
راد أخآب ملك إسرائيل الفاسد، استعادة بلدة   
راموت جلعاد من السوريين. لكنه يحتاج الى مساعدة، لذلك 

سأل يهوشافاط ملك يهوذا لإلنضمام إلى حملته ضد 
عدوهم المشترك. وقال يهوشافاط إنه مستعد لإلنضمام 

الى القوات مع آخاب ، بل ينبغي لهم من أن يسعوا أوال إلى 
مشورة اهلل. 

وكان آخاب تخلى عن سنة الرب في وقت سابق لعبادة 
اإلله بعل الوثنية، لذلك دعا 400 نبي من أنبياء األصنام 

ليأتوا في حضرة جاللتاهما. ومع عرض درامي هائل، فقالوا 
بَّ  هؤالء األنبياء الكذبة: "اْذَهْب، َفِإنَّ الرَّ
َسَيْنُصُرَك َوُيَسلُِّمَها َلَك!" ولكن الملك 
يهوشافاط طلب السماع من النبي الرب 

الحقيقي. وقال أخآب كان هناك نبي 
واحد بقي اسمه ميخا، لكنه أضاف: 

ُأ َعَليَّ ِبَغْيِر  ُه اَل َيَتَنبَّ "َوَلِكنِّي َأْمُقُتُه أَلنَّ
." اآلية 8.  رِّ الشَّ

بناء على إصرار يهوشافاط، أرسل آخاب 
خادما لجلب ميخا. وجاء النبي الشجاع 

وأدلى بنبؤ غير متوقعة للغاية. قال 
آلخاب إنه سيموت في المعركة مع 

سوريا. واجه اآلن آخاب قرارا صعبا. هل 
يصدق ال 400 نبي الذين يقولون أشياء 

جميلة، أو واحد وحيد نبي الرب؟ 

أقنع الملك آخاب العنيد يهوشافاط 
لتجاهل التحذيرات من ميخا النبي 

واإلنضمام إليه في الحرب. اعتقد إنه 
سيتغلب على الرب من خالل لبس 

درع كامل وتجنب خطوط المعركة 
األمامية. ولكن بعد فوات األوان تعلم آخاب أنه ال يمكن أبدا 
الهروب من كلمة اهلل. خالل المعركة، ضرب سهم طائش 

تتطاير في الهواء آخاب في مفاصل درعه، ونزف حتى 
الموت في مركبته. 

حذر يسوع أنه سيكون هناك العديد من األنبياء الكذبة في 
األيام األخيرة )متى 11:24(. هذا هو السبب في أننا يجب أن 
نعرف كيف نميز الحقيقية من المزيفة. قد تكون مسألة 

حياة أو موت!

1 ملوك 1:22-40القصة . . .

الدرس
امأل الفراغات بعد قراءة كل نص من الكتاب المقدس.

 1.  لمن يكشف الرب خططه النهائية؟
َد الرَّبَّ الَ ُيْجِري أَْمراً ِمْن َغْيِر أَْن ُيْعلَِن ِسرَُّه لَِعِبيِدِه  يِّ �عاموس 7:3 إِنَّ السَّ �

._______________

 ٢.  هل سيكون هناك على حد سواء أنبياء حقيقين وكذبة في األيام 
األخيرة؟

�متى 11:24 َوَيظَْهُر كَثِيُروَن ِمَن األَنِْبَياِء _______________ َوُيَضلِّلُوَن كَثِيِريَن. �
�أعمال الرسل 17:2 َيُقوُل اللُه: فِي األَيَّاِم األَِخيرَِة َسأَْسُكُب _______________ َعلَى  �

أُ _______________ و _______________. َجِميِع الَْبَشِر، فََيَتَنبَّ

مالحظة: نعم، ستكون هناك على حد سواء حقيقية وأنبياء كذبة في نهاية 
الوقت. ويعلمنا الكتاب المقدس أيضا أن األنبياء يمكن أن تكون إما الرجال أو 

النساء.

 ٣.  ما هي أنواع األنبياء الكذبة التي أدينت على وجه التحديد في 
الكتاب المقدس؟

� أ.��"َبْيَنُكْم... َيَتَعاطَى الِْعَرافََة." التثنية 10:18.
ب.��"الِْعَيافََة." التثنية 10:18. �

ت.��"ُمَماَرَسَة الَْفأِْل." التثنية 10:18. �
ْحِر." التثنية 10:18. ت.��"السِّ �

ج.��"َيْرقِي ُرقَْيًة ]الشخص الذي يلقي ظالال من تعاويذ أو السحر[." التثنية 11:18. �
ج.��"ُيَشاِوُر َجانّاً أَْو َوِسيطاً ]االرواح المتوسطة[." التثنية 11:18. �

ج.��"عراف." التثنية 11:18. �
ج.��"َيْسَتْحِضُر أَْرَواَح الَْمْوتَى لُِيَسائِلَُهْم ]الشخص الذي يدعي أن يتشاور مع الموتى[."  �

التثنية 11:81.

مالحظة: تثنية 9:18-12 يقول ان جميع الذين تفعل هذه االشياء هي "رجس" 
للرب. لهذا السبب، يجب على المسيحيين ليس لها عالقة معهم.

 ٤.  هل كنيسة اهلل في نهاية الوقت سيكون لديها موهبة النبوءة؟
�رؤيا �17:12فَاْغَتاَظ التِّنِّيُن ِمَن الَْمْرأَِة َوَشنَّ َحْرباً َعلَى َباقِي أَْوالَِدَها الَِّذيَن َيْعَملُوَن  �

ِبَوَصاَيا اللِه _______________ _______________ لَِيُسوَع.
َهاَدُة  �رؤيا �10:19إِنِّي َعْبٌد لِلِه، ِمثْلَُك َوِمثُْل إِْخَوِتَك الُْمْؤِمنِيَن الَِّذيَن لََدْيِهِم الشَّ �

َة ِبَيُسوَع ِهَي _______________  َهاَدَة الْمْخَتصَّ ُة ِبَيُسوَع: لِلِه اْسُجْد! فَإِنَّ الشَّ الُْمْخَتصَّ
._______________

مالحظة: وكما تعلمنا في الدرس 17، بقايا كنيسة اهلل في نهاية الوقت قد 
"شهادة يسوع،" الذي هو بمقارنة رؤيا 10:19 و 9:22، ونحن نرى أن المالك 

يعرف جون "روح النبوءة". "االخوة" التي لديها روح النبوءة بأنها "األنبياء" و 
"هم الذين يحفظون وأقوال هذا الكتاب." في 1 كورنثوس 5:1-8، يكتب بولس 
أن الكنيسة سوف يكون "شهادة للمسيح"، وسوف "تأتي وراءه في أي هدية" 

حتى مجيء يسوع الثاني. هكذا إرادة اهلل األخيرة واليوم الكنيسة في الواقع ال 
تزال لديها موهبة النبوة.

 ٥.  في أي طريقة يتكلم اهلل إلى النبي الحقيقي؟
�العدد 6:12، �8إِْن كَاَن َبْيَنُكْم نَِبيٌّ لِلرَّبِّ فَإِنِّي أَْسَتْعلُِن لَُه _______________،  �

َوأُكَلُِّمُه _______________، ... لَِذلَِك أُكَلُِّمُه _______________ لَِوْجٍه.
�زكريا 1:4 َوَرَجَع _______________ الرَّبِّ الَِّذي ُيَكلُِّمنِي َوأَْيَقظَنِي كََما ُيْوقَُظ َرُجٌل  �

ِمْن نَْوِمِه.

مالحظة: إن الرب يتحدث إلى أنبيائه الرؤى، واألحالم، وجها لوجه، ومن 
خالل المالئكة. كرات الكريستال، وقراءات النخيل وأوراق الشاي فك رموز، 
نجمة التحديق، ويدعون الجراء محادثات مع الموتى ليست أساليب اهلل من 

التواصل مع النبي.

 ٦.  هل المعجزات هي دليل قاطع على النبي الحقيقي؟
�رؤيا 14:16 َوِهَي أَْرَواٌح _______________ قَاِدَرٌة َعلَى ُصْنِع  �

_______________، تَْذَهُب إِلَى ُملُوِك األَْرِض َجِميعاً َوتَْجَمُعُهْم لِلَْحرِْب فِي َذلَِك 
الَْيْوِم الَْعِظيِم، َيْوِم اللِه الَْقاِدُر َعلَى كُلِّ َشْيٍء.

مالحظة: ال، والمعجزات ليست دليال على أن الشخص هو نبي حقيقي. أنها 
تثبت شيئا واحدا فقط، خارق القوة. ولكن قد تأتي القوة الخارقة إما من اهلل 
ُقوا ُكلَّ ُروٍح،  أو من الشيطان. هذا هو السبب في أن الرب يقول لنا: "اَل ُتَصدِّ
َبِل اْمَتِحُنوا اأَلْرَواَح ِلَتْعِرُفوا َما ِإَذا َكاَنْت ِمْن ِعْنِد اهلِل َأْم اَل، أَلنَّ َعَددًا َكِبيرًا 

اِليَن َقِد اْنَتَشَر ِفي اْلَعاَلِم." 1 يوحنا 1:4. جَّ ِمَن اأَلْنِبَياِء الدَّ

 ٧.  ما هو اإلختبار األكثر أهمية للنبي؟
�أشعياء 20:8 فَإِلَى _______________ َوإِلَى _______________: َوَمْن الَ َيْنِطْق  �

ِبِمثِْل َهَذا الَْقْوِل، فاَلَ فَْجَر لَُه.

مالحظة: "القانون وشهادة" كان تعبيرا عن العهد القديم. "الكتاب المقدس" 
وبعبارة أخرى، يجب أن يقارن رسالة من شخص يدعي أن له الكالم النبوي 

من اهلل مع الكتاب المقدس. يجب علينا اختبار نبي من الكتاب المقدس، 
وليس الكتاب المقدس من قبل النبي. فإن أي نبي اهلل الحقيقية نتفق دائما 

100 في المئة مع الكتاب المقدس. هذا هو االختبار الحقيقي.

 ٨.  ما هو اإلختبار الثاني للنبي؟
وِح ِمْن ِعْنِد اللِه فِْعالً:  �1 يوحنا �2:4َوَهِذِه ِهَي الطَِّريَقُة الَّتِي تَْعرِفُوَن ِبَها كَْوَن الرُّ �

وُح َيْعَترُِف ِبأَنَّ _______________ _______________ قَْد َجاَء  إَِذا كَاَن َذلَِك الرُّ
إِلَى األَْرِض فِي الَْجَسِد، فَُهَو ِمْن ِعْنِد اللِه.

مالحظة: نبي اهلل وتعليم يجب أن نعترف بحقيقة أن السيد المسيح يسوع 
كان اهلل في شكل اإلنسان. يجب أن األنبياء صحيح أيضا تمجيد يسوع، وليس 

أنفسهم. معظم األنبياء كاذبة تسعى إلى لفت االنتباه بعيدا عن كلمة اهلل 
وأفكارهم.

 ٩.  ما هو اإلختبار الثالث للنبي؟
  متى �16:7ِمْن _______________ تَْعرِفُونَُهْم.

مالحظة: هذا ال يعني ان النبي سوف يكون مثاليا. لقد كان أنبياء اهلل دائما 
أخطاء. ومع ذلك، يجب أن يكون هناك تناسق بين ما ينطبق األنبياء تعليم 

وحياة يعيشون فيها.

– ٣ –– ٢ –

أ

إثبات األنبياء



1٠.  ما هو اإلختبار الرابع للنبي؟
الَِم، فَِعْنَد _______________  أَ ِبالسَّ ا النَِّبيُّ الَِّذي تََنبَّ   أرمياء 9:28 أَمَّ

_______________ ُيْعَرُف أَنَّ الرَّبَّ قَْد أَْرَسلَُه َحّقاً.

مالحظة: النبي الحقيقي لن يجعل توقعات خاطئة. إذا كان النبي هو من اهلل، 
فإن األشياء التي تأتي أو تقول لتمرير. ومع ذلك، دقة وحده ال يتأهل تلقائيا 
لشخص نبيا حقيقيا. تثنية 1:13-3 يحذر من أن أنبياء كذبة يمكن أن تعطي 

مؤشرات على أن يأتي لتمرير ثم استخدام نفوذها لدفع الناس إلى اتباع آلهة 
أخرى. يجب أن النبي الحقيقي في دفع الناس إلى عبادة اهلل وفقا للكتاب 

المقدس.

11.  ما هي الثالث أشياء التي أمر بها بولس الرسول فيما يتعلق 
بالنبوءة؟

�1 تسالونيكي 20:5، 21 _______________ تَْحَتِقُروا النُُّبوَءاِت؛  �
_______________ كُلَّ َشْيٍء _______________ ِبالَْحَسِن.

مالحظة: بولس يقول بأننا ال يحتقر، أو رفضها، هدية من النبوءه. بدال من 
ذلك، يجب علينا اختبار رسائل نبيا من قبل الكتاب ومتابعة ما هو جيد 

وصحيح.

1٢.  مشورة من التي نرفضها كلما نرفض كالم النبي الحقيقي؟
� لوقا 28:7-30 فَإِنِّي أَقُوُل لَُكْم: إِنَُّه لَْيَس َبْيَن َمْن َولََدتُْهُم النَِّساُء أَْعظَُم ِمْن 
َرائِِب، اْعَتَرفُوا ِبِبرِّ  ْعِب، َحتَّى ُجَباُة الضَّ ا َسِمَع ذلَِك َجِميُع الشَّ ُيوَحنَّا، ... َولَمَّ
ِريَعِة؛ فََقْد َرفَُضوا _______________  يِسيُّوَن َوُعلََماُء الشَّ ا الَْفرِّ اللِه ... َوأَمَّ

_______________ ِمْن نَْحِوِهْم.

مالحظة: عندما نرفض كالم نبي حقيقي، ونحن نرفض محام من اهلل. ويعتقد 
الرسمي! الكتاب المقدس يقول لنا لالستماع إلى أنبياء اهلل والوعود بأن 

جميع الذين يتبعون لمحامي الدفاع عن النبي الحقيقي سوف يزدهر؛
2 سجالت 20:20 صدق في الرب إلهك، لذلك يجب أن تنشأ انتم  نعتقد 

أنبيائه، لذلك يجب انتم تزدهر.

إستجابتك
ألن الله ال يزال يتحدث عن طريق األنبياء، ومنذ أن كلمات النبي الحقيقي هي 

"شهادة يسوع" الشخصية لك، هل أنت على استعداد إلختبار األنبياء الحديثة من 
الكتاب المقدس واتبع مشورة الذين يتفقون مع الكتاب المقدس؟

اإلجابة: _______________ 

ملحقات
يقدم هذا القسم معلومات إضافية للمزيد من المعلومات و الدراسة.

نبي العصر الحديث
في ديسمبر 1844، كانت مجموعة من السيدات الشابات الميثودية ركوعوا في الصالة في 

بورتالند بوالية ماين، عندما إيلين هارمون، فتاة عمرها 17 عاما في صحة واهية والتي 
تلقت رؤيتها األولى. كما أن إلين )التي أصبحت إلين وايت بعد زواجها من القس الشاب 
يدعى جيمس وايت( حدثته بما كشف لها الله، استمرت في تلقي الرؤى واألحالم لحوالي 

70 سنة حتى وفاتها في عام 1915.
وكما ينطبق على أنبياء الكتاب المقدس، رافقت إلين وايت ظواهر معينة مادية خارقة خالل 

رؤاها. مثل دانيال النبي، إنها لم تتنفس في حين الرؤية، وغالبا في البداية فقدت القوة 
البدنية )دانيال 8:10 و 17(. واستمرت بعض رؤاها لمدة أربع ساعات، لكنها لم تتنفس 

طوال ذلك الوقت. شهد األطباء الذين فحصوا عليها في حين إنها كانت في رؤية على هذه 
الحقيقة(.

وفي أحيان أخرى، كذلك تم منحها قوة خارقة )دانيال 10: 18، 19( على الرغم من 
أن وزن إلين كان فقط 95 باوند )يساوي الباوند الواحد 0,4536 كيلوغرام(، ورأى شهود 
بأنها حملت الكتاب المقدس يزن 17 باوند في يدها الممدودة لمدة 30 دقيقة بينما كانت 
في الرؤية. هذه وغيرها من الظواهر الفيزيائية تدل على أن هناك شيء خارق عن تجربة 
النبي. ومع ذلك، فإنهم ال يقولون لنا ما إذا كان النبي هو من عند الله أو من الشيطان. 

عندما تواجه مع دعوى خارقة للهدية النبويه، يجب على المسيحيين إختبار االدعاء بالكتاب 
المقدس لنرى ما إذا كان هو صحيح. 

تطبيق االختبارات األربعة الكتاب المقدس
دعونا ننظر معا لمعرفة ما إذا كانت أو لم تكن حياة و وزارة إلين وايت تلبي اإلختبارات 

النبي الحقيقي األربعة من الكتاب المقدس.

اإلختبار األول - اإلنسجام مع الكتاب المقدس
إقرأ اي من كتب إلين وايت، وسوف تكتشف أنه يقودك دائما إلى الكتاب المقدس وذلك 
في اتفاق تام مع الكتاب المقدس. ومع ذلك، إنها ال تعتبر كتاباتها كإضافة إلى الكتاب 
المقدس. وكان الغرض من أجل لفت انتباه شعب الله إلى الكتاب المقدس واعادتهم إلى 

الكتاب المقدس كالمصدر الوحيد للحقيقة. إعالن اشعار إلين وايت مؤكد ان الكتاب المقدس 
هو القاعدة الوحيدة لإليمان: "في عصرنا هناك خروجا واسعة من المذاهب والمبادئ، وهناك 

حاجة للعودة إلى المبدأ البروتستانتية العظيمة - الكتاب المقدس، والكتاب المقدس فقط، 
كسيد اإليمان والواجب"1

وكتبت أيضا: "إن الشهادات المكتوبة هي ليست إلعطاء ضوء جديد، ولكن إلقناعنا 
بوضوح على قلب الحقائق التي كشفت بالفعل. واجب الرجل الى الله والى أخيه اإلنسان 
محددة بوضوح في كلمة الله، ومع ذلك قليل من كان مطيعا للضوء المعطى. لم توضع 

حقائق إضافية؛ ولكن الله من خالل الشهادات قد بسط الحقائق العظيمة التي سبق و 
اعطت وبطريقة المختارة الخاصة جلبهم أمام الشعب ليوقظ ويؤثر العقول بهم، والتي تكون 

قد تركت الجميع بدون عذر"2

على الرغم من أن. إلين وايت أكدت بشكل قاطع أن كتاباتها لم تكن تعتبر جزءا من الكتاب 
المقدس، ومع ذلك هي مستوحاة. كثير من أعظم أنبياء الله، مثل إيليا، أليشع، ويوحنا 

المعمداني، كانوا مستوحاة، لكنهم لم يكتبوا أي كتاب من الكتاب المقدس. ويمكن وصف 

كتابات إيلين وايت بإعتبارها أقل ضوء المؤدي إلى ضوء أكبر، الكتاب المقدس. إنهم بمثابة 
تعليق موحي على الكتاب المقدس، ولكن ال يزال الكتاب المقدس هو السلطة العليا.

اإلختبار الثاني - علموا الحقيقة عن يسوع
كتب إلين وايت - مثل رغبة العصور، دروس كائن المسيح، خطوات إلى السيد المسيح، وأفكار 

من جبل البركة - كلهم يشهدوا على الوفاء بهذا اإلختبار. لم تقول شيئا عن نفسها في هذه 
المجلدات، ولكنها تشير اآلخرين باستمرار إلى يسوع.

اإلختبار الثالث - حياة اإللهية
علقت الصحف عن وفاة إيلين وايت، وقالوا: "إن حياة السيدة وايت هو مثال جدير بأن يحتذى 

من قبل الجميع. ... كانت متواضعة، تلميذة متدينة للمسيح، ودائما ذهبت على فعل الخير. 
... تم تكريمها واحترامها من قبل جميع الذين يقدرون األنوثة النبيلة المكرسة للعمل الغير أناني 

لرفع وتحسين الجنس البشري. وفاتها تمثل فقدان زعيم بارز اخر من الفكر الديني وأحد الذين 
في خالل تسعين سنة تقريبا كانوا يفيضون بالخيرات، والكلمات الرقيقة، والصالة الجادة للبشرية 

جمعاء."3

اإلختبار الرابع - نبوءات دقيقة
القليل من النبوءات عن المستقبل التي أدلت بها إلين وايت يمكن التحقق من صحتها بسهولة. 

التنبؤ التالية تقرأ مثل صحيفة صباح هذا اليوم، ولكن كانت مكتوبة قبل اختراع الوسائل الحديثة 
للسفر. "الكوارث عن طريق السكك الحديدية سوف تصبح أكثر وأكثر تكرارا؛ االرتباك، والتصادم، 

والموت دون سابق إنذار لحظة سوف تحدث على خطوط رائعة من السفر"4

عاشت إلين وايت خالل الوقت الذي دعا فيه األطباء عن فائدة التدخين للرئتين. تباين اآلراء 
الطبية موجودة، ولكن لم يوجد دليل حقيقي علمي متاح. وكان علم التغذية غير معروف. مع 

ذلك في هذا اإلطار، كتبت إيلين وايت مجلدا في مجال الصحة والتغذية. وقال الدكتور كاليف 
ماكاى، أستاذ سابق في التغذية في جامعة كورنيل: "وعلى الرغم من الحقيقة التي تمت كتابتها 

أعمال السيدة وايت قبل فترة طويلة من قدوم التغذية العلمية الحديثة، ليس هناك أفضل دليل 
شامل متاح اليوم."5

تنبأ الكتاب المقدس أنه في األيام األخيرة هدية النبويه سوف تظهر. األدلة تثبت أن إيلين وايت 
اجتازت كل مواصفات الكتاب المقدس للنبي الحقيقي. ونحن نشجعكم على الحصول على 

وقراءة بعض كتاباتها واتبع أمر الكتاب المقدس "اَل َتْحَتِقُروا النُُّبوَءاِت؛ اْمَتِحُنوا ُكلَّ َشْيٍء َوَتَمسَُّكوا 
ِباْلَحَسِن." 1 تسالونيكي 20:5، 21.
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