الدرس الخامس

 *  ٢٧متوز (يوليو)  ٢ -آب (أغسطس)

صرخة األنبياء

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية١ :صموئيــل ١٨-١٠ :٨؛ عامــوس ١٥-١٠ :٥؛ ميخــا ٨ :٦؛ تكويــن
١٣-١ :١٩؛ حزقيــال ٤٩ :١٦؛ إشــعياء .٢٣-١٥ :١
آيـة الحفـظ« :قـد أ ْخ َبـ َرك أيهـا اإلنسـان مـا هـو صالـح .ومـاذا يطلبه منـك الـرب ،إال أن
تصنـع الحـق وتحـب الرحمـة وتسـلك متواض ًعا مـع إلهـك» (ميخـا .)٨ :٦
أنبيــاء العهــد القديــم هــم مــن بيــن أكثــر الشــخصيات إثــارة لالهتمــام فــي الكتــاب
المقــدس .فأصواتهــم الحــا َّدة ،ورســائلهم الجريئــة ،وإحساســهم بالحــزن واألســى والغضــب،
أناســا ال يمكــن تجاهلهــم أو
وقيامهــم بتمثيــل رســائلهم فــي بعــض المناســبات ،جعلــت منهــم ً
ِ
التغاضــي عنهــم ،حتــى وإن كان وجودهــم غيــر ُمرح ًّبــا بــه دائ ًمــا لمــن هــم حولهــم.
أساسـا إلى شـعب إسـرائيل ويهـوذا ،وكانـوا يُنادون الشـعب المختـار للعودة
ا ُرسـل األنبيـاء ً
إلـى دعوتهـم فـي هللا .كان الشـعب وقادتـه ينجرفـون بسـهولة بواسـطة األصنـام وأنمـاط حياة
األمـم المحيطـة بهـم .كانـت مهمـة األنبيـاء )المهمـة غيـر ال ُمقَـ َّدرة) هـي حثّهـم علـى التوبـة،
أحيانًـا مـن خلال تذكيرهم بمحبة هللا لهم وأعماله السـابقة مـن أجلهم ،وأحيانًا أخرى بواسـطة
تحذيرهـم مـن العواقـب إذا هـم واصلـوا سـيرهم بعيـ ًدا عن هللا.
وكمــا ســنرى ،أيضً ــا ،أن ِمــن بيــن الخطايــا والشــرور التــي حــذر األنبيــاء القــادة والشــعب
منهــا وض َّدهــا ،كان مــن أهمهــا ظلــم الفق ـراء والمحتاجيــن والضعفــاء الذيــن بينهــم .نعــم،
عبــادة األوثــان كانــت ســيئة؛ نعــم ،إتبــاع ممارســات دينيــة كاذبــة كان ســيئًا؛ ولكــن ،نعــم،
اســتغالل الضعفــاء والمســاكين كان يســتوجب اإلدانــة ،أيضً ــا.
* نرجو الت ُّعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم ٣آب (أغسطس).
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األحد



 ٢٨متوز (يوليو)

دعوة متجددة للعدالة
على الرغم من خطة هللا التفصيلية لألمة اإلسرائيلية ،فإ َّن الشعب اإلسرائيلي ناد ًرا ما عاش حسب
دعوتهم .فلم ِ
تمض أجيال كثيرة بعد استقرارهم وتأسيسهم في األرض ،حتى طلبوا من صموئيل،
النبي والقاضي ،أن يُقيم عليهم ملكًا ليقود أ َّمتهم« :كسائر الشعوب» (١صموئيل .)٥ :٨



اقــرأ ١صموئيــل  .١٨-١٠ :٨مــاذا كان تحذيــر صموئيــل للشــعب كاســتجابة لطلبهــم
الحصــول علــى َملــك؟

أدرك صموئيــل أن مــا يحــدث كان خطــوة نحــو تشــبههم باألمــم األخــرى فــي جوانــب
أخــرى أيضً ــا .وبينمــا ســعى صموئيــل للتشــاور مــع الملــك األول ،شــاول ،لــم يمــض وقــت
طويــل قبــل أن بــدأت نبوتــه تُصبــح حقيقــة .حتــى فــي أوج عظمــة مملكــة إس ـرائيلية ،لــم
ينجــو داود وســليمان مــن تجــارب وفســاد وطغيــان الســلطة.
خــال عهــود حكــم ملــوك إس ـرائيل ويهــوذا ،كانــت إحــدى اســتجابات هللا هــي إرســال
أنبيــاء ل ُي ْعلِنــوا إرادتــه ول ُيذكِّــروا قــادة وشــعب إسـرائيل بمســؤولياتهم التــي أعطاهــا هللا لهــم
تجــاه المهمليــن والمنســيين فــي مجتمعهــم.
في كتابات األنبياء العبرانيين ،نرى نداء ودعوة ُمتكررة ومتجددة ل ُيح ُّبوا الحق وليقضوا
بالعدل في المجتمع .وفي مواجهتهم لعدم أمانة إسرائيل وقادتها ،كان األنبياء صوتًا دائ ًما و ُمل ًّحا
لِ َمن ال صوت لهم ،خاصة أولئك الذين كانوا يتألمون من فشل إسرائيل في إتِّباع إرادة هللا.
في تأمالته عن شوق ولهفة أنبياء العهد القديم ،يُقارن إبراهام جشوا حزقيال بين رضانا
وراحتنا وبين دعواتهم العاجلة وال ُمل َّحة للعدالة« :إ َّن األشياء التي أرعبت األنبياء ما تزال حتى
اليوم مظاهر يومية حول العالم أجمع… إ َّن نفاذ صبرهم على الظلم قد نعتبره هستيريَّا .نحن
بأنفسنا نشهد أعمال ظلم بشكل ُمستمر ،ومظاهر رياء ،وكذب ،وصخب ،وبؤس ،لكننا ناد ًرا
ما نزداد سخطًا أو ننفعل بشكل ُمفرط .بالنسبة لألنبياء حتى المظالم الصغيرة تستدعي جزا ًء
كون ًيا» (كتاب األنبياء[ ،نيويورك :إصدارات المجتمع اليهودي في أمريكا ،]١٩٦٢ ،صفحة .)٤ ،٣
مــا يُق ِّدمــه لنــا هــؤالء األنبيــاء هــو رؤيــة إلــى داخــل قلــب وعقــل هللا .فــي حديثهــم
بالنيابــة عــن هللا ،يمكنهــم أن يســاعدونا لرؤيــة الظلــم وال ُمعانــاة فــي عالمنــا مــن خــال عيــون
هللا المليئــة بالدمــوع .ولكــن هــذه الشــفقة هــي أيضً ــا دعــوة للفعــل ،للعمــل مــع هللا لتخفيــف
ول ُمعالجــة قهــر وحــزن أولئــك الذيــن هــم حولنــا.

كيــف يمكننــا أحيانًــا أن نســعى لنكــون «كســائر الشــعوب» فــي نــواحٍ قــد تكــون
ضــارة بنــا وباآلخريــن؟
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االثنني



 ٢٩متوز (يوليو)

عاموس
ـت أنــا نب ًيــا وال أنــا ابــن نبــي ،بــل أنــا را ٍع وجانــي ج ّميــز .فأخذنــي الــرب مــن وراء
«لسـ ُ
الضــأن ،وقــال لــي الــرب :اذهــب تنبــأ لشــعب إس ـرائيل» (عامــوس .)١٥ ،١٤ :٧
كان عامـوس صري ًحـا جـ ًدا فـي اعترافـه بنقـص مؤهالته ليكـون نب ًيـا ،ولكنه إذ يُق ِّدم رسـالته
إلـى األمـة اإلسـرائيلية ،يُظهـر مقـدرة واضحـة لجذب ُمسـتمعيه إلـى مـا أراد أن يُخبرهم به.
يبدأ بمالحظة عا َّمةُ ،معطيًا قائمة باألمم المحيطة — سوريا ،فلسطين ،فينيقيا ،آدوم ،عمون،
وموآب — موض ًحا تفاصيل جرائمهم وفظائعهم وأعمالهم الوحشية التي سيعاقبهم هللا ألجلها
(انظر عاموس  .)٣ :٢ -٣ :١من السهل أن نتخيَّل اإلسرائيليين يستحسنون الئحة اتهامات أعدائهم
هذه ،خاصة وأن الكثير من جرائم هذه األمم كانت قد و ِّجهت ضد اإلسرائيليين أنفسهم.
ثــم يقتــرب عامــوس أكثــر إلــى الوطــنُ ،معل ًنــا دينونــة هللا علــى شــعب يهــوذا ،الجــار
الجنوبــي إلسـرائيل فــي المملكتيــن — اللتيــن أصبحتــا منفصلتيــن .متحدثًــا بالنيابــة عــن هللا،
يستشــهد عامــوس برفضهــم هلل ،وعصيانهــم لوصايــاه ،والعقوبــات التــي ســتحل بهــم (انظــر
عامــوس  .)٥ ،٤ :٢مــرة أخــرى ،نســتطيع أن نتخيــل شــعب المملكــة الشــمالية يصفقــون بينمــا
يُشــير عامــوس إلــى األعمــال اآلثمــة للذيــن حولهــم.
ولكــن بعــد ذلــك يســتدير عامــوس إلــى جمهــوره .وبقيَّــة الســفر يُركِّــز علــى شــرور
إســرائيل ،ووثنيتهــم ،وظلمهــم ،وفشــلهم المتكــرر فــي نظــر هللا.

اقــرأ عامــوس ١١-٩ :٣؛ عامــوس ١،٢ :٤؛ عامــوس ١٥-١٠ :٥؛ وعامــوس  .٦-٤ :٨مــا هــي
الخطايــا التــي يُحـ ِّذر منهــا هنــا؟



فــي حيــن أن عامــوس ليــس دبلوماس ـ ًيا فــي لغتــه وإنذاراتــه هــي إنــذارات الهــاك ،فــإن
بتوســات ليعــودوا إلــى إلههــم .هــذا يشــمل تجديــد إحساســهم بالعــدل
رســالته ُمملَّحــة ُّ
والعنايــة بالفقـراء بينهــم« :وليجــر الحــق كالميــاه ،والبــر كنهــر دائــم» (عامــوس  .)٢٤ :٥اآليــات
القليلــة األخيــرة مــن نبــوة عامــوس تُشــير إلــى اســترداد ُمســتقبلي لشــعب هللا (انظــر عامــوس
« :)١٥-١١ :٩كانــت رســالة هللا إليهــم فــي أعمــق ســاعات ارتدادهــم وحاجتهــم القصــوى رســالة
غفـران ورجــاء» (روح النبــوة ،األنبيــاء والملــوك ،صفحــة .)٢٤٢

هــل هنالــك مــن أوقــات حيــن نحتــاج أن نكــون ُمســتعدين لنتكلــم بصرامــة لتصحيح
خطــأ؟ كيــف نميــز متــى يمكــن لمثــل هــذه اللغــة أن تكون ُمناســبة؟
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 ٣٠متوز (يوليو)

ميخا


«قــد أخبــرك أيهــا اإلنســان مــا هــو صالــح .ومــاذا يطلبــه منــك الــرب ،إال أن تصنــع
الحــق وتُحــب الرحمــة ،وتســلك متواض ًعــا مــع إلهــك» (ميخــا  .)٨ :٦مــا هــي الطــرق
التــي يمكنــك بهــا اآلن أن تعيــش حســب هــذه الكلمــات؟

اآليــة الــواردة فــي ميخــا  ٨ :٦ربمــا هــي واحــدة مــن أكثــر اآليــات المعروفــة فــي الكتــاب
المقــدس .ومــع ذلــك ،ومثــل آيــات أخــرى كثيــرة نصنــع منهــا شــعارات أو ُملصقــات إعالنيــة،
قــد نكــون أقــل درايــة بســياق اآليــة ممــا يمكــن أن نقــر بــه.


اقرأ ميخا  ،١١-٨ :٢وميخا  .١٢-٨ :٣ما الذي كان يفعله الشعب أدانه ميخا؟

إن حكم آحاز كملك على يهوذا ،أوصل شعب هللا إلى مستوى انحطاط جديد في التاريخ
وفي الحياة الروحية لألمة .كانت الوثنية وممارساتها الشريرة المختلفة في ازدياد .وفي نفس
الوقت ،وكما الحظ أنبياء آخرون أيضً ا من ذلك الوقت ،أن الفقراء استمر استغاللهم وتدميرهم.
لــم يكــن ميخــا نبــي إدان ـ ٍة أقــل مــن ُمعاصريــه .معظــم مــا جــاء فــي أصحاحاتــه الثالثــة
األولــى يُع ِّبــر عــن غضــب هللا وحزنــه علــى الشــر الــذي اقترفــه شــعبه ،باإلضافــة إلــى الخـراب
وال َّدمــار الــذي كان ســيقع عليهــم.
يتخـل عـن شـعبه .حتـى أصـوات األنبيـاء الحـا َّدة ورسـائلهم القاسـية كانـت
َّ
لكـ َّن هللا لـم
دالالت علـى اهتمام هللا المسـتمر بشـعبه .لقد أعطاهم إنذارات بسـبب محبتـه واهتمامه بهم.
لقـد تـاق ألن يغفـر لهـم وير ُّدهـم .ولـن يبقـى غاضبًـا إلى األبـد (انظـر ميخـا .)٢٠-١٨ :٧
هــذا هــو ســياق «المعادلــة» المعروفــة جي ـ ًدا — اصنــع الحــقِ ،
أحــب ال َّرحمــة ،واســلك
متواض ًعــا .قــد يبــدو األمــر هي ًنــا وبســيطًا ،ولكــن عيــش إيمــان كهــذا بطــرق عمليــة هــو أكثــر
تحديًــا ،خاصــة عندمــا يبــدو بــأ َّن فعــل ذلــك هــو خــارج عــن المألــوف فــي المجتمــع المحيــط.
فعندمــا ينتفــع اآلخــرون مــن الظلــم ،ويهــزأون بالرحمــة ويســتكبرون ،فــإ َّن صنــع الحــق
والعــدل ،و ُحــب الرحمــة ،والســلوك بتواضــع يتطلــب شــجاعة و ُمثابــرة .ومــع ذلــك ،فنحــن ال
نفعــل ذلــك بمفردنــا؛ فعندمــا نتصــرف بهــذه الطريقــة ،نكــون ســائرين مــع هللا.

ما هو الرابط بين فعل الحق والعدل ،ومحبة الرحمة ،والسلوك بتواضع أمام هللا؟
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األربعاء



 ٣١متوز (يوليو)

حزقيال
إذا كان لنــا أن نســأل مجموعــة مــن المســيحيين عــن خطايــا ســدوم ،فــإ َّن االحتمــاالت
هــي أن كثيريــن ســيندفعون لوصــف آثامهــا وخطاياهــا الجنســية المختلفــة باإلضافــة إلــى
أشــكال أخــرى مــن الفســاد واالنحـراف .وعلــى أيــة حــال ،فــإ َّن تكويــن  ١٣-١ :١٩يُقـ ِّدم صــورة
لمجتمــع مريــض و ُمش ـ َّوه أكثــر مــن جاهــز للهــاك.
ومع ذلك ،فمن ال ُمثير لالهتمام بما فيه الكفاية ،هو أ َّن اإلجابة هي أكثر تعقي ًدا من مجرد
ذلك .فكِّر في وصف حزقيال« :هذا كان إثم اختك سدوم :الكبرياء والشبع من الخبز وسالم
االطمئنان كان لها ولبناتها ،ولم تشدد يد الفقير والمسكين» (حزقيال  .)٤٩ :١٦ومع أنه من
الواضح بأ َّن الرب لم يكن ليتغاضى عن أشكال الفساد األخرى الموجودة في المدينة ،إال أن تركيز
حزقيال هنا كان على الظلم االقتصادي وقلَّة العناية بهؤالء الذين هم في حاجة.
هل من الممكن أن تكون هذه الخطايا االقتصادية ،في عيني هللا ،بنفس سوء الخطايا الجنسية؟
كـون حزقيـال جـاء بعـد أيـام عامـوس وميخـا وإِشَ ـ ْع َياء ،فقـد كانـت نبوءاتـه المبكرة ت ُشـبه
فـي نبرتهـا صـوت اإلنـذار بالخـراب والدمـار اآلتـي .ومـع ذلـك ،فبعد سـقوط أورشـليم على يد
البابلييـن وتـ َّم أخـذ شـعبها كأسـرى ،تحـ َّول تركيـز حزقيـال بالكامل إلـى وعود هللا باالسـترداد.



اقـرأ حزقيـال  .١٦-٧ ،٤-٢ :٣٤قـارن بيـن تقييـم هللا لقـادة ( ُرعـاة) إسـرائيل الفاسـدين
وبيـن رعايتـه هـو .كيـف تتناقـض معاملتهـم مـع أضعـف «الغنم» مـع أسـلوبه وطرقه؟

بالرغــم مــن الســوء الــذي كانــوا عليــه ،حتــى أنهــم قُورنــوا بســدوم ،فــإ َّن الــرب كان ال
يـزال يمــد يــده لهــم علــى رجــاء أن يبعدهــم عــن شـ ِّرهم .فــي خطــة هللا ال ُمجـ َّددة لشــعبه،
ســيعودون إلــى أرضهــم ،وستُســترد أورشــليم ،وس ـ ُيعاد بنــاء الهيــكل .واألعيــاد التــي أعطاهــا
وستقســم األرض مــرة أخــرى بالتســاوي بيــن الشــعب كميـراث لهــم
هللا سـ ُيحتفى بهــا مجــد ًدا
َّ
(انظــر حزقيــال  .)٢٩ :٤٨ -١٣ :٤٧يبــدو واض ًحــا أ َّن قصــد هللا كان أ َّن خطتــه لشــعبه ،كمــا
أُعطيــت أولً إلــى موســى وشــعب إس ـرائيل بعــد إنقاذهــم مــن مصــر ،تبــدأ مــن جديــد مــع
الســبي .وهــذا كان يشــمل االهتمــام باألعضــاء األضعــف فــي المجتمــع،
عــودة شــعبه مــن َّ
باإلضافــة إلــى أولئــك الذيــن قــد يعتبــرون غربــاء أو نــزالء.

ُرصــا ثانيــة — وأكثــر —
مــا هــي األهميــة بالنســبة لــك أن إلهنــا هــو إلــه يُقــدِّ م ف ً
حتــى لشــعبه الذيــن أخطــأوا بعــد أن كانــت لهــم الفرصــة ليتخــذوا ق ـرارات أفضــل؟
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الخميس



 ١آب (أغسطس)

إشعياء
اقرأ إشــعياء ٢٣-١٥ :١؛ إشــعياء  ،١٥-١٣ :٣إشــعياء  .٨ ،٧ :٥كيف ت َِصف رد أو اســتجابة
النبــي لمــا يشــاهده فــي المجتمــع ال ُمحيــط به؟



عظــة إشــعياء االفتتاحيــة — األصحاحــات الخمســة األولــى — هــي خليــط مــن االنتقــادات
الالذعــة لنــوع المجتمــع الــذي أصبــح عليــه شــعب هللا ،إنــذارات بالدينونــة القادمــة كَــ َر ٍد
علــى رفضهــم هللا واســتمرارهم فــي فعــل الشــر ،وعــروض بالرجــاء إذا رجــع الشــعب إلــى
هللا وأصلحــوا حياتهــم ومجتمعهــم .ولكــن ربمــا كان الشــعور األقــوى الــذي يصلنــا مــن خــال
كلماتــه هــو اإلحســاس بالحــزن .وبنــا ًء علــى إدراكــه هلل ومــا يريــده هللا لشــعبه ،ينــوح النبــي
علــى مــا قــد فُ ِقــد ،وأعــداد النــاس الذيــن ال حصــر لهــم مــن ال ُمتألِّميــن ،والدينونــة التــي
ســتأتي علــى األمــة.
يســتمر إشــعياء علــى هــذا النمــط خــال خدمتــه النبويــة .فهــو يحــثّ الشــعب ليتذكَّــروا ما
فعلــه هللا ألجلهــم .وهــو يُقـ ِّدم لهــم أيضً ــا الرجــاء لمــا يريــد هللا أن يفعلــه لهــم فــي المســتقبل.
وهكــذا ،عليهــم أن يطلبــوا الــرب اآلن ،أل َّن هــذه العالقــة المســتج ّدة معــه ستشــمل التوبــة عــن
أخطائهــم الحاليــة وتغييــر الطريقــة التــي يعاملــون بهــا اآلخرين.
فــي األصحاحيــن  ٥٨و ،٥٩يعــود إشــعياء بصفــة خاصــة إلــى االهتمــام بالعــدل .ويصــف
مجــد ًدا مجتم ًعــا فيــه «قــد ارتـ َّد الحــق إلــى الــوراء ،والعــدل يقــف بعيـ ًدا .ألن الصــدق ســقط
فــي الشــارع واالســتقامة ال تســتطيع الدخــول» (إشــعياء  .)١٤ :٥٩ولكنــه يؤكِّــد أيضً ــا أن هللا
ُمــدرك لذلــك وأن هللا ســين ِّجي شــعبه — «ويأتــي الفــادي» (إشــعياء .)٢٠ :٥٩
عبر كل سفر إشعياء ،جزء كبير من انتباه النبي ُمو َّجه إلى إعالن مجيء المسيا ،ذاك الذي
سيعيد أخي ًرا تأسيس ُحكم هللا على األرض سيجلب العدل والرحمة والشفاء واالسترداد معه.

اقــرأ إشــعياء ٧ ،٦ :٩؛ إشــعياء ٥-١ :١١؛ إشــعياء ٧-١ :٤٢؛ إشــعياء  .٦-٤ :٥٣كيــف
تتوافــق هــذه النبــوات مــع مــا تفهمــه أنــت عــن حيــاة وخدمــة ومــوت يســوع؟ مــا
الــذي تقترحــه هــذه النبــوات عــن القصــد والهــدف مــن مجيئــه إلــى هــذا العالــم؟

الجمعة



 ٢آب (أغسطس)

لمزيــد مــن الــدرس :اقــرأ لــروح النبــوة ،مــن الفصــل الــذي يحمــل عنــوان «الســبي
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اآلشــوري» ،صفحــة ٢٤٨-٢٣٩؛ ومــن الفصــل الــذي يحمــل عنــوان «دعــوة إشــعياء» ،صفحــة
 ،٢٦٤-٢٥٧مــن كتــاب األنبيــاء والملــوك.
«لقــد رفــع األنبيــاء أصواتهــم ُمحت ِّجيــن ضــد الظلــم والجــور والتَّــرف واإلس ـراف وإقامــة
الوالئــم والســكر ،والخالعــة والفجــور الفظيعــة — رفعــوا أصواتهــم ُمحت ِّجيــن ضــد تلك الشــرور
ال ُمتفشِّ ــية فــي عصرهــم ،ولكــن عبثًــا كانــت احتجاجاتهــم وعبثًــا كان تشــهيرهم بالخطيــة»
(روح النبــوة ،األنبيــاء والملــوك ،صفحــة .)٢٤١
بالنســبة إلــى إشــعياء« :كانــت دالئــل المســتقبل ُمثبطــة للهمــم مــن جهــة أحــوال الشــعب
االجتماعيــة .فالنــاس إذ كانــوا ُمتعطِّشــين إلــى الكســب ،كانــوا يصلــون بيتًــا ببيــت ويضمــون
حقـ ًـا لحقــل… لقــد ح ـ َّرف النــاس العــدل ولــم يظهــروا عط ًفــا أو إشــفاقًا علــى الفق ـراء…
بــل حتــى القُضــاة الذيــن يقتضيهــم واجبهــم حمايــة الضعفــاء العاجزيــن ،ص ُّمــوا آذانهــم عــن
ســماع صرخــات المســاكين والبؤســاء واألرامــل واأليتــام…
«ففي مواجهة مثل تلك الظروف لم يكن أم ًرا مستغربًا ،عندما دعي إشعياء في آخر سني
ُحكم عزيا ليحمل إلى يهوذا رسالة إنذار وتوبيخ من هللا ،أن ينكمش ويتراجع أمام جسامة تلك
المسؤولية .فقد عرف جي ًدا أنه سيواجه ُمقاومة عنيدة» (صفحة .)٢٦٠-٢٥٩
«ينبغي أن تقبل هذه األقوال الصريحة التي نطق بها األنبياء على لسان الرب بوصفها صوت
هللا لكل نفس .وينبغي لنا أيضً ا أال نضيع أية فرصة من فرص القيام بأعمال الرحمة والتبصر
الرقيق واللطف المسيحي للمثقلين والمظلومين والمضطهدين» (صفحة )٢٧٨-٢٧٧

أسئلة للنقاش:
 .1غال ًبـا مـا نفهـم أنَّ دور النبـوة هـو التنبؤ بالمسـتقبل .كيف غ َّيـرت معرفتك بتركيز
أنبيـاء العهـد القديـم علـى العالم الذي عاشـوا فيه ،مـن مفهومك عـن دور النبي؟

 .2حيـاة ورسـالة األنبيـاء تُظهـر مـدى صعوبـة وخطورة الوقـوف للحق .لمـاذا تعتقد
أنَّهـم فعلـوا مـا فعلوه وتكلَّمـوا بالطريقـة التي تكلَّمـوا بها؟

 .3فـي كتابـات األنبيـاء ،يبـدو وكأن هللا كان يبـدّ ل بيـن كونـه غاض ًبـا وبيـن إظهـاره
اهتما ًمـا عميقًـا بشـعبه .كيـف توفِّـق بيـن هذيـن الجانبيـن مـن صفـات هللا؟
ملخــص :كان أنبيــاء العهــد القديــم عاطفييــن ومتح ِّمســين ،وفــي كثيــر مــن األحيــان
كانــوا مدافعيــن عــن طريــق هللا وإرادتــه لشــعبه بغضــب واضطـراب .هــذه العاطفــة شــملت
تركيـ ًزا قويًــا علــى إنصــاف الفقـراء والمظلوميــن ،عاكســين بذلــك االهتمــام الــذي ع َّبــر عنــه هللا
نفســه .إ َّن دعــوات األنبيــاء للرجــوع إلــى هللا شــملت وضــع نهايــة للظلــم ،وهــو شــيء وعــد
هللا أيضً ــا بعملــه فــي رؤيتــه لمســتقبل أفضــل لشــعبه.
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