الجزء التاسع من الرد على شبهات ادلة رفض اليهود
ليسوع انه ليس المسيح الذي ينتظروه الن بعض
النبوات لم تنطبق عليه مثل حزقيال 28-26 :37

Holy_bible_1

أعرض 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 التاسعة

يقولوا ألنه المسيح لم يبني هيكل حزقيال الذي هو في
سفر حزقيال 28-26 :37

فيقولوا إذا يسوع الناصري ليس هو المسيح

الرد

سفر حزقيال 28-26 :37
 26: 37واقطع معهم عهد سالم فيكون معهم عهدا مؤبدا واقرهم و اكثرهم و اجعل مقدسي في
وسطهم الى االبد
 27: 37و يكون مسكني فوقهم و اكون لهم الها و يكونون لي شعبا
 28: 37فتعلم االمم اني انا الرب مقدس اسرائيل اذ يكون مقدسي في وسطهم الى االبد
وبالفعل هي نبوة مسيانية وتحققت في شخص الرب يسوع المسيح
وندرسها كاملة
 24: 37و داود عبدي يكون ملكا عليهم و يكون لجميعهم راع واحد فيسلكون في احكامي و
يحفظون فرائضي و يعملون بها
العدد يتكلم عن داود يكون ملك عليهم وبالطبق قائل هذا الكالم حزقيال بعد موت داود بأكثر من
أربع قرون فهو ال يتكلم عن داود لفظيا ولكن يقصد رمزيا عن المسيح الملك الذي يأتي من نسل

داود .داود كرمز للمسيح هنا -1 -:ألن المسيح ابن داود  -2كانت المملكة أيام داود مملكة
واحدة بال انقسام،
وهو يكون راع واحد للجميع وبالفعل المسيح وحد اليهود بمملكتيهم بل وأيضا االمميين في كنيسته
التي كانت من كل اسباط اليهود ومعهم األمم من كل الممالك والشعوب والقبائل وااللسنة.
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 14 :2
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فيسلكون في فرائض الرب بعد ان يعرفون معناها الحقيقي وتكون في قلوبهم كما قال ارميا
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وليس فقط شرائع مكتوبة .بمعنى ان يفهموا روح الوصية وليس حرفها فقط

 25: 37و يسكنون في االرض التي اعطيت عبدي يعقوب اياها التي سكنها اباؤكم و يسكنون
فيها هم و بنوهم و بنو بنيهم الى االبد و عبدي داود رئيس عليهم الى االبد
ويقصد األرض هنا اليهودية التي بالفعل بدأ المصالحة فيها بصلب المسيح وأيضا حدث فيها
حلول الروح القدس والسكنى عندما بدأ يسكن روح اهلل القدوس في المؤمنين يوم الخمسين.
ويسكنون الى االبد في مملكة المسيح الروحية والمسيح رئيس عليهم
ونبدأ الجزء المستشهد به
 26: 37و اقطع معهم عهد سالم فيكون معهم عهدا مؤبدا و اقرهم و اكثرهم و اجعل مقدسي في
وسطهم الى االبد
اقطع عهد سالم وهو العهد الجديد الذي بالفعل ملك السالم اعطانا سالمه
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إنجيل يوحنا 27 :14
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فعهد السالم هو عهد المسيح
ثم يتكلم عن مقدسي فمن او ما هو المقدس الذي يتكلم عنه؟
المقدس ليس هو الهيكل الن الهيكل الثاني الذي بني بعد زمن حزقيال هو قدم في سنة  70م
وبخاصة انه سيقول في العدد التالي  27مقدسي فوقهم فمستحيل أصال ان يقول ان الهيكل
الحجري يكون فوقهم.
والعدد  28سيقول ان المقدس هو يهوه نفسه فالكالم ليس عن مبنى حجري
فكلمة مقدس هنا تعبر عن تخصيص مقدس فهو يتكلم عن جسد المسيح والهيكل اللحمي وليس
هيكل حجري
 27: 37و يكون مسكني فوقهم و اكون لهم الها و يكونون لي شعبا
مسكني فوقهم كما قلت ليس الهيكل ولكن هو حلول اهلل فوقهم.
ولهذا يقول أكون لهم الها فيهوه نفسهم هو الذي يحل وسطهم ومسكنه يكون فوقهم
كما قال
سفر األمثال 1 :9
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 28: 37فتعلم االمم اني انا الرب مقدس اسرائيل اذ يكون مقدسي في وسطهم الى االبد
وهذا العدد يؤكد ان المقدس هو الرب يسهوه نفسه لما يأتي كصورة المسيا الذي يأتي ويكون
وسط شعبه
فكما قلت النبوة واضحة أنها عن المسيح وانطبقت على الرب يسوع المسيح الذي هو اهلل الذي
ظهر في الجسد
واضيف جزء مهم لهذه النبوة وهو المفهوم اليهودي من قبل الميالد عن معنى هيكل يهوه األخير
وانه هيكل لحمي وليس الهيكل الحجري وهو نجده في مخطوطة من مخطوطات قمران وشرحتها
سابقا في ملف
المسيا في الفكر اليهودي القديم والحديث ومكتبة قمران
وهي مخطوطة
The Florilegium
4Q174
اربعه تعني رقم الكهف فهي من الكهف الرابع من مجموعة  11كهف لقمران
الحرف هو بداية كلمة قمران االنجليزية Qumran

 174هو تسلسل المخطوطه في المخطوطات التي وجدت في هذا الكهف
يرجع تاريخها الي القرن االول قبل الميالد ولكن التحليل الداخلي السلوب الكتابه يوضح انها
منقوله عن كتابه اقدم من ذلك بكثير النها تتكلم عن المعبد اليهودي الثاني الذي بني بعد هدم
االول
مكتوبه بالعبري
Brooks and Michael Knibb
هو شرح ادبي يهودي العداد من العهد القديم
وهو نوع اسمه
Midrash
من المدراش اليهودي هو اسلوب شرح لالنجيل ولمفهوم اليهود الرسمي عن التنخ اي العهد
القديم Nthology
او االدب الذي يتكلم عن نهاية االزمنة و يتكلم عن مجيئ المسيح الرئيس
اسلوب كالمه يفرق بين نوعين شعبي اسرائيل واالعداء هو اي انسان غير اسرائيلي فهو يتكلم
عن شعب يهوه فقط ويتكلم عن المعبد اليهودي الثاني الذي بني وايضا الثالث الذي سيستمر الي
االبد
والفرق بين الثاني والثالث ان الثاني هو مثل االول مبني والثالث الذي سيبني بيد اهلل

هو هيكل االنسان وهو المعبد الحقيقي
وهو شرح للذي موجود في  2صم
 12 :7متى كملت ايامك و اضطجعت مع ابائك اقيم بعدك نسلك الذي يخرج من احشائك و اثبت
مملكته
 13 :7هو يبني بيتا السمي و انا اثبت كرسي مملكته الى االبد
فهو يشير الي المسيا الخارج من نسل داوود وهو يعبر عنه بمسيا اسرائيل رئيس الرؤساء الذي
سينقذ اسرائيل وان جسده سيكون هيكل اهلل اللحمي وليس هيكل حجري
وصورة الصفحه االولي منها

وترجمته
4QFlorilegium (4Q174)
Col. I (Frgs. 1-3)

[I will appoint a place for my people Israel and will plant them in order that
they may dwell there and no more be troubled by their] enemies. No son of

iniquity [will afflict them again] as before, from the day that 2 [I set judges]
over my people Israel (2 Sam 7:10). This is the house which [
last days according as it is written in the book 3 [

in the]

the sanctuary,

O Lord,] which your hands have established, Yahweh shall reign for ever
and ever (Exod 15:17-18) This is the house in which [

] shall not enter

there 4 [ f]orever, nor the Ammonite, the Moabite, nor the bastard, nor the
foreigner, nor the stranger forever because there shall be the ones who
bear the holy name 5 [f]orever.
. سوف اختار مكان لشعبي اسرائيل وازرعهم لكي يقيموا هناك لكي يقيموا وال يزعجهم اعداؤهم
2(  مثلما حدث في ايام الماضي عندما اقمت قاضي لشعبي اسرائيل.ولن يحزنهم ابن الظلم ثانية
 هذا البيت الذي يكون في اواخر االيام كما هو مكتوب في كتاب موسي المقدس. ) 10 :7 صم
:15( يارب الذي ستثبته بيدك ويهوه سيملك بنفسه عليهم الي ابد االبدين كما كتب في خروج
 وهذا البيت اليدخله ابدا عموني وال مؤابي وال ابن زني وال اجنبي وال غريب الن الذي.)18-17
يحمل االسم المقدس سيكون هناك الي االبد
Continually it will appear above it. And strangers will no longer destroy it
as they previously destroyed 6 the sanctuary of Israel because of its sins.
He commanded that a sanctuary of men be built for himself in order to offer
up to him like the smoke of incense 7 the works of the Law. And according

to his words to David, (2 "And I [will give] you [rest] from all your enemies"
(2 Sam 7:11). This means that he will give them rest from a[ll] 8 the sons
of Belial, who cause them to stumble to destroy them [

] according as

they come with a plan of [B]el[i]al to cause the s[ons of] 9 light to stumble,
to think upon them wicked plans in order to deli[ver] his [s]oul to Belial in
their w[ic]ked error.
 بسبب.  والغرباء التستطيع تحطيمه مثلما حطموه من قبله هيكل اسرائيل. والي االبد تظهر فوقه
 هو امر ان يبني له جسد بشري مقدس لنفسه ليقدم له البخور المقدس عمل.اخطاء اسرائيل
11 :7  صم2 القانون حسب ما قال لداوود سوف اريحك من كل اعداءك في كتاب صموئيل
) وهذا يعني انه سيعطيهم راحه من ابناء بليعال الذين سببوا لهم عثرات ليحطموهم ( جزء متاكل
مثلما اتوا بخطه بليعال ليجعلوا ابناء النور يسقطون سيفكرون بخطه شريره ليسلموا روحه الي
بليعال مكان اخطاؤهم

10 [And] Yahweh has [de]clared to you that he will build you a house (2
Sam 7:11c). I will raise up your seed after you (2 Sam 7:12). I will

establish the throne of his kingdom 11 f[orever] (2 Sam 7:13). I wi[ll be] a
father to me and he shall be a son to me (2 Sam 7:14). He is the branch

of David who will arise with the interpreter of the Law who 12 [

] in

Zi[on in the la]st days according as it is written: "I will raise up the tent of
13 David that has falle[n] (Amos 9:11), who will arise to save Israel.
 سوف ارفع من نسلك واثبت عرش ملكه الي االبد11 :7  صم2 وبهوه اعلن لك انه سيبني بيت
13 :7  صم2
 هو فرع من داوود الذي سيقوم لينفذ القانون في14 :7  صم2 واكون له ابا وهو يكون لي ابنا
 سوف اقيم خيمة داوود الساقطه11 :9 صهيون في االيام االخيره كما هو مكتوب في عاموس
وهو سيقوم لينقذ اسرائيل
14 An in[ter]pretation of "Blessed is [the] man who does not walk in the

counsel of the wicked" (Ps 1:1). Interpretation of the wor[d concerns] those
who depart from the way [

] 15 which is written in the Book of Isaiah

the prophet for the last [d]ays, "It happened that with a strong [hand he

turned me aside from walking on the path] of 16 this people" (Isa 8:11).
And they are those about whom it is written in the Book of Ezekiel the
prophet, "[They should] not [defile themselves any longer with all] 17 their
idols (Ezek 37:23; see 44:10). These are the sons of Zadok and the m[e]n
of his his cou[ns]el [

] after them to the council of the community. 18

"[Why] do the nations [rag]e and the people im[agine] a vain thing? [Kings
of the earth] ris[e up] and [and p]rinces conspire together against Yahweh
and against [his anointed] (Ps 2:1-2). 19 [In]terpretation of the saying
[concerns na]tions and th[ey

] the chosen of Israel in the last days.

 وتفسير الكلمه الخاصه1:1 تفسير الرجل المقدس هو الذي ال يسير في مجلس الشر مزمور
 فانه بشدة. بالذي يبرح من الطريق ( جزء مقطوع ) مكتوب في سفر اشعياء عن االيام االخيره
 وهو المكتوب في سفر حزقيال11 :8 اليد ارجعني من ان اسلك في طريق هذا الشعب ( اشع
 ولكن. ) هؤالء ابناء صادوق ورجال مجلسه23 :37 النبي " وال يتنجسون باصنامهم ( حز
 ) وتفسير ذلك ايضا في اخر2-1 :2 ملوك االرض وامرائها يتامرون علي يهوه ومسيحه ( مز
االيام
Col. 2 (Frgs. 1-3)
This is the time of the trial that c[omes J]udah to complete [
and a remnant will remain [l]ot and they do all the Law [
is [

] 3 Moses. It

a]s it is written in the Book of Daniel, "The wicked [act wickedly]"

4a and the righteous [

shall be made wh]ite and be purified (Dan

12:10) And a people who know God will remain strong [
[

] 2 Belial,

] which is for them [

] in their descent.

] . After

وتاكيد واضح ان المفهوم اليهودي القديم عن المسيا هو ظهور يهوه والجسد الذي سيتخذه اهلل
هو الهيكل اللحمي
فاعتقد تاكدنا ان النبوة عن المسيح وانطبقت على الرب يسوع المسيح
وكما اكرر كل مرة لو 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

