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 السيب  بعداألنبياء: 
 ل بقلم براين إست

ة  ذه الفرتة الزمنيَّ هلينقلون رسالة اهللا  وهم .وئيلماليخ، ور�ما يوز�ر�ا، وأنبياء ما بعد السيب لك من حيج،  يضم
ة  ، إذ جاءوا يف نهاية عرص طو�ل من اإلدانة انلبو�ة ضد الشعب. هؤالء األنبياء دليهم قوة تفس��َّ بوضوح مرتا�م

 .سيحل قر�بًا  جديد  ابلاب لعرصٍ  فتحوا كما أنهم  .إىل أن وصل إىل زمنهم  ج اذلي تدرَّ  عالنعظيمة لإل 

َو�َُ�ونُوَن يِل  " :ث مراًرا وت�راًرا قائًال ة وحتدَّ لفرتة طو�لة، أعلن اهللا عن رغباته للشعب يف صيغة عالقة عهديَّ  
ُ�وُن لَُهْم إِلًها 

َ
نَا أ

َ
ة) هذه  (واذلي يأيت يف نهاية األسفار العرب�َّ أخبار األيام    ٢  سفرص  خِّ لىلع الرغم من ذلك، يُ ".  َشْعبًا َوأ

نَُّه َشِفَق ىلَعَ َشْعِبِه وىلََعَ   :جيد قائًال   الفرتة احلز�نة �شلٍك 
َ
ًرا َوُمرِْسًال أل رَْسَل الرَّبُّ إِهُل آبَائِِهْم إِيَلِْهْم َ�ْن يَِد رُُسِلِه ُمبَكِّ

َ
 "فَأ

نِْبيَائِِه َحىتَّ ثَاَر 
َ
وَن بِرُُسِل اِهللا، َورََذلُوا الَكََمُه َوَ�َهاَونُوا بِأ

ُ
َغَضُب الرَّبِّ ىلَعَ َشْعِبِه َحىتَّ لَْم يَُ�ْن  َمْسَكِنِه، فَاَكنُوا َ�ْهَزأ

 ). ١٦-١٥: ٣٦أخبار األيام  ٢" (ِشَفاءٌ 

  أبعد من العودة إىل ما  ا نظروأرض إرسائيل، لكنهم  إىلالشعب  عودةإىل  هؤالء  بعد السيب ما  أنبياءع تطلَّ ذللك، 
السابقة، ولم يروا    ملكة) أ�اد املق.م. ٥٣٨ش (شعب اهللا اذلي اعد إىل األرض بعد مرسوم كور  الم �ترب أبدً  أيًضا.

  عهد ب ونمبرشِّ  هم أيًضا  هؤالء  بعد السيب ما  أنبياء ).٩- ٦: ٢(انظر حيج  ق يف جيلهممجيع وعود األنبياء تتحقَّ 
 .  للك يشء نهايئ اكتماليوم جديد، وخليقة جديدة، وإىل ة ود العإىل ما بعد  ا وعتطلَّ ، وهم جديدٍ 

وا   :قالحيث   ،رسول بطرس ذلك بوضوحىلع سبيل املثال، رأى ال
ُ
يَن تَنَبَّأ ِ

َّ
نِْبيَاُء، اذل

َ
ي فَتََّش َوحَبََث َ�نُْه أ ِ

َّ
ََالَص اذل

ْ
"اخل

ي اَكَن يَِدلُّ َعلَيِْه ُروُح الَْمسِ  ِ
َّ

ْو َما الَْوقُْت اذل
َ
يُّ َوقٍْت أ

َ
ْجِلُ�ْم، بَاِحِثَ� أ

َ
ي ِ�يِهْم، َعِن انلِّْعَمِة الَّيِت أل ِ

َّ
إِْذ َسبََق  يِح اذل

ْ�ُفسِ 
َ
�َُّهْم لَيَْس أل

َ
ْعِلَن لَُهْم أ

ُ
يَن أ ِ

َّ
ْ�َاِد الَّيِت َ�ْعَدَها. اذل

َ
ِهْم، بَْل نَلَا اَكنُوا َ�ِْدُموَن بِهِذهِ  فََشِهَد بِاآلَالِم الَّيِت لِلَْمِسيِح، َواأل

ينَ  ِ
َّ

ْ�تُُم اآلَن، بَِواِسَطِة اذل
َ
ُ�ْم بَِها أ ْخرِبْ

ُ
ُموِر الَّيِت أ

ُ
َماِء. الَّيِت �َْشتَِ�  األ ُقُدِس الُْمرَْسِل ِمَن السَّ

ْ
وِح ال وُ�ْم يِف الرُّ ُ  �رَشَّ

ِلَع َعلَيَْها  ْن َ�طَّ
َ
 ).  ١٢-١٠: ١بطرس  ١" ( الَْمَالئَِ�ُة أ

حبسب    ،الواقعيف   ون هلذه الرسالة؛ون األصليُّ املتلقُّ   إرسائيل،  يف  العربي   للشعب  فقط   ت�ن  لم   األنبياء  رسالة   فإن ذلا،
 يف املايض واحلارض.ة الرسول بطرس، فإن رساتلهم � للكنيسة املسيحيَّ 

�سبب    قائمة اتهاماتهممن خالل    موها أقا ة اليت  له هؤالء األنبياء، �ستطيع أن ترى ادلعوى القضائيَّ بداية ما سجَّ   ذمن
اكنت اجلماعة اليت اعدت من  ، يف كث� من األحيانم. سيادة اهللا عليه استيعاب�طئهم يف كرس الشعب للعهد و
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ىلع املثابرة (انظر تأ�يد حيج ىلع استكمال اهليلك) ودعوتهم يلكونوا  هم ومع ذلك، تم حث .ا روحيًّ  ةفاتر  السيب
 . وليس فقط قانع� بوضعهم احلايل—س�  مقدَّ 

من خالل عهد انلعمة   مهيبادر يلتمِّ إتمامه حسب العهد املوسوي، فإن اهللا سوف  الشعبومع ذلك، ما لم �ستطع 
 بنجاح.   االمتحانو�تاز    العقو�ةيف العهد اجلديد. سيكون �سوع املسيح، االبن احلقييق إلرسائيل، هو من يدفع ثمن  

 ز�ر�ا: ملك جديد قادم 

�ة  أنه سيكون هناك معر  ٨-١: ٩. يقول انليب يف ز�ر�ا الرت�� واالهتمامل يف هذا اتلحوُّ ىلع مثال جيد  ٩يعد ز�ر�ا 
حول  الرب نفسه سيحل يف هذه املعر�ة، بل  قام به �شوع.  يتال ةالقديم احلرب مثل  ولن ت�ون  .ة جديدةحر�يَّ 

، ن داود د شعب اهللا. لم يتم�َّ هدِّ قوى ُمغرضة تُ  أبًدا  هناك ت�ون ال حىتحًقا  شعبه اهللا  سيح�). ٨شعبه (اآلية 
.  م ذلك سوف يتمِّ  نفسهالرب فإن  ،ذللكالشعب فعل ذلك.  . وال �ستطيعمن محاية الشعب أعظم ملوك اململكة،

  ق حقِّ سيُ اذلي  نشيلو ملك )، واليت تصف١٢-٨: ٤٩يعقوب (ت�و�ن  بر�ة بها  تأ تنبلوعود اليت حتقيًقا لوهذا 
 السالم. 

". بعبارة منصور"و  "،اعدل"  سيكون ). ٩:  ٩(ز�ر�ا    نفسه  اهللا  سوى   ليس  إنه من هو هذا القايض ىلع أعداء شعب اهللا؟
- ١١صهم (اآليات هو اذلي يدافع عن شعبه و�لِّ  .عمله منترًصا  أتمَّ اذلي الوحيد، بطل اهللا املحارب  ها هوأخرى، 

  )، ليس فقط يف عرص اإل�يل ول�ن أيًضا يف يوم ادلينونة األخ�ة. ١٧

 ع ىلع اجلمي القدس للروح  قادم ا�ساكب : وئيلي

"يَا يَلَْت لُكَّ َشْعِب الرَّبِّ اَكنُوا   :س قائًال تحمِّ لطلبات خليفته المُ    موىس عن أمنية استجابةً ، عربَّ ٢٩:  ١١يف سفر العدد  
نِْبيَاَء إَِذا َجَعَل الرَّبُّ ُروَحُه َعلَيِْهْم"! ول�ن ت�من نبوءة وراء هذه  

َ
فوس يف تعليقه   سج�هارد   أدرك  كما —  األمنيةأ

الالهوت الكتايب:  (  خروي"، واذلي "يمتد إىل العرص األ ٣٢-٢٨:  ٢وئيل  يف ي القدس  ىلع الوعد اإلل� با�ساكب الروح  
  عن   يف العهد القديمة  من ذلك للعقيدة انلبو�َّ   أ�رب  تفصيل  يوجد  ال  ر�ما  .)١٩٩-١٩٨، ص  العهدين القديم واجلديد

 . القدس ىلع اجلميعالروح  ا�ساكب

  نفس  يف ق.م. ٥٢٠حوايل  مًال تَ ُ�  ا ديثة باقرتاح تار�ً احل  اتراسادلقامت  .وئيليتار�خ ىلع وجه ايلق� ال نعرف 
وئيل  ية �شأن اتلار�خ، ال تزال رسالة  وز�ر�ا. ول�ن بغض انلظر عن اآلراء انلهائيَّ حليج اإليديولويج الوسط

 . اكلفن قال، كما واضحة
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الضيقة احلادثة    حول  ١٧:  ٢– ٢:  ١تتمحور األصحاحات   ارتباًطا وثيًقا ب�ل ما �سبقه و�تبعه.  ٣٢-١٨:  ٢وئيل  يرتبط ي
ق ة لشعب اهللا فيما يتعلَّ ترجع هذه العواقب إىل اخليانة الروحيَّ  :ه الشعب�ستحقَّ  هذا  غزو العدو �سبب اجلراد. 

)،  ٣١: ٢(  املخوفوئيل هذه اللعنة كنذير يلوم الرب العظيم يرى ي يف العهد املوسوي. دةحدَّ بالرشوط (الوصايا) المُ 
وهو موضوع رئييس يف أسفار األنبياء. ح� نصل إىل أنبياء ما بعد السيب، �د الشعب بال شك يبحث عن حتقيق  

 لكوت اهللا. دلينونة األمم واكتمال وجود ماألخ�   احلساب يومخروي يلوم الرب، أي ابلعد األ

 حتوُّ نرى    ١٨:  ٢  صحاحأ  يف  ذلا
ً

عاناة الشعب. قبل ذلك، اكنت الضيقة  ملالرب    استجابةبدأ  تهنا  من    .حاسًما يف انلص   ال
ذ من الغزو واجلفاف واخلراب أصبح هو السائد. لك هذا يؤدي  اإلنقا ف اآلنأما  وئيل؛السائدة يف سفر ي الفكرة � 

�ساكب الروح  اوهو  هاذلي يلي  اجلزء يف اذلروةمدخًال واضًحا إىل  ربعتَ يُ ، ما ٢٧: ٢إىل إعالن يهوه عن نفسه يف 
 ).  ٣٢-٢٨: ٢وئيل القدس (انظر ي 

قتبس لوقا انلبوءة يف  ا الاكمل.اتلحقيق   يعتربوئيل، ولكنه الاخلمس� هو أحد أوجه حتقيق نبوءة ي يوم اكن حًقا 
وئيل. من الواضح يف هذا اجلزء من  يف توافق مع انلص املذكور يف ي  ٤٠:  ٢  الرسل  ، و�بدو أعمال٢١-١٦:  ٢  الرسل  أعمال

ن  أح رجَّ من المُ ر أنه عظة بطرس أنه يناشد اجلمهور احلارض أن يهر�وا من رعب ادلينونة القادمة. �ب أن نتذكَّ 
 د رأوا مؤخًرا عالمات يف السماء عندما ُصلب ر�نا. خاطبهم بطرس قاألشخاص اذلين 

"لُكَّ َمْن يَْدُعو بِاْسِم الرَّبِّ َ�ْلُُص" نرى هنا أن بولس  :١٣: ١٠يف رومية  فيقول وئيل،ينص يبدو أن بولس أدرك مع� 
 نهإأن نقول  �ستطيع  .وئيلي  نص د إلدراج األمم ضمن حدو ا تامً   ا رً ربِّ مُ إذ �د  . ا إىل �سوع املسيح�ش� بذلك حرص�ًّ 

ر كمرادف للمؤمن�  تكرِّ مُ   " اكنت �ُستخدم �شلكٍ الرب  يبدو أن "لك من يدعو باسم مع� انلص ليشملهم.من  ع  وسَّ 
). كما يم�ن مالحظة أن األصداء األخ�ة  ٢٢: ٢تيموثاوس  ٢؛ ٢: ١كورنثوس  ١؛ ١٦: ٢٢؛ ٢١، ١٤: ٩ الرسل (أعمال
 .يليها وما   ٢: ٩و ١٧-٩:  ٦رؤ�ا  إىلصل وئيل ت نلص ي

 ة مستقبليَّ ة ماليخ: بقيَّ 

ة  تقيَّ ة ال تزال هناك بقيَّ  هأن شهدساومة وعدم اإلخالص، إال أنه خدم يف عرص �سوده المُ ىلع الرغم من أن ماليخ 
  ستكون   : . هذا هو جوهر العهدي�ون اغيلًا وملاًك هل وحده   شعبًا   سيصنع موجودة خالل حقبة ما بعد السيب وأن اهللا

نَا   ١٧: ٣هللا. نرى ذلك بوضوح يف ماليخ  خاصةً ة إرسائيل الروحيَّ 
َ
ي أ ِ

َّ
َْوِم اذل ُنُوِد، يِف ايلْ

ْ
"«َو�َُ�ونُوَن يِل، قَاَل رَبُّ اجل

ةً  ي َ�ِْدُمهُ َصانٌِع َخاصَّ ِ
َّ

ْشِفُق َعلَيِْهْم َكَما �ُْشِفُق اِإل�َْساُن ىلَعَ ابِْنِه اذل
ُ
   ."، َوأ
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اِ�يَل ُهْم   يلهوه  خاصةً اكنت إرسائيل وحدها  .ةة اتلقيَّ ذه ابلقيَّ هل  � وعود األنبياء يَن ِمْن إرِْسَ ِ
َّ

يُع اذل ول�ن "لَيَْس مَجِ
اِ�يِليُّ  ، و�ن  السيب�ب أن يأيت  ). يف الواقع، اكن ٦:  ٩يف هذا العرص اجلديد (رومية  الرسول بولس  أدرك كما  وَن"إرِْسَ

ختار�ن من األمم إىل  اكن ذلك من أجل إحضار المُ  بلال رجعة فيه،  و�ن لم ي�ن �شلٍك  ،ىلع إرسائيل أن �سقط
: ١١(رومية  ةالوعود اإلبراهيميَّ  بالفعل ق، و�اتلايل تتحقَّ نوا من إثارة غ�ة إرسائيلتلك العالقة اخلاصة حىت يتمكَّ 

١١  .( 

َفْحِص َوُطُرقَُه   :عرب بولس عن فرحه بهذه احلقائق قائًال 
ْ
ْحاَكَمُه َعِن ال

َ
ْ�َعَد أ

َ
"يَا لَُعْمِق ِغَ� اِهللا وَِحْكَمِتِه وَِعلِْمِه! َما أ

اكن  . من شعبه، خاصته الغايلة اجزءً بالفعل  ا ، إن كنَّ  قلو�نا أيًضا غ�ِّ ). �ب أن تُ ٣٣: ١١َعِن االْسِتْقَصاِء!"(رومية 
ََالص  : بطرس ُ�ًقا يف قوهل

ْ
ْ�ُفِسِهمْ " لنه األنبياء،اذلي أع ""اخل

َ
وِح  " ،بطرس و�ن من بعدهماء رَّ قُ بل ل ، "لَيَْس أل يِف الرُّ

ِلَع َعلَيَْها  ْن َ�طَّ
َ
َماِء. الَّيِت �َْشتَِ� الَْمَالئَِ�ُة أ ُقُدِس الُْمرَْسِل ِمَن السَّ

ْ
 ). ١٢-١٠: ١بطرس  ١( "ال

 

  العديد من ف ألَّ والية اكيلفورنيا. وهو لالهوت يف ستمنسرت و ةب�ليَّ ذ العهد القديم ل هو أستا إست ادلكتور براين 
 ).Echoes of Exodus(  "اخلروجأصداء " كتب، بما يف ذلك كتابال

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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