الرد علي هل ياتي انبياء بعد المسيح
؟ متي  11 :42و 42
Holy_bible_1

الشبهة

بأنبياء بعده كما يقول القس عبد المسيح بسيط؟!  ..هل ال يكون النبي نبيا ألن يسوع لم يتنبأ
الكتاب المقدس يقول كل هؤالء كانوا انبياء ورسل بعد يسوع و الغريب أن عبد المسيح بسيط
اعمال الرسل  .. 1 :11انبياء ومعلمون" هناك يؤمن بهم؟ " ..وكان في انطاكية في الكنيسة
والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلّمين" والبعض انبياء يكونوا رسال البعض ان ايضا "وهو اعطى
معلمين ثم قوات وبعد ثالثا ثانيا انبياء اوال رسال  ..أضف إلى ذلك "فوضع اهلل اناسا في الكنيسة
او روحيا نبيا يحسب نفسه ذلك مواهب شفاء اعوانا تدابير وانواع ألسنة"  ..رابعا "ان كان احد
وسيال اذ كانا خامسا "ويهوذا ..كورنثوس األولى  13 :12اليكم انه وصايا الرب" فليعلم ما اكتبه

"وشدداهم وعظا االخوة بكالم كثير نبيين هما ايضا

الرد

في البداية هناك فرق بين االنبياء الذين ياتون باسم انفسهم وبين الذين ينالون موهبة النبوة من
المسيحيين بالروح القدس الحال فيهم
فانبياء العهد القديم الذين تنبؤا بحلول روح اهلل القدوس عليهم ( وليس بارسال كائن غريب هاوي
من السماء يدعي جبريل ) وكل انبياء العهد القديم كان محور نبواتهم هو المسيح اما مباشرة او
لمملكة اسرائيل برموز للمسيح
سفر العدد 42 :11
فَ َن َز َل َّ ِ
َخ َذ ِم َن الرو ِح الَِّذي َعلَ ْي ِه َو َج َع َل َعلَى َّ
ين َر ُجالً
س َح َابة َوتَ َكلَّ َم َم َع ُهَ ،وأ َ
الس ْب ِع َ
الرب في َ
وخَ .فلَ َّما حلَّ ْت علَ ْي ِهِم الروح تََن َّبأُوا ،و ِ
يدوا.
الش ُي َ
لك َّن ُه ْم لَ ْم َي ِز ُ
ُ
َ
َ
َ

سفر العدد 42 :11
وح ُه
اء إِ َذا َج َع َل َّ
ش ْع ِب َّ
فَقَ َ
ت ُك َّل َ
ت لِي؟ َيا لَ ْي َ
وسىَ « :ه ْل تَ َغ ُار أَْن َ
الرب ُر َ
الرب َكا ُنوا أَ ْن ِب َي َ
ال لَ ُه ُم َ
َعلَ ْي ِه ْم».

سفر التثنية 2 :12
ضع موسى علَ ْي ِه ي َد ْي ِه ،فَ ِ
ان قَِد امتَلَ ر ِ
يل
س َرِائ َ
َوَي ُ
شوعُ ْب ُن ُنون َك َ
وح ح ْك َمة ،إِ ْذ َو َ َ ُ َ َ َ
ْ ُ َ
سمعَ لَ ُه َب ُنو إِ ْ
َ
ِ
وسى.
صى َّ
الرب ُم َ
َو َعملُوا َك َما أ َْو َ

سفر القضاة 11 :1
ِ
ش ْعتَا ِي َم َملِ َك
يلَ .و َخ َر َج لِ ْل َح ْر ِب فَ َدفَعَ َّ
وح َّ
س َرِائ َ
ان ِر َ
الرب لِ َي ِد ِه ُكو َ
ش َ
فَ َك َ
الربَ ،وقَ َ
ان َعلَ ْيه ُر ُ
ضى ِإل ْ
شِ
ش ْعتَا ِي َم.
ان ِر َ
اعتََّز ْت َي ُدهُ َعلَى ُكو َ
امَ ،و ْ
أ ََر َ

سفر القضاة 12 :6
ب ِبا ْل ُبو ِ
اءهُ.
وح َّ
الرب ِج ْد ُع َ
ق ،فَ ْ
ون فَ َ
ض َر َ
س ُر ُ
يع َزُر َو َر َ
اجتَ َم َع أَِب َ
َولَ ِب َ

سفر القضاة 42 :11
شتَأُو َل.
وح َّ
ص ْر َع َة َوأَ ْ
الرب ُي َحرُك ُه ِفي َم َحلَّ ِة َد َ
َو ْابتَ َدأَ ُر ُ
انٍ َب ْي َن ُ

سفر صموئيل األول 11 :16

ِ
َخ َذ صموِئي ُل قَر َن الد ْه ِن ومسح ُه ِفي و ِ
الرب َعلَى َد ُاوَد ِم ْن ذلِ َك ا ْل َي ْوِم
وح َّ
سط إِ ْخ َوِتهَ .و َح َّل ُر ُ
ََ ََ
َ َ
ْ
فَأ َ َ ُ
فَ ِ
ام ِة.
ب إِلَى َّ
ص ُموِئي ُل َوَذ َه َ
ام َ
َ
الر َ
صاع ًدا .ثُ َّم قَ َ

سفر صموئيل الثاني 4 :41
ِ
ِ
س ِاني.
وح َّ
ُر ُ
الرب تَ َكلَّ َم ِبي َو َكل َمتُ ُه َعلَى ل َ
وغيرها الكثير جدا عن تاكيد ان انبياء الرب هم من حل عليهم روح الرب
والرب الذي كان يتعامل معهم ويظهر لهم هو الرب يهوه في ظهوراته الكريستوفانيا
فالنبي في الفكر الكتابي مصطلح النبي :كلمة "نبى" ُمشتقة من الفعل "تنبأ" ،بمعنى الشخص الذي
يتكلم أو يكتب ما يجول في خاطره ،دون أن يكون ذلك من نفسه أو من أفكاره الشخصية؛ بل
ِ
صادر بإرشاد من روح اهلل القدوس الحال فيه.
وعنت النبوة عند اليهود األخبار عن اهلل وخفايا مقاصده ،وعن األمور المستقبلية ومصير الشعوب
عددا
والمدن ،واألقدار ،بوحي خاص منزل من اهلل على فم أنبيائه المصطفين .وعرف العهد القديم ً
كبير من األنبياء .وكان محور نبواتهم عن مجيء المسيح ،وهن التمهيد لمجيئه ،وعن الشريعة
ًا
الموسوية ومصير اليهود والشعب المتعاملة معهم والمجاورة لهم .وتكاثر عدد أنبياء حوالي القرن
الحادي عشر قبل الميالد ،وخاصة في الرامة ( 1مم  .)42-12 :12وكلن همهم تقوية اإليمان
باهلل وتشجيع اليهود على الصمود في وجه الفلسطينين وأصنامهم .وأطلق على طالب تلك
المدارس اسم أبناء األنبياء .وكان صموئيل من ابرزهم ،حتى قرن اسمه بموسى وهارون (مز

 6 :22وار  1 :12واع  .)42-44 :1وتأسست لبني األنبياء مدارس أخرى ،في بيت ايل واريحا
وسيدا (1
والجلجال وغيرها ( 4مل  1 :4و 2و 13 :2و .)1 :6وكان رئيس المدرسة يدعى ًأبا
ً
صم  14 :11و 4مل  )1 :4وكانت مناهج المدارس تشتمل تفسير التوراة وتعلم الموسيقى
والشعر .ولذلك نمت في تلك المدارس موجة الشعر والغناء واللعب على آالت الطرب عند التالميذ
(خر  41 :12وقض  2 :2و1 :2و 1صم  2 :11و 4مل  12 :1و 1اخبار  .)6 :42وكانت
معيشتهم في منتهى البساطة وكانوا يتعودون على التقشف واالكتفاء بالقليل والتنسك وقبول
االحسان البسيط ( 1مل  3-2 :13و 4مل  11-3 :2و 13ومت  .)2 :1وكان اهلل يختار من
عددا ويقبلهم انبياء له ليعلموا الشعب بما يريده منهم ويختصه بوحيه .اال انه
بين هؤالء التالميذ ً
كان بين االنبياء من لم يدخل تلك المدارس ،امثال عاموس (عا  .)12 :3وكان انبياء اهلل
يواجهون مزيفين لالصنام والهياكل الوثنية-وااللهة اشيرة ايام الملكة ايزابيل الفينيقية االصل (1
مل  .)12 :13كما كانوا يواجهون االنبياء الكذبة عند اليهود انفسهم ،من اصحاب االرواح
الشريرة في نفوسهم.
كان االنبياء من عمادة الحياة في المجتمع العبراني .وكانوا ،مع الحكماء والكهنة ،مستشاري
الدولة ومقرري مصائرها زمن السلم وفي الحروب (ار  )13 :13فقد أرسلهم اهلل ليعلنوا مشيئته
وليصلحوا االوضاع االجتماعية والدينية ( 4مل  11 :13وار  )2 :42وليخبروا الشعب عن
المسيح اآلتي لتخليص العالم .وكان لهم اثر كبير في توجيه الشعب نحو الحق .والحقيقة ان
كبير في تأسيس الدولة اليهودية في العهد القديموفي صراعها مع
إسهاما ًا
األنبياء أسهموا
ً

الفلطينين والسوريين .وكانت نبواتهم على أنواع ،كاألحالم (دا ص  )4والرؤي (اش ص  6وخر
ص  )1والتبليغ ( 1مل  44-41 :11و 1صم ص .)1
والعهد القديم سجل للنبوات واألنبياء .وهو يعرف النبوة باإلنباء عن الحوادث المستقبلة (تك :22
 1وعد  )12 :42التي يكون مصدرها اهلل (اش  )22:41 3 :22وهو يصف األنبياء بأنهم
مقامون من عند اهلل (عا  )11 :4ومعينون منه ( 1صم  41 :1وار  )2 :1ومرسلون من عنده
( 4خبار  12 :16وار  ،)42 :3ويحذر العهد القديم من األنبياء الكذبة (تث  41 :13وار :12
 12و 41:12وعد ص  44وحز  ،)12-13 :11ويصفهم بأنهم يدعون بأنهم مرسلون من عند
اهلل (ار ص  ،)41وانهم مرسلون من عند اهلل فقط المتحان الشعب (تث  ،)11وأنهم مسوقون
باألرواح الشريرة ( 1مل .)41 :44
أوال  )1( :النبوة في الكتاب المقدس:
الثابت أن الكتاب المقدس يعتبر أن النبي هو من يتكلم بما ُيوحى به إليه من اهلل ،فأقواله ليست
أمور ال
من بنات أفكاره ،ولكنها من مصدر أسمى  .والنبي هو في نفس الوقت “الرائي“ الذي يري ًا
تقع في دائرة البصر الطبيعي ،ويسمع أشياء ال تستطيع األذن الطبيعية أن تسمعها .فكلمتا
“النبي“ و“الرائي“ مترادفتان ( 1صم  .)2 :2أما من يتكلمون “برؤيا قلبهم ال عن فم الرب“
شيئا “فهم أنبياء كذبة" و"الرب لم يرسلهم"
“فمن تلقاء ذواتهم ..الذاهبين وراء روحهم ،ولم يروا ً
(إرميا  ، 13 - 16 :41حز  .) 3 - 4 :11فاألنبياء الحقيقيون إنما يتكلمون بما يضعه اهلل
في أفواههم ،أو يكشفه لبصائرهم الروحية (ارجع إلى إش  ،)1 :4فليس من الضروري أن يأتي
تماما
كالم الرب للنبي بصوت مسموع ألذنه الطبيعية .ولكن األمر األساسي هو أن يكون ًا
قادر ً

على التمييز بين صوت اهلل وصوت قلبه أو أفكاره الذاتية .فبهذا وحده يستطيع أن يقول إنه يتكلم
باسم الرب أو "هكذا قال السيد الرب" (حز  .)1 :3 ،16 :2وفي هذا الحال يدرك أنه البد أن
يتكلم ،كما يقول عاموس النبي :األسد قد زمجر ،فمن ال يخاف؟ .السيد الرب قد تكلم ،فمن ال
يتنبأ؟" (عا  ،)3 :1ألن كلمات الرب تشتعل في قلبه " كنار محرقة " إلى أن ينطق بها (إرميا :41
.)2 - 3
( )4الوحي النبوي:
إن القوة اإللهية التي تحل على كائن بشري ،وتجبره على رؤية أو سماع أشياء ،تظل بدون ذلك
مثال “ :فكان عليه روح اهلل “
مخفية عنه ،هذه القوة هي التي يعبر عنها " بالوحي "  ،فيقال ً
(عد  ،)4 :24أو “ حل عليه روح اهلل “ (حز  )2 :11؛ أو “ كانت عليه يد الرب" ( 4مل :1
 ،12حز  12 :1 ،1 :1و،) 44أو “لبسه روح اهلل” ( 4أخ  ،)41 :42أي أن روح اهلل مله،
دائما .أو
أو “استقرت” روح اهلل عليه ( 4مل  ،12 :4إش  4 :11و ،)1 :61أي حلت حلوًال ً
“جعل الرب روحه عليه“ (عد  ،)11:42أو " وضع الرب روحه عليه " (إش  ،)1 :24أو "
يسكب روحه عليه" (يو  .)34 :4ولكن لم يكن الوحي يلغي وعي من يتلقاه ،أو شخصيته،
فيصبح مجرد آلة تسجيل ،بل يكون متلقي الوحي في كامل وعيه ،ويستطيع فيما بعد أن يصف
كل ما حدث وصفًا دقيقًا ،فاهلل هو الذي أعد النبي لتلقي الوحي ،وزوده بكل المواهب والقدرات
والخبرات الالزمة لنقل أقوال اهلل ،وتدوينها كما وصلت إليه بكل أمانة ودقة.
النبوة في العهد الجديد

أ  -أول نبي ظهر في العهد الجديد هو يوحنا المعمدان الذي تنبأ عنه مالخى آخر أنبياء العهد
القديم ،وقال عنه الرب يسوع" :إنه بين المولودين من النساء ليس نبي أعظم من يوحنا المعمدان
" ألنه كان النبي الذي جاء ليهيئ الطريق أمام الرب يسوع المسيح (مالخى  ،2 :2لو 43 : 3
و .)43وقد أنبأ يوحنا المعمدان بمجيء المسيح (مت  ، 11 :1مرقس  ،3 :1لو  ،16 :1يو
 12 :1و 43و 11وأع .)12 :11
ب  -وقد وصلت النبوة إلى ذروتها في الرب يسوع المسيح نفسه ،فهو " االبن الوحيد الذي هو
في حضن اآلب هو خبر " أي أعلن لنا اآلب وتمم مشوراته ( يو  .)13 :1وقد " كلمنا (اآلب) في
هذه األيام األخيرة في ابنه الذي ...هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل األشياء بكلمة قدرته) "
عب ( . 1 - 1 :1وقد اعترفت الجموع بأنه " نبى " (مت  11 :41 ،12 :16و ،11مرقس :6
 12و 43 :3 ،12ولو  16 :3و 3 :2 ،12و 12ويو  12 :6 ،12 :2و 12،3:21و،)24
وكان ذلك بسبب األعمال العظيمة التي رأوه يقوم بها .وقد ألمح المسيح إلى ذلك في قوله" :ليس
نبي بال كرامة إال في وطنه " (مرقس  ،2 :6مت  ،23 :11لو  ،)42 :2وفي قوله" :ينبغي أن
خارجا عن أورشليم " (لو . 11 :11
وغدا وما يليه ،ألنه ال يمكن أن يهلك نبي
أسير اليوم ً
ً
(ويعلن بطرس الرسول لليهود ،وكذلك استفانوس أن المسيح هو " النبي الذي تنبأ عنه موسى"
(تث  ،13 :13أع  44 :1و.)13 :3
ومن النبوات التي أنبأ بها المسيح:
( )1النبوة عن " اقتراب ملكوت السموات) " مت  3 :11و 3و ،12 - 13 :41 ،41مرقس :1
 43 :11 ،1 :2 ،12و. )42

( )4النبوات عن خراب أورشليم والهيكل (مت ،21 :43 ،61 :46 ،4 :41 ،12 - 13 :41
مرقس  ،42 :12 ،23 :12 ،4 :11لو  12 :11و ،6 :41 ،12يو .)41-12 :4
قائال :إنك لو علمت أنت
ومن أقوي هذه النبوات" :وفيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليهاً ،
أيضا حتى في يومك هذا ،ما هو لسالمك .ولكن اآلن قد أخفي عن عينيك ،فإنه ستأتى أيام
ً
ويحيط بك أعداؤك بمترسة ،ويحدقون بك ،ويحاصرونك من كل جهة ،ويهدمونك وبنيك فيك  ،وال
حجر على حجر ألنك لم تعرفي زمان افتقادك " (لو  .)22 - 21 :12وقد تمت هذه
يتركون فيك ًا
حرفيا على يد تيطس الرومانى في  31م.
النبوة ً
( )1النبوة عن مجئ ابن اإلنسان بمجد أبيه (مت  21 :11 ،41 :11و ،21مت ،43 :16
 43 :42و ،12 - 13مرقس  ،64 :12 ،43 - 42 :11 ،13 :3لو  3 :14 ،46 :2و،2
.)42 : 13
( )2أما أطول األقسام النبوية في األناجيل فهو حديث الرب في مت  ،16 - 1 : 42مرقس :11
 ،41 - 1لو  11 - 2 :14وفيه يجمع الرب بين خراب أورشليم وانقضاء الدهر.
النبوة في أوائل العصر المسيحى:
( )1بدأت النبوة في العصر المسيحى بانسكاب الروح القدس على المؤمنين األوائل في يوم
الخمسين (أع  )41-1 :4فهي ليست مثل نبوة العهد القديم بالتنيؤ عن المسيح ولكن هي موهبة
من الروح القدس علي المسيحيين المؤمنين ،فيقول بطرس الرسول في عظته في ذلك اليوم“ :
هذا ما قيل بيوئيل النبي :يقول اهلل :ويكون في األيام األخيرة أنى أسكب من روحي على كل بشر

أيضا وامائي أسكب
فيتنبأ بنوكم وبناتكم ،ويرى شبابكم رؤى ،ويحلم شيوخكم
أحالما .وعلى عبيدي ً
ً
من روحي في تلك األيام فيتنبأون" (أع . )13-16 :4
أساسا) أع  2 :4و.)6 :12 ،13
ومن الواضح أن ظاهرة التكلم بألسنة كانت تعتبر ظاهرة نبوية
ً
وحيث أن الروح القدس قد انسكب على كل المؤمنين في يوم الخمسين (وهو روح النبوة) فكان
من المفروض أن في إمكان الجميع أن يتنبأوا ،حيث أن الجميع يسكن فيهم الروح القدس (رو 3
 11 - 2 :و 1 ،41كو 1 ،16 :1تس  ،)3 :2ولكن كان هناك أفراد معينون يمتلكون موهبة
خاصة للتنبؤ ،يقال عنهم بالتحديد " أنبياء "  ،كما يذكر الرسول بولس أن من المواهب التي
يعطيها الرب للكنيسة " النبوة " ( 1كو  ،43 :14رو  ،6 :14أف ( . 11 :2كما يذكر سفر
أعمال الرسل أسماء بعض هؤالء األنبياء مثل  :أغابوس) أع  43 :11و ،)43ويهوذا وسيال (أع
 ،)14 :12وبرنابا وسمعان الذي يدعى نيجر ،ولوكيوس القيروانى ،ومناين ...وشاول (بولس)
(أع  ، )1 :11كما يذكر بنات فيلبس األربع (أع  3 :41و .)2وكان يوحنا الرائي  -بال شك -
نبيا (رؤ  2 :44 ،1 :1و )13رغم أنه لم يطلق على نفسه هذا اللقب.
ً
( )4كان األنبياء يعتبرون من القادة في المجتمعات المسيحية األولى ( 1كو  ،43 :14أف :2
 ،)11ولكنها لم تكن قيادة إدارية ،بل بالحري قيادة روحية في إطار اجتماعات العبادة (أع :11
 1 ،1 - 1كو  ،12 - 14أف  11 :2و .)14وكان للرسل كل المواهب بما فيها النبوة ،كما أن
األ نبياء كانوا يقومون بخدمة التعليم ( 1كو  1 :12و 2و 12و ،)11وكانت أقوالهم من الروح
القدس مباشرة ،وهو الذي اختارهم لهذه الخدمة .وكان الدور األساسي للمعلمين هو تفسير العهد
القديم وأقوال الرب يسوع.

( )1كانت خدمة األنبياء األساسية (مثل كل المواهب الروحية) هى بنيان الكنيسة ،فيقول الرسول
بولس" :أما من يتنبأ فيكلم الناس ببنيان ووعظ (تشجيع) وتسلية (أى تعزية)" ( 1كو .1 :12
(كما يؤكد ذلك بالقول" :وأما من يتنبأ فيبني الكنيسة" ( 1كو  .)2 :12وقد تناول الرسول بولس
موضوع المواهب الروحية ،وبخاصة التكلم بألسنة والتنبؤ ،بتفصيل واضح ،ألن الكورنثيين اهتموا
كبير بالتكلم بألسنة .ولم يستنكر الرسول ذلك كمبدأ ( 1كو  13 :12و ،)12ولكن حيث
اهتماما ًا
ً
أنه كان يتم  -بعامة  -بلغة غير مفهومة ،فهو ال يبني الكنيسة ،أما النبوة ،فلنها بلغة مفهومة
للجميع ،فكانت تعمل على بنيان كل المؤمنين ووعظهم وتعزيتهم ( 1كو  42- 41: 12و.)12
كما نق أر أن " يهوذا وسيال إذ كانا هما نبيين ،وعظا اإلخوة بكالم كثير وشدداهم) " أع .)14 :12
ونجد التأكيد على أهمية الوعظ والتشجيع للخدمة النبوية في أجزاء كثيرة من أعمال الرسل ( أع
 41 :11 ،11 :2 ،21 :4و 1 :21،41 :16 ،44 :12 ،42و. )4
( )2مضمون النبوة المسيحية :إن المضمون األساسي للنبوة المسيحية ،هو  -كما سبق التنوية
 الوعظ والتشجيع ( 1كو  ،)1 :12كما كانت أحيا ًنا إلرشاد المؤمنين في اتخاذ الق اررات الهامة.فعن طريق األنبياء أعلن الروح القدس اختياره لبولس وبرنابا للعمل الذي دعاهما إليه ( أع :11
أيضا ،منع
أيضا إلى  1تي  . )12 :2 ،13 :1واألرجح أنه عن طريق النبوة ً
 ،1 - 1ارجع ً
الروح القدس بولس وتيموثاو س من الكرازة في أسيا (أع  ،)6 :16كما منعهم من الذهاب إلى
بثينية (أع . ) 3 :16
كما كان التنبؤ أحيا ًنا يتضمن أحداثًا في طي المستقبل ،كما تنبأ أغابوس عن المجاعة
العالمية)أع  ،)43 :11وبإلقاء القبض على الرسول بولس في أورشليم (أع  - 11 :41ارجع

أيضا إلى  .)41 :41كما أن سفر الرؤيا يحتوي على نبوات عن األيام األخيرة ،ليس إلشباع
ً
فضول من كتب إليهم ،بل لتعزيتهم وتشجيعهم في وسط االضطهادات والتجارب المحيطة بهم.
( )2واآلن حيث ليس ثمة أنبياء بمفهوم العهد القديم ،فإن لنا في كلمة اهلل كل ما يلزم للعبادة
والخدمة والحياة " ،ألن كل ما سبق فكتب ،كتب ألجل تعليمنا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب
يكون لنا رجاء " (رو  ) 2 :12ألن " كل الكتاب هو موحى به من اهلل ونافع للتعليم والتوبيخ،
متأهبا لكل عمل صالح" ( 4تي :1
كامال
للتقويم والتأديب الذي في البر  ،لكي يكون إنسان اهلل ً
ً
 16و .)13فهي موهب من الروح القدس وليس مثل انبياء العهد القديم الذين يكلمون الناس عن
مجيئ المخلص المسيا.
الرب يسوع المسيح اكد ان من سياتي بعده هم انبياء كذبة فقط
إنجيل متى 12 :3
اخل ِذ َئاب َخ ِ
لك َّنهم ِم ْن َد ِ
ِ
ِ
«ِا ْحتَ ِرُزوا ِم َن األَ ْن ِبي ِ
اطفَة!
اء ا ْل َك َذ َب ِة الَِّذ َ
َ
ين َيأْتُوَن ُك ْم ِبث َياب ا ْل ُح ْمالَ ِنَ ،و ُ ْ

إنجيل متى 11 :42
ون وي ِ
ِ
ون َك ِث ِ
ين.
ير َ
ضل َ
ير َ َ ُ
وم أَ ْن ِب َي ُ
اء َك َذ َبة َكث ُ
َوَيقُ ُ

إنجيل متى 42 :42

ون آيات ع ِظيم ًة وعج ِائب ،حتَّى ي ِ
ضلوا لَ ْو أ َْم َك َن
اء َك َذ َبة َوُي ْعطُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ
اء َك َذ َبة َوأَ ْن ِب َي ُ
س َح ُ
وم ُم َ
أل ََّن ُه َ
س َيقُ ُ
ا ْل ُم ْختَ ِ
ضا.
ار َ
ين أ َْي ً

رسالة بطرس الرسول الثانية 1 :4
وِ
ضا ِفي َّ
ين
ون َك َذ َبة ،الَِّذ َ
ضا ُم َعل ُم َ
س َي ُك ُ
لك ْنَ ،ك َ
ون ِفي ُك ْم أ َْي ً
ان أ َْي ً
اء َك َذ َبةَ ،ك َما َ
الش ْع ِب أَ ْن ِب َي ُ
َ
ِ
يعا.
الر َّ
ون َّ
ب الَِّذي ا ْ
شتََر ُ
ون ِب َد َ
اه ْمَ ،ي ْجلِ ُب َ
ع َهالَ كَ .وِا ْذ ُه ْم ُي ْن ِك ُر َ
َي ُدس َ
س ِر ً
ون َعلَى أَ ْنفُس ِه ْم َهالَ ًكا َ
اذا الرب يسوع ال يتنبأ عن الحق انه نبي ياتي بعده
بل وضح انه ال ياتي احد بعد االبن
إنجيل يوحنا 16 :1
ون لَ ُه
َح َّ
ب اهللُ ا ْل َعالَ َم َحتَّى َب َذ َل ْاب َن ُه ا ْل َو ِح َ
يد ،لِ َك ْي الَ َي ْهلِ َك ُكل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن ِب ِهَ ،ب ْل تَ ُك ُ
أل ََّن ُه ه َك َذا أ َ
ا ْل َح َياةُ األ ََب ِد َّي ُة.

رسالة بولس الرسول الي العبرانيين 1
ِ
ِ ِ
يرة،
 1اَهللَُ ،ب ْع َد َما َكلَّ َم َ
اآلب َ
يماِ ،بأَ ْن َواع َوطُُرق َكث َ
اء ِباألَ ْن ِب َياء قَد ً
ِ ِ
َّ ِ ِ ِ
يرِة ِفي ْاب ِن ِه ،الَِّذي َج َعلَ ُه َو ِ
ين،
ارثًا لِ ُكل َ
ضا َع ِم َل ا ْل َعالَ ِم َ
ش ْيء ،الَِّذي ِب ِه أ َْي ً
َ 4كل َم َنا في هذه األَيَّام األَخ َ

لهذا نفهم انه ال ياتي بعد الرب يسوع المسيح نبي باسم نفسه اال كاذب
إنجيل يوحنا 21 :2
ت ِب ِ
اسِم َن ْف ِس ِه فَذلِ َك تَ ْق َبلُوَن ُه.
ستُ ْم تَ ْق َبلُوَن ِني .إِ ْن أَتَى َ
آخ ُر ِب ْ
اسم أَِبي َولَ ْ
أََنا قَ ْد أَتَ ْي ُ ْ

وقد شرحت في ملف
كيف نفرق بين النبي الكاذب والنبي الصادق ؟ تثنية 13
فلهذا المفهوم االسالمي عن النبوة هو من صفات االنبياء الكذبة واي نبي بهذا المعني ياتي بعد
الرب يسوع المسيح هو نبي كاذب مهما ادعي انه من عند اهلل اكبر

والمجد هلل دائما

