هل النبوة في اضرب الراعي فتتشتت
الغنم ليست عن الرب يسوع بل عن
اليهود؟
سفر زكريا  13ومتى  31 :26ومرقس 27 :14

Holy_bible_1
17/8/2018

الشبهة

استشهد متى في " 31\26حينئذ قال لهم يسوع« :كلكم تشكون فى في هذه الليلة ،ألنه مكتوب :أني
أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية" ولكن هذا الذي جاء في زكريا « 7\13استيقظ يا سيف على راعي،
وعلى رجل رفقتي ،يقول رب الجنود .اضرب الراعي فتتشتت الغنم ،وأرد يدي على الصغار ".هو عن شعب
إسرائيل وليس عن المسيح الن كل مرة يسترجعوا األر

يقتل للييهم مرة قتل للييهم على يد عماليق

ومرة قتل للييهم هامان ومرة قتل للييهم هتلر

الرد

شرحت هذه النبوة في ملف
هل زكريا  13الذي يقول الجروح التي جرحت بها في بيت احبائي ليست عن المسيح بل عن انبياء كذبة
وسأقدم ما قلته باختصار مع إضافات قليلة
ما يقوله المشككين غير صحيح فهي نبوة عن المسيح بوضوح وسياق الكالم أيضا يؤكد هذا
ولكن في البداية ارجوا الرجوع الى ملف
هل العدد الذي يقول فينظرون الي الذي طعنوه يعلن الهوت المسيح ام ال؟ زكريا 10 :12
الن هذا الجزء في االصحاح  13عن الجروح هو تكميل لما قاله في االصحاح  12عن طعن الرب نفسه
فهنا يتكلم عن جروح الرب في أيام جسده

ولهذا لندرس العدد في سياقه نبدأ من االصحاح 12
النبوة لها بعدين احدهم عن جروح المسيح والياني في أواخر أيام عما سيحدث الورشليم التي ستكون
سبب ترنح للعالم كله وهذا ما نراه هذه األيام وستكتمل عندما يهجم جوج ومجوج رئيس روش والذين معه
في حزقيال 38
وهي تبدأ بالتالي
سفر زكريا 12
ِ
ِ ِ
ِ
الر ُّب ب ِ
َ 1و ْحي َكالَ ِم َّ ِ
وح ِ
اإل ْن َس ِ
ان ِفي
س األَْر ِ َو َجا ِب ُل ُر ِ
اس ُ
ط َّ
ول َّ َ
الس َم َاوات َو ُم َؤس ُ
يل َيُق ُ
الرب َعَلى إ ْسَرائ َ
ُ

َد ِ
اخلِ ِه:

المتكلم هو الرب يهوه
وب حوَلها ،وأَي ًضا عَلى يهوَذا َت ُكو ُن ِفي ِحص ِار أ ِ
« 2هأََن َذا أَجعل أ ِ
يع ُّ
يم
ْس َتَرُّن ٍح لِ َج ِم ِ
الش ُع ِ َ ْ َ َ ْ
َ َُ
ُ
يم َكأ َ
َُْ ُ
َ
ُور َشل َ
ُور َشل َ
ِ
 3وي ُكو ُن ِفي ذلِ َك اْليو ِم أَِني أَجعل أ ِ
الش ُع ِ
ين َي ِشيُلوَن ُه َيْن َشُّقو َن
يع ُّ
يم َح َجًار ِم ْش َواالً لِ َج ِم ِ
وبَ ،وُك ُّل َّالذ َ
َْ
ََ
َُْ ُ
ُور َشل َ
َشًّقا َوَي ْج َت ِم ُع َعَلْي َها ُك ُّل أُممِ األَْر ِ
َ
س ِباْلحيرِة ور ِ
ِ ِ
اكَب ُه ِباْل ُجُنو ِن َوأَ ْف َت ُح َعْيَن َّي َعَلى َبْي ِت َي ُهوَذا،
ول َّ
الر ُّب ،أ ْ
َض ِر ُب ُك َّل َفَر ٍ َ ْ َ َ َ
 4في ذل َك اْلَي ْومَِ ،يُق ُ
الش ُع ِ
َض ِر ُب ُك َّل َخْي ِل ُّ
وب ِباْل َع َمى
َوأ ْ
ِ
ور َشلِيم ُق َّوٌة لِي ِبَر ِب اْل ُجُن ِ
ود ِإ ِ
له ِه ْم
اء َي ُهوَذا في َقْل ِب ِه ْمِ :إ َّن ُس َّك َ
ُمَر ُ
َ 5ف َتُق ُ
ان أُ ُ َ
ول أ َ
ِ ِ
ط ِبَ ،وَك ِم ْش َع ِل َن ٍار َبْي َن اْل ُح َزِم َفَيأ ُْكُلو َن ُك َّل
اء َي ُهوَذا َك ِم ْصَب ِ
اح َن ٍار َبْي َن اْل َح َ
 6في ذل َك اْلَي ْو ِم أ ْ
ُمَر َ
َج َع ُل أ َ
ِ
ين وع ِن اْليس ِارَ ،ف َت ْيب ُت أُور َشلِيم أَي ًضا ِفي م َك ِانها ِبأ ِ
ُّ ِ
يم
ُ ُ ْ
َ َ
ُ
ُ
الش ُعوب َح ْوَل ُه ْم َع ِن اْلَيم ِ َ َ َ َ
ُور َشل َ

ِ
ِ
الر ُّب ِخيام يهوَذا أ ََّوالً لِ َكيالَ ي َتعا َ ِ
ان أ ِ
ِ
يم َعَلى َي ُهوَذا
ص َّ
َ َ َُ
ظ َم ا ْفت َخ ُار َبْيت َد ُاوَد َوا ْفت َخ ُار ُس َّك ِ ُ
ْ َ َ
َ 7وُي َخل ُ
ُور َشل َ
الر ُّب س َّكان أ ِ
ِ ِ
يمَ ،فَي ُكو ُن اْل َع ِالُر ِمْن ُه ْم ِفي ذلِ َك اْلَي ْو ِم ِم ْي َل َد ُاوَدَ ،وَبْي ُت َد ُاوَد ِم ْي َل
 8في ذل َك اْلَي ْو ِم َي ْس ُتُر َّ ُ َ ُ
ُور َشل َ
ِ
هللاِ ،م ْيل مالَ ِك َّ ِ
ام ُه ْم
َم َ
الرب أ َ
َ َ
 9وي ُكو ُن ِفي ذلِك اْليو ِم أَِني أَْل َت ِمس هالَ ك ُك ِل األُم ِم ِ
اآلتين عَلى أ ِ
يم
ُ َ َ
َ َ
َ َْ
ََ
ُ
ُور َشل َ
َ
أي اليهود ينصرهم الرب وال يتم ايذائهم
وهنا يصل للعدد المهم الذي يتكلم فيه عن بعد ما ينقذهم الرب ويعودوا اليه ويدركوا خطأهم فيقول
ِ ِ
الت َضُّرع ِ
ِ
ان أ ِ
وه،
اتَ ،فَيْنظُُرو َن ِإَل َّيَّ ،ال ِذي َ
َ « 10وأ ُِف ُ
وح الن ْع َمة َو َّ َ
يم ُر َ
ط َعُن ُ
يض َعَلى َبْيت َد ُاوَد َو َعَلى ُس َّك ِ ُ
ُور َشل َ
يد َل ُهَ ،وَي ُكوُنو َن ِفي َمَرَارٍة َعَلْي ِه َك َم ْن ُه َو ِفي َمَرَارٍة َعَلى ِب ْك ِرِه
وحو َن َعَلْي ِه َكَن ِائ ٍح َعَلى َو ِح ٍ
َوَيُن ُ
كيف يندم اليهود الذين انتصروا والذين فا

عليهم الرب بروح النعمة؟ يندموا بسبب خطأ في الماضي

وليس على حالهم ألنهم منتصرين خطية الماضي انهم طعنوا المسيح
حين يؤمن البقية بالمسيح سيبكون على ما فعله آباءهم بالمسيح الذي صلبوه وطعنوه وسيبكون على
عدم إيمانهم السابق ،وعلى كل كلمة شريرة قالوها على المسيح بل أن كل خاطئ تائب حين يكتشف ما
ط ِعن ألجله ،وصلب ألجل خطاياه ،ستكون توبته بنوح مقدس على الخطية
قدمه له المسيح ،وكيف أنه ُ
التي سببت كل هذه اآلالم للمخلص ،هذا هو الحزن المقدس وهذه اآلالم تلهب في القلب محبة شديدة
نحو المخلص تزيد من اإلحساس باأللم لما سببناه له بخطايانا والحظ أنه بعد عظة بطرس (أع)37:2
نخسوا في قلوبهم حينما علموا أن الذي صلبوه كان هو المسيح الذي طالما إنتظروه ويكون بكاؤه كمن
فقد بكره ألنهم أدركوا ان الرب عندما تجسد اختار ان يأتي من الجنس اليهودي وهو االبن الحقيقي ابن

الجنس اليهودي بالجسد وهم لقبوا يديه ورجليه وطعنوه وصلبوه وهو االبن الوحيد بالالهوت ووحيدهم
بالناسوت
مع مالحظة ان الرب عندما يفيض عليهم يندموا على ما حدث بالماضي من طعنهم للمسيح وينظروا الى
يهوه ويدركوا ان الذي جاءهم وهم طعنوه هو يهوه
وهذا يتفق مع رومية  11تماما
ويكمل
النوح ِفي أ ِ
يم َكَن ْو ِح َه َد ْد ِرُّمو َن ِفي ُب ْق َع ِة م ِجُّدو َن
ِ 11في ذلِ َك اْلَي ْو ِم َي ْع ُ
ظ ُم َّ ْ ُ
ُ
ُور َشل َ
َ
وح األَْر ُ َع َش ِائَر َع َش ِائَر َعَلى ِح َد ِت َهاَ :ع ِش َيرُة َبْي ِت َد ُاوَد َعَلى ِح َد ِت َهاَ ،وِن َس ُاؤ ُه ْم َعَلى ِح َد ِت ِه َّن
َ 12وَتُن ُ
ِ
ان َعَلى ِح َد ِت َهاَ ،وِن َس ُاؤ ُه ْم َعَلى ِح َد ِت ِه َّن
َع ِش َيرُة َبْيت َنا َل َ
َ 13ع ِش َيرُة َبْي ِت الَوِي َعَلى ِح َد ِت َهاَ ،وِن َس ُاؤ ُه ْم َعَلى ِح َد ِت ِه َّن َع ِش َيرُة َش ْم ِعي َعَلى ِح َد ِت َهاَ ،وِن َس ُاؤ ُه ْم َعَلى
ِح َد ِت ِه َّن
ُ 14ك ُّل اْلع َش ِائ ِر اْلب ِ
اقَي ِة َع ِش َيرٌة َع ِش َيرٌة َعَلى ِح َد ِت َهاَ ،وِن َس ُاؤ ُه ْم َعَلى ِح َد ِت ِه َّن
َ
َ
سفر زكريا 13
ان أُور َشلِ ِ ِ ِ
ِ « 1في ذلِك اْليو ِم ي ُكو ُن يْنبو ٌع م ْف ُت ِ ِ
ِ
اس ِة
َُ َ ً
َ َْ َ
يم لْل َخطَّية َولِْلَن َج َ
وحا لَبْيت َد ُاوَد َول ُس َّك ِ ُ َ
وهنا يتكلم عن الذي طعن الذي ذكره سابقا ويشرح كيف تم هذا ويبدأ يتكلم عن الينبوع المفتوح هو جنب
المسيح

يكمل ويتكلم عن جراحات المسيح الراعي الصالح الذي قبل ان ينفتح هذا الينبوع لخالصهم وجرح يديه
على عود الصليب
في ذلك اليوم هو المقصود به يوم الصليب الذي فتح فيه ينبوع جنب المسيح والذي يستمر الى األبدية
ليقبل كل من يتوب وينوح على خطاياه بما فيهم اليهود فمن هو الينبوع المفتوح اال جنب المسيح الذي
خرج منه الدم والماء خرج من جنب المسيح حين مات وطعن دم وماء ،الماء يشير لفعل المعمودية
والدم يشير للتكفير والتقديس ،وموت المسيح على الصليب كان السبب في هذا الينبوع "تغسلني فأبيض
أكير من اليلج" (مز + 51رؤ)14:7
ويقول لبيت داود النه هو من نسل داود بالجسد ولسكان اورشليم الن الصلب تم امام اعينهم وهم كانوا
شهود عيان ولو كان يقصد تطهير اليهود لكان قال لبيت يعقوب ولسكان إسرائيل او لو التطهير مقصود
به الكهنة لكان قال لبيت الوي او بيت هارون ليطهروا الشعب ولكن تحديده لبيت داود هو تأكيد انه عن
المسيح ابن داود
وايضا النبوة في سياقها عن االيام االخيرة بعد ان يعود شعب اسرائيل بالكامل للرب وينتهي كل عناد بعد
ان ينظروا الي الذي طعنوه ويعرفوا انه مسيحهم فيتوبوا اليه كما قال في
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
فنفهم ان النبوة هي متعلقة بشعب اسرائيل في صلب المسيح وايضا في وقت رجوعهم للمسيح

 2 :13و يكون في ذلك اليوم يقول رب الجنود اني اقطع اسماء االصنام من االر

فال تذكر بعد و ازيل

اال نبياء ايضا و الروح النجس من االر
وهنا يتكلم علي انه ال يوجد اصنام فيما بعد وبالفعل الكنيسة االولي كانت اغلبها يهودية
وايضا في اواخر االيام في مجيئ المسيح الياني عندما يدافع عن شعب اسرائيل ال يكون اصنام فيما بعد
حينما يلقي النبي والوحش والتنين في بحيرة النار والكبريت كما قال في رؤيا  20 :19وكما فهم مفسرين
كييرين كجيل وغيره
مع مالحظة ان النبوة ليست عن نبي او غيره بل عن رب الجنود نفسه هللا ذاته (ينظرون الي) هو الذي
ً
يزيل األنبياء او المعلمين الكذبة الذين اضلوا اليهود كيي ار وابعدوهم عن المسيح بتعاليمهم وتفسيراتهم
الخطأ وهي نبوة ان الذي يفعل هذا هو المسيح وهذا ليس التفسير المسيحي فقط بل أيضا مراجع يهودية
قالت هذا ميل كتاب زوهر
Zohar in Gen, fol. 53. 4. & 73. 1.
 3 :13ويكون إذا تنبا أحد بعد ان اباه وأمه والديه يقوالن له ال تعيش ألنك تكلمت بالكذب باسم الرب
فيطعنه ابوه و امه والداه عندما يتنبأ
وهنا يكمل الكالم عن األنبياء والمعلمين الكذبة الذين عرفنا ان الرب سيعاقبهم
هذا هو حكم الناموس على الذي يتنبا بالكذب ليضل الشعب في تينية  20 :18ويقصد به حب الرب
واألمانة في طريقه أكير من حب االبناء

 4 :13و يكون في ذلك اليوم ان االنبياء يخزون كل واحد من رؤياه اذا تنبا و ال يلبسون لوب شعر
الجل الغش
عندما يكشفهم المسيح هم يخزون في كل ما قالوه عليه وما فعله اجادهم معه
لوب الشعر= هو الذي كان يلبسه األنبياء الصادقون إقتداء بإيليا لم قلدهم في هذا األنبياء الكذبة
لكنهم أي األنبياء الكذبة سيخزون في ذلك اليوم وال يعودون يلبسوا لوب الشعر
 5 :13بل يقول لست انا نبيا انا انسان فالح االر

الن انسانا اقتناني من صباي

وهنا يبدأ الكالم يتحول فبعد ان يتكلم عن األنبياء الكذبة بالجمع هنا يتكلم عن مفرد ال ينتمي لهم أصال
ولكن هو انسان وهو هيأ األر
إنجيل يوحنا : 31
ِ
ِ
ان.
انَ ،وبِ َغْي ِرِه َل ْم َي ُك ْن َش ْي ٌء م َّما َك َ
ُك ُّل َش ْي ٍء ِبه َك َ
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين : 21
ِ ِ
هذ ِه األََّيامِ األ ِ ِ ِ ِ ِ
َكَّلمَنا ِفي ِ
ِ
ِ
ِ
ين،
َخ َيرِة في ْابنهَّ ،الذي َج َعَل ُه َو ِارًلا ل ُك ِل َش ْي ٍءَّ ،الذي ِبه أَْي ًضا َعم َل اْل َعاَلم َ
َ
الذي تكلم عنه سفر االميال في الرب قناني منذ االزل
سفر االميال 8

« 22اَ َّلر ُّب َقَن ِاني أ ََّول َ ِ ِ ِ
َع َمالِ ِهُ ،مْن ُذ اْل ِق َدمِ.
ط ِريقه ،م ْن َقْب ِل أ ْ
َ
ُ 23مْن ُذ األ ََز ِل ُم ِس ْح ُتُ ،مْن ُذ اْلَب ْد ِءُ ،مْن ُذ أ ََو ِائ ِل األَْر ِ .
ِ
يع َك ِي َيرُة اْل ِمَي ِاه.
ِ24إ ْذ َل ْم َي ُك ْن َغ ْمٌر أُْبدْئ ُت ِإ ْذ َل ْم َت ُك ْن َيَنا ِب ُ
ِ 25من َقب ِل أَن َتَقَّرر ِت اْل ِجبالَ ،قبل ِ
التالَ ِل أُْب ِدْئ ُت.
ْ ْ ْ َ
َ ُ َْ
َع َف ِار اْل َم ْس ُكوَن ِة.
ِ26إ ْذ َل ْم َي ُك ْن َق ْد َصَن َع األَْر َ َب ْعُد َوالَ اْلَبَرارَّ
ِي َوالَ أ ََّو َل أ ْ
ِ
اك أََنا َل َّما َر َس َم َد ِائَرًة َعَلى َو ْج ِه اْل َغ ْم ِر.
َ27ل َّما َلَّب َت َّ
الس َم َاوات ُكْن ُت ُهَن َ
ِ
يع اْل َغ ْم ِر.
َ28ل َّما أَ ْلَب َت ُّ
الس ُح َب م ْن َف ْو ُ
ق َل َّما َت َشَّد َد ْت َيَنا ِب ُ
ِ
ِ
س األَْر ِ ،
َ29ل َّما َو َض َع لْلَب ْح ِر َحَّد ُه َفالَ َت َت َعدَّى اْلمَي ُ
ُس َ
اه ُت ْخ َم ُهَ ،ل َّما َر َس َم أ ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّام ُه.
ُ 30كْن ُت عْن َد ُه َصان ًعاَ ،وُكْن ُت ُك َّل َي ْو ٍم َلذ َت ُهَ ،ف ِر َح ًة َدائ ًما ُقد َ
ِ
ِ
ِ
ِ
آد َم.
َ 31ف ِر َح ًة ِفي َم ْس ُكوَنة أَْر ِضهَ ،وَل َّذاتي َم َع َبني َ
فالذي اقتني وكما شرحتها سابقا
هل نبوة الرب قناني تيبت ان المسيح مخلوق ؟ اميال 22 :8
أي تم تخصيصه ليكون في ملئ الزمان انسان هو الذي يتكلم عنه العدد التالي عندما يقول
 6 :13فيقول له ما هذه الجروح في يديك فيقول هي التي جرحت بها في بيت احبائي
والحظ أن هذه اآلية وردت مباشرة بعد المقتنى الذي تكلم عنه سابقا في موضوع الطعن لذلك فهي إشارة
لجرح المسيح في بيت أحبائه
وبالطبع هو ليس عن األنبياء الكذبة بسبب

أوال قال ان األنبياء الكذبة قتلوهم والديهم في عدد3
لانيا وأيضا كما وضحت ان العدد يتكلم عن شخص مفرد مقتنى وليس األنبياء الكذبة
لاليا هل األنبياء الكذبة يلقبوا اليهود ببيت احبائه؟ المسيح هو من استخدم هذا لبتعبير
رابعا هنا يتكلم عن جروح مميزة في اليد المقتنى وهي التي تكون سبب ندم اليهود عندما يرجعوا اليه وكما
عرفنا ان الذي به جروح في يديه هو أيضا الذي طعنوه (والمتكلم ينظرون اليا الذي طعنوه هو يهوه)
بل المجروح هو الراعي وهذا بشهادة العدد التالي الذي يتفق مع سياق الكالم
 7 :13استيقظ يا سيف على راعي و على رجل رفقتي يقول رب الجنود اضرب الراعي فتتشتت الغنم و
ارد يدي على الصغار
إستيقظ يا سيف= سماح هللا بأن يقدم ابنه ذبيحة (أش)4:53،10
راعي= إ ًذا هو ليس راعي ميل باقي الرعاة ،بل له صفة خاصة وهو مميز عنهم والذي اخذ هذا اللقب هو
الرب
سفر المزامير 1 :23
الر ُّب ر ِ
اع َّي َفالَ ُي ْع ِوُزِني َشي ٌء.
َّ َ
ْ
وأيضا المسيح ابن داود
سفر حزقيال 23 :34

احدا َفيرعاها عب ِدي داود ،هو يرعاها وهو ي ُكو ُن َلها ر ِ
ِ
ِ
ِ
اعًيا.
يم َعَلْي َها َراعًيا َو ً َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ
َ َ
َوأُق ُ
والمتكلم هنا يهوه وهو يقول راعي ألنه المسيح الكلمة الممسوح من االب ولهذا قال
إنجيل يوحنا 29 :10
ِ
ِ
ط ِاني ِإَّياها هو أَع َ ِ
ف ِم ْن َي ِد أَِبي.
َن َي ْخ َ
َع َ
َحٌد أ ْ
طَ
َ َُ ْ
أَِبي َّالذي أ ْ
ظ ُم م َن اْل ُك ِلَ ،والَ َي ْقدُر أ َ
فهو الراعي الصالح ولكن السيف يستيقظ ضده وهو سيف تطبيق العدل المفرو

على البشرية من اول

أدم بسبب الخطية واجرتها الموت وبالفعل المسيح قام ضده سيف االالم
وبالطبع لم يطلق على شعب إسرائيل وال مرة لقب راعي فشعب إسرائيل هو الرعية ولكن الراعي هو لقب
للمسيا ابن داود وهذا قاله اليهود بأنفسهم وكما قدمت من زوهار ان الكالم عن المسيح
وهو رجل رفقتي= كلمة رفيق في العبرية تعني فكرة الشركة بين متساويين فالمسيح لم يحسب خلسة أن
معادال هلل ،وهو كائن معه منذ األزل ولكنه تجسد واخذ جسد انسان فهو بعد ان أكد انهم ينظرون
يكون
ً
الي االن يتكلم عن طبيعته البشرية والمتكلم هو رب الجنود وهنا نتأكد ان الكالم عن رجل يضرب وليس
ً
شعب وهو الراعي
إضرب الراعي فتتشتت الرعية= هنا الكالم عن راعي وعن رعية فمن يقول ان الراعي هو اليهود فكيف
يفسر الرعية التي تتشتت؟ فالكرم عن الراعي الذي عرفنا انه المسيا
هذا ما أعلنه مخلصنا ليلة صلبه وهرب تالميذه م
إنجيل متى 31 :26

حينئذ قال لهم يسوع« :كلكم تشكون فى في هذه الليلة ،ألنه مكتوب :أني أضرب الراعي فتتبدد خراف
الرعية.
إنجيل مرقس 27 :14
وقال لهم يسوع« :إن كلكم تشكون في في هذه الليلة ،ألنه مكتوب :أني أضرب الراعي فتتبدد الخراف
وبالفعل النبوة انطبقت بدقة فهرب كل رعية المسيح وهم تالميذه
وأرد يدي على الصغار= هذه تشير لتشتت تالميذه في بستان جيسيماني بعدما ضربوا الراعي الصالح
فهرب تالميذه ولكنه بعد التشتيت يستردهم وهذا حدث بعد القيامة بالفعل
ابن عز ار قال في تفسيره لهذا العدد انه يحدث في زمن الحرب الكبيرة التي تحدث على األر

في أيام

المسيح
وقال الترجوم
"be revealed, O sword, against the king, and against the ruler his companion, who
';is like unto him
وأيضا راباي سامويل يقول انه عن المسيح
R. Samuel Marochianus
"I fear, O my Lord, that that which Zechariah the prophet said, "I will smite the
Shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered", was fulfilled when we
''smote the Shepherd of those little ones and holy apostles.
فكيف يدعي أحدهم ان الكالم عن الراعي يقصد به شعب إسرائيل

المسيح ما يقتل ويتشتت تالميذه وبعد قيامته يجمعهم بيده وهذا حدث ولكن العدد التالي يقول عما
سيحدث بعد هذا من االضطهاد الروماني
ان ،و ُّ
ِ ِ
ط َع ِ
اليْل َث َيْبَقى ِفي َها.
الر ُّب ،أ َّ
ول َّ
َن ُلْل َيْي ِن ِمْن َها ُي ْق َ
ان َوَي ُم َ
وت ِ َ
َ 8وَي ُكو ُن في ُكل األَْر ِ َ ،يُق ُ
ص اْل ِف َّض ِة ،وأَم َت ِحُنهم ِ
ان َّ
 9وأ ُْد ِخل ُّ
َم َح ُص ُه ْم َكم ْح ِ
اليْل َث ِفي َّ
الذ َه ِب ُه َو َي ْد ُعو ِبا ْس ِمي َوأََنا
امت َح َ
َ ْ ُُ ْ
الن ِارَ ،وأ ْ
َ ُ
َ
ِ
ِ
الر ُّب ِإ ِ
لهي»
ولَّ :
ولُ :ه َو َش ْعبيَ ،و ُه َو َيُق ُ
أُج ُيب ُه أَ ُق ُ
وبالفعل قتل تقريبا لليي اليهود واليلث امحص الذي امن بالمسيح وكان هللا ينقيهم بنار اآلالم
واالضطهادات بعد أن هربوا من القتل على يد تيطس وهللا كان ينقيهم كالفضة والذهب فهم أشياء لمينة
عنده
الغريب ان هؤالء اليهود الحدالى قالوا ان هذا حدث في زمن عماليق وهذا غير صحيح بالمرة وال يوجد أي
شيء في الكتاب يقول هذا بل عدد شعب إسرائيل استمر  600ألف ماشي
ويقول مرة لانية في زمن هامان وهذا أيضا ضد الكتاب الن سفر استير يقول بوضوح ان الرب أنقذ شعب
إسرائيل وكان هناك فرح فكيف يفرحوا بقتل للييهم
ونالحظ ان اليهود تعندوا ان ال يذكروا ما فعله تيطس ألنهم لو قالوا هذا سيجعل النبوة تنطبق على
المسيح فقفزوا من هامان الذي لم تنطبق على زمانه الى هتلر التي ال تنطبق على زمانه
فبالفعل هؤالء اليهود يجاهدوا بأي شكل وبوضوح يخالف الكتاب المقدس لني معاني النبوات لكي يبرروا
عدم ايمانهم للرب يسوع المسيح
وبالفعل كما قال الكتاب

سفر إشعياء 3 :1
اح ِب ِه ،أ َّ ِ ِ
اَ َّليور يع ِر ِ
ِ
فص ِ
ِ
ف َش ْع ِبي الَ َي ْف َه ُم»
يل َفالَ َي ْع ِر ُ
ُْ َْ ُ
ف َقانَي ُه َواْلح َم ُار م ْعَل َ َ
َما إ ْسَرائ ُ
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 28 :1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يق
َوَك َما َل ْم َي ْس َت ْح ِسُنوا أ ْ
هللا ِإَلى ذ ْه ٍن َمْرُفو ٍ لَي ْف َعُلوا َما الَ َيل ُ
هللا في َم ْع ِرَفت ِه ْم ،أ ْ
َسَل َم ُه ُم ُ
َن ُيْبُقوا َ
فالنبوة بوضوح عن الرب يسوع المسيح وانطبقت بالتفصيل

والمجد هلل دائما

