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  الفصل العاشر
  
  )2(النبوة 

  
  : النبويةالنصوصبعض القواعد لتفسير 

  . الظروف التي فيها أعلن النبي رسالتهآل ما يمكنك اآتشافه من اآتشف -1
أنظر الفصل  (تفسيرا صحيًحا ، تفسر استخدام النبي للغة المجازيةإحرص على أن -2

  ).السابق
ماثلة في مكان م هناك نبوات تإذا آان اآتشف ، نبوة معينةة قبل أن تحسم تفسير أي-3

 غالبا مااثلة تمالنبوات الم. نبياء العهد القديمأخرى، أل لنفس النبي أو في آتابات ،آخر
  . الضوء على بعضها البعضيُتلق

تتحدث عن   أنبياء مختلفينة ست فقرات موزعة بين ثالثنمثال ذلك هناك ما ال يقل ع
   :المسيح آالغصن

  .)2: 4شعياءإ(.." ا ومجًد يكون غصن الرب بهاًءفي ذلك اليوم "-أ
  ).1: 11شعياءإ("  وينبت غصن من أصوله،ىويخرج قضيب من جذع يسَّ "-ب
  .)5: 23رمياإ(..." ها أيام تأتي يقول الرب وُأقيم لداود غصن بر "-ج
  .)15: 33رمياإ(" ُأنبت لداود غصن البر... في تلك األيام "-د
  .)8: 3زآريا (" صنهأنذا آتي بعبدي الغ "-هـ
  .)12: 6زآريا(" هوذا الرجل الغصن اسمه "-و
 أو في قصة الكنيسة ، في قصة اإلنجيلتحققتما هي النبوات التي بدقة  الحظ -4

  . والحظ الطريقة والظروف التي تمت فيها،األولى
وآيف استفادوا  ، نبوات العهد القديم،درس الطريقة التي فسَّر بها الرب ورسلها -5
 وحيال تنسى أن آل هؤالء تكلموا وآتبوا ب.  أهم القواعد آلهاهكون هذت ربما .امنه

ومن . تبعهن لنا لكي إرشادي ي ولهذا السبب فإن طرق تفسيرهم ُتعتبر وح؛الروح القدس
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،  آانوا يعتبرون الكنيسة المسيحية وتاريخهاأغلب األحوال أن نالحظ أنهم في المهم
  .نبوات العهد القديمل تحقيقا

  
  :بعض األمثلة

هذا ما قيل ":  قائال وُيعلن، يقتبس بطرس هذه الفقرة في يوم الخمسين.29، 28: 2يوئيل
  .)17، 16: 2أعمال(ئيل النبي وبي

 أورشليم بخصوص جمع وهو يعطي حكما في م، يقول يعقوب.12، 11: 9عاموس
عوة اهللا شعبا له من د(وهذا توافقه أقوال األنبياء " :األمميين الذين تحولوا إلى المسيحية

: 15أعمال( "سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة: آما هو مكتوب) األمم
16 ،17(.  

 اعتبر )في البريةإسرائيل ( اهللا  عن شعبقيلت آل هذه األقوال التي .6، 5: 19خروج 
  .)9: 2بطرس1( في الكنيسة هاقيبطرس أن تحق

 قاله بطرس عن الكنيسة في ، في هذه اآلية ما قاله اهللا عن إسرائيل.23: 2هوشع
: 9رومية(في  ، الذين آمنوا، واستخدمه بولس بالتحديد عن األمميين،10: 2بطرس1

25(.  
  

  : النبويةنصوصالطرق المختلفة التي ُتفسر بها ال
  :طريقة الروحنة
ب  الرحاال عن أسلوب ها واألمثلة التي ذآرنا،ار آل النبوات حرفيًّال يجب أن ُتفسَّ

  .تؤيد هذا الرأينبوات العهد القديم في اقتباس واستخدام وتالميذه 
  

  :ينفيِّْرطريقة الَح
 يجب أن ُيفسَّر ، آخر في الكتاب المقدسء مثل آل جزمثله ، النبوينصإن ال

كتاب ال ": النبوات هودارسيهناك شعار سائد بين عدد آبير من . حرفيا آلما أمكن ذلك
 يرآز على التعبير بالطبع فإن آل الجدل ."يعني ما يقوله يقول ما يعنيه، والمقدس

 يتوقعون إعادة بناء بابل ،إن البعض الذين يتبنون وجهة النظر هذه"! آلما أمكن"
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، فإنهم يتوقعون إعادة بناء الهيكل 48 -40صحاحاتأحرفيا، وعلى أساس حزقيال 
لقد .  تقديم الذبائحمن طقوس القديمةال آثير من واستعادةاليهودي حرفيا في أورشليم 

 الرسالة إلى العبرانيين وبين ،وجهة النظر هذهبين توفيق ال إطالقاآان من غير الممكن 
آان يسلِّم  التي ،لك األلفي الُمفكرةينبذ و بل ، إلى أن يشك)آاتب هذا الكتاب(التي قادت 

  .بها من طفولته
  

 ،عامالته مع إسرائيل المفترض أن اهللا سوف يستأنف تآان ،بعد اختطاف الكنيسة
 من ، ويستخدمهم آأداة للحكم والتبشير طوال ألف سنة،وأنه سوف يبارآهم أآثر فأآثر
  .الرخاء األرضي غير المسبوق

  
يتطلعون إلى  –اآلن  اي أوجزناهتال –لك األلفي  الُمفكرةإن بعض الذين يرفضون 

د إلى الرب على  اليهوضمن ما تشمل رجوع تشمل روحية،فترة يقظة روحية وبرآات 
). 26: 11نظر روميةا( الرب يسوع ألجل شعبه ومجيء قبل نهاية العالم ،نطاق واسع

  ات؟تطلع تؤيد مثل هذه ال1: 3تيموثاوس2 ؛12: 24ولكن هل اآليات متى
  

 آلبليس لكم أن تعرفوا األزمنة واألوقات التي جعلها ا: "أمر واحدإن المؤآد هو 
 من ،شمل تحديد تاريخي للتفسير أسلوب السبب فإن أي لهذا. )7: 1أعمال(" في سلطانه

 ،دعونا ونحن نختم هذا الموضوع نتذآر أن ربنا يسوع المسيح. الواضح أنه غير آتابي
 هكذا فإنه ، آل الناموساستوفى في ذاتهفكما أنه .  وهدف آل نبوةروح النبوةهو نفسه 
، هذه )10: 19رؤيا(" وةإن شهادة يسوع هي روح النب. " وُيتمم آل نبوةحققسوف ي

والدافع الكلي ة، ي نبوة حقيقةة التي وراء النطق بأيدافعاآلية ربما تعني أن آل القوة ال
ثم ابتدأ من موسى ومن . " في المرآزإحكامضعه بيشهد ليسوع، وأن ي أنه و هللوحي

. )27: 24لوقا("  ُيفسِّر لهما األمور المختصة به في جميع الكتب،جميع األنبياء
باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي آان يدل ... الخالص الذي فتش وبحث عنه أنبياء"

" عليه روح المسيح الذي فيهم، إذ سبق فشهد باآلالم التي للمسيح واألمجاد التي بعدها
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، 18: 3 أعمال؛39: 5يوحنا" ( التي تشهد لي...فتشوا الكتب . ")11، 10: 1بطرس1(
  .)2: 3، 2: 1 رومية؛43 :10 ؛24

: 5متى(" لما جئت ألنقض بل ُألآمِّ. ال تظنوا أني جئت ألنقض الناموس أو األنبياء"
17.(  


