الجزء الثاني من الرد على شبهات ادلة رفض اليهود
ليسوع انه ليس المسيح الذي ينتظروه الن بعض
النبوات لم تنطبق عليه مثل إشعياء 18-15 :32

Holy_bible_1

سأعرض شبهة من عدة أجزاء يقولها اليهود ويرددها غير المسيحيين ليدعوا ان الرب يسوع ليس
هو المسيح الذي انتظروه اليهود بدليل انه لم يتمم بعض النبوات المهمة التي ينتظروا تحقيقها
متى جاء المسيح
فيقولوا
الشبهة الثانية

يقولوا ألنه المسيح لم يأتي في زمن سالم عالمي ومعرفة الرب ويستشهدوا بأعداد مثل إشعياء
 18-15 :32فيقولوا إذا يسوع الناصري ليس هو المسيح

الرد

سفر إشعياء 32
 15: 32الى ان يسكب علينا روح من العالء فتصير البرية بستانا و يحسب البستان وع ار
 16: 32فيسكن في البرية الحق و العدل في البستان يقيم
 17: 32و يكون صنع العدل سالما و عمل العدل سكونا و طمانينة الى االبد
 18: 32و يسكن شعبي في مسكن السالم و في مساكن مطمئنة و في محالت امينة
الحقيقة هذا االصحاح بالفعل يتنبأ عن المسيح وبالفعل كالمه انطبق على الرب يسوع المسيح
ولكن يجب أن يفهم في سياقه لمعرفة ما يقول .فاالصحاح يأتي بعد الكالم عن الصراع بين
اورشليم واشور في االصحاحات السابقة فبعد ما كرر التحذير من االتكال الذراع البشريُ ،يقدم لنا
السيد المسيح كملك روحي وهو الذي يسكب علينا الروح القدس ويحول قلوب البشر الى بستان
ملئ بالسالم
فبعد ان يبدا بالكالم عن بركات ملك المسيح
 1: 32هوذا بالعدل يملك ملك و رؤساء بالحق يتراسون
البعض حاول يقول أن الكالم عن حزقيا ولكن الكالم اكبر بكثير من أيام حزقيا

 2: 32و يكون انسان كمخبا من الريح و ستارة من السيل كسواقي ماء في مكان يابس كظل
صخرة عظيمة في ارض معيية
الصخرة كما قال الكتاب هو المسيح وهي التي يختبئ فيها االنسان من الريح ومن السيل.
كسواقي المياه فالمسيح كما قال
إنجيل يوحنا 38 :7
ال ا ْل ِكتَاب ،تَ ْج ِري ِم ْن ب ْط ِن ِه أَ ْنهار م ٍ
اء َحي».
آم َن ِبيَ ،ك َما قَ َ
َ
ُ
َُ َ
َم ْن َ
فبالفعل الكالم عن المسيح
 3: 32و ال تحسر عيون الناظرين و اذان السامعين تصغى
 4: 32و قلوب المتسرعين تفهم علما و السنة العييين تبادر الى التكلم فصيحا
المتسرعون هم الذين يتكلمون وليس لهم معرفة .والمعيون هؤالء لهم معرفة لكنهم ال يقدرون
على الكالم .والوعد هنا أنه في ملكوت المسيح يتجدد القلب واللسان فيتكلم الجميع بمحبة
المسيح .والنبوة حدثت بالفعل مع تالميذ المسيح فبطرس كمثال بعد أن كان خائفًا بعظة واحدة
آمن .3000
ثم يكمل جزء اخر من النوبة وهو انه ويكشف شر الكهنة والكتبة
 5 :32و ال يدعى اللئيم بعد كريما و ال الماكر يقال له نبيل

 6 :32الن اللئيم يتكلم باللؤم و قلبه يعمل اثما ليصنع نفاقا و يتكلم على الرب بافتراء و يفرغ
نفس الجائع و يقطع شرب العطشان
 7 :32و الماكر االته رديئة هو يتامر بالخبائث ليهلك البائسين باقوال الكذب حتى في تكلم
المسكين بالحق
 8: 32و اما الكريم فبالكرائم يتامر و هو بالكرائم يقوم
الكالم عن رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين الذين ينكشف شرهم وبالفعل المسيح قام بهذا ولم
يجاملهم
ثم تأتي النبوة المهمة وهي تحذيره لبنات اورشليم من الخراب
سفر اشعياء 32
 9 :32ايتها النساء المطمئنات قمن اسمعن صوتي ايتها البنات الواثقات اصغين لقولي
 10 :32اياما على سنة ترتعدن ايتها الواثقات النه قد مضى القطاف االجتناء ال ياتي
 11 :32ارتجفن ايتها المطمئنات ارتعدن ايتها الواثقات تجردن و تعرين و تنطقن على االحقاء
 12 :32الطمات على الثدي من اجل الحقول المشتهاة و من اجل الكرمة المثمرة
 13 :32على ارض شعبي يطلع شوك و حسك حتى في كل بيوت الفرح من المدينة المبتهجة
 14 :32الن القصر قد هدم جمهور المدينة قد ترك االكمة والبرج صا ار مغاير الى االبد مرحا
لحمير الوحش مرعى للقطعان

قارن هذه اآليات باإلصحاح الثالث فيبدو أن بنات أورشليم كن غافالت = اهتمامهن بالملبس
والزينة الخارجية ،مما دفع بأزواجهن لظلم الناس ليحصلوا على أموال لشراء هذه المستلزمات،
وهنا يحذرهن أنه بعد أيام على سنة = أي بعد سنة وبضعة أيام تأتي الضيقات بواسطة
سنحاريب .فمن يسيء استخدام الخيرات يجرده اهلل منها .هؤالء النسوة يمثلن العذارى الجاهالت
أو رافضي المسيح ،هم يلهون في العالم فتضيع منهم أفراح الحصاد وعوض السالم يحل خوف
ورعدة .ألنه قد مضي القطاف = حينما تأتي ضيقة الحصار لن يكون هناك مجال للقطاف أو
مسوحا ويلطمن كمن لهم
يتج َّرْد َن َويتَ َع َّرْي َن = من المالبس الغالية ،ويلبسن
ً
جني الثمار .وسوف َ
ميت .وذلك ألن أرضهم الخصبة داسها جنود أشور فخربت وطلع فيها شوك وحسك .ويمتد نظر
النبي ألبعد من أشور ويري ما صنعته بابل في هدم القصر والسبي = جمهور المدينة قد ترك =
وقد تكون النظرة أبعد من ذلك فتكون هذه النبوة عن خراب أورشليم (أيام الرومان) التي لم تعرف
علي
زمان افتقادها .ويتطابق هنا كالم النبي مع كالم السيد المسيح "يا بنات أورشليم .ال تبكين َّ
بل ابكين على أنفسكن" األكمة = أقسام من أورشليم وقد صا ار مغاير نتيجة الخراب
ويكمل قائال االكمة والبرج صا ار مغاير الى االبد مرحا لحمير الوحش مرعى للقطعان وهذا يؤكد ان
الكالم عن ان من الخراب الذي يحدث للمرتفعات يستمر حتى يأتي المسيح وتكتمل النبوة عن أن
المسيح الذي يرسل الروح القدس
ومن هنا يبدأ الجزء المستشهد به
 15: 32الى ان يسكب علينا روح من العالء فتصير البرية بستانا و يحسب البستان وع ار

المسيح سيسكب الروح القدس من العالء والروح القدس هو الذي يصير برية قلب اال نسان الى
بستان .لدرجة ان البستان األرضي يعتبر وعر .وبعد حلول الروح القدس تحول األمم (الوعر) إلي
بستان .واليهود الذين كانوا صاروا وع ار لرفضهم السيد المسيح.
 16: 32فيسكن في البرية الحق و العدل في البستان يقيم
فردوسا ُيقيم فيه السيد المسيح الذي هو الحق
بمعنى أن الروح القدس يحول بريتنا بستا ًنا أو
ً
والعدل .إن كان مسيحنا قد وعد بعطية الروح فإن عمل الروح في المؤمن هو تهيئته لسكنى
المسيح فيه ،واقامة ملكوته داخلنا.
 17: 32و يكون صنع العدل سالما و عمل العدل سكونا و طمانينة الى االبد
والمسيح ملك السالم ومعطي السالم كان يصنع عدال وسالما والروح القدس يمالء االنسان
بالسالم منها سكينة وطمانينة
 18: 32و يسكن شعبي في مسكن السالم و في مساكن مطمئنة و في محالت امينة
بسكنى رب المجد في وسط شعبه يحل السالم في وسط الشعب؛ يتجلى مسيحنا فينا ونسكن نحن
فيه ،إذ هو سالمنا األبدي .يملك سالمه في قلوبنا (كو  )15 :3فنعيش في مصالحة مع اهلل
أيضا ،ونحسب كمن هم في السماء عينها.
والناس ً
فكما قلت بالفعل النبوة عن المسيح الذي كان ينتظره اليهود وبالفعل عندما جاء الرب يسوع
المسيح حقق كل هذا وبالفعل ارسل الروح القدس
إنجيل يوحنا 26 :14

ِ
ِ
ش ْي ٍءَ ،وُي َذ ِّك ُرُك ْم ِب ُك ِّل
َما ا ْل ُم َعِّزيُّ ،
َوأ َّ
اس ِمي ،فَ ُه َو ُي َعلِّ ُم ُك ْم ُك َّل َ
س ُي ْرسلُهُ ُ
الر ُ
اآلب ِب ْ
س ،الَّذي َ
وح ا ْلقُ ُد ُ
َما ُق ْلتُ ُه لَ ُك ْم.

إنجيل يوحنا 26 :15
ِ
وح ا ْل َحقِّ ،الَِّذي ِم ْن ِع ْن ِد ِ
سأ ُْر ِسلُ ُه أََنا إِلَ ْي ُكم ِم َن ِ
ق،
اآلب َي ْن َب ِث ُ
اآلبُ ،ر ُ
اء ا ْل ُم َعِّزي الَّذي َ
« َو َمتَى َج َ
ْ
ش َه ُد لِي.
فَ ُه َو َي ْ

انجيل يوحنا 16
ق الَ يأ ِْتي ُكم ا ْلمعِّزي ،و ِ
ق ،ألَنَّ ُه إِ ْن لَم أَ ْن َِ
ِ 7
لك ْن إِ ْن
َن أَ ْن َ
لك ِّني أَقُو ُل لَ ُك ُم ا ْل َحقَّ :إِ َّن ُه َخ ْيٌر لَ ُك ْم أ ْ
طلِ َ
َ
طل ْ َ ُ ُ َ
ْ
ت أ ُْر ِسلُ ُه إِلَ ْي ُك ْم.
َذ َه ْب ُ
ت ا ْلعالَم علَى َخ ِطي ٍ
َّة َو َعلَى ِب ّر َو َعلَى َد ْي ُنوَن ٍة:
اء َذ َ
اك ُي َب ِّك ُ َ َ َ
َ 8و َمتَى َج َ
َما علَى َخ ِطي ٍ
ون ِبي.
َّة فَألَنَّ ُه ْم الَ ُي ْؤ ِم ُن َ
 9أ َّ َ
ِ
ضا.
َ 10وأ َّ
ب إِلَى أَِبي َوالَ تََر ْوَن ِني أ َْي ً
َما َعلَى ِب ّر فَأل َِّني َذاه ٌ
ين.
َما َعلَى َد ْي ُنوَن ٍة فَأل َّ
َ 11وأ َّ
يس ه َذا ا ْل َعالَِم قَ ْد ِد َ
َن َرِئ َ
لك ْن الَ تَ ِ
ول لَ ُكم ،و ِ
ِ
ِ ِ
اآلن.
ون أ ْ
َن تَ ْحتَ ِملُوا َ
يع َ
يرةً أ َْي ً
ْ
ستَط ُ
ضا ألَقُ َ ْ َ
ُمو ًار َكث َ
« 12إ َّن لي أ ُ
يع ا ْل َحقِّ ،ألَنَّ ُه الَ َيتَ َكلَّ ُم ِم ْن َن ْف ِس ِهَ ،ب ْل ُك ُّل
وح ا ْل َحقِّ ،فَ ُه َو ُي ْر ِش ُد ُك ْم إِلَى َج ِم ِ
َ 13وأ َّ
اء َذ َ
اكُ ،ر ُ
َما َمتَى َج َ

ور ِ
َّ ِ
ُم ٍ
آت َي ٍة.
َما َي ْ
س َمعُ َيتَ َكل ُم ِبهَ ،وُي ْخ ِب ُرُك ْم ِبأ ُ
اك ُي َم ِّج ُد ِني ،أل ََّن ُه َيأْ ُخ ُذ ِم َّما لِي َوُي ْخ ِب ُرُك ْم.
َ 14ذ َ
وبالفعل هذا تحقق كما نعرف يوم الخمسين
سفر أعمال الرسل :1
سوِ
ِ
اح َد ٍة،
ين َك َ
ض َر َي ْوُم ا ْل َخ ْم ِس َ
َ 1ولَ َّما َح َ
ان ا ْل َجميعُ َم ًعا ِب َن ْف ٍ َ
يح ع ِ
 2وصار ب ْغتَ ًة ِم َن َّ ِ
ت َكما ِم ْن ُه ُب ِ
ين،
اصفَ ٍة َو َمألَ ُك َّل ا ْل َب ْي ِت َح ْي ُ
ث َكا ُنوا َجالِ ِس َ
وب ِر ٍ َ
َ ََ َ
الس َماء َ
ص ْو ٌ َ
ار واستَقََّر ْت علَى ُك ِّل و ِ
ِ
ِ
ِ
اح ٍد ِم ْن ُه ْم.
َ
َ 3وظَ َه َر ْت لَ ُه ْم أَْلس َن ٌة ُم ْنقَس َم ٌة َكأ ََّن َها م ْن َن ٍ َ ْ
َ
وح ا ْلقُ ُد ِ
وح أَ ْن َي ْن ِطقُوا.
الر ِ
اه ُم ُّ
امتَألَ ا ْل َج ِميعُ ِم َن ُّ
ون ِبأَْل ِس َن ٍة أ ْ
َعطَ ُ
سَ ،و ْابتَ َدأُوا َيتَ َكلَّ ُم َ
ُخ َرى َك َما أ ْ
الر ُ
َ 4و ْ
ين ِفي أُور َ ِ
اء س ِ
ت َّ ِ
ِ
يم.
اء ِم ْن ُك ِّل أ َّ
ُم ٍة تَ ْح َ
ان َي ُه ٌ
اك ِن َ
َ 5و َك َ
الس َم َ
ود ِر َجا ٌل أَتْق َي ُ
ُ
شل َ
َن ُك َّل و ِ
ون ِبلُ َغ ِت ِه.
ور َوتَ َحي َُّروا ،أل َّ
ص َار ه َذا َّ
الص ْو ُ
س َم ُع ُه ْم َيتَ َكلَّ ُم َ
اح ٍد َك َ
تْ ،
ان َي ْ
َ
َ 6فلَ َّما َ
اجتَ َم َع ا ْل ُج ْم ُه ُ
ِ
ض ُه ْم لِ َب ْع ٍ
ين؟
س َج ِميعُ ُ
 7فَ ُب ِه َ
ين َجلِيلِ ِّي َ
هؤالَ ِء ا ْل ُمتَ َكلِّ ِم َ
َّبوا قَ ِائلِ َ
ين َب ْع ُ
ت ا ْل َجميعُ َوتَ َعج ُ
ض« :أَتَُرى لَ ْي َ
ِ
ِ
ٍِ ِ
يها؟
 8فَ َك ْي َ
ف َن ْ
س َمعُ َن ْح ُن ُك ُّل َواحد م َّنا لُ َغتَ ُه الَّتي ُولِ َد ف َ
وكيَّ َة وب ْنتُس وأ ِ
َّد ِ
ُّون ،و َّ ِ
ِ
الن ْهرْي ِنَ ،وا ْل َي ُه ِ
ون ما َب ْي َن َّ
َسيَّا
وديَّ َة َو َكب ُ
ُّون َو َم ِادي َ
 9فَ ْرِتي َ
َُ َ َ
ُّون َو ِعيالَمي َ َ
َ
الساك ُن َ َ
ِ
ِِ
َ 10وفَ ِر ِ
احي لِي ِب َّي َة الَِّتي َن ْح َو ا ْلقَ ْي َرَو ِ
ود
انَ ،و ُّ
ون َي ُه ٌ
ستَ ْو ِط ُن َ
وم ِاني َ
ُّون ا ْل ُم ْ
يجيَّ َة َوَب ْمفيل َّي َة َو ِم ْ
الر َ
ص َرَ ،وَن َو َ
َوُد َخالَ ُء،
ون ِبأَْل ِس َن ِت َنا ِبعظَ ِائِم ِ
ِ 11ك ِر ِ
اهلل!».
س َم ُع ُه ْم َيتَ َكلَّ ُم َ
يتي َ
ُّون َو َع َر ٌ
بَ ،ن ْ
َ
ض ُه ْم لِ َب ْع ٍ
ون ه َذا؟».
سى أ ْ
َن َي ُك َ
 12فَتَ َحي ََّر ا ْل َج ِميعُ َو ْارتَ ُابوا قَ ِائلِ َ
ين َب ْع ُ
ضَ « :ما َع َ

فالنبوة صحيحة وتحققت ولكن العيب في بعض اليهود الذين لم يؤمنوا ولم يفهموا النبوة حينما
تحققت امام الجميع .وارادوا سالم مادي ولكن السالم الحقيقي تحقق بالسالم الروحي الداخلي

فلو قلة من اليهود لم يفهموا النبوة جيدا بمستواها الروحي ولم يقروا عندما رؤها تتحقق امام
اعينهم بهذا المعنى الحقيقي فهو خطأ منهم وليس عيب في النبوة الواضحة وانطبقت بالفعل على
المسيح وكنيسته.

والمجد هلل دائما

