحولالآراءاختلفت3-

164



عصرهمفىخدموالذينوالأنبياءالملوك4-

فيهحكمالذىوالتاريخويهوذاإسرائيلملوكالتاليالجدوللنايقذم

الجدولبتقسيمقمناوفد.عصرهمفيخدمواالذينوالأنبياء،منهمكلي

التالي:ونلاحظ.متابعتهلسهولةأقسامأربعةإلى

الملوكأنإلىذلكويرجع،الملوكبعضبينمتداخلةتواريخهناكأ-

استقرارلضمانالحكمفيلهمكشركاءأبناءهميقيمونكانواأحيانا

بعدهم.منالمملكة

خدمته.فيهاتركزتالتىالمملكةفىالنبياسمبوضعقمنا2-

المنحدةالمملكةأولأ:

الأنبياءالملك

صموئيلا!0101-0301"شاول

"079-30101اودد

319!11079-سليمان

-نثويد-فآسا-نثانا-جاد-ئيلصمو

هيمان

الشيلونيأخيا-يعدو-ناثان
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إسرائيلملكياهوثورةإل!صالانقساممنثانيا:

ملوائملإيهوذا-ملوكلأيهوذاأنبياء

رحبعامنتممعيا---الشيلونىأخيا

يربعام19"311395-ائىالرعدو

*39019-ا"أبيا

!19219-411ائىالرعدو

ابناد

بعشا

886!99آساعوديدبنعزريا

121191871-ائىالرحناني

88"+هايلة

حناني-بنياهو

زكريا-بنيحزئيل

دوداواهوبنأليعازر

عوبيديا

فاطشالهو

11278-948"

ماريثهو

"248-\/ق0/3

ياأخر

14811-8؟112
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عمري

-884*11873

خابآ

+378-358"

يااخز

*853-852+

ماريهو

*258-148

أنبياء

ائيلإسر

الشيلوني-اخيا

()بنبي

حنانيبنياهو

حنادبنياهو

ايليا-نبي

)ب(

يملةميخابن

اليشع



إسرائيلسبىإلىياهومنئالئا:

ايهوذءأنبيا

يهوياداعبنزكريا

)غالبا(يونيل

نبى)ب(-اللهرخل

)ب(

الفاهمزكريا

إشعياء

ميخا-إشعياء

إسرائبلملوكابهوذاملوك

آشيو

111-84308"

أمصيا

4+0-85776

عزيا

-787!+736

ثاميو

*947-437"

حازآ

!147-627+

فياحز

7267-896+
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ياهو

-841!"815

آحازهويا

!918-408+

آشهويا

+508-097"

الثانييربعام

.+-97+075

فقح

-075++073

هوشع

-073*"721

أنبياء

ائيلإسر

أليشع

اليشع

نانيو

شع-هو

عاموس

هوشع

عوديلى



إسرائيلسبىمنرابغا:

ايهوذءنبياأ

ناحوم-إشعياء

خلدة-صفنيا-مياإر

جدليابنحانان-إرميا

إرميا-

شمعيابنأوريا

حبقوق

إرميا

إرميا

يهوذاسبىإلى

يهوذاملوك

منسى

*896-643"

مونآ

11346-146+

شيايو

+146-016+

"11016حازآيهو

ياقيميهو

"895"ياكينيهو

صلاقيا

81195-68511
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جعالمرا

العربيةالمراجعأولأ:

العهدين.المقدسالكتابأ-

،القاهرةعزيز،هناءد.ترجمة،الأوائلالمسيحيونأرنولد،إبرهارد2-

م.0002

الإسكندرية.،الأولىكورنئؤسرسالةتفسير)القمص(،يعقوبتادرس3-

أوفير،دارترجمة،المسيحيةوتاريخالمقدسالكتابأطلسداولي،تيم4-

م.7002،الأردن

.القاهرة،بهوعلاقتناالقدسالروح)القس(،موريسسامح5-

،الإنساناللهكلموكيفالإلهىالاعلان)القمص(،بسيطالمسيحعبد6-

.أم399،القاهرة

.أم799،القاهرة،والتنبؤوالنبوةالأنبياء)القمص(،بسيطالمسيحعبد7-

،القاهرة،وديعإدواردترجمة،المقدسالكتابأطلس،راسموسنكارل8-

م.1002

.ام099،القاهرةالأنبياء،(،القس)الدكتورمشرقىلبيب9-

،النطرونوادي،القديمالعهدفيوالأنبياءالنبوة)الأب(،المسكينمتىأ-.

م.9002

م.2..7،النطرونوادي،إسرائيلتاريخ)الأب(،المسكينمتىأ-ا

م.2..5،القاهرة،الأولالجزء،ورؤىنبوات)القس(،نعيممحسن-أ2
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،الجيزة،الإسرائيليةالنبوةظاهرة)الدكتور(،حسنخليفةمحمدا-3

أم.119

القديم،للعهدالتاريخىالجغرافيالمرشد)القس(،وصفيمكسيموسا-4

.أم499،الإسكندرية

م.0102،القاهرة،القديمالعهدفيسياحة،شفيقممدوحأ-5

.النطرونوادي،القدسالروح)الأب(،البرموسىهرميناا-6

الأجنبيةالمراجعئانيا:

-17حثي!*ل!5ثء4،ء"أأ!ولمه3"لاحس!"ءهولأح"أ*حث!

س!(أ+س!+!،45،له،لأ!401ى،طهـ8891.3

عربيةإلكنرونبةمراجعثالنا:

أغناطيوسالقمصإعداد3(،)الإصداروالقطمارسالمقدسالكتابأ-8

بيشوكط.الأنباديرإصداربيشوى،الأنبا

أجنبيةإلكترونيةمراجعرابغا:

91-ءح3ألما4لأ!أ6اس!كلأ(3!س!أ+ه62.4)،!أ03016+.

إلكترونيةمواقعخامشا:

الإنترنتعلىاليهوديةالموسوعة0-2

ث!"4://سز.مماتاحأ"3س!ولس!لأءا"هس!4أ!.ح+ه
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الكقابف!ريى
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