هل قول حزقيال ويعمل الرئيس عن نفسه
ذبيحة خطية ينكر ان يسوع ليس المسيح
ألنه قال انه بدون خطية؟ حزقيال 22 :45

Holy_bible_1

الشبهة

في حزقيال  45الرئيس الذي يتفق يهود ومسيحيين أنه هو المسيح نجد نبوة في عدد  22انه
يقدم عن نفسه وعن كل شعب األرض ذبيحة خطية .أي يكون خاطئ ويقدم ذبيحة خطية عن
نفسه .ولكن يسوع الناصري قال انه بدون خطية وقال من منكم يبكتني على خطية في يوحنا :8
 46وأيضا بال خطية في عبرانيين  15 :4وهذا يؤكد ان يسوع ليس المسيح الذي ينتظره اليهود
حسب نبوة حزقيال أل نه مستحيل يعمل ذبيحة خطية عن نفسه ويكون بال خطية

ونجد انطونيوس فكري المفسر المسيحي يقول كالم مضحك بعد ما يعطينا درس انجليزي وجيل
أيضا تهرب منها

الرد

ما يقوله المشككين اليهود هؤالء خطأ شديد وباختصار في البداية العهد القديم وال مرة قال ممنوع
على بار ان يقدم ذبيحة خطية رغم انه لم يخطئ .بل سنجد أشياء مقدسة ورغم هذا يقدم عنها
ذبيحة خطية .أيضا المشككين لم يفهموا ما يتكلم عنه العدد في موضوع الفصح وهذا ما سندرسه
بشيء من التفصيل

أوال المسيح بالفعل بال خطية كما أكد العهد الجديد بوضوح
إنجيل يوحنا 46 :8
ِ
م ْن ِم ْن ُكم يب ِّكتُِني علَى َخ ِطي ٍ
ون ِبي؟
َّة؟ فَِإ ْن ُك ْن ُ
ستُ ْم تُ ْؤ ِم ُن َ
َ
ْ َُ
ت أَقُو ُل ا ْل َحقََّ ،فل َما َذا لَ ْ
َ

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 15 :4

َن يرِثي لِ َ ِ
ٍ
ٍِ
ش ْي ٍء ِمثْلُ َ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.

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 28 :9
ين ،سي ْظهر ثَ ِاني ًة ِبالَ َخ ِطي ٍ
ِ
ط َايا َك ِث ِ
َّة
ِّم َم َّرةً لِ َك ْي َي ْح ِم َل َخ َ
يح أ َْي ً
ير َ َ َ َ ُ َ
ه َك َذا ا ْل َمس ُ
ضاَ ،ب ْع َد َما قُد َ
لِ ْل َخالَ ِ
ين َي ْنتَ ِظ ُروَن ُه.
ص ِللَِّذ َ
ورغم هذا المسيح ألنه كان خاضع للناموس كان يشترك في خروف الفصح وكل ما كان يقدم من
ذبائح عن الخطايا مثل أي انسان يهودي
رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 7 :2
ٍ
ِ
ِ
ص ِائ ار ِفي ِش ْب ِه َّ
الن ِ
اس.
لك َّن ُه أ ْ
س ُه ،آخ ًذا ُ
َخلَى َن ْف َ
ورةَ َع ْبدً َ ،
ص َ
فالمسيح الذي بال خطية كان يشترك في ذبيحة الفصح رغم انه ال يحتاج لكفارة

ثانيا ألنه يمثلنا والمسيح عندما يقول حزقيال عن نفسه الن جسده يمثل الطبيعة البشرية وجسده
هو كنيسته فهو عندما يقول عن نفسه هو يتكلم عن الكنيسة
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس :1

ق ُك ِّل َ ٍ ِ ِ
ِ
يس ِة،
َ 22وأ ْ
ض َع ُك َّل َ
ْسا فَ ْو َ
ش ْي ٍء تَ ْح َ
َخ َ
ش ْيء ل ْل َكن َ
ت قَ َد َم ْيهَ ،وِايَّاهُ َج َع َل َأر ً
ِ ِ
س ُدهُِ ،م ْل ُء الَِّذي َي ْملُ ا ْل ُك َّل ِفي ا ْل ُك ِّل.
 23الَّتي ه َي َج َ
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 5
ان جس ًدا و ِ
ُم ُه وي ْلتَ ِ
اح ًدا».
َج ِل ه َذا َيتُْر ُك َّ
صُ
ام َأرَِت ِهَ ،وَي ُك ُ
ِ « 31م ْن أ ْ
الر ُج ُل أ ََباهُ َوأ َّ َ َ
ون اال ثْ َن ِ َ َ َ
ق ِب ْ
ِ
الس ُّر ع ِظيم ،و ِ
يس ِة.
لكنَّ ِني أََنا أَقُو ُل ِم ْن َن ْح ِو ا ْل َم ِس ِ
يح َوا ْل َكن َ
 32ه َذا ِّ َ ٌ َ
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 18 :1
و ُهو أرْس ا ْلجس ِد :ا ْل َك ِنيس ِة .الَِّذي ُهو ا ْلب َداءةُِ ،ب ْكر ِم َن األَمو ِ
ِّما ِفي ُك ِّل
ات ،لِ َك ْي َي ُك َ
َْ
َ َ َ
َ
َ َ َ ُ َ َ
ٌ
ون ُه َو ُمتَقَد ً
ش ْي ٍء.
َ
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 24 :1
ش َد ِائ ِد ا ْلم ِس ِ ِ
ِ
اآلن أَفْرح ِفي آالَ ِمي أل ْ ِ
ِ
س ِد ِه،
ص َ
س ِمي أل ْ
الَّذي َ َ ُ
يح في ِج ْ
َج ِل َج َ
َجل ُك ْمَ ،وأُ َك ِّم ُل َنقَائ َ
َ
ِ
ِ
يس ُة،
الَّذي ُه َو ا ْل َكن َ
فعن نفسه أي عن جسده أي الكنيسة

ثالثا المسيح هو بال خطية ولكنه حمل خطايانا
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 21 :5

الل ِف ِ
صير َن ْح ُن ِب َّر ِ
ف َخ ِط َّي ًةَ ،خ ِط َّي ًة أل ْ ِ ِ ِ
يه.
أل ََّن ُه َج َع َل الَِّذي لَ ْم َي ْع ِر ْ
َجل َنا ،ل َن َ
وأيضا يقول
رسالة بطرس الرسول األولى 24 :2
ِ
ِ
وت َع ِن ا ْل َخطَ َايا فَ َن ْح َيا لِ ْل ِبِّر.
س ِد ِه َعلَى ا ْل َخ َ
ش َب ِة ،لِ َك ْي َن ُم َ
س ُه َخطَ َايا َنا في َج َ
الَّذي َح َم َل ُه َو َن ْف ُ
ش ِفيتُ ْم.
الَِّذي ِب َج ْل َد ِت ِه ُ

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 ،فَاللُ 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 َ
َ َ
فرغم انه بال خطية ولكن تعبير يقدم ذبيحة عن نفسه هو ألنه حمل خطايانا ودان الخطية في
الجسد

رابعا وهذا مهم
انه ال يوجد وصية ان البار الذي لم يفعل خطية ممنوع أن يقدم عن نفسه ذبيحة خطية .واطلب
من أي أحد ان يحضر لي وصية من العهد القديم تمنع انسان لم يفعل خطية ممنوع عليه ان يقدم
ذبيحة خطية

بل نجد امثلة كثيرة عن ابرار قدموا ذبائح خطية ومحرقات رغم انهم لم يكونوا فعلوا خطايا مثل نوح
بعد الطوفان الذي غسل كل خطية وأيضا أيوب
سفر أيوب 1
 5: 1و كان لما دارت ايام الوليمة ان ايوب ارسل فقدسهم و بكر في الغد و اصعد محرقات على
عددهم كلهم الن ايوب قال ربما اخطا بني و جدفوا على الل في قلوبهم هكذا كان ايوب يفعل كل
األيام
ولكن لن اجادل في موضوع أيوب كثي ار فحتى لو أحد رفض هذا ال أزال اطالب بوصية ممنوع
إلنسان لم يفعل خطية من تقديم ذبيحة خطية

خامسا وهذا مهم أيضا
الكاهن حتى لو لم يكن فعل أي خطية من وقت تقديم ذبيحة خطية أيضا عندما يقدم ذبيحة خطية
أخرى يقدمها عن نفسه وعن الشعب
ففي الويين  16في موضوع تيس عزازيل هارون أيضا نفسه كرئيس كهنة يكفر عن نفسه بالتيس
وعن الشعب رغم ان هرون قبلها بدقائق كان بالفعل كفر عن نفسه بثور الخطية وبعد هذا أيضا
يقدم محرقة عن نفسه مرة أخرى رغم انه كفر بالفعل عن نفسه مرتين
سفر الالويين 16
َّة الَِّذي لَ ُه وي َكفِّر ع ْن َن ْف ِس ِه وع ْن ب ْي ِت ِه ،ويذْبح ثَور ا ْل َخ ِطي ِ
ون ثَور ا ْل َخ ِطي ِ
َّة الَِّذي لَ ُه،
ََ َ
َُ ُ َ
ََ َ ُ ْ َ
ِّم َه ُار ُ ْ َ
َ « 11وُيقَد ُ

لشع ِب ،وي ْد ُخ ُل ِب َد ِم ِه إِلَى َد ِ
ِ ِ ِ ِ
اخ ِل ا ْل ِح َج ِ
ابَ .وَي ْف َع ُل ِب َد ِم ِه َك َما فَ َع َل
س ا ْل َخطيَّة الَّذي ل َّ ْ َ َ
« 15ثُ َّم َيذ َْب ُح تَْي َ
اء وقُدَّام ا ْل ِغطَ ِ
ضح ُه علَى ا ْل ِغ َ ِ
ِ
ِ
اء،
ِب َدم الثَّْو ِرَ :ي ْن ُ َ
ط َ َ
س ِم ْن َنج ِ ِ
 16فَ ُي َكفُِّر َع ِن ا ْلقُ ْد ِ
اه ْمَ .وه َك َذا َي ْف َع ُل
س َرِائ َ
س ِّي َئ ِات ِه ْم َم َع ُك ِّل َخطَا َي ُ
اسات َبني إِ ْ
يل َو ِم ْن َ
َ َ
اع ا ْلقَ ِائم ِة ب ْي َنهم ِفي و ِ
اس ِات ِه ْم.
االج ِت َم ِ
لِ َخ ْي َم ِة ْ
سط َن َج َ
َ َ
َ َ ُْ
ير ِفي ا ْلقُ ْد ِ
اع ِم ْن ُد ُخوِل ِه لِلتَّ ْك ِف ِ
س إِلَى ُخ ُرو ِج ِه ،فَ ُي َكفُِّر َع ْن
االج ِت َم ِ
سٌ
ان ِفي َخ ْي َم ِة ْ
َ 17والَ َي ُك ْن إِ ْن َ
َن ْف ِس ِه وع ْن ب ْي ِت ِه وع ْن ُك ِّل جم ِ
يل.
س َرِائ َ
ََ َ
ََ َ ََ
اعة إِ ْ

ض جس َده ِبم ٍ
ان ُمقَد ٍ
س ِث َي َاب ُه َوَي ْخ ُر ُج َوَي ْع َم ُل ُم ْح َرقَتَ ُه َو ُم ْح َرقَ َة ا َّ
اء ِفي َم َك ٍ
لش ْع ِب،
َّس ،ثُ َّم َي ْل َب ُ
َ 24وَي ْر َح ُ َ َ ُ َ
َوُي َكفُِّر َع ْن َن ْف ِس ِه َو َع ِن َّ
الش ْع ِب.
فرئيس الكهنة كفر عن نفسه بالثور األول وأصبح بال خطية ورغم هذا التيس الذي يقدمه بعدها
بدقائق يكفر به عن نفسه وعن الشعب رغم انه بال خطية ومرة ثالثة بعد هذا بقليل يعمل المحرقة
ويكفر بها عن نفسه رغم انه كفر بالفعل مرتين واالن هو بال خطية للتكفير عنها .ولكن يفعل هذا
ألنه رئيس كهنة مرة في السنة ألنه يمثل الشعب
فالمسيح ليكون رئيس كهنة وال يكسر الناموس يجب ان يقال عنه انه قدم ذبيحة خطية عن نفسه
وعن الشعب ألنه ممثل للشعب امام الل رغم انه بال خطية ولكن ألنه رئيس كهنة ممثل للشعب

سادسا وهو األهم
نعرف ان القدس وقدس االقداس االثنين يرمزوا لجسد المسيح ورغم انهم أقدس شيء وبال خطية
اال انهم أيضا يقدم عنهم ذبيحة خطية رغم انه بال خطية وهو نفس ما جاء في الوين  16وشرح
ان القدس يكفر عنه رغم انه بال خطية الذبيحة للتكفير عن القدس رغم ان القدس ال يفعل أي
خطية لكن ألنه ممثل لشعب إسرائيل
سفر الالويين 16
س ِم ْن َنج ِ ِ
 16فَ ُي َكفُِّر َع ِن ا ْلقُ ْد ِ
اه ْمَ .وه َك َذا َي ْف َع ُل
س َرِائ َ
س ِّي َئ ِات ِه ْم َم َع ُك ِّل َخطَ َاي ُ
اسات َبني إِ ْ
يل َو ِم ْن َ
َ َ
اع ا ْلقَ ِائم ِة ب ْي َنهم ِفي و ِ
اس ِات ِه ْم.
االج ِت َم ِ
لِ َخ ْي َم ِة ْ
سط َن َج َ
َ َ
َ َ ُْ
ير ِفي ا ْلقُ ْد ِ
اع ِم ْن ُد ُخولِ ِه لِلتَّ ْك ِف ِ
س إِلَى ُخ ُرو ِج ِه ،فَ ُي َكفُِّر َع ْن
االج ِت َم ِ
سٌ
ان ِفي َخ ْي َم ِة ْ
َ 17والَ َي ُك ْن إِ ْن َ
َن ْف ِس ِه وع ْن ب ْي ِت ِه وع ْن ُك ِّل جم ِ
يل.
س َرِائ َ
ََ َ
ََ َ ََ
اعة إِ ْ
َِّ
ِ
ب َوُي َكفُِّر َع ْن ُهَ .يأْ ُخ ُذ ِم ْن َدِم الثَّْو ِر َو ِم ْن َدِم التَّْي ِ
س َوَي ْج َع ُل
الر ِّ
ام َّ
 18ثُ َّم َي ْخ ُر ُج إلَى ا ْل َمذ َْب ِح الذي أ َ
َم َ
ون ا ْلمذْب ِح م ِ
يرا.
َعلَى قُُر ِ َ َ ُ ْ
ستَد ً
ط ِّهره ويقَدِّس ُه ِم ْن َنج ِ ِ
ٍ
ضح علَ ْي ِه ِم َن الدَِّم ِبِإ ِ ِ
ِ
يل.
س َرِائ َ
َ 19وَي ْن ُ َ
اسات َبني إِ ْ
ْ
َ َ
س ْب َع َم َّراتَ ،وُي َ ُ ُ َ ُ ُ
ص َبعه َ
ير َع ِن ا ْلقُ ْد ِ
غ ِم َن التَّ ْك ِف ِ
س ا ْل َح َّي.
االج ِت َم ِ
َ « 20و َمتَى فَ َر َ
س َو َع ْن َخ ْي َم ِة ْ
ِّم التَّْي َ
اع َو َع ِن ا ْل َمذ َْب ِحُ ،يقَد ُ

س ا ْلقُ ْد ِ
َ 33وُي َكفُِّر َع ْن َم ْق ِد ِ
ش ْع ِب
االج ِت َم ِ
اع َوا ْل َمذ َْب ِح ُي َكفُِّرَ .و َع ِن ا ْل َك َه َن ِة َو ُك ِّل َ
سَ .و َع ْن َخ ْي َم ِة ْ
اع ِة ُي َكفُِّر.
ا ْل َج َم َ

ِ
ون ِ
يض ًة َد ْه ِريَّ ًة لِلتَّ ْك ِف ِ
الس َن ِة».
يل ِم ْن َج ِم ِ
اه ْم َم َّرةً ِفي َّ
س َرِائ َ
يع َخطَ َاي ُ
َ 34وتَ ُك ُ
هذ ِه لَ ُك ْم فَ ِر َ
ير َع ْن َبني إِ ْ
وسى.
الر ُّ
َم َر َّ
ب ُم َ
فَفَ َع َل َك َما أ َ
أي قدس االقداس والقدس والخيمة والمذبح يكفر عنهم رغم انهم هم يقدسوا وهم بال خطية
بل حزقيال قال هذا أيضا في نفس الجزء المستشهد منه وهي نقطة مهمة وهي التكفير عن القدس
رغم ان القدس والبيت أي الهيكل مقدس ولم يفعل خطية
سفر حزقيال 45
 Eze 45:18هكذا قال السيد الرب[ :في الشهر األول في أول الشهر تأخذ ثو ار من البقر
صحيحا وتطهر المقدس.
 Eze 45:19ويأخذ الكاهن من دم ذبيحة الخطية ويضعه على قوائم البيت ,وعلى زوايا خصم
المذبح األربع ,وعلى قوائم باب الدار الداخلية.
وحزقيال نفسه أكد هذا ان المذبح الطاهر أيضا يطهر في ا
سفر حزقيال 43
 22: 43و في اليوم الثاني تقرب تيسا من المعز صحيحا ذبيحة خطية فيطهرون المذبح كما
طهروه بالثور
 23: 43و اذا اكملت التطهير تقرب ثو ار من البقر صحيحا و كبشا من الضان صحيحا
 24: 43و تقربهما قدام الرب و يلقي عليهما الكهنة ملحا و يصعدونهما محرقة للرب

 25: 43سبعة ايام تعمل في كل يوم تيس الخطية و يعملون ثو ار من البقر و كبشا من الضان
صحيحين
 26: 43سبعة ايام يكفرون عن المذبح و يطهرونه و يمالون يده
وغيرها الكثير
فالمسيح يقدم عن نفسه أي جسده هيكله المقدس الطاهر الذي بال خطية ذبيحة خطية حسب
الناموس

سابعا سياق الكالم
الحقيقة الكالم في هذا المقطع في حزقيال  45هو عن الفصح وليس عن ذبائح الخطايا المعتادة
التي يقدمها انسان لو أخطأ وفعل من جميع مناهي الرب فهي تسمى ذبيحة خطية ولكنها ذبيحة
فصح الن العدد السابق يقول الشهر األول الرابع عشر وهو توقيت عيد الفصح وبعده عيد
الباكورة
سفر حزقيال 45
 21: 45في الشهر االول في اليوم الرابع عشر من الشهر يكون لكم الفصح عيدا سبعة ايام
يؤكل الفطير
 22: 45ويعمل الرئيس في ذلك اليوم عن نفسه وعن كل شعب االرض ثو ار ذبيحة خطية

 23: 45و في سبعة ايام العيد يعمل محرقة للرب سبعة ثيران و سبعة كباش صحيحة كل يوم
من السبعة االيام و كل يوم تيسا من المعز ذبيحة خطية
فهو ال يتكلم عن محرقة خطية معتادة يقدمها شخص عن خطيته ألنه خاطئ فهنا ال يوجد كالم
عن الخطايا أصال ولكن عن شيء جديد سيقدم في عيد الفصح أي فصح جديد مختلف.
 22: 45ويعمل الرئيس في ذلك اليوم عن نفسه وعن كل شعب االرض ثو ار ذبيحة خطية
والعدد في العبري يقول
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وعاساه هاناسي بيوم هاهي بعدو وبعد كل عد هااريتس بار ختات
وترجمتها حرفيا
يعد الرئيس في يوم نفسه (هو) ألجله وألجل كل شعب األرض ثور خطية
يعد الرئيس في يوم ألجل نفسه وألجل كل شعب األرض ثور خطية
فالحقيقة العدد ال يقول انه يقدم ذبيحة خطية عن نفسه ولكن يقول يعد في يوم نفسه ألجله
وألجل كل الشعب ثور خطية.

فهي نبوة ان المسيح الرئيس سيقدم نفسه ألجل الكل كذبيحة خطية في عيد الفصح وهذا حدث
مع المسيح وبالفعل في عيد الفصح قدم كفصح جديد كفارة عن كل الخطايا وذبيحة خطية عن
كنيسته وهي جسده.
ولكن لن أصر على هذا واخذ التعبير الثاني وما يهمني كلمة يعد فقط وليس يقدم اي يعد ألجل
نفسه وألجل كل شعب األرض
وترجمة اليهود أنفسهم قالت هذا المعنى انه يعد وليس يقدم
(JPS) And upon that day shall the prince prepare for himself and for all the
people of the land a bullock for a sin-offering.
فاعتقد السبع نقاط كلهم او أي واحدة منهم كافية لتأكيد خطأ ما يقوله هؤالء المشككين اليهود
الذين لم يستحسنوا ان يبقوا الل في معرفتهم فاسلمهم الى ذهن مرفوض ليفعلوا ويقولوا ما ال يليق

اما عما قاله ابونا انطونيوس فكري فال اعرف ما فيه مضحك .الشيء الوحيد المضحك هو عدم
فهم المشكك لما قاله ابونا انطونيوس من شرح واضح
ِ ٍ
َّة .وِفي س ْبع ِة أَي ِ
ش ْع ِب األ َْر ِ
َّام
َوَي ْع َم ُل َّ
يس ِفي ذلِ َك ا ْل َي ْوِم َع ْن َن ْف ِس ِه َو َع ْن ُك ِّل َ
ض ثَْوًار َذ ِب َ
َ َ
يح َة َخطي َ
الرِئ ُ
ا ْل ِع ِ
ب = في الترجمة اإلنجليزية جاءت عبارة ويعمل الرئيس في ذلك اليوم عن
يد َي ْع َم ُل ُم ْح َرقَ ًة لِ َّلر ِّ
نفسه وعن كل شعب األرض هكذا = upon that day shall the prince prepare for himself
and for all the people of the land …..
وهذه الترجمة أدق ،فقول الكتاب وعن نفسه ال يمكن أن يقال عن المسيح ،فالمسيح بال خطية .ولكن
في تأسيس سر اإلفخارستيا أكل الرب مع تالميذه ليشركهم معه في جسده فيصيروا ،ونصير نحن أي

الكنيسة عروس المسيح أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه (أف .)30 :5لكن هذه تساوى قول

الرب يوم أسس سر اإلفخارستيا (يوم خميس العهد) (مت ..." )25-17 :26ففعل التالميذ كما أمرهم
يسوع وأعدوا الفصح ." ...هذه األيات ليست عن يوم الصليب بل عن تأسيس سر اإلفخارستيا الذي

أعده المسيح لنفسه وللكنيسة كلها ليتحد بهم ويعيدهم إلى حضن اآلب .وكانت ذبيحة السالمة في

العهد القديم تشير لإلفخارستيا فكان مقدمها يأكل منها هو وأسرته والمدعوين والكهنة بعد أن يأخذ

المذبح نصيبه ،وكأنها شركة بين اهلل واإلنسان (1كو ،)18 :10فما يوضع على المذبح هو هلل .وأتت

كلمة يعمل =  prepareباإلنجليزية في أصلها اللغوى بمعنى ينجز /يتم/يقدم/يمنح/يقدم ذبيحة عن
خطية .وجاءت كلمة عن =  forباإلنجليزية في أصلها اللغوى بمعنى بواسطة/خالل/ضمن  .فيصير

المعنى أن المسيح َّ
قدم نفسه كذبيحة خطية عن البشر.
فهذا ما يحمله االلفاظ من معنى.
فكما قلت المضحك هو عدم فهم المشكك

اما ما يقوله المشكك عن تفسير جون جيل الواضح
وها هو نص كالمه واضح
Ezekiel 45:22
And upon that day,.... The fourteenth day of the month Nisan; the first
day of the passover, as Kimchi observes:
shall the prince prepare for himself, and for all the people of the land,
a bullock for a sin offering; here everything again is new, as the above

Jewish writer observes; no one circumstance according to the law of
Moses; which shows that this respects Gospel times; when the law would
be null and void, the types and shadows gone, and the antitype take place,
Christ the sum of all; under the law, every family was to prepare a lamb for
themselves; but here the prince is to prepare for himself, and all the people
of the land; by that it was to be a lamb, here a bullock, and that for a sin
offering; whereas not a bullock, but a goat, was used for a sin offering.
Christ himself is this Prince, and who has prepared himself a sacrifice,
even for himself, his church, which is mystically himself; and to make
atonement for all those sins which he took upon himself by imputation, and
made his own; even for all his chosen people, and for all their sins: of his
preparing this sacrifice, both to be offered up, and to be held forth in the
ministry of the word; see Gill on Eze_45:17, and who is very fitly
represented by a bullock for his labouriousness and strength, in bearing the
sins of his people, when he became an offering for them.
فمن قال انه تهرب؟

وفي النهاية أوجه سؤال لهؤالء اليهود والمتهودين

امر مهم ان ترتيب عيد الفصح والفطير اختلف فهنا ثور وليس خروف وأيضا يقدمه عن كل
الشعب رغم ان خروف الفصح يقدم لالسرة حسب عدد افرادها وهذا ال يصلح ألنه بهذا يكسر
ناموس موسى .فهل يستطيع اليهود ان يطبقوا هذا على مسيحهم المحارب ملك ارضي مسيح اقل
من موسى في المكانة الذي ينتظروه؟
انتظر اإلجابة.

والمجد لل دائما

