الرد على ادعاء ان إشعياء 53
تخالف بقية النبوات عن المسيا
المنتصر.
Holy_bible_1

الشبهة

يدعي البعض ان نبوة إشعياء  53هي ليست عن المسيا ولكن عن شعب إسرائيل ألنها ال تتفق
بل تخالف بقية النبوات التي تتكلم عن المسيا الملك العظيم المنتصر القوي

ويقول أحد الراباوات أن النبوات المسيانية ال تعتمد فقط على عدد او نبوة ولكن تتكرر بوضوح
بنفس الطريقة ولكن هذه النبوة ال يوجد ما يؤيدها من نبوات اخرى عن االم المسيح والمسيحيين
ال يمتلكون غيرها عن االم المسيح
أيضا ما يؤكد خطأ تفسيرها التالي
أ اشعياء  25 :59يقول ان المسيح سياتي للذين تخلصوا من خطاياهم
ب بل أيضا الذبائح غير مطلوبة لو ال يوجد مذبح والتوبة كافية للخالص
ج العهد القديم لم يقل ان بقتل كائن يحدث مغفرة ولكن هذا يشترط ان االنسان يكون غير قاصد
ويوجد هيكل وتوبة
د ذبيحة المسيح مرفوضة النها ذبيحة بشرية وأيضا لم يقدمها كاهن
ه الكتاب يرفض ان انسان برئ يقتل الجل انسان مذنب
و نبوات العهد القديم توضح ان سيبنى الهيكل وستقدم فيه الذبائح المقبولة

الرد

الحقيقة ما يقوله هذا الراباي خطأ جملة وتفصيال وألسباب كثيرة باختصار في البداية (ولكن سأقدم
تفصيل لكل نقطة)

أوال من الذي يدعي ان المسيح انهزم؟ الرب يسوع المسيح المنتصر بالفعل انتصر وبقوة على كل
اعداؤه جنود الشر الروحية وخرج غالبا وليس فقط غلبهم بل غلب أقوى شيء في العالم وهو
الموت وقال اين غلبتك يا هاوية.
ثانيا من قال ان نبوة إشعياء  53ال تتفق مع نبوات انتصار المسيح؟
ثالثا هل كل النبوات تحتاج التكرار؟ بمعنى لو جاءت نبوة تفصيلية واضحة هل هي غير كافية؟
فمثال دانيال في  9لما يحدد بدقة السبعين أسبوع اليس هذه نبوة لوحدها كافية؟ فمن اين قاعدة
ان النبوة ال بد ان تذكر عدة مرات؟ هذا كالم خطأ
رابعا من قال ان إشعياء  53هي النبوة الوحيدة عن االم المسيح؟ وسأقدم هذا بأدلة كثيرة.
خامسا من اين اتى ان التوبة تخلص؟ التوبة بالفعل تقود للمغفرة ولكنها ال تخلص وسأشرح هذا
بشيء من التفصيل
اما بقية النقاط التي ذكرت سأشرحها تباعا في هذا الملف
مع مالحظة شيء في البداية .اليهود عندهم نبوات واضحة انها عن المسيا ولكن بعضها عن
المسيح القوي الملك وبعضها عن االم المسيح .وحاول اليهود كثي ار في تاريخهم تربيط االثنين الن
النبوات ال تفهم بالكامل اال وقت تحقيقها .فاختلفت المدارس اليهودية في تفسير هذا فبعضهم قال
ان المسيح سيحمل االالم وبعضهم وصل لدرجة ان قال ان هناك مسيحين األول رجل االالم والثاني
الملك القوي .بعد مجيء المسيح وانطباق كل هذه النبوات عليه بوضوح فاغلب اليهود امنوا به
بعد قيامته ولكن قلة أصروا على الرفض وهؤالء احفادهم هم اليهود الحاليين .هؤالء أيضا تخبطوا

في مفهوم النبوات وبخاصة انها ظهرت لهم مشكلة أخرى وهي انطباقها على المسيح فجاهدوا مثل
راشي تفسيرها بطرق غريبة البعادها عن المسيح .ووصل بعضهم ان يتمسك بنبوات الملك القوي
فقط ويتجاهل تماما النبوات الواضحة عن االم المسيح ويحاول ان يقول انها تنطبق على ملك
يهودي تاريخي في الماضي او على شعب إسرائيل او غيره المهم انكار انطباقها بدقة على
المسيح .هذه الخلفية توضح لنا ما يقوله هذا الراباي الذي أقدم كالمه مع الرد
بعض التفصيل
أوال الرد على (يدعي البعض ان نبوة إشعياء  53هي ليست عن المسيا ولكن عن شعب إسرائيل
ألنها ال تتفق بل تخالف بقية النبوات التي تتكلم عن المسيا الملك العظيم المنتصر القوي)
الحقيقة نبوة اشعياء  53تتفق أيضا مع انتصار المسيح
فالنبوة كما يتفق الجميع بما فيهم هذا الرابي تبدأ من اصحاح  52عدد  13وتبدأ ياالنتصار
والقوي والعلو
سفر اشعياء 52
 13: 52هوذا عبدي يعقل يتعالى ويرتقي ويتسامى جدا
فالنبوة تذكر نتيجة االمه انه في النهاية يتسامى جدا ويصعد منتص ار الى السماوات بعد انتصاره
بل اول تعبير يعقل هو نفس المعنى في
سفر اشعياء :11

 1: 11و يخرج قضيب من جذع يسى و ينبت غصن من اصوله
 2: 11و يحل عليه روح الرب روح الحكمة و الفهم روح المشورة و القوة روح المعرفة و مخافة
الرب
 3: 11و لذته تكون في مخافة الرب فال يقضي بحسب نظر عينه و ال يحكم بحسب سمع اذنيه
 4: 11بل يقضي بالعدل للمساكين و يحكم باالنصاف لبائسي االرض و يضرب االرض بقضيب
فمه و يميت المنافق بنفخة شفتيه
وأيضا نفس المعنى في
سفر إشعياء 1 :42
تر ِ
ض ُده ،م ْختَ ِ ِ
وحي َعلَ ْي ِه فَ ُي ْخ ِر ُج ا ْل َح َّ
ق
س َّر ْت ِب ِه َن ْف ِسي َ .و َ
« ُه َوَذا َع ْب ِدي الَِّذي أ ْ
اري الَّذي ُ
ض ْع ُ ُ
َع ُ ُ ُ
ِ
ُمِم.
لأل َ
وأيضا يرتقي ويتسامى هذا نفس ما قاله
سفر المزامير 1 :110
اجلِس ع ْن ي ِم ِ
الر ُّ ِ
اء َك َم ْو ِط ًئا لِقَ َد َم ْي َك».
ال َّ
قَ َ
َض َع أ ْ
يني َحتَّى أ َ
ب ل َرِّبي« َ َ ْ ْ :
َع َد َ
فهو يتسامى ويجلس في يمين العظمة
وغيرها الكثير .فالنبوة قبل ان تذكر االالم ذكرت االنتصار والنهاية هي السمو وهذا ما حدث مع
المسيح

رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 20 :1
اوي ِ
َجلَس ُه ع ْن ي ِم ِ
ِ
ِ
الَِّذي َع ِملَ ُه ِفي ا ْلم ِس ِ ِ
الس َم ِ
َّات،
ين ِه ِفي َّ
ام ُه م َن األ َْم َواتَ ،وأ ْ َ َ َ
يح ،إ ْذ أَقَ َ
َ
وأيضا
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 3 :1
ِ
ام ٌل ُك َّل األَ ْ ِ ِ ِ
الَِّذي ،و ُهو بهاء م ْج ِد ِه ،ورسم جو َه ِرِه ،وح ِ
ص َن َع ِب َن ْف ِس ِه
ََ
َ َ ُْ َْ
ش َياء ِب َكل َمة قُ ْد َرِتهَ ،ب ْع َد َما َ
َ َ ََ ُ َ
ين ا ْلع َ ِ ِ
طايا َنا ،جلَ ِ ِ
تَ ْط ِه ا ِ
َعالِي،
ظ َمة في األ َ
ير ل َخ َ َ
س في َيم ِ َ
َ َ
ً

أيضا النبوة في عدد  15أيضا تتكلم عن انتصاره بوضوح
سفر اشعياء 52
 15: 52هكذا ينضح امما كثيرين من اجله يسد ملوك افواههم النهم قد ابصروا ما لم يخبروا به
و ما لم يسمعوه فهموه
فهو يقول الذي يتألم ولكنه في النهاية ينتصر هو ينضح امما كثيرة أي يرش عليهم للتطهير
وهذا أيضا ما قاله حزقيال في
سفر حزقيال 25 :36
ونِ .م ْن ُك ِّل َنجاس ِت ُكم و ِم ْن ُك ِّل أَص َن ِ
ط ِ
َوأ َُر ُّ
ام ُك ْم أُطَ ِّه ُرُك ْم.
اء َ
اه ًار فَتُطَ َّه ُر َ
ْ
َ َ ْ َ
ش َعلَ ْي ُك ْم َم ً

وأيضا انتصاره والملوك يسد افواههم هو نفس ما قاله
سفر إشعياء 7 :49
س ،لِم ْكروِه األ َّ ِ ِ ِ
الر ُّ ِ
ُّوس ُه ،لِ ْلم َه ِ َّ
ينَ « :ي ْنظُُر
ال َّ
س َرِائ َ
ه َك َذا قَ َ
سلِّ ِط َ
ب فَادي إِ ْ
ُمة ،ل َع ْبد ا ْل ُمتَ َ
يل ،قُد ُ
ان الن ْف ِ َ ُ
ُ
ب الَِّذي ُهو أ ِ
ينَ ،وقُد ِ
يل الَِّذي قَِد
الر ِّ
َج ِل َّ
س َرِائ َ
َم ٌ
س ُج ُد َ
وم َ
ون .أل ْ
ُّوس إِ ْ
اء فَ َي ْ
َ
س ُ
ونُ .ر َؤ َ
ُملُو ٌك فَ َيقُ ُ
اختَ َار َك».
ْ
فالعبد المتألم المهان النهاية يكون ملوك يسجدون له
بل يؤكد داود في الكالم عن المسيا الذي يأتي من نسله
سفر المزامير 72
الب ِن ا ْل َملِ ِك.
ام َك لِ ْل َمِل ِكَ ،وِب َّر َك ْ
َع ِط أ ْ
له َّم ،أ ْ
 1اَلَّ ُ
َح َك َ
شعب َك ِبا ْلع ْد ِل ،ومس ِ
اكي َن َك ِبا ْل َحقِّ.
َ 2ي ِد ُ
ين َ ْ َ
ََ َ
َ
ِ ِ
سالَما لِ َّ ِ
ام ِبا ْل ِبِّر.
 3تَ ْحم ُل ا ْلج َبا ُل َ ً
لش ْعبَ ،واآل َك ُ
ضي لِمس ِ
 4ي ْق ِ
ين َّ
اك ِ
ق الظَّالِ َم.
س َح ُ
ص َب ِني ا ْل َب ِائ ِس َ
َ
ينَ ،وَي ْ
الش ْع ِبُ .ي َخلِّ ُ
َ َ
ام ِت َّ
َّام ا ْلقَ َم ِر إِلَى َد ْو ٍر فَ َد ْو ٍر.
َ 5ي ْخ َ
الش ْم ُ
ش ْوَن َك َما َد َ
سَ ،وقُد َ
وث َّ
از ،و ِمثْ َل ا ْل ُغي ِ
ِ
ارفَ ِة َعلَى األ َْر ِ
الذ ِ
ض.
ُ
َ 6ي ْن ِز ُل م ْث َل ا ْل َمطَ ِر َعلَى ا ْل ُج َز ِ َ
ق ِفي أَي ِ
ض َم ِح َّل ا ْلقَ َم ُر.
ِّيقَ ،و َكثَْرةُ َّ
َّام ِه ِّ
ُ 7ي ْ
السالَِم إِلَى أ ْ
َن َي ْ
الصد ُ
ش ِر ُ
النه ِر إِلَى أَقَ ِ
ِ ِ
اصي األ َْر ِ
ض.
َ 8وَي ْمل ُك م َن ا ْل َب ْح ِر إِلَى ا ْل َب ْح ِرَ ،و ِم َن َّ ْ
َه ُل ا ْلبِّري ِ
اب.
َع َد ُ
س َ
َّةَ ،وأ ْ
ون التَُّر َ
ام ُه تَ ْجثُو أ ْ َ
اؤهُ َي ْل َح ُ
َم َ
 9أَ

شبا و ٍ
يش وا ْلج َزِائ ِر ير ِسلُ َ ِ
ِ
ون َه ِد َّي ًة.
ِّم َ
ُ 10ملُو ُك تَْرش َ َ َ
ون تَ ْقد َم ًةُ .ملُو ُك َ َ َ َ
ُْ
س َبأ ُيقَد ُ
ِ
َّد لَ ُه.
ُمِم تَتَ َعب ُ
َ 11وَي ْ
س ُج ُد لَ ُه ُك ُّل ا ْل ُملُوكُ .ك ُّل األ َ
بل خطورة هذا المزمور انه يتكلم عن ابن داود المعبود الذي بعد استعالنه وانتصاره تتعبد له كل
األمم .فهل يليق ان نقول بعد االم إسرائيل وانتصار إسرائيل تعبد الشعوب شعب إسرائيل؟
وكل هذا يؤكد االنتصار بعد االالم واالهانة للمسيا

أيضا بعد االعداد عن االالم يتكلم عن القوة واالنتصار فيقول
سفر اشعياء 10 :53
أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن .إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسال تطول أيامه ومسرة الرب
بيده تنجح.
والنجاح هنا هو بعد ان يصبح ذبيحة ينتصر على التنين وهذا لفضا في
سفر اشعياء 51
ِ 9ا ِ ِ
ب! استَ ْي ِق ِظي َكما ِفي أَي ِ
َّام ا ْل ِق َدِمَ ،ك َما ِفي األ َْد َو ِ
ار
اع َّ
استَ ْي ِق ِظي! ا ْل َب ِسي قَُّوةً َيا ِذ َر َ
الر ِّ ْ
ستَ ْيقظيْ ،
ْ
َ
اطع َة رَهب ،الطَّ ِ
ِ
ا ْلقَِديم ِة .أَلَ ِ ِ
ين؟
اع َن َة الت ِِّّن َ
ست أَ ْنت ا ْلقَ َ َ َ
ْ
َ
فبعد االالم االنتصار هو يكون على التنين
فالنبوة ليست فقط تتفق في االنتصار بل توضح ان بعد االالم يكون انتصار

فمن اين اتى هذا الراباي انها ال تتفق مع نبوات المسيا المنتصر؟

ثانيا الرد على (ويقول أحد الراباوات أن النبوات المسيانية ال تعتمد فقط على عدد او نبوة ولكن
تتكرر بوضوح بنفس الطريقة ولكن هذه النبوة ال يوجد ما يؤيدها من نبوات اخرى عن االم المسيح
والمسيحيين ال يمتلكون غيرها عن االم المسيح)
وكما قلت هل كل النبوات تحتاج التكرار؟ بمعنى لو جاءت نبوة تفصيلية واضحة هل هي غير
كافية؟ فمثال دانيال في  9عندما يحدد بدقة السبعين أسبوع اليس هذه نبوة لوحدها كافية؟ فمن
اين اتى الراباي بقاعدة ان النبوة ال بد ان تذكر عدة مرات؟ هذا كالم خطأ
ومن قال ان إشعياء  53هي النبوة الوحيدة عن االم المسيح؟
قدمت هذا بأدلة كثيرة في ملف
نبوات العهد القديم كاملة مرتبة حسب أحداث حياة الرب يسوع المسيح
وأيضا في
ما هي الكتب وشواهد العهد القديم التي تتكلم عن موت الرب يسوع وقيامته
وامثلة قليلة من الكثير
يضربونه ويجلدوه ويتفلوا عليه
سفر إشعياء 50

 6 :50بذلت ظهري للضاربين وخذي للناتفين وجهي لم استر عن العار والبصق
ونعرف جيدا أن هذا لم يحدث مع إشعياء وال مع شعب إسرائيل ولكن يتكلم بروح النبوة عن االم
المسيح
الجلد قوي بالطريقة الرومانية التي ينتهي السيور بقطع عظمية مدببة ورصاص تسبب قطع
عميق في االنسجة يشبه بالفعل الحرث على الظهر
سفر المزامير 3 :129
ط َّولُوا أَتْالَ َم ُه ْم».
اث َ .
َعلَى َ
ث ا ْل ُح َّر ُ
ظ ْه ِري َح َر َ
فهل داود حدث معه هذا ام بوضوح الكالم نبوة عن جلد المسيح؟
نبوة اخري عن االمه وقت المحاكمة
سفر ايوب 16
 10 :16فغروا علي افواههم لطموني على فكي تعيي ار تعاونوا علي جميعا
 11 :16دفعني اهلل الى الظالم و في ايدي االشرار طرحني
وبالطبع نعرف ان هذا لم يحدث مع أيوب ولكنه يتكلم بالنبوة عن الرب يسوع المسيح
يصلبونه ويثقبون يديه ورجليه
سفر المزامير 22

 16 :22النه قد احاطت بي كالب جماعة من االشرار اكتنفتني ثقبوا يدي ورجلي
وبالطبع نعلم جيدا أن هذا لم يحدث مع داود وال شعب إسرائيل ولكن يتكلم في المزمور الشهير
الذي يصف بدقة احداث الصلب
يسفكوا دمه الزكي
سفر اشعياء 59
 7 :59ارجلهم الى الشر تجري وتسرع الى سفك الدم الزكي افكارهم افكار اثم في طرقهم اغتصاب
وسحق
 8 :59طريق السالم لم يعرفوه وليس في مسالكهم عدل جعلوا النفسهم سبال معوجة كل من
يسير فيها ال يعرف سالما
ويقول الدم الزكي معرف فهو ال يتكلم بطريقة عامة ولكن يحدد شخص محدد بذاته ان هو البار
ويسفك دمه .ويحاكموه بطريقة غير عادلة
ويصلب ببسط اليدين
سفر إشعياء 11 :25
الس ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
س َب َح،
فَ َي ْبسطُ َي َد ْيه فيه َك َما َي ْبسطُ َّ ُ
ابح ل َي ْ
ويجرح في يديه
سفر زكريا 13

 6 :13فيقول له ما هذه الجروح في يديك فيقول هي التي جرحت بها في بيت احبائي
وأيضا نعرف ان هذا لم يحدث مع زكريا وال شعب إسرائيل ولكن بالنبوة عن صلب المسيح بوضوح
المارة ينظرون يتفرسون فيه
سفر المزامير 17 :22
صي ُك َّل ِعظَ ِ
ُح ِ
ون ِف َّي.
س َ
اميَ ،و ُه ْم َي ْنظُُر َ
أْ
ون َوَيتَفََّر ُ
وأيضا نعرف أن ان هذا لم يحدث مع داود ولكن بروح النبوة عن المسيح في مزمور الصلب
الماره يعايروه
سفر المزامير 8 :102
 8 :102اليوم كله عيرني اعدائي الحنقون علي حلفوا علي
بل بدقة اكثر انهم يعايرونه وهم ينغضون رؤوسهم
سفر المزامير 109
 25 :109و انا صرت عا ار عندهم ينظرون الي و ينغضون رؤوسهم
وهذا انطبق بدقة وقت الصلب .وهذا لم يحدث لداود ولكن بالنبوة عن المسيح
ويحتقروه
سفر المزامير 22

 6 :22اما انا فدودة ال انسان عار عند البشر و محتقر الشعب
 7 :22كل الذين يرونني يستهزئون بي يفغرون الشفاه و ينغضون الراس قائلين
 8 :22اتكل على الرب فلينجه لينقذه النه سر به
ونعرف ان داود لم يسفك دمه ولم يصير محتقر فهو بوضوح نبوة عن المسيح
وأيضا نبوة انهم يسخرون منه ويقولوا لو كان هو المسيح فلينقذه اهلل
سفر المزامير 22
 8 :22اتكل على الرب فلينجه لينقذه النه سر به
والسخرية تكون بافواههم وقت نهايته
سفر المزامير 35
 21 :35فغروا علي افواههم قالوا هه هه قد رات اعيننا
فال يصلح على داود الن داود لم يسخروا منه وقت موته بل بالنبوة على المسيح
ويدعوا ان اهلل تركه
سفر المزامير 71
 11 :71قائلين ان اهلل قد تركه الحقوه و امسكوه النه ال منقذ له

يقول انه عطشان قبل الموت
سفر المزامير 15 :22
صَ ِ
ش ْقفَ ٍة قُ َّوِتي ،ولَ ِ
س ِاني ِب َح َن ِكيَ ،وِالَى تُر ِ
ض ُع ِني.
س ْت ِم ْث َل َ
اب ا ْل َم ْو ِت تَ َ
قلَ
َ
َي ِب َ
َ
يقدموا له مر وخل
سفر المزامير 69
 21 :69و يجعلون في طعامي علقما و في عطشي يسقونني خال
ونعرف ان داود عمره ما قدم له مر او خل ولكن هذا بروح النبوة عن المسيح
ورغم هذا يصلي الجل اعداؤه
سفر المزامير 109
 4 :109بدل محبتي يخاصمونني اما انا فصالة
ويقترعون علي ثيابه
سفر المزامير 22
 18 :22يقسمون ثيابي بينهم و على لباسي يقترعون
يصرخ علي الصليب الهي الهي لما تركتني
سفر المزامير 22

 1 :22الهي الهي لماذا تركتني بعيدا عن خالصي عن كالم زفيري
وهذا وقت تسليمه الروح
سفر المزامير 18
 4 :18اكتنفتني حبال الموت و سيول الهالك افزعتني
 5 :18حبال الهاوية حاقت بي اشراك الموت انتشبت بي
 6 :18في ضيقي دعوت الرب و الى الهي صرخت
يصرخ ويسلم الروح ويستودعها في يد االب
سفر المزامير 31
 5 :31في يدك استودع روحي فديتني يا رب اله الحق
وبالطبع ال يصلح على داود الن اهلل لم يفديه ذهب الى الهاوية كما قال هو عند موت ابنه
يموت وهو في منتصف عمره
سفر المزامير 89
 45 :89قصرت ايام شبابه غطيته بالخزي ساله
جسده يصاب بكثرة من الضربات ويصير ينزف من أجزاء كثيرة مثل اناء متلف

سفر المزامير 31
 12 :31نسيت من القلب مثل الميت صرت مثل اناء متلف
يطعن في جنبه
سفر زكريا 12
 10 :12و افيض على بيت داود و على سكان اورشليم روح النعمة و التضرعات فينظرون الي
الذي طعنوه و ينوحون عليه كنائح على وحيد له و يكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على
بكره
وبطعنه يصير جنبه ينبوع مفتوح
سفر زكريا 13
 1 :13في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود و لسكان اورشليم للخطية و للنجاسة
ولكن ال يكسر عظم منه
سفر المزامير 34
 20 :34يحفظ جميع عظامه واحد منها ال ينكسر
الطبيعه تضطرب لموته
الشمس تخفي شعاعها وقت ملكه على عود الصليب

سفر اشعياء
 23 :24و يخجل القمر و تخزى الشمس الن رب الجنود قد ملك في جبل صهيون و في اورشليم
و قدام شيوخه مجد
وهذا بالطبع لم يحدث الشعياء وال لشعب اسرائيل
بل تتكرر لتأكيد انها عن المسيح
سفر عاموس 9 :8
 9 :8و يكون في ذلك اليوم يقول السيد الرب اني اغيب الشمس في الظهر و اقتم االرض في
يوم نور
وتظهر مره ثانيه قبل المساء
سفر زكريا 14
 6 :14و يكون في ذلك اليوم انه ال يكون نور الدراري تنقبض
 7 :14و يكون يوم واحد معروف للرب ال نهار و ال ليل بل يحدث انه في وقت المساء يكون
نور
بل تأكيد ان هذا الظالم عن الرب وليس شخص اخر
سفر عاموس 5

 20 :5اليس يوم الرب ظالما ال نو ار و قتاما ال نور له
جسده ال يفسد ولن يبقى في الهاوية بل يقوم
سفر المزامير 10 :16
أل ََّن َك لَ ْن تَتُْر َك َن ْف ِسي ِفي ا ْل َه ِ
ادا.
اوَي ِة .لَ ْن تَ َدعَ تَ ِقي َ
سً
َّك َي َرى فَ َ
سفر المزامير 30
 3 :30يا رب اصعدت من الهاوية نفسي احييتني من بين الهابطين في الجب
سفر المزامير 41
 10 :41اما انت يا رب فارحمني و اقمني فاجازيهم
وتحديدا في اليوم الثالث يقوم
سفر هوشع :6
 2 :6يحيينا بعد يومين في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا امامه
وهذه ليس قيامه له فقط بل قيامة لكل من يؤمن به
وبالطبع نعرف ان هوشع لم يقوم ولكن الكالم بروح النبوة عن المسيح
وينير للراقدين على الرجاء ويهزم الشياطين
سفر استير 11

 11ثم اشرق النور والشمس فارتفع المتواضعون وافترسوا المتجبرين
والمتجبر المتكبر هو الشيطان
ويخرج اسرى الرجاء
سفر اشعياء 49
 9 :49قائال لالسرى اخرجوا للذين في الظالم اظهروا على الطرق يرعون و في كل الهضاب
مرعاهم
ويذهب الي الجحيم ويخرج من في الحبس
سفر المزامير 18 :68
ِ
ط َايا َب ْي َن َّ
الن ِ
ب
الر ُّ
ين لِ َّ
ت َع َ
ُّها َّ
س ْب ًيا .قَ ِب ْل َ
س َب ْي َ
ص ِع ْد َ
ضا ا ْل ُمتَ َمِّرِد َ
اسَ ،وأ َْي ً
لس َك ِن أَي َ
ت َ
ت إِلَى ا ْل َعالَء َ .
َ
ِ
له.
اإل ُ
يقوم وقت الفجر
سفر هوشع 6
 3 :6لنعرف فلنتتبع لنعرف الرب خروجه يقين كالفجر ياتي الينا كالمطر كمطر متاخر يسقي
االرض
ويبتلع حكم الموت

سفر اشعياء 25
 8 :25يبلع الموت الى االبد و يمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه و ينزع عار شعبه عن
كل االرض الن الرب قد تكلم
وهذا له وقت محدد في أسابيع دنيال السبعين
سفر دانيال 9
 27 :9و يثبت عهدا مع كثيرين في اسبوع واحد و في وسط االسبوع يبطل الذبيحة و التقدمة و
على جناح االرجاس مخرب حتى يتم و يصب المقضي على المخرب
بموته وقيامته يولد شعب جديد وهو شعب المسيح
سفر المزامير 22
س ُيولَ ُد ِبأ ََّن ُه قَ ْد فَ َع َل.
ون ِب ِبرِه َ
ون َوُي ْخ ِب ُر َ
َ 31يأْتُ َ
ش ْع ًبا َ
الفداء يتم في صهيون
سفر اشعياء 59
 20 :59و ياتي الفادي الى صهيون و الى التائبين عن المعصية في يعقوب يقول الرب
ويعاقب الشيطان
سفر اشعياء 27

الش ِد ِ
ب ِبس ْي ِف ِه ا ْلقَ ِ
ِ
ِ ِ
اسي ا ْل َع ِظ ِيم َّ
ان ،ا ْل َح َّي َة ا ْل َه ِ
ان ا ْل َح َّي َة
ب َّ
ارَب َة .لَ ِوَياثَ َ
يد لَ ِوَياثَ َ
 1في ذل َك ا ْل َي ْوِم ُي َعاق ُ
الر ُّ َ
ين الَِّذي ِفي ا ْل َب ْح ِر.
ا ْل ُمتَ َح ِّوَي َةَ ،وَي ْقتُ ُل الت ِِّّن َ
شتَه ِ
ِ ِ
ِ ِ
اة:
 2في ذل َك ا ْل َي ْوِم َغ ُّنوا ل ْل َك ْرَمة ا ْل ُم َ َ
بعد قيامته يصعد
سفر المزامير 24
 7 :24ارفعن ايتها االرتاج رؤوسكن و ارتفعن ايتها االبواب الدهريات فيدخل ملك المجد
واالبواب الدهريات ال يفتح لملك ارضي بل لملك الملوك وال يصلح ال على داود وال على شعب
إسرائيل
والكثير مع هذا اكتفي بهذه األمثلة
فالعهد القديم المليء بالنبوات الدقيقة عن الرب يسوع المسيح وحياته واالمه وصلبه وموته
وقيامته وصعوده.
ولهذا يجب أن نفتخر بكتابنا ألنه ال يوجد عقيدة أخرى بها نبوات مكتوبة بهذه الدقة عن احداث
حياة الذين يؤمنوا به قبل مجيؤه مثل المسيحية والكتاب المقدس

ثالثا الرد على (أ اشعياء  20 :59يقول ان المسيح سياتي للذين تخلصوا من خطاياهم)
من اين اتى الراباي بهذا االدعاء؟ فلنق أر ما يقوله اشعياء

سفر اشعياء :59
 20: 59و ياتي الفادي الى صهيون و الى التائبين عن المعصية في يعقوب يقول الرب
إشعياء ال يقول تخلصوا من خطاياهم بل يتكلم عن التائبين أي يقدمون توبة عن معاصيهم ولكن
يترجون الخالص فالمسيح اتى يدفع كفارة خطايا ويقدم خالص يناله الذين يقدمون توبة مرضية
بإرادتهم
وما يؤكد هو نفس االصحاح الذي يقول
 16: 59فراى انه ليس انسان و تحير من انه ليس شفيع فخلصت ذراعه لنفسه و بره هو
عضده
 17: 59فلبس البر كدرع و خوذة الخالص على راسه و لبس ثياب االنتقام كلباس و اكتسى
بالغيرة كرداء
فال يوجد شفيع كفاري للذين قدموا التوبة اال هو ال يوجد مخلص اال ذراع يهوه بنفسه

رابعا يكمل المشكك في نفس االتجاه قائال (ب بل أيضا الذبائح غير مطلوبة لو ال يوجد مذبح
والتوبة كافية للخالص) من اين اتى في الكتاب المقدس ان التوبة كافية للخالص؟ مع مالحظة
الكالم ليس عن الخالص من األعداء بل الخالص من الهاوية والموت
فيعقوب في اخر أيامه عندما يقول

سفر التكوين 18 :49
لِ َخالَ ِ
ب.
ت َيا َر ُّ
ص َك ا ْنتَ َ
ظ ْر ُ
هل لم يكن يعلم ان التوبة كافية للخالص؟
سفر المزامير 123 :119
ش ِتياقًا إِلَى َخالَ ِ
ص َك َوِالَى َكِل َم ِة ِبِّر َك.
اي ا ْ َ
َكلَّ ْت َع ْي َن َ
سفر المزامير 174 :119
ت إِلَى َخالَ ِ
يعتُ َك ِه َي لَ َّذ ِتي.
ص َك َيا َر ُّ
اْ
بَ ،و َ
شتَ ْق ُ
ش ِر َ
سفر المزامير 20 :71
ِ ٍ ِ
أَ ْن َ َِّ
ق األ َْر ِ
َع َما ِ
ص ِع ُد َنا.
يرةً َو َرِد َ
ض تَ ُع ُ
يئ ًة ،تَ ُع ُ
ود فَتُ ْح ِيي َناَ ،و ِم ْن أ ْ
ود فَتُ ْ
ت الذي أ ََرْيتََنا ضيقَات َكث َ
سفر المزامير 15 :49
إِ َّن َما اهللُ َي ْف ِدي َن ْف ِسي ِم ْن َي ِد ا ْل َه ِ
اوَي ِة أل ََّن ُه َيأْ ُخ ُذ ِنيِ .سالَهْ.
فهل داود الذي يرجوا الفداء والخالص ال يعرف ان التوبة تخلص؟
بل أيوب يقول بوضوح ان االطالق من الهاوية يحتاج فدية
سفر أيوب 24 :33
ف علَ ْي ِه ويقُو ُل :أُ ْطلِقُ ُه ع ِن ا ْلهب ِ
ت ِف ْد َي ًة.
وط إِلَى ا ْل ُح ْف َرِة ،قَ ْد َو َج ْد ُ
ُُ
َ
َيتََارَ َء ُ َ َ َ

هل االبرار في العهد القديم بالتوبة يخلصون من الهاوية؟ الكتاب ال يقول هذا بل يقول ان الرب
هو الذي يفديهم من الهاوية ويخلصهم من الموت
سفر هوشع 14 :13
ش ْو َكتُ ِك َيا َه ِ
« ِم ْن َي ِد ا ْل َه ِ
اوَي ُة؟
اوَي ِة أَف ِْدي ِه ْمِ .م َن ا ْل َم ْو ِت أ َ
ت؟ أ َْي َن َ
ص ُه ْم .أ َْي َن أ َْوَب ُ
اؤ َك َيا َم ْو ُ
ُخلِّ ُ
ِ َّ
ام ُة َع ْن َع ْي َن َّي».
تَ ْختَفي الن َد َ
هل هوشع لم يكن يعرف ان التوبة كافية للخالص؟ الكالم بوضوح ان الرب هو يفدي من الهاوية
ويخلص من الموت.
بل الكتاب يقول بوضوح لكي يخلص من الموت يجب ان يبتلع الموت
سفر إشعياء 8 :25
ِ
ش ْع ِب ِه َع ْن ُك ِّل
الر ُّ
س ُح َّ
الس ِّي ُد َّ
ع َع ْن ُك ِّل ا ْل ُو ُجوِهَ ،وَي ْن ِزعُ َع َار َ
ُّمو َ
َي ْبلَعُ ا ْل َم ْو َ
ت إِلَى األ ََبدَ ،وَي ْم َ
ب الد ُ
األ َْر ِ
ب قَ ْد تَ َكلَّ َم.
ض ،أل َّ
الر َّ
َن َّ
وشرحت هذا سابقا بالتفصيل في ملف
هل نزل المسيح الي الجحيم ليخرج االباء واين كان مكانهم قبله ؟
فيقول الكتاب نبوه عن كسر الميثاق مع الموت
سفر اشعياء 28

 18 :28و يمحى عهدكم مع الموت و ال يثبت ميثاقكم مع الهاوية السوط الجارف اذا عبر
تكونون له للدوس
والذي يفتح الهاويه هو اهلل فقط ويخلص بجسده وليس بمنحوتات
سفر اشعياء 42
 7 :42لتفتح عيون العمي لتخرج من الحبس الماسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة
 8 :42انا الرب هذا اسمي و مجدي ال اعطيه الخر و ال تسبيحي للمنحوتات
سفر اشعياء 51
 14 :51سريعا يطلق المنحني و ال يموت في الجب و ال يعدم خبزه
والذي يفعل هذا هو المسيح
سفر اشعياء 61
 1 :61روح السيد الرب علي الن الرب مسحني البشر المساكين ارسلني العصب منكسري القلب
النادي للمسبيين بالعتق و للماسورين باالطالق
نبوة عن ان الفداء سيكون بدمه
سفر زكريا 9

 11 :9و انت ايضا فاني بدم عهدك قد اطلقت اسراك من الجب الذي ليس فيه ماء
 12 :9ارجعوا الى الحصن يا اسرى الرجاء اليوم ايضا اصرح اني ارد عليك ضعفين
وأيضا شرحت في ملف
الرد على ادعاء ان ابرار العهد القديم ذهبوا للفردوس على حساب دم المسيح الذي يدفع
وباختصار شديد
الرب في العهد القديم يصفح ويغفر ويكفر بالفعل لمن يتوب ويقدم ذبائح
ولكن هل بذبائح حيوانية محى الصك ألبرار العهد القديم؟ بالطبع ال
هذا يخالف ما قاله معلمنا بولس الرسول في
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي :2
َحيا ُكم مع ُه ،مس ِ
فج ِ
ِ
ط َايا،
ام ًحا لَ ُك ْم ِب َج ِم ِ
يع ا ْل َخ َ
َ 13وِا ْذ ُك ْنتُ ْم أ َْم َواتًا ِفي ا ْل َخ َ
سد ُك ْم ،أ ْ َ ْ َ َ ُ َ
ط َايا َو َغلَ َ َ
ضدًّا لَ َنا ،وقَ ْد رفَع ُه ِم َن ا ْلو ِ
ان ِ
الص َّك الَِّذي َعلَ ْي َنا ِفي ا ْلفَ َرِائ ِ
 14إِ ْذ َم َحا َّ
ض ،الَِّذي َك َ
س ِّم ًار إِيَّاهُ
سط ُم َ
َ َ
َ َ َ
الصلِ ِ
يب،
ِب َّ
فهو يقول بوضوح ان بصلب المسيح محى الصك أي قبل صلبه هذا لم يكن مفعل
فالمسيح في العهد القديم يغفر ويصفح ولكنه لم يكن محى الصك
أيضا هل الرب اشترانا بدم الحيوانات؟ هذا غير مقبول فالرب ال يشتري بشر بحيوانات بل بدمه

سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 9 :5
َو ُهم َيتَرنَّم َ ِ
وم ُه ،أل ََّن َك
َن تَأْ ُخ َذ ِّ
ت أْ
ق أَ ْن َ
ستَ ِح ٌ
يم ًة َج ِد َ
يدةً قَ ِائلِ َ
ينُ « :م ْ
الس ْف َر َوتَ ْفتَ َح ُختُ َ
ون تَْرن َ
ْ َ ُ
ٍ
ِ ِ ِ
سٍ
ُم ٍة،
ش ْع ٍب َوأ َّ
ت َوا ْ
ان َو َ
ُذ ِب ْح َ
شتََرْيتََنا هلل ِب َدم َك م ْن ُك ِّل قَ ِبيلَة َولِ َ
فالرب اشترانا بدمه الذي سفكه على عود الصليب وقبل هذا لم يكن اشترانا.
فكيف يعتقد البعض ان بدم ذبائح يشترينا المسيح؟ هل بدم ذبائح حيوانية يشتري اهلل البشر؟
أيضا هل الرب اقتنانا بدم الحيوانات؟
أيضا هذا يخالف الكتاب في
سفر أعمال الرسل 28 :20
اقفَ ًة ،لِتَرعوا َك ِنيس َة ِ
الروح ا ْلقُ ُدس ِفيها أَس ِ
يع َّ ِ ِ َِّ
اهلل
ِا ْحتَ ِرُزوا إِ ًذا ألَ ْنفُ ِس ُك ْم َولِ َج ِم ِ
ام ُك ُم ُّ ُ
ْ َْ
َ
ُ َ َ
الرعيَّة التي أَقَ َ
اها ِب َد ِم ِه.
الَِّتي اقْتََن َ
أي دم الذبائح ال يعطي حق اقتناء بل دم اهلل هو الذي يقتني
هل دم الحيوانات تطهر الروح لتدخل الفردوس؟
بالطبع ال التوبة والذبائح تطهر الجسد فقط ولكن الذي يطهر الروح والضمير هو دم اهلل
رسالة بولس الرسول الى العبرانيين 9
ِ
وس وعجول ،ب ْل ِب َدِم َن ْف ِس ِهَ ،د َخ َل م َّرةً و ِ
ِ
اح َدةً إِلَى األَق َْد ِ
اء أ ََب ِد ًّيا.
َ
س ِب َدم تُُي ٍ َ ُ ُ
اس ،فَ َو َج َد ف َد ً
َ َ
َ 12ولَ ْي َ
وش علَى ا ْلم َنج ِ
ِ
ان َوتُُي ٍ
ير ٍ
ِّس إِلَى طَ َه َارِة
اد ِع ْجلَ ٍة َم ْر ُ
وس َو َرَم ُ
َّس َ
 13أل ََّن ُه إِ ْن َك َ
ش ٌ َ
ينُ ،يقَد ُ
ان َد ُم ث َ
ُ

س ِد،
ا ْل َج َ
وح أ ََزلِ ٍّي قَدَّم َن ْفس ُه ِ
ض َم ِائ َرُك ْم ِم ْن
يح ،الَِّذي ِب ُر ٍ
ون َد ُم ا ْل َم ِس ِ
 14فَ َك ْم ِبا ْل َح ِر ِّ
هلل ِبالَ َع ْي ٍبُ ،ي َ
ي َي ُك ُ
ط ِّه ُر َ
َ َ
َع َمال َم ِّيتَ ٍة لِتَ ْخ ِد ُموا اهللَ ا ْل َح َّي!
أْ
اء التَّعدِّي ِ
ت لِ ِف َد ِ
َج ِل ه َذا ُهو و ِسيطُ عه ٍد ج ِد ٍ
ات الَِّتي
ص َار َم ْو ٌ
ون ا ْل َم ْد ُع ُّو َ
يد ،لِ َك ْي َي ُك َ
َ 15وأل ْ
َ َ
َْ َ
ون إِ ْذ َ
َ َ
ون و ْع َد ا ْل ِمير ِ
ِ
ِ
ي.
اث األ ََب ِد ِّ
في ا ْل َع ْهد األ ََّو ِل َي َنالُ َ َ
َ
معلمنا بولس الرسول هنا يقول أمور هامة جدا .هو يوضح ان ذبائح العهد القديم كانت تطهر
الجسد فقط ولكن الذي يطهر الروح والضمير هو دم المسيح .ولهذا أرواح ابرار العهد القديم لم
تكن تستطيع ان تذهب للفردوس بدون دم المسيح
بل يؤكد هذا بتعبير ان رجال العهد األول أي ابرار العهد القديم هؤالء نالوا في المسيح وعد
الميراث ويذكر الفعل بالمضارع .وهذا امر مهم ألنه يقول انهم ينالوان الميراث بدم المسيح أي قبل
سفك دم المسيح لم يكن يحق لهم ان ينالوا الميراث ألنهم لم يكونوا أبناء بعد وليس لهم ان يرثوا
فدم الذبائح الذي بالناموس كان ضعيف عاجز ال يكفي للمصالحة
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 3 :8
ض ِعيفًا ِبا ْلج ِ
وس َع ِ
أل ََّن ُه ما َك َ َّ
س َل ْاب َن ُه ِفي ِش ْب ِه
اج ًاز َع ْن ُهِ ،في َما َك َ
ان َ
سد ،فَاهللُ إِ ْذ أ َْر َ
َ َ
ام ُ
ان الن ُ
َ
ِ ِ
َج ِل ا ْل َخ ِطي ِ
جس ِد ا ْل َخ ِطي ِ
س ِد،
َّةَ ،د َ
َّةَ ،وأل ْ
ان ا ْل َخط َّي َة في ا ْل َج َ
َ َ
فبدم الذبائح ال تتم مصالحة بين اهلل واالنسان حتى لو تاب االنسان والرب غفر له خطية بل ال بد
ان يسفك دم يساوي قيمة دم االنسان واكثر وليس اقل

خامسا يكمل الراباي بنفس الخطأ ويقول (ج العهد القديم لم يقل ان بقتل كائن يحدث مغفرة ولكن
هذا يشترط ان االنسان يكون غير قاصد ويوجد هيكل وتوبة)
ما يقول فيه الكثير من الخطأ فرغم انه صحيح شرط التوبة واتفق معه فيها ولكن الكفارة بالدم
سفر الالويين 11 :17
ير ع ْن ُنفُ ِ
ِ ِ
َّم
وس ُك ْم ،أل َّ
أل َّ
َع َ
س ِد ِه َي ِفي الدَِّم ،فَأََنا أ ْ
ط ْيتُ ُك ْم إِيَّاهُ َعلَى ا ْل َمذ َْب ِح للتَّ ْكف ِ َ
س ا ْل َج َ
َن َن ْف َ
َن الد َ
ُي َكفِّر َع ِن َّ
الن ْف ِ
س.
ُ
سفر الال ويين 6 :16
ون ثَور ا ْل َخ ِطي ِ
َّة الَِّذي لَ ُهَ ،وُي َكفُِّر َع ْن َن ْف ِس ِه َو َع ْن َب ْي ِت ِه.
َوُيقَِّر ُ
ب َه ُار ُ ْ َ
سفر الالويين 24 :16
ض جس َده ِبم ٍ
ان ُمقَد ٍ
اء ِفي َم َك ٍ
س ِث َي َاب ُه َوَي ْخ ُر ُج َوَي ْع َم ُل ُم ْح َرقَتَ ُه َو ُم ْح َرقَ َة
َّس ،ثُ َّم َي ْل َب ُ
َوَي ْر َح ُ َ َ ُ َ
الش ْع ِبَ ،وُي َكفُِّر َع ْن َن ْف ِس ِه َو َع ِن َّ
َّ
الش ْع ِب.
وهذا ما شرحه معلمنا بولس في
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 22 :9
و ُك ُّل َ ٍ
ون ِ ٍ
وس ِب َّ ِ
س َ َّ
ام ِ
ص ُل َم ْغ ِف َرةٌ!
ش ْيء تَ ْق ِر ً
س ْفك َدم الَ تَ ْح ُ
الدمَ ،وِب ُد ِ َ
يبا َيتَطَ َّه ُر َح َ
َ
ب الن ُ

وأيضا يضاف اليه ما قلته سابقا عن ان الذي يتوب الرب يغفر له ولكن هذا ال يكفي للمصالح
ومحو الصك وال لالقتناء.
واضيف نقطة أخيرة .عندما انهدم الهيكل الرب استمر يغفر للذي يتوب ولكن أيضا ال يوجد ثمن
للخطية الن الرب هو الذي سيدفع الثمن دم العهد كما قال زكريا النبي
سفر زكريا 9
 11 :9و انت ايضا فاني بدم عهدك قد اطلقت اسراك من الجب الذي ليس فيه ماء
 12 :9ارجعوا الى الحصن يا اسرى الرجاء اليوم ايضا اصرح اني ارد عليك ضعفين
وأيضا
سفر اشعياء 42
 7 :42لتفتح عيون العمي لتخرج من الحبس الماسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة
 8 :42انا الرب هذا اسمي و مجدي ال اعطيه الخر و ال تسبيحي للمنحوتات

سادسا ردا على ما قاله الراباي (د ذبيحة المسيح مرفوضة ألنها ذبيحة بشرية وأيضا لم يقدمها
كاهن وأيضا ه الكتاب يرفض ان انسان برئ يقتل الجل انسان مذنب) ما يقوله الراباي هو خطأ

الن اهلل لم يمسك بشر عادي وقدمه ذبيحة هذا غير صحيح على االطالق فالرب يكره الذبائح
البشرية ويرفضها ان يقدم بشر كمحرقة للرب
كيف يامر الرب بتقديم ذبائح بشرية تكوين  2 :22والويين  21 :18و الويين  2 :20ارميا :7
31
ولكن الرب هو الذي تجسد بنفسه وسفك دمه أي دم اهلل
سفر أعمال الرسل 28 :20
ِ
الروح ا ْلقُ ُدس ِفيها أ ِ ِ
يع َّ ِ ِ َِّ
يس َة
ِا ْحتَ ِرُزوا إِ ًذا ألَ ْنفُ ِس ُك ْم َولِ َج ِم ِ
ام ُك ُم ُّ ُ
َساقفَ ًة ،لتَْر َع ْوا َكن َ
ُ َ َ
الرعيَّة التي أَقَ َ
ِ
اها ِب َد ِم ِه.
اهلل الَِّتي اقْتََن َ
فلم يقول الكتاب ان المسيح ذبيحة بشرية ولكن المسيح وهو اهلل قدم نفسه بروح ازلي وهناك
فرق كبير
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 14 :9
يح ،الَِّذي ِبرو ٍح أ ََزلِ ٍّي قَدَّم َن ْفس ُه ِ
ض َم ِائ َرُك ْم ِم ْن
ون َد ُم ا ْل َم ِس ِ
فَ َك ْم ِبا ْل َح ِر ِّ
ي َي ُك ُ
هلل ِبالَ َع ْي ٍبُ ،يطَ ِّه ُر َ
َ َ
ُ
َع َمال َم ِّيتَ ٍة لِتَ ْخ ِد ُموا اهللَ ا ْل َح َّي!
أْ
ولفهم هذا أكثر فهناك عدة جوانب نفهمها
أوال اهلل ال يقبل ذبائح بشرية
ثانيا الكن البد من سفك دم كما قدمت سابقا لتحدث المغفرة والكفارة والمصالحة واالقتناء

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 22 :9
و ُك ُّل َ ٍ
ون ِ ٍ
ِ
س َ َّ
ام ِ
ص ُل َم ْغ ِف َرةٌ!
يبا َيتَ َ
ش ْيء تَ ْق ِر ً
س ْفك َدم الَ تَ ْح ُ
وس ِبالدَّمَ ،وِب ُد ِ َ
ط َّه ُر َح َ
َ
ب الن ُ
ثالثا دم الذبائح الحيوانية غير كافي
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 10
شي ِ
ات ا ْلع ِت َ ِ
الناموس ،إِ ْذ لَ ُه ِظ ُّل ا ْل َخ ْير ِ
اء ،الَ َي ْق ِد ُر أ ََب ًدا ِب َن ْف ِ
س ال َّذ َب ِائ ِح ُك َّل
 1أل َّ
ورِة األَ ْ َ
س ُ
يدة الَ َن ْف ُ
َ
َن َّ ُ َ
ص َ
َ
ٍ َِّ
ون.
َّو ِام ،أ ْ
َّم َ
َن ُي َك ِّم َل الَِّذ َ
ِّموَن َها َعلَى الد َ
َ
ين َيتَقَد ُ
س َنة ،التي ُيقَد ُ
ضا َ ِ
َّ
ير
َج ِل أ َّ
ون َم َّرةً ،الَ َي ُك ُ
ينَ ،و ُه ْم ُمطَ َّه ُر َ
َن ا ْل َخ ِاد ِم َ
ون لَ ُه ْم أ َْي ً
َّم؟ ِم ْن أ ْ
ضم ُ
َ 2وِاال ،أَفَ َما َازلَ ْت تُقَد ُ
َخطَ َايا.
ِ ِ
ط َايا.
س َن ٍة ِذ ْك ُر َخ َ
 3لك ْن ف َ
يها ُك َّل َ
ِ
ان َوتُُي ٍ
ير ٍ
ط َايا.
 4ألَنَّ ُه الَ ُي ْم ِك ُن أ َّ
وس َي ْرفَعُ َخ َ
َن َد َم ث َ
ولكي تكون الذبيحة مساوية للخاطئ هي تكون من نوعيته.
فالحل
أوال كما قاله العهد القديم بوضوح هو تهيئة جسد اهلل نفسه كما قال في مزمور 40
وهذا أيضا ما يقوله في عبرانيين 10
لك ْن َه َّيأ َ ِ
 5لِذلِ َك ِع ْن َد ُد ُخولِ ِه إِلَى ا ْلعالَِم يقُو ُلَ « :ذ ِبيح ًة وقُربا ًنا لَم تُ ِرْد ،و ِ
س ًدا.
َ َ
ْت لي َج َ
َ
َ َ َْ ْ

وليس جسد بشر طبيعيين وهذا الجسد هو نفسه الذي يكون فيه الدم مشابه الطبيعة البشرية
ولكن هذا الدم غير محدود ألنه بروح ازلي والجسد هو متحد بالالهوت
فذبيحة المسيح ال تخالف رفض الذبائح البشرية ألنه ليس بشر فقط هو شابهنا
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 3 :8
ض ِعيفًا ِبا ْلج ِ
وس َع ِ
أل ََّن ُه ما َك َ َّ
س َل ْاب َن ُه ِفي ِش ْب ِه
اج ًاز َع ْن ُهِ ،في َما َك َ
ان َ
سد ،فَاهللُ إِ ْذ أ َْر َ
َ َ
ام ُ
ان الن ُ
َ
ِ ِ
َج ِل ا ْل َخ ِطي ِ
جس ِد ا ْل َخ ِطي ِ
س ِد،
َّةَ ،د َ
َّةَ ،وأل ْ
ان ا ْل َخط َّي َة في ا ْل َج َ
َ َ
فهو لو كان بشر فقط ألصبحت ذبيحته محدودة وال تكفي كل خطايا البشر وغير مقبولة فهو في
نفس الوقت على األرض هو في السماء
إنجيل يوحنا 13 :3
السم ِ
ِ
اإل ْنس ِ َِّ
اء إِالَّ الَِّذي َن َز َل ِم َن َّ ِ
السم ِ
َح ٌد َ ِ ِ
اء.
س أَ
الس َماءْ ،اب ُن ِ َ
َولَ ْي َ
ان الذي ُه َو في َّ َ
صع َد إلَى َّ َ
ثانيا هو بال ذرع بشر أي ال يقدم زرع بشر كفداء
ثالثا هو الموصي ولكي يقدم كفارة ال بد ان يموت الموصي أوال
عبرانيين 9
ان مو ِت ا ْلم ِ
ِ
وصي.
 16أل ََّن ُه َح ْي ُ
ث تُ َ
وج ُد َوص َّي ٌةَ ،ي ْل َزُم َب َي ُ َ ْ
ُ
صيَّ َة ثَا ِبتَ ٌة علَى ا ْلموتى ،إِ ْذ الَ قُ َّوةَ لَها ا ْلبتَّ َة ما َدام ا ْلم ِ
َن ا ْلو ِ
وصي َحيًّا.
َ
َْ
 17أل َّ َ
َ َ َ َ ُ
س ِبالَ َدٍم،
 18فَ ِم ْن ثَ َّم األ ََّو ُل أ َْي ً
ضا لَ ْم ُي َك َّر ْ

رابعا هو الكلمة اللوغوس نفسه
إنجيل يوحنا 14 :1
وا ْل َكلِم ُة صار جس ًدا وح َّل ب ْي َن َنا ،و أر َْي َنا م ْج َده ،م ْج ًدا َكما لِو ِح ٍ
يد ِم َن ِ
وءا ِن ْع َم ًة َو َحقًّا.
َ َ ََ َ َ ََ َ
اآلبَ ،م ْملُ ً
َ َ
ََ َ ُ َ
أي اهلل لم يضحي بيسوع االنسان بل يسوع المسيح الرب االله الظاهر في الجسد ضحى بنفسه
ولم يجبره أحد
إنجيل يوحنا 18 :10
ِ ِ
ِ
َن آ ُخ َذ َها
ان أ ْ
ان أ ْ
س ْلطَ ٌ
س ْلطَ ٌ
َن أ َ
َح ٌد َيأْ ُخ ُذ َها ِم ِّنيَ ،ب ْل أ َ
س أَ
َض َع َها َولِي ُ
َض ُع َها أََنا م ْن َذاتي .لي ُ
لَ ْي َ
هذ ِه ا ْلو ِ
ضاِ .
ص َّي ُة قَ ِب ْلتُ َها ِم ْن أَِبي».
أ َْي ً
َ
والخص ما قصد لمن يريد توضيح أكثر.
الخطية كانت بأدم الذي خلق ليحيا ولكن بالخطية موتا يموت فالعالج ليس بذبيحة بشرية النها ال
تعطي حياة ولكن عالج الموت هو بمن له عدم الموت أي الرب .فالرب يسوع المسيح ليس ذبيحة
بشرية ولكن هو واهب الحياة في صورة بشرية .ولهذا الذبيحة البشرية مرفوضة ألننا ال نحيا بها
بل المسيح الذبيحة اإللهية هو ليس فقط ذبح واشترانا بل أيضا ناكل جسده ونشرب دمه ليكون لنا
فيه حياة ابدية
وكما ذكرت سابقا موضوع التشبيه بالكمبيوتر

لو عندي سوفت وير كمبيوتر اتي من المصنع في حاله جيده جدا ولكن دخل اليه فيرس وانتشر
فيه وبدا يدمر ملفاته فمهما انشات من ملفات ستكون ملوثه بالفيرس والتضحية بملف او اثنين ال
يخلص حتى لو بقفته مؤقتا وان نقلتها لكمبيوتر اخر سانقل الفيرس اليه والكمبيوتر االخر لن
يخلص بل مرفوض فعل هذا النه يدمر االثنين ولكن احتاج برنامج خارجي مضاد لفيروسات
الكمبيوتر من نفس طبيعة سوفت وير الكمبيوتر لكي يقضي عليها ويرجعه الي حاله نقيه.
فالمسيح هو ال يشبه الطبيعة البشرية الفاسدة ولكن الطبيعة البشرية الغير فاسدة فهو يشبهنا
ولكن بال خطية
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 15 :4
َن يرِثي لِ َ ِ
ٍ
ٍِ
ش ْي ٍء ِم ْثلُ َناِ ،بالَ
ب ِفي ُك ِّل َ
أل ْ
ض َعفَات َناَ ،ب ْل ُم َج َّر ٌ
س لَ َنا َرِئ ُ
َن لَ ْي َ
يس َك َه َنة َغ ْي ُر قَادر أ ْ َ ْ َ
َخ ِطي ٍ
َّة.
واختم هذه النقطة بتوضيح ان هذا الراباي وغيره من المشككين هو يكيل بمكيالين فهو الذي ادعى
الن ذبيحة المسيح مرفوضة ألنها بشرية في نفس الوقت هو ادعى ان الذبيحة هم شعب إسرائيل
فداء األمم .اليس شعب إسرائيل أيضا بشر؟ اليس ذبيحة إسرائيل ذبيحة بشرية وحسب مقاييسه
تصبح مرفوضة؟ على األقل المسيح هو اهلل نفسه ولم يذبح اخر الجل الفداء فماذا سيقول هذا
الراباي عن ذبيحة إسرائيل البشرية؟

اما عن موضوع الكاهن فالكاهن هو نفسه المسيح فهو ليس كاهن بل رئيس كهنة

سفر المزامير 4 :110
ِ ِ
ِ
ب ولَ ْن ي ْن َدم« :أَ ْن َ ِ
ق».
ْس َم َّ
اد َ
صَ
ت َكاه ٌن إِلَى األ ََبد َعلَى ُرتْ َبة َم ْلكي َ
أَق َ
الر ُّ َ َ َ
وهذا ما شرحه معلمنا بولس الرسول في
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 20 :6
ِ ِ
َجلِ َناِ ،
يس َك َه َن ٍة إِلَى األ ََب ِد.
َح ْي ُ
اد َ
صَ
سا ِبق أل ْ
قَ ،رِئ َ
صائ ًار َعلَى ُرتْ َبة َم ْلكي َ
َ
سوعُ َك َ
ث َد َخ َل َي ُ
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين :9
ات ا ْلع ِت َ ِ
َما ا ْلم ِسيح ،و ُهو قَ ْد جاء رِئيس َكه َن ٍة لِ ْل َخ ْير ِ
ظِم َواألَ ْك َم ِلَ ،غ ْي ِر
َع َ
س َك ِن األ ْ
يدة ،فَ ِبا ْل َم ْ
َ ََ َ َ
َ
َ 11وأ َّ َ ُ َ َ
َ
َي الَِّذي لَ ْيس ِم ْن ِ
هذ ِه ا ْل َخلِيقَ ِة،
ص ُنوِع ِب َي ٍد ،أ ِ
ا ْل َم ْ
َ
ِ
وس وعجول ،ب ْل ِب َدِم َن ْف ِس ِهَ ،د َخ َل م َّرةً و ِ
ِ
اح َدةً إِلَى األَق َْد ِ
اء أ ََب ِد ًّيا.
َ
س ِب َدم تُُي ٍ َ ُ ُ
اس ،فَ َو َج َد ف َد ً
َ َ
َ 12ولَ ْي َ
وش علَى ا ْلم َنج ِ
ِ
ان َوتُُي ٍ
ير ٍ
ط َه َارِة
ِّس إِلَى َ
اد ِع ْجلَ ٍة َم ْر ُ
وس َو َرَم ُ
َّس َ
 13أل ََّن ُه إِ ْن َك َ
ش ٌ َ
ينُ ،يقَد ُ
ان َد ُم ث َ
ُ
س ِد،
ا ْل َج َ
وح أ ََزلِ ٍّي قَدَّم َن ْفس ُه ِ
ض َم ِائ َرُك ْم ِم ْن
يح ،الَِّذي ِب ُر ٍ
ون َد ُم ا ْل َم ِس ِ
 14فَ َك ْم ِبا ْل َح ِر ِّ
ي َي ُك ُ
هلل ِبالَ َع ْي ٍبُ ،يطَ ِّه ُر َ
َ َ
َع َمال َم ِّيتَ ٍة لِتَ ْخ ِد ُموا اهللَ ا ْل َح َّي!
أْ
اء التَّعدِّي ِ
ت لِ ِف َد ِ
َج ِل ه َذا ُهو و ِسيطُ عه ٍد ج ِد ٍ
ات الَِّتي
ص َار َم ْو ٌ
ون ا ْل َم ْد ُع ُّو َ
يد ،لِ َك ْي َي ُك َ
َ 15وأل ْ
َ َ
َْ َ
ون إِ ْذ َ
َ َ
ون و ْع َد ا ْل ِمير ِ
ِ
ِ
ي.
اث األ ََب ِد ِّ
في ا ْل َع ْهد األ ََّو ِل َي َنالُ َ َ
َ
ان مو ِت ا ْلم ِ
ِ
وصي.
 16أل ََّن ُه َح ْي ُ
ث تُ َ
وج ُد َوص َّي ٌةَ ،ي ْل َزُم َب َي ُ َ ْ
ُ
صيَّ َة ثَا ِبتَ ٌة علَى ا ْلموتى ،إِ ْذ الَ قُ َّوةَ لَها ا ْلبتَّ َة ما َدام ا ْلم ِ
َن ا ْلو ِ
وصي َحيًّا.
َ
َْ
 17أل َّ َ
َ َ َ َ ُ

س ِبالَ َدٍم،
 18فَ ِم ْن ثَ َّم األ ََّو ُل أ َْي ً
ضا لَ ْم ُي َك َّر ْ
ِ ٍ
ِ
َخ َذ َدم ا ْل ُع ُج ِ
س ِب َّ
ول َوالتُُّي ِ
الن ُ ِ
يع َّ
وس،
 19أل َّ
وسى َب ْع َد َما َكلَّ َم َجم َ
الش ْع ِب ِب ُك ِّل َوصيَّة ِب َح َ
َن ُم َ
اموس ،أ َ َ
ِ
اء ،وصوفًا ِقرِم ِزيًّا وُزوفَا ،ور َّ ِ
ٍ
يع َّ
الش ْع ِب،
ش ا ْلكتَ َ
س ُه َو َجم َ
اب َن ْف َ
َ
َم َع َم َ ُ
ْ
ََ
ِ ِ
ِ
صا ُك ُم اهللُ ِب ِه».
 20قَائالً« :ه َذا ُه َو َد ُم ا ْل َع ْهد الَّذي أ َْو َ
ضا وج ِميع ِ
آن َي ِة ا ْل ِخ ْد َم ِة َر َّ
ش َها َكذلِ َك ِبالدَِّم.
س َك َن أ َْي ً َ َ َ
َ 21وا ْل َم ْ
 22و ُك ُّل َ ٍ
ون ِ ٍ
ِ
س َ َّ
ام ِ
ص ُل َم ْغ ِف َرةٌ!
يبا َيتَ َ
ش ْيء تَ ْق ِر ً
س ْفك َدم الَ تَ ْح ُ
وس ِبالدَّمَ ،وِب ُد ِ َ
ط َّه ُر َح َ
َ
ب الن ُ
ات تُطَ َّهر ِب ِ
السماو ِ
َن أَم ِثلَ َة األَ ْ ِ ِ ِ
الس َم ِ
َّات َع ْي ُن َها ،فَ ِب َذ َب ِائ َح
َما َّ
هذ ِهَ ،وأ َّ
اوي ُ
 23فَ َك َ
ش َياء الَّتي في َّ َ َ
ان َي ْل َزُم أ َّ ْ
ُ
ْض َل ِم ْن ِ
هذ ِه.
أَف َ
السم ِ
اس مص ُنوع ٍة ِبي ٍد أَ ْ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
اء َع ْي ِن َها ،لِ َي ْظ َه َر
 24أل َّ
يح لَ ْم َي ْد ُخ ْل إِلَى أَق َْد ٍ َ ْ َ َ
َن ا ْل َمس َ
ش َباه ا ْل َحقيقيَّةَ ،ب ْل إلَى َّ َ
اآلن أَمام و ْج ِه ِ
َجلِ َنا.
اهلل أل ْ
َ ََ َ
 25والَ لِيقَدِّم َن ْفس ُه ِمر ا ِ
يس ا ْل َك َه َن ِة إِلَى األَق َْد ِ
آخ َر.
س َن ٍة ِب َدِم َ
اس ُك َّل َ
يرةًَ ،ك َما َي ْد ُخ ُل َرِئ ُ
ار َكث َ
َ ُ َ َ ًَ
يس ا ْلعالَِم ،و ِ
ِ
َن يتَأَلَّم ِمر ا ِ
اآلن قَ ْد أُ ْظ ِه َر َم َّرةً ِع ْن َد
 26فَِإ ْذ َذ َ
لك َّن ُه َ
اك َك َ
ان َي ِج ُ
َ
يرةً ُم ْن ُذ تَأْس ِ َ
ار َكث َ
ب أْ َ َ ًَ
ِ
ُّه ِ ِ ِ
ض ِ
يح ِة َن ْف ِس ِه.
اء الد ُ
ا ْن ِق َ
ور ل ُي ْبط َل ا ْل َخط َّي َة ِب َذ ِب َ
فهو الكاهن والذبيحة

سابعا ردا على (و نبوات العهد القديم توضح ان سيبنى الهيكل وستقدم فيه الذبائح المقبولة)

هذا ليس له عالقة بموضوعنا فحتى المسيحيين يؤمنوا بان الهيكل الثالث سيبنى ليستعلن فيه ابن
الهالك الذي سيظن اليهود انه مسيحهم حتى يكتشفوا خطأ هذا

وفي النهاية
بعد ان عرفنا ان النبوة ليست فقط تنطبق على الرب يسوع المسيح ولكن أيضا تتفق مع بقية
النبوات عن االمه وأيضا عن انتصاره بعد االالم وأيضا اعالن انه ذراع الرب .فهل هيصر الراباي
ومن يتشدق بكالمه على الرفض؟
متى ستكون األدلة الكافية هي كافية؟

والمجد هلل دائما

