
https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ١   جم�ع الحقوق محفوظة ٢٠٢٠ ©

 محاة العهد 
 بقلم أر. يس. سربول 

سم باملفارقة". اكنت هذه العبارة االفتتاحية  : "اكن إ�سانًا عظيًما يتَّ من قبيلاكنت  لكنها  ،ر اللكمات بدقةال أتذكَّ 
 Douglas(ماكآرثر  دوجالسس�ة القائد العسكري يف كتابته ل) William Manchester(بقلم ويلم ما�شسرت 

MacArthur ( َّد األوجه ال يم�ن وصف معدنه �سمة  تعدِّ مُ  رجلٍ كيظهر ماكآرثر  . يف هذا العمل،ةالالكسيكي
األوجه  ةدتعدِّ مُ ات ات وسلو�يَّ سؤويلَّ هلم مواحدة. ينطبق األمر ذاته ىلع أنبياء العهد القديم، إذ اكنوا أشخاًصا 

، اكن أنبياء إرسائيل و�ء  ا هؤالء األنبياء:بعاد. فيما ي� بعض األدوار اليت قام بهاألو
ً

. فهم لم يقولوا:  اإلعالنأوال
الكمهم ونبواتهم بعبارة "هكذا يقول الرب". ىلع الرغم من انلظرة العامة إىل أنبياء العهد   أون". بل اكنوا يبدرأي"يف 

، ل�ن يف الواقع انطوى ُجل �شاطهم ىلع  آٍت  ؤ بما هوة، أي اتلنبُّ بأنهم رجال انلبوَّ  اإلعالنالقديم باعتبارهم و�ء 
 . أي أنهم اكنوا يعلنون لكمة اهللا يف زمنهم ألجياهلم.اتلرص�ات

ب� عمل اإلصالح والعمل  هنا ق فرِّ صلح�. ال بد أن نُ ل ابُلعد اثلا� دلور أنبياء العهد القديم يف كونهم مُ تمثَّ 
القديم يف اجتثاث انلظام الطقيس لألمة أو ختر�به أو حىت اتلقليل منه. بل  اثلوري. إذ لم ت�ن رغبة أنبياء العهد 

دعوا الشعب إىل العودة إىل اإليمان القو�م ال أن يهجروا تار�هم. لقد دعوا إىل العودة إىل رشوط العهود األو� اليت  
ة  قيقيَّ احل عبادة ، بأن يمارسوا الأقامها اهللا معهم، بأن يطيعوا انلاموس اذلي أعلنه اهللا من خالل موىس، بل األهم

ة، واملظاهر  ت باتلقايلد الشلكيَّ قاوموا جبرأة وشجاعة اتلعنُّ  كما ة والر�اء. الوثنيَّ  أشاكلعن مجيع  اليت ختتلف
  ة. أو الطقسيَّ   ،ةأو اخلارجيَّ   ،ةيف انتقادهم لم ينكروا أو يرفضوا املراسيم الرسميَّ   لكنهمف الطقيس.  ة، واتلعسُّ اخلارجيَّ 

. إذ  عرص األنبياء أثناءة ف ارتبطا بتلك املفاهيم اليت فضحت ر�اء العبادة ايلهوديَّ ت واتلعسُّ ألن لك من اتلعنُّ 
  ة.والطقسيَّ  ،ةواخلارجيَّ  ،ةالعبادة الزائفة هذه املراسيم الرسميَّ  أنماطت شوهَّ 

لت بنية هذه  ق بالعالقة ب� اهللا وشعبه. تمثَّ فيما يتعلَّ ة ناموسيَّ  نتائجثاثلًا، محل انليب دور حا� العهد. إذ اكن هناك 
  ازاة ىلع ��ذلك و ،العصيانىلع عقو�ة  اكن هناكوعقو�ات.  ا نت مجيع العهود رشوطً العالقة يف العهد، إذ تضمَّ 

عيه ضدهم، وإلعالن   دعوى يلُقيموا  الو�ء الطاعة. وحينما انتهكت إرسائيل رشوط عهدها، أرسل اهللا ُمدَّ
يلقول هلم إن   إىل االجتماع الرس�شعب إرسائيل  داع لشعب. نقرأ هذا يف إعالن هوشع انليب ح� امع ومته خص

ث ال  ، حب�م انلاموس، األنبياء إىل اتلحدُّ �جرائها . إذ دفع إعالن مثل هذه اخلصومة وشعبه لرب خصومة معل
ع� باإلنابة عن اهللا ينطقون بالشعب  ككهنة مدافع� عن  وغضبه عليهم. ة اهللادينون، بل ُمدَّ
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. إذ قد بُنيت إرسائيل ىلع �شلك ملموس ، أن ي�ون ضمً�ا لألمة ا ا ومجاعيًّ إرسائيل، فرديًّ يف يب انلل دور رابًعا، تمثَّ 
د ب� رجال ادلين ورجال ادلولة. فعندما اكن يز�غ رجال ادلولة  تشدِّ فصل مُ  لم ي�ن هناكنظام ح�م دي� إل�. 

عود بعض أسباب احلياة تابلناء األخاليق لألمة، اكن انليب هو من ينخس ضمائر الشعب وامللوك. ووالشعب عن 
م األمَّ   م �شجاعةٍ املحفوفة باملخاطر اليت اكن يعيشها األنبياء إىل دعوتهم للتلكُّ  ة، اذلين منهم لم يقبلوا وجبرأة إىل ُحاكَّ

صموئيل  ٢ة ( حقيقيَّ  صت إىل الكم ناثان انليب، واستجاب بتو�ةٍ ن هم ىلع شالكة داود اذلي أنالتهم. إذ ندر مَ تدخُّ 
ْخآُب ما سلك معظم امللوك طر�ق  ). اعدًة ١٥-١: ١٢

َ
  ١أ وداعهم إىل اتلو�ة (طابل� إزهاق روح ذاك انليب اذلي جترَّ أ

ينوط بالكنيسة أي دور  عرف بالفصل ب� الكنيسة وادلولة، ال ا يف ثقافتنا، اليت تنطوي ىلع ما يُ ). أمَّ ٣-١: ١٩ملوك 
ة، وأن تدعو ادلولة إىل اتلو�ة  أن ت�ون ضم� هذه األمَّ  ة الكنيسةة. ل�ن من مسؤويلَّ ة حلُ�م األمَّ أو مسؤويلَّ 

  الرب.  مقاصدح� تتشيطن وختفق يف خدمة 

ج منها أنبياء يعملون  يتخرَّ ة، ة. أقيمت بالفعل مدارس المتهان انلبوَّ الشخصيَّ  قُساُة أخً�ا، ُعرف عن األنبياء أنهم 
بينما اكن األنبياء  .إرسائيلالكذبة يف نبياء األن صاروا مَ هؤالء هم بتجارتهم هذه لكسب رزقهم. حبسب اتلقليد، 

ة ملقاومة اجلموع واألنبياء الكذبة. لقد  ة، وتلقوا دعوة إهليَّ من تقابلوا مع اهللا بمفردهم يف الرب�َّ  ون هم اعدًة احلقيقيُّ 
ق األنبياء الكذبة عدًدا اذلين احتدوا يف معاداتهم للحق إرميا، ىلع سبيل املثال، باخلزي والكرب دائًما تلفوُّ شعر 

فه بأنه  ه وعرَّ لبعل. ل�ن اهللا وخبَّ لاذلي لم ير�ع  الوحيدإنه  وشجاعة. ومثله إيليا اذلي ظنَّ  اذلي أعلن عنه جبرأةٍ 
ح هذه احلوادث اعتياد أنبياء العهد القديم ىلع ادلعوة، مرة بعد  توضِّ بعل.  لحفظ نلفسه سبعة آالف نفٍس لم تر�ع ل

فهم يف حاالت كث�ة  وثقافة فاجرة. فلم يرتدوا عن حق اهللا، ما لكَّ  علمانيَّةأخرى، للوقوف بمفردهم أمام أمة 
لرسل حبسب لغة  هم او—اإلعالن ست كنيسة العهد اجلديد و�ء حياتهم. فع� مناكب أنبياء العهد القديم، أسَّ 

 ن أساس كنيسة املسيح هو أساس األنبياء والرسل.فإ  وهكذاالعهد اجلديد. 

 

 St. Andrews(رو دْ أنْ  �ِس القدِّ  كنيسةِ  اعةِ رُ  أحدَ  �، و�نَ ونِ جُ يِل  ماِت دَ خَ  ةِ ئَ هيْ  ُس سِّ ؤَ مُ  وَ ول هُ . سرْبُ . يِس ادلكتور أرْ 

Chapel  ( َالكتاِب   ةِ يَّ للُكِّ   رئيٍس   َل أوَّ   �دا، كما اكنَ ورِ فلُ   سانفورد بواليةِ   ةِ يف مدين   ْ  Reformation(  الحْص لإلِ   ِس دَّ قَ مُ ال

Bible College( َلََّف  وَ هْ . و
َ
 ا يف َذلَِك "مَ ، بِ تاٍب كِ   ةِ مائَ  نْ مِ  رَثِ أ�ْ  أ

ُّ
 .)Everyone’s A Theologian( "يُّون�ِ ا الهوُ نَ لُك

 

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