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 العبد املتألم وامللك املنترص 
 أيلك موت� بقلم 

نَّهُ  "تُو�ُوا،—اكن يوحنا املعمدان آخر أنبياء "العهد القديم"، ورساتله 
َ
ماَواِت  َملَُكوُت  اقرَْتََب  قَدِ  أل حتيك نلا  —"السَّ

هلم اهللا، اكن هدفهم هو  موا باللكمة اليت أعطاها ذوها. اكنت مهمتهم أن يتلكَّ باختصار عن مهمة األنبياء و�يف نفَّ 
،  ذللك. تنبيههمنذار انلاس وإرسالة مالئمة ملعارص�هم، واشتمل أسلو�هم ىلع أخبار عن األحداث اآلتية حىت يتم 

ماَواِت")، حىت يم�ن للناس هنا  اقرَْتََب  قَدِ تُو�ُوا" (و� رسالة للحارض)، وتنبأ أيًضا (" قال يوحنا "    َملَُكوُت السَّ
 . ٍت هو آ ملا  وا �ستعدُّ واآلن أن 

أننا نقع يف خطأ رؤ�ة أنبياء العهد    دلرجة "  ؤاتلنبُّ بمع� "  "نبوة"ىلع استخدام لكمة  هكذا. لقد اعتدنا    لك األنبياءاكن  
  ا ليك نقدر أن ن�تب تقو�مً لو اكنوا موجودين    كما   —إىل امليجء اثلا�ع  يتطلَّ اذلي  ،  اجلديدوأيًضا العهد    —  القديم

. لم  ةوظيفتهم انلبو�َّ لا" موىس بصفته "أبً  ثحي إىل املايضاألنبياء بل نظر ! ككذلليس للمستقبل.  ر�طةً أو نرسم خ
إىل جذورهم    للعودة"  الز�غان  رس�ع ة للحق اإلل�. لقد سعوا إىل اسرتداد شعب "الوديعة املوسو�َّ وا  يأتوا جبديد بل فرسَّ 

للعودة  ادلعوة  ولكنهم يف أثناء  .  )٣-١:  ٢رميا  إكما فعل أجدادهم (  عض الوقت،بل  اخلروج، ليس�وا مع اهللا،حدث  يف  
 ستقبل. إىل امل احلارض عن طر�ق تنبيه انلاس  تلناسبساتلهم زون راكنوا يعزِّ ، علنةات المُ يمان واألخالقيَّ إىل اإل

ماليخ    إىل)  م..ق  ٧٥٠حوايل  من اعموس ( —بعيد    منذ زمناعشوا    الرغم من أن األنبياءىلع  ر هذا أيًضا:  ل�ن تذكَّ 
هذا  قصدوا  هميقول الرب"، فإنكذا ه: "أعلنوا الرب نلا أيًضا. عندما  فإن الكمهم هو ما يقوهل —)م. ق.  ٤٠٠ حوايل (

من خالل    وليس   ا شخصيًّ م  ت�لَّ لو  نفسه  الرب    سيستخدمها   اليت اكن  اللكماتبالضبط  اكنت لكماتهم �    .بالضبط
  "قَِبَل  :ن موىس إيا هلا من وديعة ثمينة، تلك اليت نمتلك يف أسفارهم. قال استفانوس األنبياء. 

ً
قَْواال

َ
 يِلُْعِطيَنَا َحيَّةً  أ

وحُ  َ�ُقوُل " :ىلع أنه شيئًا  ٩٥) و�رى اكتب العرباني� مزمور ٣٨: ٧ الرسل (أعمال "إِيَّاَها  ُقُدُس  الرُّ
ْ
د  )، و�ؤ�ِّ ٧: ٣" (ال

وحُ   نَلَا   �َْشَهدُ : "٣٤-٣١:  ٣١رميا  إىلع أنه يف   ُقُدُس   الرُّ
ْ
يًْضا" (  ال

َ
اللكمة القديمة � اللكمة احلارضة. اإلهل اذلي  ف).  ١٥:  ١٠أ

) وتار�خ العهد  ٢٩: ٣شعب العهد القديم هم أجدادنا (غالطية  فكما أن. اليت ال تتغ�َّ   �اطبنا ب�لمتهال يتغ�َّ 
ْجلِ  ُكِتَب  فَُكِتَب  َسبََق  َما   القديم هو تار�نا السابق كشعب املسيح، هكذا، فإن "لُكَّ 

َ
 ). ٤: ١٥َ�ْعِليِمنَا" (رومية  أل

ً ُ�  ص ما اكن نقراءتها. إن إًذا، ال تمل أبًدا من قراءة أسفار األنبياء ثم إاعدة  طرح السؤال: ملاذا  ا فللوهلة األو�،  ا �ِّ
عن    تماًما يصح قوهل    ٦-٤:  ٢فإن أمثال    ال،ي حأىلع اإلجابة، ول�ن، ىلع    نص �شتمل لك    قال انليب هذا األمر؟ اعدةً 

 . �يف  ك�عن    يبحث  لكمته و�أنه  يبحث عناملعرفة � عطية من اهللا، وهو يعطيها ملن  إن  س كلك:  قدَّ الكتاب المُ 
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بايلوم اآليت،    فرحوا )،  ٥٦:  ٨د يف أسفار األنبياء، كيف أنهم، مثل إبراهيم (يوحنا  دَّ ل اآلن إىل "ك�" ُ� �ب أن نتحوَّ 
موا أي توار�خ. لم ي�تبوا نلا أنهم لم يقدِّ ر  و�الشخص اآليت، و�السماء اجلديدة واألرض اجلديدة اآلتية. ل�ن تذكَّ 

 للمجد العتيد أن يأيت. انتظاًرا الوالء للكمة اهللا   تلقديمباألحرى اكنوا يدعوننا  ، بلا تقو�مً 

لك  مُ  : )٣٧-٢٤: ٨٩مزمور  ؛١٦: ٧صموئيل  ٢مع داود (  الرب رأى اعموس املستقبل املسيا� من خالل طيف عهد 
:  ٦انظر غالطية    ؛١٥-١١:  ٩  األبدي (اعموس   ضمانوالالوجود املستقر،  وسرتدة،  اخلليقة المُ وداود، وسيادة ىلع العالم،  

من   تليس ملكتهأن يف ضوء تأ�يد �سوع  ١٥-١٤: ٩األرض املذكورة يف اعموس باملرتبطة الوعود �ب فهم ). ١٦
ة اليت ننت� إيلها  ليم املعنية � املدينة السماو�َّ أن أورش )، و� ضوء تعايلم العهد اجلديد ٣٦: ١٨هذا العالم (يوحنا 

بارزة   هذه  اسرتداد األرض فكرة ). ١٠-٩: ٢٢رؤ�ا ( والعتيدة أن تأيت ) ٢٦-٢١: ٤غالطية  ؛ ٢٢: ١٢لعرباني� بالفعل (ا 
 ). ٢١-١٩، ١٧ اآليات" (َمَواِر�ثَُهمْ   ...  يَرُِث " :ن شعب الرب إعو�ديا أيًضا، عندما قال سفر  يف 

.  ضعيفةلكنها السنة األو� مبهجة  زهورر. عمِّ مُ ومزهر �رد لكمة هنا عن اتلنبؤ واتلحقيق. فكر يف نبات أذكر 
يف   عما كرب موجودة الاكملة اكنت ورفإن الزهومع ذلك  ،سنوات من انلمو حىت تزهر ضعب الاكملة ورالزهق �ستغر

من   ا ما اكن مقصودً دائًما الاكملة  الزهور اكنت ر، ول�ن ال يوجد تناقض. ة وتطوُّ وجد استمرار�َّ يالزهرة األو�. 
ة واألبدية،  املدينة السماو�َّ أي  من هذا العالم،    تليس  يتال   اململكةاألو� أن ت�ونه من ابلداية. و�املثل، فإن    الزهرة

"حتقيق"   اعدةً عطية األرض واملدينة من ابلداية. بهذا املفهوم، فإن ما �سميه  أن ت�ون عليه    ئًما دا   مقصود   � ما اكن
 . منذ ابلداية  ا ائمً ا دوجودً ملا اكن م ايئوانله " املطلقهو "اتلحقيقوهو بالفعل "اكتمال" و "نضوج"، 

ودل يف  ا سيُ تنبأ بأن املسيَّ ، واملوضوع نفس ميخا  بعاتَّ . ؤللتنبُّ  ييسالرئاخلط د اعموس �َّ أالرت�� ىلع "داود" اآليت، ب
، ا، و�ىل عمله كراٍع إىل وادلة املسيَّ  شارةاإل�ستطرد،  مف، مع كونه لا ضأ أنه  هتماماملث� لال )، ومن ٢: ٥بيت حلم (

 ). ١٨-١٤: ٢انظر أفسس   ؛٥-٣ اآليات( ا"مً الَ وماكنته بصفته "سَ 

ة فشل  خلفيَّ  ىلع. ةن سفره من صورة ثالثيَّ ا. يتكوَّ انليب الرئييس اذلي تنبأ عن املسيَّ  هو مليخا رص ياء املعا ن إشعاك
ا ة حزقيَّ ضوء خطيَّ و�    ؛)١٢-٧حقييق من �سل داود (اإلصحاحات  ملك  ب  الرب وعد  بق�  ايلشعياء  إ  دأ�َّ ،  امللك آحاز

شعياء برسالة  إ نادى)، ٤-١: ٣٩عتماد ىلع اذلات () إىل طر�ق اال٦-٤: ٣٨عن طر�ق اإليمان بوعود اهللا ( هلحتوُّ يف 
من بابل  د عوأن شعبه سي ملِ عَ  ألنهو؛ )١٢: ٥٣-١٣: ٥٢ة (طيَّ سيحمل اخل اذلي "عبد الرب" عن  وتنبأ)، ١: ٤٠تعز�ة ( 
وهو  ،  اخلالص واالنتقام  جلباملمسوح اذلي سي  ارب حمُ بالتنبأ  فقد  حتت ح�م ملك غر�ب،    ا وسيظلُّ �، ويدون تغ

األمر اذلي سيكمله عند عودته   ،)٢١-١٦: ٤، انظر لوقا ٢- ١: ٦١الشخص اذلي قال الرب �سوع عن نفسه أنه هو (
 ).١٠-٧: ١الونييك �س ٢(
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بمعناها  �ب أخذها )، و� لكمة ٢٥-١٨: ١انظر مىت  ؛١٤: ٧شعياء إمن عذراء (شعياء إحبسب  ا امللكاملسيَّ دل وُ 
شخص  أنه اسمه علن يُ ). ٦-٢: ٩شعياء إيأيت بانلور، والفرح، واتلحر�ر (يف حد ذاته ميالده إن . واملبارش الواضح

اذلي  لك مُ والالسالم  لب�اذلي )، ٢١: ١٠ ؛٧ يةاآل ( نفسههو اهللا  يف الواقع،— )٦ يةاآل"، ا يبً جِ خارق للطبيعة ("عَ 
  اآليات ) ىلع األرض اجلديدة ( ٥-٢: ١١رب (الالعدل وب يملكإنه ). ٧ ةياآلدلاود (به  املوعود  ىلع العالم لكهال ينت� 

 ،شعياءإاليت يرسمها  الصورة اثلاثلةح توضِّ ). ١٠، ١ اآليات(  ، أبو داود �ىس)، وهو األم�، ألنه "قضيب" و"أصل" ٩-٦
  واالنتقام صورة امللك من حيث اخلالص لشعبه    ) ٦-١:  ٦٣  ؛١٢:  ٦٢- ١٠:  ٦١  ؛ ٣-١:  ٦١  ؛٢١:  ٥٩(املمسوح    حارب مُ ال   عن
 ). ٢٥-١٧: ٦٥وات اجلديدة واألرض اجلديدة ( ا ًسا السمؤسِّ األعداء، مُ   مجيع من

  ا اذلي يأيت "بالعدل" (حرفيًّ القدس روح الالعبد املمتلئ من هذا عبد الرب. عن ة شعياء بصورته املر�ز�َّ إهر اشت
دور أشمل أيًضا:   دليه ). ول�ن٤-١: ٤٢( اعلم األممإىل ) احلق اإلل� ه الرب وأعلنه ىلع أنه "القضاء"، أي ما أقرَّ 
ل العبد  ). حتمَّ ٦-١: ٤٩ ؛٢٢: ٤٨(  إىل الرب  اذلين ضلوا طر�قهم وفقدوا سالمهم عرتف� بالرب إاعدة األشخاص امل
 عن  ة حيث محل اخلطيَّ خلالص، اطر�ق ) � ١٢: ٥٣-١٣: ٥٢)، وثبت أن آالمه (٩- ٤: ٥٠طواًع أشد اآلالم (

ً
بدال

  رةهشعياء انلضوج الاكمل للزإ�هذه الطر�قة، رأى و). ١١: ٥٣بره هلم ( حسبان)، إىل جانب ١٢، ٦ - ٤: ٥٣( آخر�ن 
عطيلقد �. و�ِّ ال كهنة الة للاألو� يف اذلبائح الكفار�َّ 

ُ
أن  واحد أن يدرك أنه يف انلهاية ال يم�ن إال لشخص هل  أ

:  ٢٢لوقا  انظر    ؛١٢:  ٥٣شعياء  إ باسم عبد الرب، و�ن ندعو �سوع (الشعب. وقد داع هذا الشخص   عن  ي�ون بديًال 
٣٧.( 

تم رشاؤه  يحقيقة اخلالص اذلعبد وعن الشعياء إرميا وحزقيال شهادتهما إىل الصورة اليت رسمها إلك من  أضاف
). لم �رشح ١٨-١٥:  ١٠عرباني�  انظر    ؛٣٤-٣١:  ٣١رميا  إالعهد اجلديد (  منظورمن  رميا املستقبل املسيا�  إبادلم. رأى  

شعياء بالفعل. إ مهقدَّ أنه اكن يعتمد ىلع الرشح اذلي  شك كيف أن الرب سيغفر آثامنا وال يعود يذكر خطايانا. ال
كمال هيلك الرب يف وسط شعب الرب —  )، وقد رأى املستقبل �شلك مألوف دليه٣: ١اكن حزقيال اكهنًا (حزقيال 

، ؤه بنا  سيتمعن اهليلك اذلي  ا معمار�ًّ  ادً دَّ ُ�  ا صحاحات ليست وصفً ). هذه األ٤٨– ٤٠صحاحات (األ مًعا  املجتمع
يتم   ة. يمكننا أن �تمع حول اهللا القدوس فقط ح�مصطلحات كهنوتيَّ استخدام ق بعن احل انليب  ترص�حا ولكنه

 . ٦: ٨-١: ٧عرباني� و�   ٢رؤ�ة حزقيال يف أفسس  تق حتقَّ ة تلقديمها. توجد خدمة كهنوتيَّ   ح�تقديم اذلبيحة و

هذا  ا بوهد املسيَّ شُ  اذلي فيهالويح  عظمة ب ىلع أن تفرحعك شجِّ �ث� شهيتك و تُ  ةاملخترص ةر انلظه رجو أن تدع هذأ
منذ  اهللا يلك السيادة    ملد الرب �سوع املسيح وع د ىلع تفرُّ ؤات يؤ�ِّ غ� اتلنبُّ إن    .طو�ل  وقتقبل �يئه باكملة  القة  ادل

 زمن طو�ل.  
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 Look to" ( ة"انظر إىل الصخر  ف كتابؤلِّ بإ�لرتا، وهو مُ  بر�ستول يف تر�نييت للكية مديًرا  موت�  اكن ادلكتور أيلك 

the Rock.(   �ُ ث ايلومالكتاب املقدس يتحدَّ "  عنوانب  العهد القديمتفس�  سلسلة  ر  رِّ كما اكن أيًضا" )The Bible 

Speaks Today(. 

 

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