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نعمة وسالم لكم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح .كيف نعرف النبي الصالح والنبي الكذاب؟ هل

الكالم القوي والواضح عن هللا هو دليل النبوة؟ مذا يقول المسيح؟ هذا هو تأملنا اليوم في إنجيل

متىـ االصحاح السابع وااليات خمسطاش الى ثالث وعشرين .اليكم القراءة باسم ربنا يسوع :يقول:
اخ ٍل ِذ َئاب خ ِ
ِ َِّ
ِ
ِ
اب اْلحمالَ ِن وَل ِكَّنهم ِمن د ِ
ون ُكم ِبِثي ِ
اطَف ٌة! .16
ٌ َ
َ ُْ ْ َ
احتَ ِرُزوا م َن األ َْنِب َياء اْل َك َذ َبة الذ َ
ْ
ين َيأْتُ َ ْ َ
ُْ
الشو ِك ِعنباً أَو ِمن اْلحس ِك ِتيناً؟  .17ه َك َذا ُك ُّل َشج ٍرة جِيدةٍ
ِ
ِ
ِ
َّ
م ْن ث َم ِارِه ْم تَ ْع ِرُف َ
ََ َ َ
َ
ون ُه ْمَ .ه ْل َي ْجتَُنو َن م َن ْ
َ ْ َ ََ
ِ
تَص َنع أَ ْثما اًر جِي َد ًة وأ َّ َّ
الشجرةُ َّ ِ
ص َن َع أَ ْث َما اًر
ص َن ُع أَ ْث َما اًر َرِدَّي ًة  .18الَ تَْقد ُر َش َج َرةٌ َجِي َدةٌ أ ْ
َما َ َ
َن تَ ْ
الردَّي ُة َفتَ ْ
ْ ُ َ َ َ
ٍ
ِ
ط ُع َوُتْلَقى ِفي
ص َن ُع ثَ َم اًر َجِيداً تُْق َ
َرِدَّي ًة َوالَ َش َج َرةٌ َرِدَّي ٌة أ ْ
ص َن َع أَ ْث َما اًر َجي َد ًةُ .19 .ك ُّل َش َج َرة الَ تَ ْ
َن تَ ْ
ونهمَ .21 .ليس ُك ُّل من يُق ِ
ِ ِ ِ ِِ ِ
َّ ِ
وت
ول ليَ :يا َر ُّب َيا َر ُّب َي ْد ُخ ُل َمَل ُك َ
َْ
َْ َ ُ
النارَ .20 .فإذاً م ْن ث َماره ْم تَ ْعرُف َ ُ ْ
ِ ِ َّ ِ
السماو ِ
ِ َّ ِ ِ
ِ
اتَ .22 .كِث ُيرو َن َس َيُقوُلو َن لِي ِفي َذلِ َك اْل َي ْومِ:
َّ
الس َم َاواتَ .بل الذي َيْف َع ُل إ َرَاد َة أَبي الذي في َّ َ َ
ِ
اطين وبِاس ِمك صنعنا ُق َّو ٍ
يا ر ُّب يا ر ُّب أََليس ِب ِ
ات َكِث َيرًة؟ .23
اس ِم َك أ ْ
َخ َر ْج َنا َش َي َ َ ْ َ َ َ ْ َ
َ َ َ َ
اسم َك تََنَّب ْأ َنا َوبِ ْ
َْ ْ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ِ
َع ِرْف ُكم َقط! ا ْذ َهُبوا َعني َيا َفاعلي ِ
ِ
َف ِح َينِئٍذ أ ِ
اإل ْث ِم.
ُصرُح َل ُه ْم :إني َل ْم أ ْ ْ
َ
هذا كالم الرب يسوع المسيح له المجد
من صغرنا علمونا ان موسى وعيسى تنبؤوا على محمد نبي االسالم .اليوم نعرف أن هذا غلط
وان هدفهم هو تعظيم نبيهم وإلغاء شريعة موسى واإلنجيل لصالح دينهم .قالوا عيسى؛ وأما اسمه

الحقيقي كما يبشرنا به الكتاب المقدس فهو يسوع الذي معناه :هللا مخلص .إنه إبن هللا في

الجسد .موسى كان خادم هللا وهو مشرع التوراة .فيها أعلن هللا أنه يرسل لشعب إسرائيل نبيا آخر
مثل موسى ويكون من اخوتهم.

اليهود كانوا ينتظرون مجيء هذا النبي المخلص الذي يكون مثل موسى يصنع العجائب ويوضع
السالم في إسرائيل .حتى أنهم سألوا يوحنا المعمدان مرة قائلين :هل أنت هو النبي؟ َف َما َباُل َك
ِ
ِ
يح َوالَ ِإيلِيَّا َوالَ النَِّب َّي؟ ويوحنا المعمدان قال لما شاف يسوعُ :ه َوَذا َح َم ُل
تُ َعمُد ِإ ْن ُك ْن َت َل ْس َت اْل َمس َ
َّللاِ َّالِذي َي ْرَف ُع َخ ِطَّي َة اْل َعاَل ِم .ويسوع جاء ليعمل عمل هللا أبيه .وهو بشر تالميذه أنه يرسل لهم
َّ
الرو ُح اْلُقُد ُس َّالِذي َسُي ْرِسُل ُه
َما اْل ُم َع ِزي ُّ
الموعود من هللا أي المعزي .قال لهم في إنجيل يوحناَ :وأ َّ

ِ
اس ِمي َف ُه َو ُي َعلِ ُم ُك ْم ُك َّل َشي ٍء َوُي َذ ِك ُرُك ْم ِب ُك ِل َما ُقْلتُ ُه َل ُك ْم .وهذا حدث عشرة أيام بعد ارتفاع
ُ
اآلب ب ْ
ْ
يسوع الى السماء .الروح القدس نزل من السماء وحل على التالميذ ومنهم الى كل الذين يؤمنون
بإبن هللا الوحيد.
فهل تنبأ موسى ويسوع على محمد كما تقول الناس؟ بالطيع ال .موسى تنبأ أن هللا يرسل نبيا

آخر مثله .ويسوع تكلم على الروح القدس .فال موسى تنبأ عن نبي يأتي بأكثر من عشرين قرن

من بعده والذي ليست له عالقة بشعب إسرائيل والكهنوت ووعود هللا .وال يسوع تنبأ عن محمد

كما يدعي الناس أنه خاتم األنبياء .بمذا ختم األنبياء ،مذا أتى به لم نعرفه ولنا كل ما يجب أن
نعرفه في كلمة هللا الثابتة في الكتاب المقدس واالنجيل؟ يسوع تكلم عن أنبياء كذبة.

االنبياء الكذبة يعظمون أسمائهم ويفرضون تعاليمهم على الناس ويحبون المدح والوالء .يعملون
هذا من روح إبليس .الرب يسوع حكم على إبليس أنه َقتَّاالً لِ َّلن ِ
اس ِم َن اْل َب ْد ِء َوَل ْم َيـ ْثـ ـُب ـ ْت ِفي اْل َح ِق
ِِ
َّ ِ
َّ
َّ
اب وأَبو اْل َك َّذ ِ
ِِ
اب .وبولس ،رسول
ألََّن ُه َل ْي َس فيه َح ٌّقَ .متَى تَ َكل َم ِباْل َكذب َفِإَّن َما َيتَ َكل ُم م َّما َل ُه ألََّن ُه َكذ ٌ َ ُ
ِ
يرين .كتب يقول :فهم ع َّمال م ِ
ِ ُّ
ظ ِه ُرو َن أ َْنُف َس ُه ْم
اك ُرو َن ُي ْ
المسيح ،حذر من األنبياء الذين ُيضلو َن َكث ِ َ
ُْ ُ ٌ َ
ِ
ِ
ظه ِر رس ِل .والَ َعجب! َف َّ
ِ
ظ ِه َر
َن ُي ْ
ظ ِه ُر َنْف َس ُه ِب َم ْ
ان َنْف ُس ُه ُي ْ
الش ْي َ
ظ َه ِر َمالَك ُنوٍرَ .فَل ْي َس َكثي اًر أ ْ
طُ
ََ
ب َم ْ َ ُ ُ َ
ِ
َع َمالِ ِه ْم .صحيح.
ام ُه أ َْنُف َس ُه ْم ِب َم ْ
ظ َه ِر ُخَّدا ِم اْلِب ِرَ .وإِ َّن َعاق َبتَ ُه ْم َستَ ُكو ُن َعَلى َح َس ِب أ ْ
ُخَّد ُ
كان دائما صراع بين أنبياء هللا الصديقين واالنبياء الكذابة الذين يعطون صورة التواضع .يتكلموا
اخ ِل ِذ َئاب خ ِ
الد ِ
بحالوة .و ُه ْم ِم َن َّ
اطَف ٌة .والرب يسوع أرسل تالميذه للعالم وقال لهمَ :ها أ ََنا أ ُْرِسُل ُك ْم
ٌ َ
ف بين ِ
ِ ِ
ِ
الذ َئ ِ
اب .وربنا يسوع المسيح هو معنا وهو يقول لكل واحد فينا :ال تخاف .الَ
م ْث َل اْلخ َار َ ْ َ
ُه ِمُل َك َوالَ أ َْت ُرُك َك.
أْ
ُخطابات األنبياء الكذبة مثل خطابات رجال الدين والسياسيين ورؤساء األمم الى اليوم .يقولون:

سالم ،سالم ،وليس سالم ،بل الخراب والقتل والعنف .حكام العالم يعرفوا ويشوفوا كل هذا ولكنهم

عاجزون على وضع السالم النهم غير طائعين لرئيس السالم يسوع المسيح له المجد .منه يأتي
ك َل ُك ْم .سالَ ِمي
السالم وهو ضامن الحياة النه هو الحياة .الرب يسوع المسيح يقول :سالَماً أ َْت ُر ُ
ِ
وب ُك ْم َوالَ تَ ْرَه ْب.
ضَ
ُع ِط ُ
ُع ِط ُ
يك ْم أ ََنا .الَ تَ ْ
يك ْمَ .ل ْي َس َك َما ُي ْعطي اْل َعاَل ُم أ ْ
أْ
ط ِر ْب ُقُل ُ

يسوع يذكر ثياب الحمالن .وهذا يذكر الراعي والراعي الصالح هو يسوع المسيح الذي يقول في
الر ِ
اعي َّ ِ
اصِتي تَ ْع ِرُفِني َك َما أ َّ
اآلب َي ْع ِرُفِني َوأ ََنا
إنجيل يوحنا :أ ََنا َّ
اصِتي َو َخ َّ
ف َخ َّ
الصال ُح َوأ ْ
َع ِر ُ
َن َ
أَع ِرف اآلب .وأَنا أَضع نْف ِسي ع ِن اْل ِخر ِ
اف.
َ ََ َ ُ َ
َ
ْ ُ
َ
كل الذين جاؤوا بعد يسوع المسيح هم إما خدامه الرسل الذين أرسلهم هو لبنيان الكنيسة في
التعليم الصحيح ،إما ناس معلنين أنفسهم أنبياء وهم قاموا ضد المسيح وكنيسته لوضع تعاليمهم
َحٌد ُي َب ِش ُرُك ْم
اآلن أ َْيضاًِ :إ ْن َك َ
ول َ
ان أ َ
وسنـتهم .حذرنا الرسول بولس أيضا قائالَ :ك َما َس َبْق َنا َفُقْل َنا أَُق ُ
ِ
ِ
ِ ِ
يما ،أي ملعون .والغريب هو أن معظم الناس يفتخرون بالمر المسموم
ب َغ ْير َما َقبْلتُ ْمَ ،فْل َي ُك ْن أ ََناث َ

ويرفضون الطيب الذي يعطي الحياة األبدية .ويسوع أعطى صورة الشجرة الجيدة والشجرة الرديئة.

االنسان العاقل يسأل نفسه من أي نوع هو؟

الويل لمن يتبع األنبياء الكذبة .فهو يمشي مع ذئاب مفترسة يأكلون فريستهم وهي حية .أمام
يسوع ال شيء يبقى في الخفاء .والنبي الكذاب مكشوف وأعماله تشهد عليه أنه مزيف وهو ليس
ِ َّ ِ
ِ
نبي هللا العلي القدوسَ .ه َك َذا َقال ر ُّب اْلجُن ِ
ين َيتََنَّبأُو َن َل ُك ْم َفِإَّن ُه ْم
ود :الَ تَ ْس َم ُعوا ل َكالَ ِم األ َْنِب َياء الذ َ
ُ
َ َ
يجعُلون ُكم ب ِ
ِ
ِ
ف في م ْجل ِ
الر ِب َوَأرَى
س َّ
اطالًَ .يتَ َكَّل ُمو َن ِب ُرْؤَيا َقْلِب ِه ْم الَ َع ْن َف ِم َّ
الر ِب .ألََّن ُه َم ْن َوَق َ
ََْ َ ْ َ
َ
ِ ِ
َص َغى لِ َكلِ َمِت ِه َو َس ِم َع؟ الرب يسوع وحده النه هو جاء من هللا وهو سمع هللا
َو َسم َع َكل َمتَ ُه؟ َم ْن أ ْ

وتكلم لنا بكالم هللا هو كلمة هللا في الجسد .لهذا ،لما تسمع ليسوع المسيح فأنت تسمع هلل الحي.

تاريخ إسرائيل في العهد القديم يعلمنا أن هللا عمل العجائب لصالح ذاك الشعب .أوال بموسى ثم

باألنبياء وأخي ار بالمسيح .وهذه المرة هي األخيرة وهي بإبن هللا الذي هو نور العالم .أعلن ملكوت
هللا وشفى المرضى وطرد الشياطين وأعلن هزيمة الشيطان قدامه هو يسوع ،وأعلن أن له هو إبن
هللا كل سلطان في السماء وعلى األرض .وأنه هو الذي سيدين االحياء واالموات.

ويقول الرب أن من ثمارهم نعرفهم .واضح .وضيفة النبي الصالح ليست السيطرة على الناس ،بل
نقل رسالة هللا بوفاء وإخالص وخدمة الناس والشهادة ليسوع المسيح .وهذا ال يستطيع النبي

الكذاب أن يفعله وال أن يعترف بأن يسوع هو الرب الن هذه الشهادة هي من الروح القدس.
والنبي الكذاب ليس له الروح القدس .لمذا؟ النه كذاب .هو يطلب هالك االنسان.

أما إرادة هللا فهي خالص االنسان ال هالكه .إرادة هللا هي تقديس االنسان ال تبريئه من الشر

الذي يعمله بغيا ومدعيا ان هللا راضي به .إرادة هللا هي الحياة لإلنسان الميت بسبب الخطايا ال
قتله النه خاطئ .النبي الكذاب ال يستطيع ان يغيث الخطاة النه هو نفسه ميت في خطاياه.

يسوع المسيح وحده يقدر النه حي لالبد .فهو خلصنا ال على أساس أعمالنا الدينية أو الحسنة

إنما بنعمته .بآالمه في حياته وموته على الصليب وهو يؤكد الحق بقيامته من الموت.

الكالم ِ
سأل شعب إسرائيل موسى َك ْي َ ِ
الر ُّب؟ فأجابهم هللا بموسىَ :ف َما
الذي ْلم َيتَ َك ْلم ِب ِه َّ
ف َي ْعرُفوا َ َ
الكالم ِ
ِ
تَ َكلم ِب ِه النَِّب ُّي ِباس ِم َّ ِ
ط ْغ َي ٍ
ان تَ َك َلم
الذي ْلم َيتَ َك ْلم ِب ِه َّ
الر ُّب َبل ِب ُ
ْ
الرب َو ْلم َي ْحُد ْث َو ْلم َيص ْر َف ُه َو َ ُ
َ
ِ
ِِ ِ
عرف أن الرب لم يرسله حقا.
به النَّب ُّي َفال تَ َخ ْف م ْن ُه .الذي يتنبأ بالسالم وال يأتي السالم فهو ُي َ
َحبَّاء ،الَ تُصِدُقوا ُك َّل رو ٍح ،ب ِل ِ
ِ
احَ :ه ْل
امتَحُنوا األ َْرَو َ
ُ
ولنا أيضا التحذير من االنجيل يقول :أَي َ
َ ْ
َ
ُّها األ ُ
َن أ َْنِب َياء َك َذ َب ًة َكِث ِ
ِهي ِم َن هللاِ؟ أل َّ
ين َق ْد َخ َرُجوا ِإَلى اْل َعاَلمِ.
ير َ
َ
َ
ِبه َذا تَ ْع ِرُفو َن رو َح هللاُِ :ك ُّل رو ٍح َي ْعتَ ِر ُ ِ
ع اْلم ِس ِ َّ
اء ِفي اْل َج َسِد َف ُه َو ِم َن هللاِ َوُك ُّل
ُ
ُ
َ
ف ب َي ُسو َ َ
يح أَن ُه َق ْد َج َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رو ٍح الَ َي ْعتَ ِر ُ ِ
ع اْلمس ِ َّ
يح
اء في اْل َج َسد َفَل ْي َس م َن هللاَ .و َه َذا ُه َو ُرو ُح ضد اْل َمس ِ
ُ
ف ب َي ُسو َ َ
يح أَن ُه َق ْد َج َ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وه ْم أل َّ
يك ْم
َن َّالِذي ِف ُ
الذي َسم ْعتُ ْم أََّن ُه َي ْأتي َو َ
ُّها األ َْوالَُدَ ،وَق ْد َغَل ْبتُ ُم ُ
اآلن ُه َو في اْل َعاَلمِ .أ َْنتُ ْم م َن هللا أَي َ
ظ ُم ِم َن َّالِذي ِفي اْل َعاَلمِ .نعم .كل نبي وكل دين وكل تعليم ينشر البغضاء بين الناس فهو ليس
َع َ
أْ
من هللا لكن من عدو الحياة ومبغض البشرية .آباء الكنيسة االولون وضعوا مبادئ بخصوص

ألنبياء .أبواب المؤمنين والكنيسة هي مفتوحة لهم للضيافة ليوم أو يومين.

إذا المسمي نفسه نبي أراد أن يبقى ليوم ثالث دون أن يخرج للعمل فهو نبي كذاب .إذا طلب

التقدير لنفسه والسماع لكالمه فهو نبي كاذب .إذا طلب المال فهو نبي كاذب .إذا علم الحقيقة
لكنه لم يفعل بها فهو نبي كاذب .إذا لم يتبع وصايا هللا العشر ويعلمها فهو نبي كذاب .كل من
يعلم عكس ما يعلمه االنجيل فهو كذاب .والرب يسوع يقولَ :ه ْل َي ْجتَُنو َن ِم َن َّ
الش ْو ِك ِع َنباً أ َْو ِم َن
اْلحس ِك ِتيناً؟ َه َك َذا ُك ُّل َشج ٍرة جِي َد ٍة تَص َنع أَ ْثما اًر جِي َد ًة وأ َّ َّ
الشجرةُ َّ ِ
ص َن ُع أَ ْث َما اًر َرِدَّي ًة .هذه
َما َ َ
ََ َ
الردَّي ُة َفتَ ْ
ْ ُ َ َ َ
ََ
الحقيقة تتحقق في الذين يعظمون نبيهم الى اليوم دون أن يفهموا أنه وضع هو نفسه نبيا عليهم.
فهم كذلك يشبهوه في الكالم المعسول والعنف يظهر حتى على مالبسهم .ويقول الرب :الَ تَْقِد ُر
ٍ
ِ
ط ُع َوُتْلَقى ِفي النَّ ِار.
ص َن ُع ثَ َم اًر َجِيداً تُْق َ
َش َج َرةٌ َرِدَّي ٌة أ ْ
ص َن َع أَ ْث َما اًر َجي َد ًة .وُك ُّل َش َج َرة الَ تَ ْ
َن تَ ْ
يسوع هو النبي الذي تكلم عنه موسى وشهد له جميع أنبياء هللا القديسين .فهو أكمل كل الشريعة
والنبوات بالتمام .هذا ما أكده له موسى ممثل شريعة هللا وإيليا ممثل جميع األنبياء على جبل

التجلي كما تأملناه في عظتنا أخي ار .الرب يسوع أكمل النبوات بطريقتين :بكلمته التي أتت الوحي
اإللهي الى نهايته؛ وأكمل الشريعة واألنبياء بعمله الفدائي .أما النبي الكذاب فليس له دور في
ساللة أنبياء إسرائيل وال نصيب في إنجيل يسوع المسيح الحي المبارك.

موسى حرر شعب إسرائيل من العبودية في مصر وأعطاهم التورات .وأما يسوع ،وهو أعظم من
موسى ،فهو حررنا من عبودية الخطية وسلطان الشيطان والموت وأعطانا إنجيل النعمة والحق

والمحبة .وهنك تشابه آخر بين موسى ويسوع وهو في الوساطة .موسى كان الوسيط بين تورات

هللا وشعب إسرائيل ،أما يسوع فهم الوسيط للعهد الجديد بين هللا والناس.

السماو ِ
ويقول الرب يسوعَ :ليس ُك ُّل من يُق ِ
اتَ .ب ِل َّالِذي َيْف َع ُل
ول ليَ :يا َر ُّب َيا َر ُّب َي ْد ُخ ُل َمَل ُك َ
َْ
َْ َ ُ
وت َّ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اسم َك
ِإ َرَاد َة أَِبي َّالِذي ِفي َّ
الس َم َاواتَ .كث ُيرو َن َس َيُقولُو َن لي في َذل َك اْل َي ْومَِ :يا َر ُّب َيا َر ُّب أََل ْي َس ب ْ
ِ ٍِ
ِ
ِ
ٍ ِ
اطين وبِ ِ
َع ِرْف ُك ْم
اس ِم َك أ ْ
ُص ِرُح َل ُه ْمِ :إني َل ْم أ ْ
َخ َر ْج َنا َش َي َ َ ْ
تََنَّب ْأ َنا َوبِ ْ
ص َن ْع َنا ُق َّوات َكث َيرًة؟ َفح َينئذ أ َ
اسم َك َ
ط! ا ْذهبوا عِني يا َف ِ
َق ُّ
اعلِي ِ
اإل ْث ِم .النهم استعملوا إسم الرب لمجدهم .عرفوه ،لكنهم لم يمجدوه.
َُ َ َ
وإرادة هللا هي أننا نؤمن به ونسمع لمن أرسله :يسوع المسيح.

لما تعرف من هو يسوع ما تقدر ترجع الى الوراء وال تزيد تخاف من النبي الكذاب وال من الناس

الن المسيح الحي هو يسكن فيك بالروح القدس لحياة طاهرة هو أقوى من الذي في العالم .حياتك

اهتَ ُّموا ِبما َف ْو ُق الَ ِبما َعَلى األ َْر ِ
ض ألََّن ُك ْم َق ْد ُمتُّ ْم َو َح َياتُ ُك ْم ُم ْستوَرةٌ
مدسوسة في هللا الذي يقول لناْ :
َ
َ
ٍ ِ
يع َّالِذين ي ِحبُّو َن ربَّنا يسوع اْلم ِس ِ
ين.
يح ِفي هللاِ .أمين .اَ ِلن ْع َم ُة َم َع َج ِم ِ
َم َع اْل َم ِس ِ
يح في َع َد ِم َف َساد .آم َ
َ َ َُ َ َ َ
َ ُ

