هل نبوة إشعياء  52عدد  12ال تنطبق
على المسيح ألنه لم يطرح أمم كثيرة؟
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الشبهة

يستشهد المسيحيين بنبوة اشعياء  53على المسيح ولكن النبوة تبدأ من إشعياء  52ومن يق أر اخر عدد
في إشعياء  15 :52هكذا ينضح امما كثيرين من اجله يسد ملوك افواههم ألنهم قد أبصروا ما لم يخبروا
به وما لم يسمعوه فهموه
وكلمة ينضح في موقع شابات اليهودي يقول  Cast downفهل المسيح طرح ارضا أمما كثيرين؟ وهل
تم ان ملوك سدوا افواههم؟

بوضوح النبوة ال تنطبق عليه.

الرد

في هذا االصحاح بمعونة الرب سابقا رددت على شبهات مشابهة لهاذا االمر
الجزء الثاني والثالثين من الرد على ادلة رفض اليهود ليسوع ألنه لم يرسل مبشر بخالص صهيون
إشعياء 52
وأيضا
الجزء الحادي والثالثين من الرد على ادلة رفض اليهود ليسوع ألنه لم يرد عز صهيون إشعياء 52
وبالفعل نبوة إشعياء الشهيرة  53هي تبدأ من إشعياء 13 :52
ونبدأ أوال بدراسة العدد لغويا ثم سياق الكالم
لغويا
سفر إشعياء 15 :52
هكذا ينضح أمما كثيرين .من أجله يسد ملوك أفواههم ألنهم قد أبصروا ما لم يخبروا به وما لم يسمعوه
فهموه.

3 :63 كلمة ينضح هي في العبري يازيه יזה هي تعني ينضح او يرش ينتثر (يطرطش) مثل اشعياء
فهي من كلمة نازاه
قاموس سترونج
H5137
ָנזָה
nâzâh

naw-zaw'
A primitive root; to spirt, that is, besprinkle (especially in expiation): - sprinkle.
Total KJV occurrences: 24
جزر بمعنى ينضح يرش (وبخاصة للتكفير) يرش
قاموس برون
H5137
נזה
nâzâh
BDB Definition:
1) to spurt, spatter, sprinkle
1a) (Qal) to spurt, spatter

1b) (Hiphil) to cause to spurt, sprinkle upon
2) to spring, leap
2a) (Hiphil) to cause to leap, startle
Part of Speech: verb
A Related Word by BDB/Strong’s Number: a primitive root
Same Word by TWOT Number: 1335, 1336
تدفق ينضح يرش (قال) يرش ينضح (هيفال) يسبب نضح يرش على
يزهر يقفز يسبب قفز
قاموس كلمات الكتاب المقدس
H5137
ָנָזה

nāzāh: A verb meaning to spurt, to spatter, to sprinkle, to spring, to leap. This
verb appears only a few times in the basic verbal form and carries the
connotation of blood spurting or spattering (Lev_6:27 [20]; 2Ki_9:33; Isa_63:3).
In the causative form, the verb connotes the sprinkling of a liquid as part of a
ritual cleansing. The sprinkled liquid could be blood (Lev_5:9; Lev_14:7); oil
(Lev_8:11); water (Num_19:18-19); blood and oil (Exo_29:21); or blood and

water (Lev_14:51). Also in the causative form, this verb could signify to leap or to
spring, especially with the connotation of surprise or joy (Isa_52:15).
فعل يعني ينضح يرش يرش الى الربيع .يظهر هذا الفعل عدة مرات في فعله األساسي ليحمل داللة لنضح
الدم او رشه كما في
سفر الالويين 27 :6
س.
ُك ُّل َم ْن َم َّ
ان ُمَق َّد ٍ
سَ .وِإ َذا ا ْن َت َثَر ِم ْن َد ِم َها َعَلى َث ْو ٍب َت ْغ ِس ُل َما ا ْن َت َثَر َعَل ْي ِه ِفي َم َك ٍ
س َل ْح َم َها َي َتَق َّد ُ
سفر الملوك الثاني 33 :9
ِِ
وهاَ ،فس ِ ِ
ِ
اس َها.
وها»َ .ف َ
ال« :ا ْطَر ُح َ
ال م ْن َدم َها َعَلى اْل َحائط َو َعَلى اْل َخْيل َف َد َ
طَر ُح َ َ َ
َفَق َ
سفر إشعياء 3 :63
ِ
الش ُع ِ
« َق ْد ُد ْس ُت اْل ِم ْع َصَرَة َو ْح ِديَ ،و ِم َن ُّ
َحٌدَ .ف ُد ْس ُت ُه ْم ِب َغ َض ِبيَ ،و َو ِطْئ ُت ُه ْم ِب َغ ْي ِظيَ .فُر َّ
ش
وب َل ْم َي ُك ْن َمعي أ َ
َع ِص ُير ُه ْم َعَلى ِثَيا ِبيَ ،فَل َط ْخ ُت ُك َّل َمالَ ِب ِسي.
في شكل سببي والفعل يعني رش سائل كجزء من شريعة تطهير .رش سائل قد يكون دم كما في الويين :5
 9والويين  7 :14او زيت الويين  11 :8او ماء عدد  19-18 :19او دم وزيت خروج  21 :29او دم
وماء الويين .... 51 :14
والكلمة أتت بهذه المعاني
H5137

נזה
nâzâh
Total KJV Occurrences: 24
sprinkle, 17
Exo_29:20-21 (2), Lev_4:6, Lev_4:17, Lev_5:9, Lev_14:7, Lev_14:16,
Lev_14:27, Lev_14:51, Lev_16:14-15 (3), Lev_16:19, Num_8:7, Num_19:4,
Num_19:18-19 (2), Isa_52:15
sprinkled, 6
Lev_6:27 (2), Lev_8:11, Lev_8:30, 2Ki_9:33, Isa_63:3
sprinkleth, 1
Num_19:21
فهي تعني يرش وترجمتها ينضح التي تعني يرش للتطهير هي صحيحة
وأستطيع ان أقدم عشرات القواميس المتخصصة تقول هذا
والرش للتطهير كما شرحت القواميس قد يكون دم او ما او زيت او بعضهم معا
فلهذا ترجمة شاباد هي مخطئة تماما انها ترجمتها  Cast downواتبعت راشي الذي قصد بتغيير المعاني
ليلغي انطباقها على الرب يسوع وكل هذا لتوحي بمسيح محارب عسكري وليس مسيح يطهر الشعوب بدمه
فالكلمة في أصلها اللغوي واستخداماتها في الكتاب تعني بوضوح ينضح أي يرش سواء دم او ماء

فهو يقول انه ينضح او يرش أمم كثيرة أي دمه مثل ذبيحة ينضح على أمم كثيرة لتطهيرهم وتكفير
خطاياهم

سياق الكالم
سفر اشعياء 52
 10 :52قد شمر الرب عن ذراع قدسه امام عيون كل االمم فترى كل اطراف االرض خالص الهنا
وبوضح يؤكد المتكلم وهو المفديين ان المتجسد هو ذراع يهوه نفسه الذي اظهر الرب به قوته ألعدائه
وهو الشيطان وايضا اظهر قوته وعمله البناؤه
وهذا ال يصلح عن اورشليم الن لم ترى كل أطراف األرض الخالص ولكن عن خالص المسيح فقط والبشارة
التي وصلت ألطراف االرض
 11 :52اعتزلوا اعتزلوا اخرجوا من هناك ال تمسوا نجسا اخرجوا من وسطها تطهروا يا حاملي انية الرب
خروج اليهود من بابل ورجوعهم إلى صهيون .وهم عادوا فى موكب حاشد يتحرك ببطء ولكن بال خوف.
ولكن ال يصلح عن اليهود فهذا لم يحدث بالكامل وقت السبي .وال يصلح في المستقبل الن اليهود غير
مسبيين أصال والمعنى الحقيقي فبعد أن يقدم المسيح الخالص لشعبه ،على شعبه أن ال يخاف بطش
عدو ،سواء شياطين أو من تحركهم الشياطين ،فهو تحرر منهم .وعلى شعب هللا أن يعتزل الشر ويحيا
شاهدا لخالص إلهه.
حياة التسبيح
ً

 12 :52النكم ال تخرجون بالعجلة و ال تذهبون هاربين الن الرب سائر امامكم و اله اسرائيل يجمع
ساقتكم
لن يخرجوا بالعجلة يؤكد ان الرب هو يملؤهم سالم إ ًذا العدو ال يستطيع أن يبطش بهم من خلف فاهلل هو
القائد .وهذا أيضا حدث مع المسيح
فحتى االن المتكلم هو المفديين ويتكلم عن يهوه وذراع يهوه
 13: 52هوذا عبدي يعقل يتعالى ويرتقي ويتسامى جدا
ونبدأ في نص النبوة والكالم عن ذراع يهوه وعبدي ألنه أخلى ذاته في تجسده ،آخذا صورة عبد .وأطاع
ويتوقف في كالمه عن أي امر تاريخي حدث بل يتكلم فقط عن ذراع الرب .يعقل = فهو أقنوم اللوغوس
العقل المنطوق به أو النطق العاقل .هو أقنوم الحكمة .هو حكمة هللا وقوته (1كو  )24 :1والمسيح
بالجسد كان ينمو في الحكمة ،وكان كالمه كله بحكمة أذهلت الناس.
يتعالى ويرتقى = هو يتعالى ويرتقى ألنه تنازل وتواضع أوًال فنجاح عمله أي الفداء رفعه في أعين كل
العالم .وألنه تواضع رفعه هللا وأعطاه إسما فوق كل إسم (في  )10 ،9 :2والتعالي والتسامي صفات هلل،
عال (أش  )6:1ونفس المفهوم نجده في (أش  )15 :57لذلك
فهكذا رأى إشعياء هللا جالسا على كرسي ٍ
فالمسيح هو هللا.
فالنبوة تذكر نتيجة االمه انه في النهاية يتسامى جدا ويصعد منتصرا 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
ِ
ِي َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ُم ِم.
َع ُ
« ُه َوَذا َع ْبدي َّالذي أ ْ
ض ُد ُهُ ،م ْخ َتار الذي ُسَّر ْت به َن ْفسي َ .و َض ْع ُت ُروحي َعَل ْيه َف ُي ْخ ِر ُج اْل َح َّق لأل َ
وأيضا يرتقي ويتسامى هذا نفس ما قاله
سفر المزامير 1 :110
الر ُّب لِربِي« :اجلِس ع ْن ي ِم ِ
اء َك َم ْو ِطًئا لَِق َد َم ْي َك».
يني َح َّتى أ َ
َض َع أ ْ
ْ ْ َ َ
ال َّ َ
َع َد َ
َق َ
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

اوَّي ِ
يحِ ،إ ْذ أَ َقامه ِمن األ ِ
ِ ِِ ِ
السم ِ
ات،
َّال ِذي َع ِمَل ُه ِفي اْل َم ِس ِ
َم َواتَ ،وأ ْ
َُ َ ْ
َجَل َس ُه َع ْن َيمينه في َّ َ
وأيضا
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 3 :1
ِِ
َّ ِ
َشي ِ
ِ
اء ِب َكلِ َم ِة قُ ْدَرِت ِهَ ،ب ْع َد َما َصَن َع ِبَن ْف ِس ِه َت ْط ِه ًيرا
اء َم ْجدهَ ،وَر ْس ُم َج ْو َه ِرِهَ ،و َحام ٌل ُك َّل األ ْ َ
الذيَ ،و ُه َو َب َه ُ
ين اْلع َ ِ ِ
طاياَنا ،جَل ِ ِ
ِ
َعالِي،
ظ َمة في األ َ
س في َيم ِ َ
َ َ
ل َخ َ َ
 14 :52كما اندهش منك كثيرون كان منظره كذا مفسدا اكثر من الرجل و صورته اكثر من بني ادم
مفسدا = صورته في جروحه ودمه الذي غطى
ال يزال المتكلم عنه هو ذراع يهوه اندهشوا منه فمنظره كذا
ً
جسمه ،حتى أن بيالطس قال "هوذا ملككم"
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 هو ينضح امما كثيرة أي يرش عليهم للتطهير
والمسيح بالفعل رشد دمه لينضح على كل العالم وشرحت هذا سابقا في
بعض رموز العهد القديم اوال الدم
نقاش حول بدون سفك دم ال تحدث مغفرة

سفر الخروج 24
 8 :24و اخذ موسى الدم و رش على الشعب و قال هوذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع
هذه االقوال
ويشرح معلمنا بولس عالقة ذلك بعهد دم المسيح
وندرس االن كالم معلمنا بولس الرسول
رسالة بولس الرسول الي العبرانيين 9
 19 :9الن موسى بعدما كلم جميع الشعب بكل وصية بحسب الناموس اخذ دم العجول و التيوس مع ماء
و صوفا قرمزيا و زوفا و رش الكتاب نفسه و جميع الشعب
نصف الدم تم رشه علي المذبح ( وكما شرحت في ملف هل يسوع المسيح ذبح بالمعني اللفظي ام
المجازي ) وهنا المذبح هو عود الصليب
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 20 :1
اس َ ِ ِ
َن يصالِح ِب ِه اْل ُك َّل لَِن ْف ِس ِه ،ع ِ
الصْلح ِب َدمِ صلِي ِب ِهِ ،بو ِ
ان :ما َعَلى األَْر ِ
ض ،أ َْم َما
ام ً
ال ُّ َ
َ
َوأ ْ ُ َ َ
َ
طتهَ ،س َو ٌ
َ
اء َك َ َ
السماو ِ
ِ
ات.
في َّ َ َ
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 18 :1
َما ِع ْندَنا َنحن اْلم َخَّل ِصين َف ِهي قُ َّوةُ ِ
الصلِ ِ ِ
هللا،
َفِإ َّن َكلِ َم َة َّ
يب ع ْن َد اْل َهالِ ِك َ
ين َج َهاَلةٌَ ،وأ َّ َ ْ ُ ُ
َ َ

وبالفعل نصف دم المسيح تقريبا سفك على عود الصليب
واخيرا يسوع المسيح هو الذي ذبح عننا والنصف االخر تم رشه علينا لذلك اسمه دم عهد ولهذا اسمه
العهد الجديد ودم العهد الجديد هو دم جسد هللا مع االنسان بدا االنسان في العهد القديم بالختان والذبائح
الحيوانية مع الذبيحة القلبية وأكملها هللا بدم جسده
سفر أعمال الرسل 28 :20
اق َفةً ،لِ َترعوا َك ِنيس َة ِ
يع َّ ِ ِ َّ ِ
الروح اْل ُق ُدس ِفيها أَس ِ
هللا َّال ِتي
ِا ْح َت ِرُزوا ِا ًذا ألَ ْن ُف ِس ُك ْم َولِ َج ِم ِ
ام ُك ُم ُّ ُ
ْ َْ
َ
ُ َ َ
الرعَّية التي أَ َق َ
اها ِب َد ِم ِه.
ا ْق َتَن َ
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 25 :3
ال ِ
السالِ َف ِة ِبِإم َه ِ
َّال ِذي َق َّدم ُه ُ َّ ِ ِ
يم ِ
هللا.
الص ْف ِح َع ِن اْل َخ َ
ان ِب َد ِم ِهِ ،إل ْظ َه ِار ِب ِرِهِ ،م ْن أَ ْج ِل َّ
ط َايا َّ
ْ
هللا َكف َارًة باإل َ
َ
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 7 :1
ِ
َّ ِ ِ ِ
ِ
ط َاياَ ،ح َس َب ِغَنى ِن ْع َم ِت ِه،
ان اْل َخ َ
اء ِب َد ِمهُ ،غ ْفَر ُ
الذي فيه َلَنا اْلف َد ُ
رسالة بطرس الرسول االولي 1
 18 :1عالمين انكم افتديتم ال باشياء تفنى بفضة او ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من االباء
 19 :1بل بدم كريم كما من حمل بال عيب و ال دنس دم المسيح
 20 :1معروفا سابقا قبل تاسيس العالم و لكن قد اظهر في االزمنة االخيرة من اجلكم
رسالة يوحنا الرسول األولى 7 :1

ِ ِ
ور َكما ُه َو ِفي ُّ
ِ ُّ
الن ِ
يح ْاب ِن ِه
ضَ ،وَد ُم َي ُسو َع اْل َم ِس ِ
ورَ ،فَلَنا َش ِرَك ٌة َب ْع ِضَنا َم َع َب ْع ٍ
َولك ْن إ ْن َسَل ْكَنا في الن ِ َ
ط ِهُرَنا ِم ْن ُك ِل َخ ِطَّي ٍة.
ُي َ
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 9 :5
ِِ
ِ
ص ِب ِه ِم َن اْل َغ َض ِب!
َف ِباأل َْوَلى َكث ًيرا َوَن ْح ُن ُم َتَب ِرُرو َن َ
اآلن ِب َدمه َن ْخُل ُ
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 5 :1
وك األَر ِ ِ
الش ِ
ين ،اْل ِب ْك ِر ِمن األَمو ِ
يس مُل ِ
اه ِد األ ِ
اتَ ،وَرِئ ِ
يح َّ
َم ِ
َحَّبَناَ ،وَق ْد
َو ِم ْن َي ُسو َع اْل َم ِس ِ
ضَّ :الذي أ َ
ْ
َ َْ
ُ
ط َاياَنا ِب َد ِم ِه،
َغ َّسَلَنا ِم ْن َخ َ
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 14 :7
ِ ِ ِ
ِ
ِ
يم ِةَ ،وَق ْد َغ َّسُلوا
ال لِي« ُ :
هؤ َال ِء ُه ُم َّالذ َ
َفُقْل ُت َل ُهَ« :يا َسِي ُد ،أَ ْن َت َت ْعَل ُم»َ .فَق َ
ين أ ََت ْوا م َن الض َيقة اْل َعظ َ
ِ
ضوا ِثيابهم ِفي َدمِ اْل َخر ِ
وف
ُ
ثَي َاب ُه ْم َوَبَّي ُ َ َ ُ ْ

وهذا الفداء بدم المسيح نناله بالمعمودية
وهذا أيضا ما قاله حزقيال في
سفر حزقيال 25 :36
ش عَلي ُكم ماء َ ِ
ط َّهرو َنِ .م ْن ُك ِل َنجاس ِت ُكم و ِم ْن ُك ِل أَصَن ِ
ط ِهُرُك ْم.
ام ُك ْم أُ َ
َ َ ْ َ
طاهًار َف ُت َ ُ
ْ
َوأَُر ُّ َ ْ ْ َ ً
وأيضا انتصاره والملوك يسد افواههم هو نفس ما قاله

سفر إشعياء 7 :49
ِِ
وه األ َّ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
س ،لِم ْكُر ِ
الن ْف ِ
ان َّ
وس ُه ،لِْلم َه ِ
وك
ال َّ
ينَ« :ي ْن ُ
َ
ظُر ُمُل ٌ
ُمة ،ل َع ْبد اْل ُم َت َسلط َ
يلُ ،ق ُّد ُ
الر ُّب َفادي إ ْسَرائ َ
هك َذا َق َ
َ
ُ
ِ
ين ،وقُ ُّد ِ ِ ِ
ِ
اخ َت َار َك».
َج ِل َّ
يل َّال ِذي َق ِد ْ
اء َفَي ْس ُج ُدو َن .أل ْ
الر ِب َّالذي ُه َو أَم ٌ َ
وس إ ْسَرائ َ
ومو َنُ .رَؤ َس ُ
َفَي ُق ُ
فالعبد المتألم المهان النهاية يكون ملوك يسجدون له وهذا ما حدث وحتى روما أصبحت مسيحية وسجدت
امامه
بل يؤكد داود في الكالم عن المسيا الذي يأتي من نسله
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 1اََّلله َّم ،أ ِ
ِ ِِ
الب ِن اْل َملِ ِك.
َعط أ ْ
ْ
ام َك لْل َملكَ ،وبَِّر َك ْ
ُ
َح َك َ
ِ
ين َشعب َك ِباْلع ْد ِل ،ومس ِ
اكيَن َك ِباْل َح ِق.
َ
َ 2يد ُ ْ َ
َََ
ِ ِ
الما لِ َّ
ام ِباْل ِب ِر.
لش ْع ِبَ ،و َ
َ 3ت ْحم ُل اْلجَب ُ
اآلك ُ
ال َس َ ً
ِ
ِ
 4ي ْق ِضي لِمس ِ
ِِ
ين ،ويس َحق َّ
ين َّ
اك ِ
الظالِ َم.
ص َبني اْلَبائس َ َ َ ْ ُ
الش ْع ِبُ .ي َخل ُ
َ
ََ
َ 5ي ْخ َش ْوَن َك ما َدام ِت َّ
ام اْلَق َم ِر ِإَلى َد ْو ٍر َف َد ْو ٍر.
الش ْم ُ
سَ ،وقُ َّد َ
َ َ
ط ِر عَلى اْلج َز ِاز ،و ِم ْثل اْل ُغي ِ
ِ
وث َّ
الذ ِارَف ِة َعَلى األَْر ِ
ض.
ُ
َ 6ي ْن ِز ُل م ْث َل اْل َم َ َ
َ َ ُ
ِِ ِ ِ
 7ي ْش ِر ُ ِ
َن َي ْض َم ِح َّل اْلَق َمُر.
يقَ ،وَك ْثَرُة َّ
الس َ
ال ِم ِإَلى أ ْ
ق في أََّيامه الصد ُ
ُ
النه ِر ِإَلى أَ َق ِ
ِ ِ
اصي األَْر ِ
ض.
َ 8وَي ْمل ُك م َن اْلَب ْح ِر ِإَلى اْلَب ْح ِرَ ،و ِم َن َّ ْ
ِ
َع َد ُاؤُه َيْل َح ُسو َن ُّ
اب.
ام ُه َت ْجثُو أ ْ
َه ُل اْلَب ِرَّيةَ ،وأ ْ
التَر َ
َم َ
 9أَ

ِ
ِ
وك َشَبا َو َسَبٍأ ُيَق ِد ُمو َن َه ِدَّيةً.
وك َتْرِش َ
يش َواْل َج َزائ ِر ُيْرِسُلو َن َت ْقد َمةًُ .مُل ُ
ُ 10مُل ُ
ِ
ُم ِم َت َت َعَّب ُد َل ُه.
َ 11وَي ْس ُج ُد َل ُه ُك ُّل اْل ُمُلوكُ .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
هم أروا في المسيح وعرفوا ما لم يخبرهم به كهنتهم وعرافيهم .وكما وضح لنا انه شرح لهم المكتوب عنه
في الكتب
فبوضوح الكالم نبوة عن سفك دم المسيح الذي يرش على األمم بماء المعمودية وهذا حدث بوضوح
وبالفعل سد ملوك افواههم امام االيمان بالرب يسوع

والمجد هلل دائما

