هل زكريا شهد ان الذي يتنبأ عنه هو
يسوع؟ زكريا  9:9وزكريا -12 :11
13
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درسنا سابقا نبوة
سفر زكريا
 9: 9ابتهجي جدا يا ابنة صهيون اهتفي يا بنت اورشليم هوذا ملكك ياتي اليك هو عادل و
منصور وديع و راكب على حمار و على جحش ابن اتان
في ملف
هل نبوة هوذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان أخطأ في نقلها متى البشير

وأيضا نبوة
سفر زكريا
 12: 11فقلت لهم ان حسن في اعينكم فاعطوني اجرتي و اال فامتنعوا فوزنوا اجرتي ثالثين من
الفضة
 13: 11فقال لي الرب القها الى الفخاري الثمن الكريم الذي ثمنوني به فاخذت الثالثين من
الفضة و القيتها الى الفخاري في بيت الرب
في ملفي
هل أخطأ متى البشير في لفظ ارميا بدل من زكريا؟ الجزء األول وسفر األنبياء يلقب بإرميا
هل أخطأ متى البشير في لفظ ارميا بدل من زكريا؟ الجزء الثاني وكمالة النبوة في ارميا وانطباقها
على يسوع
وتم الرد على الشبهات بما فيها تأكيد انها نبوات عن المسيا وانطبقت على الرب يسوع المسيح
ولكن في هذا الملف اعرض جزء مما ساقدمه في ملف
النبوات المسيانية تشهد على اسم يسوع باالكواد
وهو اكمال بعض األمثلة على ما قدمت سابقا في ملف
امضاء الرب في التوراة
الذي شرحت فيه كيف بطريقة الحروف وترتيبها والمسافات بينها اكتشفنا إمضاء الرب

في البداية هل نتخيل انه يمكن ان يكون زكريا كتب اسم يسوع بوضوح في النبوتين؟
هذا فقط إشارة لما يحمله الكتاب المقدس وحي هللا القدوس من اسرار
وكما وضحت انه عندما بدأ اليهود استخدام الكمبيوتر سنة  1982في حسابات بعض الكلمات
وترتيبها
وجد دكتور ايلي ريبي من مؤسسة األرقام العبرية جامعة اورشليم ومعه دكتور موشي هايفا وأيضا
دورون فيزتوم
Ibid. p. 11.
Adapted from B'OR Ha Torah, Codes in the Torah, Number 6, 1987. p1139.
الكثير من األمثلة منها اسم إسرائيل  4مرات في تكوين  1بطريقة ال تصلح ان تكون بالصدف
وغيرهم من أساتذة الكمبيوتر بدؤا يدرسون هذا الموضوع
أقدم في هذا الملف مثال اخر مدهش
النبوات المسيانية التي يعترف الربوات اليهود انها عن المسيا المنتظر (حتى مع رفض بعضهم ان
يسوع هو المسيح) ومنها
سفر زكريا 9 :9

[ابتهجي جدا يا ابنة صهيون اهتفي يا بنت أورشليم .هوذا ملكك يأتي إليك .هو عادل ومنصور
وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان.
ولو بدانا من اول حرف يود وسرنا  21او  7 *3والحرف التالي هو شين و 21حرف والتالي
فاف و 21حرف والتالي عاين

גילי מאד בת־ציון הריעי בת ירוׁשלם הנה מלכך יבוא
לך צדיק ונוׁשע הוא עני ורכב על־חמור ועל־עיר בן־
אתנות
ابتهجي اورشليم منصور على
ونفاجأ باسم يشوع وهو العبري ليسوع

יׁשוע YESHUA

هذا االمر صعب ان يكون بالصدفة
هذا االمر يتكرر في نبوة زكريا
سفر زكريا :11
 12فقلت لهم[ :إن حسن في أعينكم فأعطوني أجرتي واال فامتنعوا] .فوزنوا أجرتي ثالثين من
الفضة.
 13فقال لي الرب[ :ألقها إلى الفخاري الثمن الكريم الذي ثمنوني به] .فأخذت الثالثين من الفضة
وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب
نبدأ من كلمة اجرتي وحرف اليود و 24حرف نجد حرف الشين في كلمة ثالثين
و 24حرف نجد حرف الفاف في ألقى

و 24حرف نجد حرف عاين في به

ואמר אליהם אם־טוב בעיניכם הבו ׂשכרי ואם־לא
חדלו ויׁשקלו את־ׂשכרי ׁשלׁשים כסף
ויאמר יהוה אלי הׁשליכהו אל־היוצר אדר היקר אׁשר
יקרתי מעליהם ואקחה ׁשלׁשים הכסף ואׁשליך אתו
בית יהוה אל־היוצר
اجرتي ثالثين ألقى به
ونفاجأ باسم يشوع وهو العبري ليسوع

יׁשוע YESHUA
هذا يتكرر مرتين بنفس الطريقة في نبوتين متتاليتين يتعلقوا بالمسيح هذا شبه مستحيل
هذين مثالين وساقدم الكثير منهما في ملف اخر
فالعهد القديم يشهد على ان عندما يأتي المسيح سيكون اسمه يسوع وشهد بهذا لفظا.

وهذا امر ال يوجد في أي كتاب اخر على وجه األرض
هذا فقط إشارة لما يحمله الكتاب المقدس وحي هللا القدوس من اسرار

والمجد هلل دائما

