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 األنبياء: أثناء السيب 
 أو. باملر رو�ر�سونبقلم 

" عن هذين  القاسيةنحن سعداء ملعرفة هذه "احلقيقة ف. هذاما أسهل أن نقول و .السيبيف اعش حزقيال ودانيال 
من إجابة  كون ُمتأ�ِّدين فيها يف اختبار معلومات عن الكتاب املقدس، سن �شرتك إذ يف املرة القادمة اليت  .انلبي� 

 . حزقيال ودانيال من أنبياء السيب اكن  :واحدة ىلع األقل

شعب إرسائيل �شبه معرفة أن إعصاًرا من الفئة اخلامسة   جتاه "حقيقة" سيب الرأيهذا انلوع من  تب�ِّ ل�ن 
وغ�   رةالسااعت القليلة القادمة. كيف يمكنك اتلعامل مع هذه احلقيقة بطر�قة اعب يف غضونسيرضب مدينتك 

 . اخلراب وادلمار واملوت  يع� اإلعصار مبايلة؟

 . ر واهلدم واملوت فهو يع� اخلراب وادلما . السيب نفس األشياءيع� 

ة كعابد  السلطان؟ ليس دلينا مشلكة يف تصديق أنه داع إبراهيم من حياته الوثنيَّ  ما اذلي اكن يفعله اهللا يلك ،إذن
وأنه أقام روابط العهد مع موىس وداود. ول�ن كيف   لطانهة مرص �سر إرسائيل من عبوديَّ لألوثان. ونؤمن أنه حرَّ 

 وعده الكر�م؟  �شأن �تلًفا  مساًرا   �سلك  أن اهللا رقرَّ  هل الفداء؟  س� خطةالسيب مع  يتالءم

النسبة  فب �تلفة ألناس �تلف�. لعملية الفداء بأ�ملها، اكن يع� أشياءً  ظاهري وهو تناقض  ،شعب اهللا إن سيب
الُمطابلة خبالص  لم يعودوا قادر�ن ىلع   جحيم االنفصال عن اهللا.  ، اكن السيب هلم دينتمرِّ المُ عن اإليمان  ين  رتدِّ للمُ 

علِ ف  ا هلم.عً باعتباره تو�ُّ   الرب 
ُ
بالنسبة آلخر�ن،  .  ليس شعيب""، أي  "لُوَ��ِّ "نوا رسميًا أنهم  قد ُحِرموا من وعود اهللا، وأ

 اذلين ساوموا ىلع احلق ولم الُعصاة املؤمن� ة ىلع امتدت يد الرب �شدِّ  اكن السيب يع� اتلأديب يف أقىص درجاته.
 .الرب   طر�ق يف بأمانةٍ  �سلكوا 

�ب أن �ضعوا أيًضا لأللم الُمربح  اكن لماذا ف .القالئل األمناء ب� من اكنوا  ل�ن ماذا عن حزقيال ودانيال؟
 وعسًال، ومن العائلة واألصدقاء، ومن اهليلك والكهنوت واذلبائح؟ انلاجم عن انزتاعهم من أرضهم اليت تفيض بلنًا  

� لإلعالن اإلل� اخلاص بالفداء بطر�قة لم �تربها شعب اهللا  تلقِّ أصبح هؤالء األنبياء نتيجة وجودهم يف السيب مُ 
  مقاصده السيادة والسلطان واليت جتاوزت لك اإلعالنات السابقة عن   يلكمن قبل. لقد فهموا خطط وأهداف إهلهم 

 . الكر�مة
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ول�ن من    دين.ستعبَ والمُ   �املسبيِّ   شعب إرسائيلألول مرة عند أنهار بابل، من ب� أوائل    �ده حزقيال.  انظر إىل
مثل موىس، اآلفاق املتسعة ألرض املوعد اليت يم�ن   ،أمامه ي�ن لم عة، ماذا اكن يرى؟توقَّ هذه الزاو�ة غ� المُ 

ًما صالة ت�ر�س  قدِّ قف ىلع جبل صهيون مُ اذلي ومثل سليمان،    ليس وهو  ة العايلة.جَ سْ رؤ�تها من مرتفعات الفِ 
 .يعيش حتت سوط سادة بابل الظامل� ه،أرضعن  لكنه اكن بعيًدا جًدا .ه الُمكتمل تلوِّ مهيبة أمام اهليلك  

 احلايلة؟  ظروفه  ظالم تن�  املجد لرب   رؤ�ة ةأيَّ  يرى؟اكن ماذا  ،إذن

عرش القدير، يلك   حتملة الصوت دو�َّ مُ  ب�رات  أىفر�د اهللا ب�ل ما فيه من روعة. أي يرى الشكينة، اكن 
 . يلك املعرفةويلك الوجود، والقدرة، 

  هيلك   �ده  يمأل   ألم ائم؟ادل  مسكنه  أورشليم  يف  صهيون  جبل  الرب   ددِّ ُ�   ألم ول�ن كيف يم�ن أن ي�ون هذا؟ 
ل  باب  يف   ،اهللا  �دأي    ،الشكينة  تفعل  فماذا  ؟البرشب� أمم    ءه�ل بها بماكن آخر  أي    يس يف هناك ول   �ن، وسليمان

 أي ماكن آخر؟  وليس يف

  أفعال البرش. ما�ن واألد بقيَّ و�ب أال ننساه أبًدا. اهللا غ� مُ  ه نلا موعلِّ دليهم يشء يُ  �نعم، هؤالء األنبياء املسبيِّ 
دة  سةؤسَّ ة، أو يف تلك المُ  املصنوع بأيدي �رش�َّ ع�َّ سواء يف هذا املب� المُ   حرص وجوده ال يم�ن  و   ه وجُّ اتلذات    الُمحدَّ

سهولة  (بل وأظهره) � �ده    إظهارسة. يمكنه  ؤسَّ بغض انلظر عن مدى نقاوة أو استقامة تلك المُ   ،سيايسالي� أو  ادل 
ه: "َو�ِْن ُكنُْت قَْد  ل الرب ىلع لسان نبيِّ ا د كما اكن يفعل يف أورشليم ب� شعب كهنو�. قستعبَ شعب مُ ب�  يف بابل

َمِم، 
ُ
ْ�َعْدُ�ُهْم بَْ�َ األ

َ
تُوَن أ

ْ
َرايِض الَّيِت يَأ

َ
ُ�وُن لَُهْم َمْقِدًسا َصِغً�ا يِف األ

َ
َرايِض، فَإِ�ِّ أ

َ
ْدُ�ُهْم يِف األ إيَِلَْها" َو�ِْن ُكنُْت قَْد بَدَّ

 . ) ١٦: ١١(حزقيال 

نفسه  املسيح بالسيِّد أظهر  فقد  . دالرب الُمتجسِّ  جاء إىل أن  ا ة مفهومً انلبو�َّ  الرؤ�ةلم ي�ن اثلقل الاكمل هلذه 
ورَُشِليَم �َْسُجُدوَن لِ 

ُ
َبَِل، َوَال يِف أ

ْ
يِت َساَعٌة، َال يِف هَذا اجل

ْ
  ...  آلِب دالالت هذا املنظور الواضح اخلاص بالسيب قائًال: "تَأ

ْن �َْسُجُدوا" (يوحنا 
َ
َقِّ يَنْبيَِغ أ

ْ
وِح َواحل ُ فَِبالرُّ

َ
يَن �َْسُجُدوَن هل ِ

َّ
 ).  ٢٤، ٢١: ٤اَُهللا ُروٌح. َواذل

كما ك بارِ المُ والسيب يع� رحيل حضور اهللا اثلابت ف�د اهللا عن اهليلك يف أورشليم.  رحللك بالنسبة حلزقيال، ذل
  يمتد  ع موسَّ   ر انليب يف انلهاية املهيبة لسفره عودة �د اهللا إىل هيلٍك . ول�ن عندما تصوَّ السابقةيف األيام    اكن قديًما 

 سع ملس�ن اهللا ب� مجيع أمم األرض.  تَّ ع �شلك نبوي املجد املفإنه توقَّ  صهيون، جبل قمم  أبعد من ما  إىل
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�شهد ايلوم �د اهللا  فنحن بنفسه. هو أفضل ما اكن �ستطيع أن يفهمها �شلٍك ايلوم يمكننا أن نفهم رسالة انليب 
 .يف اجتمااعت كنيسة املسيح و� قلوب انلاس يف مجيع أ�اء العالمواملستمر ابت اثل

ز حزقيال كاكهن ىلع اهليلك كمر�ز  ر�َّ   .بويح من اهللا  ل رجل ادلولةا رؤى داني  أتتبالزتامن مع رؤ�ة انليب حزقيال  
يف زمانه و�ذلك    قوميَّةز دانيال كرجل دولة سيايس ىلع ملكوت اهللا يف عالقته بالقوى الر�َّ   بينما   .عبادة شعب اهللا

 يف املستقبل.  

 و
ً

 صف دانيال أوال
ً

ل هذه األجزاء األر�عة من هذا اتلمثال  مثِّ ). تُ ٢ دانيال( كونًا من أر�عة أجزاءا مُ  ضخمً  تمثاال
 ). ٧(دانيال    األر�عة  للوحوش   لالحقةا  دانيال  رؤ�ة  وثيق مع  تتوافق �شلكٍ ، وتتايلةة مُ ات اعمليَّ الضخم أر�ع إمرباطور�َّ 

اد غ� املؤمن�  قَّ وفارس، وايلونان، وروما دلرجة أن انلُ   يمالك بابل، ومادإىل  تتايلة  هذه الصور األر�ع المُ بدقة    �ش�
   .من هذه املمالك األر�ع ىلع مرسح اتلار�خ ىلع األقل قد ُكتب بعد ظهور ثالث   باتلأ�يدن سفر دانيال إ يقولون

اتلار�خ البرشي،  م خطته عرب  ل�ن ال يشء يم�ن أن �سلب اهللا حقه يف أن ي�ون دليه خطة هلذا العالم، وأن يتمِّ 
ة إن ذروة هات� الرؤ�ت� هو ظهور صورة حتل �ل مجيع القوى السياسيَّ  علن هذه اخلطة نفسها لعبيده األنبياء.يُ أن  و

، حطَّ 
ً

ع يلمأل األرض  سَّ وم "َحَجٌر بَِغْ�ِ يََديِْن" اتلمثال الضخم ثم تيف العالم من أجل تنفيذ مقاصد اهللا يف الفداء. أوال
شخص مثل "ابن إ�سان" مع سحب السماء، ما �ش� إىل طبيعته  ). ثم يف الرؤ�ة اثلانية، أىت ٣٥-٣٤: ٢ال لكها (داني

 . ىلع مجيع أمم وشعوب األرض سلطانًا و�ًدا وملكوتًا مثل ابن إ�سان  أىت هذا الشخص املجيد اذلي نال ة. اإلهليَّ 
 ).   ١٤-١٣: ٧ُسلطانه سلطاٌن أبديٌّ لن يَُزول (دانيال 

يف بالط ملك بابل العظيم.    هذه الرؤى حول االنتشار العال� مللكوت اهللا املسيا� أثناء حياة دانيال املسيب  ت ظهر
،  وحدهإ�يل يهودي مقترص ىلع هذا الشعب رسالة ة اليت قد ت�ون مرتبطة بيف تناقض صارخ مع ال�عة اإلقليميَّ 

ات  مجيع اإلمرباطور�َّ  ا ىلع أنها تضملسيب تُظهر ملكة املسيَّ فإن األخبار السارة هلذه الرؤى املمنوحة دلانيال يف ا
ََطايَا،  دٍ دَّ ُ�  علم دانيال الحًقا أن اهللا القدير قد قىض بوقٍت يها. ق علوتتفوَّ  ةاألرضيَّ 

ْ
"تِلَْكِميِل الَْمْعِصيَِة َوَ�تِْميِم اخل

ُقدُّ 
ْ
وِس ال ةِ، َولَِمْسِح قُدُّ ْؤ�َا َوانلُّبُوَّ ، َوخِلَتِْم الرُّ بَِديِّ

َ
اَرةِ اِإلثِْم، َويِلُْؤَ� بِالرِْبِّ األ ر  ). و�سبب تصوُّ ٢٤: ٩وِسَ�" (دانيال َوِلَكفَّ

ت  �شتُّ و�سبب  األرض.    شعوب   جلميع ة، فإن هذه الرسالة جتلب الرجاءسيانيَّ ة للمملكة املدانيال تلأسيس سيادة اعمليَّ 
   .يم�ن اآلن فهم الطابع الشامل لرسالة اخلالص هذه للخطاة، شعب اهللا بالسيب
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  ذللك �ب أال يُنظر إىل جتر�ة إرسائيل يف السيب من منظور سليب تماًما.
ً

ط السيب الضوء ىلع   من ذلك، �سلِّ بدال
  . سيايس واحد  ىلع �تمع جغرايف(ملكوت املسيح)  ة  بعض أهم حقائق اإليمان املسييح. ال تقترص اململكة املسيانيَّ 

 . شمل مقاصد اهللا للفداء مجيع أمم وشعوب العالمل �ب

 

  كتاب  ألَّفوهو  . غندايف أوة األفر�قيَّ لكتاب املقدس اة ادلكتور أو. باملر رو�ر�سون هو مدير ونائب رئيس لكيَّ 
 ).  The Christ of the Prophets(  "املسيح اذلي عرفه األنبياء"

 

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