هل إشعياء  53ألقابه ال تنطبق اال على شعب
اليهود مثل لقب عبدي بالمفرد وتقديم المعرفة
وخروف للذبح والمخلص
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سأعرض شبهة فكرتها ان األلقاب واالوصاف التي جاءت في إشعياء  53هي لم تطلق في العهد
القديم اال عن شعب اليهود فقط مثل لقب عبدي بالمفرد وتقديم المعرفة والمخلص
وابدأ النقطة األولى عبدي بالمفرد
اعداد كثيرة جدا في إشعياء يذكر عبدي عن شعب إسرائيل أبناء يعقوب ويتكلم عنهم بصيغة
المفرد ولم يذكر عبد اخر اال إسرائيل وهذا يؤكد ان نبوة إشعياء  53عبدي هي عن شعب إسرائيل
وليس المسيح
وامثلة إشعياء  9-8 :41و 10 :43و 2-1 :44و 21و 4 :45و 20 :48و 3 :49و 6فعبد
الرب في إشعياء بوضوح هو الشعب اليهودي وغيره أيضا في الكتاب المقدس

شرحت سابقا في ملف
عبدي أم فتاي -وهل هذا دليل على أن المسيح عبد؟
وأيضا
كيف يلقب المسيح بعبد
وأيضا
هل تعبير عبدي في نبوة إشعياء تنكر انها نبوة عن صلب المسيح؟ إشعياء 11 :53
ووضحت فيها ان وصف عبد كخادم اي يفعل إرادة هو يؤكد انها نبوات عن المسيح
ولهذا لن اكرر ما قلت فيهم اال باختصار لبعض األشياء
في البداية بالفعل العهد القديم واشعياء وغيره ذكروا شعب إسرائيل بلقب عبدي هذا ال خالف عليه.
ولكن من وضع قاعدة ان طالما أطلق لقب عبدي على شعب إسرائيل هذا يمنع انها تطلق على
غير شعب إسرائيل من الذين يقومون بعمل الرب؟
فأطلق عبدي على غير شعب إسرائيل في إشعياء مثل قورش والعبد المتألم أي المسيح وداود
بالكالم عن المسيح واشعياء نفسه والياقيم وغيره
فكما شرحت في الملفات السابقة لغويا
معنى عبد في الكتاب المقدس هو خادم الذي يقدم خدمة ورسالة ويخدم االخرين

H5650
עבד
ֶ ‛ebedעבֶד

eh‘-bed
From 5647 a servant: [bond-] servant, (man-) servant.
فحتى رسل الملك ووكالؤه ووزراؤه كانوا يسموا عبيد الملك رغم انهم علية القوم
كلمة عبد في العبري عيبيد עבד أتت من مصدر عاباد التي تعني يخدم او يقدم خدمة او يجعل
نفسه خادم ولهذا تترجم خادم او فتى  servantبل لقب البعض انفسهم بها حتى لو كان
يتكلمون مع غرباء قد يكونوا اقل منهم مكانة مثل إبراهيم عندما القى غرباء
سفر التكوين 3 :18
ت ِن ْع َم ًة ِفي َع ْي َن ْي َك فَالَ تَتَ َج َاو ْز َع ْب َد َك.
َوقَ َ
ت قَ ْد َو َج ْد ُ
س ِّي ُد ،إِ ْن ُك ْن ُ
الَ « :يا َ
ويعقوب لعيسو
سفر التكوين 4 :32
ون لِ ِ ِ
ِ
ان
يس َو :ه َك َذا قَ َ
وب :تَ َغ َّرْب ُ
ت ِع ْن َد الَ َب َ
ال َع ْب ُد َك َي ْعقُ ُ
س ِّيدي ع ُ
َم َرُه ْم قَائالً« :ه َك َذا تَقُولُ َ َ
َوأ َ
اآلن.
َولَ ِبثْ ُ
ت إِلَى َ
وأيضا االبن البيه
سفر مالخي 17 :3

ِ
ب ا ْلج ُن ِ ِ
ق
ص ِانعٌ َخ َّ
ق َعلَ ْي ِه ْم َك َما ُي ْ
اص ًةَ ،وأُ ْ
ون لِي ،قَ َ
ش ِف ُ
ش ِف ُ
« َوَي ُكوُن َ
ال َر ُّ ُ
ود ،في ا ْل َي ْوِم الَّذي أََنا َ
ِ
ان َعلَى ْاب ِن ِه الَِّذي َي ْخ ِد ُم ُه.
س ُ
اإل ْن َ
ويخدمه هي الكلمة المقصودة
ونعرف ان المسيح بأعداد كثيرة وضح انه في تجسده جاء ليخدم
إنجيل متى 28 :20
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َن ْاب َن ِ
س ُه ِف ْد َي ًة َع ْن َك ِث ِ
سِ
ين».
َك َما أ َّ
ير َ
ان لَ ْم َيأْت ل ُي ْخ َد َم َب ْل ل َي ْخد َمَ ،ولِ َي ْبذ َل َن ْف َ
اإل ْن َ
فمن يخدم غرض ويقوم بمهمة كخدمة هو يلقب بعبد
ونبدأ في دراسة االعداد التي استشهد بها في إشعياء
وأقدمهم بالترتيب
سفر إشعياء 3 :20
ِ
شعياء مع ًّرى وح ِ
ِ
ث ِس ِن ٍ
ص َر
الر ُّ
ال َّ
اف ًيا ثَالَ َ
فَقَ َ
بَ « :ك َما َم َ
آي ًة َوأ ْ
ُع ُج َ
ينَ ،
شى َع ْبدي إِ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ
وب ًة َعلَى م ْ
وش،
َو َعلَى ُك َ
هذا لفظا عن إشعياء
سفر إشعياء 20 :22
ِ ِ ِ
«وي ُك ُ ِ ِ
ِ ِّ
يم ْب َن ِح ْل ِقيَّا
ََ
ون في ذل َك ا ْل َي ْوم أَني أ َْد ُعو َع ْبدي أَل َياق َ

هذا لفظا عن الياقيم
سفر إشعياء 35 :37
امي ع ْن ِ
وأُح ِ
َج ِل َد ُاوَد َع ْب ِدي».
هذ ِه ا ْل َم ِدي َن ِة أل َ
َج ِل َن ْف ِسيَ ،و ِم ْن أ ْ
ص َها ِم ْن أ ْ
َ
َ َ
ُخلِّ َ
هذا لفظا عن داود
سفر إشعياء :41
اختَرتُ ُهَ ،ن ِ ِ
َِّ
ِ
ت يا إِ ِ
يم َخلِيلِي،
َ « 8وأ َّ
س َرائي ُل َع ْبديَ ،يا َي ْعقُ ُ
ْ
َما أَ ْن َ َ ْ
وب الذي ْ ْ
س َل إ ْب َراه َ
ت لَ َك :أَ ْن َ ِ
 9الَِّذي أَمس ْكتُ ُه ِم ْن أَ ْطر ِ
اف األ َْر ِ
ضَ ،و ِم ْن أَ ْقطَ ِ
اختَْرتُ َك َولَ ْم
يْ .
ارَها َد َع ْوتُ ُهَ ،وُق ْل ُ
ت َع ْبد َ
ْ َ
َ
ض َك.
أ َْرفُ ْ
هذا لفظا عن إسرائيل
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 ِسيَ .و َ
« ُه َوَذا َع ْب ِدي الَِّذي أ ْ
اري الَّذي ُ
ض ْع ُ ُ
َع ُ ُ ُ
ِ
ُمِم.
لأل َ
عن المسيح وشرحتها بالتفصيل في ملف
عبدي أم فتاي -وهل هذا دليل على أن المسيح عبد؟
ولكن سأتنازل الن هذا ليس موضوعنا واعتبرها تقسم كخالف
سفر إشعياء 19 :42

َعمى َكا ْل َك ِ
ِ
َعمى إِالَّ ع ْب ِدي ،وأَص ُّم َكر ِ َِّ
َع َمى َك َع ْب ِد
ام ِلَ ،وأ ْ
َ
َ َ َ ُ
سولي الذي أ ُْرسلُ ُه؟ َم ْن ُه َو أ ْ َ
َم ْن ُه َو أ ْ َ
ب؟
الر ِّ
َّ
عن شعب إسرائيل
سفر إشعياء 10 :43
ش ُه ِ
اختَْرتُ ُه ،لِ َك ْي تَ ْع ِرفُوا َوتُ ْؤ ِم ُنوا ِبي َوتَ ْف َه ُموا أ َِّني أََنا ُه َو.
الر ُّ
وديَ ،يقُو ُل َّ
بَ ،و َع ْب ِدي الَِّذي ْ
أَ ْنتُ ْم ُ
ِ
ون.
ص َّو ْر إِ ٌ
له َوَب ْع ِدي الَ َي ُك ُ
قَ ْبلي لَ ْم ُي َ
عبدي هنا عن المسيح ألنه يتكلم عن اليهود بالجمع بصيغة المباشر أنتم شهودي وتعرفوا
وتؤمنوا بي ولكن يقول ان من خالل عبدي الذي اخترته تعرفوا وتؤمنوا بي فهذا عن المسيح.
ولكن سأضعها من الخالف
سفر إشعياء :44
ِ
اختَْرتُ ُه.
س َرِائي ُل الَِّذي ْ
َ « 1و َ
اس َم ْع َيا َي ْعقُ ُ
وب َع ْبديَ ،وِا ْ
اآلن ْ
ِ
ون
الر ُّ
ص ِان ُع َك َو َجا ِبلُ َك ِم َن َّ
 2ه َك َذا َيقُو ُل َّ
الر ِحِمُ ،م ِعي ُن َك :الَ تَ َخ ْ
وبَ ،وَيا َي ُ
ور ُ
ف َيا َع ْبدي َي ْعقُ ُ
ب َ
ش ُ
اختَْرتُ ُه.
الَِّذي ْ
ِِ
س َرِائي ُل الَ
ت َع ْب ِدي .قَ ْد َج َب ْلتُ َكَ .ع ْب ٌد لِي أَ ْن َ
س َرِائي ُل ،فَِإ َّن َك أَ ْن َ
« 21اُ ْذ ُك ْر هذه َيا َي ْعقُ ُ
تَ .يا إِ ْ
وبَ ،يا إِ ْ
س ِي ِم ِّني.
تُْن َ
عن شعب إسرائيل (رغم ان بها إشارة للمسيح وكنيسته يشرون)
سفر إشعياء 4 :45

ِ
يل ُم ْختَ ِ
ت تَ ْع ِرفُِني.
س َرِائ َ
سَ
اس ِم َك .لَقَّ ْبتُ َك َوأَ ْن َ
أل ْ
َج ِل َع ْبدي َي ْعقُ َ
ت لَ ْ
اريَ ،د َع ْوتُ َك ِب ْ
وبَ ،وِا ْ
عن شعب إسرائيل (إشارة لقورش)
سفر إشعياء 3 :49
ال لِي« :أَ ْن َ ِ
َّد».
َوقَ َ
س َرِائي ُل الَِّذي ِب ِه أَتَ َمج ُ
ت َع ْبدي إِ ْ
عن المسيح وأيضا سأعتبرها خالف
ثم العددين محور كالمنا  13 :52و 11 :53الذي عليهم خالف
إذا  1إشعياء  1داود  1الياقيم  4إسرائيل  4عليهم خالف
فمن يقول ان تعبير عبدي هو فقط عن شعب إسرائيل هو مخطئ باألدلة التي قدمتها
وكما قدمت في ملف المفهوم اليهودي ان الراباوات القدامى أكدوا ان عبدي عن المسيا

ثانيا الذي يقدم العلم والمعرفة لألمم هم الشعب اليهودي فقط
في اشعياء  53يقول ان عبدي بمعرفته
[الفانديــك[]اشعياء ]-[11 53من تعب نفسه يرى ويشبع .وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين
وآثامهم هو يحملها].
وهذا عن الشعب اليهودي الذي امتلك المعرفة وهو الذي يعلمها للشعوب ما يؤكد ان هذا لم يطلق
اال على شعب اليهود فقط في

[الفانديــك[]تثنية ]-[5 4انظر.قد علمتكم فرائض واحكاما كما امرني الرب الهي لكي تعملوا هكذا
في االرض التي انتم داخلون اليها لكي تمتلكوها].
[ الفانديــك[]تثنية ]-[6 4فاحفظوا واعملوا .الن ذلك حكمتكم وفطنتكم امام اعين الشعوب الذين
يسمعون كل هذه الفرائض فيقولون هذا الشعب العظيم انما هو شعب حكيم وفطن].
هل ما يقوله المشككين صحيح؟
أوال الكالم في إشعياء  11 :53عن التبرير وليس عن تعليم فهو يقول لفظا بمعرفته يبرر وليس
يعلم
أيضا هل العدد في تثنية  6 :4يقول ان شعب إسرائيل بمعرفته يعلم الشعوب؟
اسف قول حسب نص العدد وأيضا حسب معرفتي لليهود وطباعهم ونظرتهم لألمم منذ 3500
سنة وحتى االن ان هذا تخريف
ثانيا الذي يعلم لفظا في االعداد هو الرب من خالل موسى ألنه يقول (انظر .قد علمتكم فرائض
واحكاما كما أمرني الرب إلهي)
ثالثا الذي يعلم في العهد القديم هو الرب وكلمة الرب من عند الرب وليس شعب إسرائيل وهذا ما
ذكر لفظا في
سفر أيوب 22 :21
«أَاهلل يعلَّم مع ِرفَ ًة ،و ُهو ي ْق ِ
ين؟
ضي َعلَى ا ْل َعالِ َ
َ َ َ
ُ َُ ُ َ ْ
سفر المزامير 10 :94

ت؟ ا ْل ُم َعلِّم ِ
ان َم ْع ِرفَ ًة.
ُم َم أَالَ ُي َب ِّك ُ
س َ
ا ْل ُم َؤد ُ
اإل ْن َ
ِّب األ َ
ُ
سفر األمثال 6 :2
ب ُي ْع ِطي ِح ْك َم ًةِ .م ْن فَ ِم ِه ا ْل َم ْع ِرفَ ُة َوا ْلفَ ْه ُم.
أل َّ
الر َّ
َن َّ
سفر المزامير 119
 130: 119فتح كالمك ينير يعقل الجهال
وروح الرب
سفر الخروج 3 :31
ِ
ومألْتُ ُه ِم ْن ر ِ ِ ِ ِ
ِ
ص ْن َع ٍة،
وح اهلل ِبا ْلح ْك َمة َوا ْلفَ ْهم َوا ْل َم ْع ِرفَة َو ُك ِّل َ
ُ
ََ
بل قال اشعياء بوضوح ان شعب إسرائيل افتقر الى المعرفة ويوصف بعدم المعرفة
سفر إشعياء 13 :5
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ين ِم َن ا ْل َعطَ ِ
ش.
ال ُجوٍعَ ،و َع َّ
اؤهُ ِر َج َ
ير ُ
س ِب َي َ
ش َرفَ ُ
امتُ ُه َيا ِب ِس َ
لذل َك ُ
ش ْع ِبي ل َع َدم ا ْل َم ْع ِرفَةَ ،وتَص ُ
سفر إشعياء 19 :44
ِّد ِفي َق ْل ِب ِه ولَ ْيس لَ ُه مع ِرفَ ٌة والَ فَهم حتَّى يقُ َ ِ
ْت ِب َّ
الن ِ
ضا
ارَ ،و َخ َب ْز ُ
َح َرق ُ
َوالَ ُي َرد ُ
ت أ َْي ً
صفَ ُه قَ ْد أ ْ
َ ْ َ ٌْ َ َ
ول« :ن ْ
َ َ
ِ
سا ِ
ش َج َرٍة أَ ُخ ُّر؟»
ق َ
َعلَى َج ْم ِرِه ُخ ْب ًزاَ ،
ت لَ ْح ًما َوأَ َك ْل ُ
ش َوْي ُ
ت .أَفَأ ْ
ساَ ،ولِ َ
َص َنعُ َبقيَّتَ ُه ِر ْج ً

بل النبوة الشهيرة التي ال يختلف عليها اليهود والمسيحيين انها عن المسيح ابن داود تؤكد ان
المسيح هو الذي يعطي معرفة لليهود واألمم وكل األرض
سفر اشعياء 11
ِ
ِ
ُصولِ ِه،
يب ِم ْن ِجذ ِ
ْع َي َّ
سىَ ،وَي ْن ُب ُ
َ 1وَي ْخ ُر ُج قَض ٌ
ت ُغ ْ
ص ٌن م ْن أ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ب.
الر ِّ
الر ِّ
وح ا ْل َم ْع ِرفَ ِة َو َم َخافَ ِة َّ
وح َّ
وح ا ْل َم ُ
ورِة َوا ْلقُ َّوِةُ ،ر ُ
وح ا ْلح ْك َمة َوا ْلفَ ْهمُ ،ر ُ
بُ ،ر ُ
َ 2وَي ُح ُّل َعلَ ْيه ُر ُ
ش َ

ب َك َما تُ َغطِّي
ون ِفي ُك ِّل َج َب ِل قُ ْد ِسي ،أل َّ
الر ِّ
ض تَ ْمتَلِئُ ِم ْن َم ْع ِرفَ ِة َّ
س ُ
َن األ َْر َ
ون َوالَ ُي ْف ِس ُد َ
وؤ َ
 9الَ َي ُ
ا ْل ِم َياهُ ا ْل َب ْح َر.
لش ُع ِ
سى ا ْلقَ ِائ َم َر َاي ًة لِ ُّ
ون َم َحلُّ ُه َم ْج ًدا.
ون ِفي ذلِ َك ا ْل َي ْوِم أ َّ
َص َل َي َّ
ُم ُمَ ،وَي ُك ُ
َ 10وَي ُك ُ
وب ،إِيَّاهُ تَ ْطلُ ُ
َن أ ْ
ب األ َ
فتعبير المعرفة هو يؤكد ان الكالم عن المسيا كلمة الرب ابن داود
ولكن اكرر الكالم عن المعرفة التبريرية أي يبرر .والذي يقوم بهذا هو المسيح من سفر إشعياء
نفسه

ثالثا خروف للذبح
خروف للذبح في
[الفانديــك[]اشعياء ]-[ 7 53ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة
صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه].

هذا لم يلقب به احد اال شعب إسرائيل بدليل
اف لِ َّ
[الفانديــك[]ارميا ]-[ 40 51أَُنِّزلُهم َك ِخر ٍ
لذ ْب ِح َو َك ِك َب ٍ
َع ِت َد ٍة].
اش َم َع أ ْ
ُْ َ
[الفانديــك[]مزامير ]-[ 22 44ألننا من أجلك نمات اليوم كله .قد حسبنا مثل غنم للذبح].
الحقيقة أيضا ما يقوله المشكك غير امين وبالرغم ان العهد الجديد وضح ان ما يقوله اشعياء
 7 :53هو انطبق حرفيا مع المسيح مثل شرح اعمال الرسل  33-32 :8ولكن اكتفي بالعهد
القديم
فبالفعل في ارميا  40 :51هو يتكلم عن شعب إسرائيل ونبوة عما يحدث لهم على يد نبوخذنصر
ولكن هذا التعبير لم يستخدم على شعب إسرائيل فقط بل استخدم على اخرين
ارميا أيضا وصف نفسه بانه خروف للذبح
سفر إرميا 19 :11
اق إِلَى َّ
وأََنا َك َخر ِ
وف َد ِ
ين« :لِنُ ْهلِ ِك َّ
الش َج َرةَ
س ُ
َعلَ ْم أ ََّن ُه ْم فَ َّك ُروا َعلَ َّي أَ ْف َك ًارا ،قَ ِائلِ َ
الذ ْب ِحَ ،ولَ ْم أ ْ
اج ٍن ُي َ
َ
ُ
ض األ ْ ِ
ِبثَ َم ِرَهاَ ،وَن ْقطَ ْع ُه ِم ْن أ َْر ِ
اس ُم ُه».
َح َياء ،فَالَ ُي ْذ َك َر َب ْع ُد ْ
أيضا إشعياء وصف انتصار الرب على بصرة وارض ادوم بتعبير مشابه
سفر إشعياء 6 :34
ش ْحٍمِ ،ب َدِم ِخر ٍ
ب س ْي ٌ ِ
ِ
ش ْحِم ُكلَى ِك َب ٍ
اف َوتُُي ٍ
ب
اش .أل َّ
َن لِ َّلر ِّ
وسِ ،ب َ
امتَألَ َد ًما ،اطَّلَى ِب َ
ل َّلر ِّ َ
ف قَد ْ
َ
َذ ِبيح ًة ِفي بصرةَ وَذ ْبحا ع ِظ ِ
ِ
وم.
َ
ُ َْ َ ً َ ً
يما في أ َْرض أ َُد َ

فالتعبير استخدم لكثيرين غير شعب إسرائيل بمعنى قتل وقطع من ارض االحياء ولهذا اشعياء
 7 :53ليس عن اليهود
وان لم يكن نفس اللفظ ولكن نفس المعنى أكده دانيال انه عن قطع المسيح
سفر دانيال 26 :9
ِ
شعب رِئ ٍ ٍ
ِ
س،
َوَب ْع َد اثْ َن ْي ِن َو ِست َ
يس آت ُي ْخ ِر ُ
وعا ُي ْقطَعُ ا ْل َمس ُ
ُس ُب ً
ِّين أ ْ
ب ا ْل َمدي َن َة َوا ْلقُ ْد َ
يح َولَ ْي َ
س لَ ُهَ ،و َ ْ ُ َ
النهاي ِة حرب و ِخرب قُ ِ
ض َي ِب َها.
َوا ْن ِت َه ُ
اؤهُ ِب َغ َم َارٍةَ ،وِالَى ِّ َ َ َ ْ ٌ َ َ ٌ
فاعتقد عرفنا انه عن المسيح

رابعا المخلص هو شعب إسرائيل
العهد القديم اجزم بان المخلص هو شعب إسرائيل
[ الفانديــك[]زكريا ]-[13 8ويكون كما انكم كنتم لعنة بين االمم يا بيت يهوذا ويا بيت اسرائيل
كذلك اخلصكم فتكونون بركة فال تخافوا .لتتشدد ايديكم].
[ الفانديــك[]زكريا ]-[23 8هكذا قال رب الجنود.في تلك االيام يمسك عشرة رجال من جميع
ألسنة االمم يتمسكون بذيل رجل يهودي قائلين نذهب معكم الننا سمعنا ان اهلل معكم]
فيقول ان العبد البار هو إسرائيل الذي يخلص األمم

ها أنتم تروا الى أي مستوى وصل التدليس فالمخلص هو الرب فقط وهذا وضحه العهد القديم
بوضوح شديد.
ولكن اين في العدد المستشهد به من زكريا  8ان اليهود هو المخلص؟ هل كون شخص بركة
ومبارك يعني انه مخلص؟
وهل تمسك البعض ان يذهبوا مع رجل يهودي هل هذا يعني ان اليهود هم المخلص؟
ال اعرف ما أقول في هذا الفكر المنحدر .خلفية هذا العدد هو سفر نشيد االنشاد الذي يتكلم عن
العريس "اجذبني وراءك فنجري" ،فإذ تنطلق نحو عريسها تحمل معها عشرة أشخاص تقتنيهم للرب
فالكالم هو عن كنيسة المسيح ولكن لن اتعمق في هذا االن فقط أركز على وضوح ان المخلص
هو الرب
وشرحت هذا في ملف
المخلص ولقب االلوهية للرب يسوع المسيح
كلمة المخلص هاموشيع המושיע بادات التعريف في العبري ها هي لم تستخدم اال هلل فقط
وهذا اعالن واضح في الكتاب المقدس
سفر إشعياء 11 :43
ص.
الر ُّ
أََنا أََنا َّ
س َغ ْي ِري ُم َخلِّ ٌ
بَ ،ولَ ْي َ

سفر هوشع 4 :13
ض ِمصر ،وِا ِ
ِ
ص َغ ْي ِري.
الر ُّ
« َوأََنا َّ
ت تَ ْع ِر ُ
سَ
اي لَ ْ
له َك م ْن أ َْر ِ ْ َ َ ً
ب إِ ُ
فَ ،والَ ُم َخلِّ َ
لها س َو َ
بل وضح ان االنسان ال يعطي خالص
سفر المزامير 11 :60
ِ
ص ِ
سِ
الضي ِ
ان.
َع ِط َنا َع ْوًنا ِفي ِّ
أْ
اإل ْن َ
ق ،فَ َباط ٌل ُه َو َخالَ ُ
سفر المزامير 12 :108
ِ
ص ِ
سِ
الضي ِ
ان.
َع ِط َنا َع ْوًنا ِفي ِّ
أْ
اإل ْن َ
ق ،فَ َباط ٌل ُه َو َخالَ ُ
فالرب هو المخلص فقط.
ص ولكن ليس بطريقة عامة ودائما يذكر
بالفعل ذكر على بعض االفراد وبخاصة القضاة لقب ُم َخلِّ ٌ
ان الذي أقامه هو الرب فال يذكر انه مخلصا بدون ان يقيمه الرب
ولكن اشعياء يؤكد ان المخلص هو الرب
سفر إشعياء 3 :43
يل ،م َخلِّص َك .جع ْل ُ ِ
ب إِله َك قُدُّوس إِ ِ
ض َك.
أل َِّني أََنا َّ
ص َر ِف ْد َيتَ َكُ ،ك َ
س َبا ِع َو َ
تم ْ
ُ ْ
الر ُّ ُ
وش َو َ
س َرائ َ ُ ُ َ َ
سفر إشعياء 21 :45
َعلَم ِب ِ
َخ َب َر ِب َها ُم ْن ُذ َزَم ٍ
الر ُّ
ب َوالَ
س أََنا َّ
هذ ِه ُم ْن ُذ ا ْلقَِد ِيم ،أ ْ
أْ
ِّمواَ .وْل َيتَ َ
ان؟ أَلَ ْي َ
َخ ِب ُروا .قَد ُ
ش َاوُروا َم ًعاَ .م ْن أ ْ َ
له بار وم َخلِّص .لَ ْي ِ
اي.
له َ
إِ َ
س س َو َ
َ
آخ َر َغ ْي ِري؟ إِ ٌ َ َ ُ ٌ

سفر إشعياء 16 :60
ب م َخلِّص ِك وولِي ِ
ي ملُ ٍ
ض ِع َ ِ
وب.
ين أ َِّني أََنا َّ
ُّك َع ِز ُ
وكَ ،وتَ ْع ِرِف َ
ض ِع َ
ُمِمَ ،وتَْر َ
َوتَْر َ
يز َي ْعقُ َ
الر ُّ ُ ُ َ َ
ين ثُد َّ ُ
ين لَ َب َن األ َ
سفر إشعياء 8 :63
صا.
َوقَ ْد قَ َ
ال َحقًّا« :إِ َّن ُه ْم َ
ون الَ َي ُخوُن َ
ش ْع ِبيَ ،ب ُن َ
ص َار لَ ُه ْم ُم َخلِّ ً
ون» .فَ َ
اعتقد واضح اخطاء المشككين بما فيهم هؤالء الراباوات اليهود

والمجد هلل دائما

