الجزء الحادي والثالثين من الرد على شبهات
ادلة رفض اليهود ليسوع انه ليس المسيح ألنه
لم يرد عز صهيون إشعياء 1 :52
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الشبهة

يقول بعض اليهود ألن يسوع لم يلبس عز صهيون ولم يمنع الغلف والنجسين من دخولها كما
قال إشعياء  1: 52استيقظي استيقظي البسي عزك يا صهيون البسي ثياب جمالك يا اورشليم
المدينة المقدسة ألنه ال يعود يدخلك فيما بعد أغلف وال نجس
والن هذا لم يحدث في زمن يسوع فيقولوا إذا يسوع الناصري ليس هو المسيح

الرد

هذه الشبهة هي جزء من بقية شبهات 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 الملك األرضي
ولكن من قال ان هذه النبوة لم تنطبق على الرب يسوع المسيح في مجيؤه األول؟ فهي بالفعل
انطبقت وبوضوح وسأشرح هذا
مع مالحظة رغم انها انطبقت على المسيح في مجيؤه األول لفظيا وأحيا المفديين وجدد له
صهيون اورشليم السماوية .ولكن لها مستوى روحي في المجيء الثاني واألخير.
وفي البداية تكلمت عن شبهة مشابهة جدا في ملف
الجزء الثالثين من الرد على شبهات ادلة رفض اليهود ليسوع ألنه لم يعزي صهيون إشعياء 51
وأيضا هذه النبوة شرحتها في
هل نبوة المدينة المقدسة هي عن مكة؟ إشعياء 52

وندرس ما قاله إشعياء النبي
سفر إشعياء 52

في البداية اتفق مع اليهود ان الكالم عن المسيح بالطبع .ولكن هل يصل الوصف ان ينطبق على
مسيح ملك ارضي محارب اقل من موسى ام عن المسيح وهو تجسد يهوه نفسه؟
االصحاح السابق تكلم عن فداء المسيح وهنا نرى واجبنا أن نقوم ونستيقظ لنفوز بالفداء
هذه النبوة عن مستويين االول هو الرجوع من السبي والثاني عن المسيح
نري سياق الكالم في البداية
 1 :52استيقظي استيقظي البسي عزك يا صهيون البسي ثياب جمالك يا اورشليم المدينة
المقدسة النه ال يعود يدخلك فيما بعد أغلف وال نجس
النبوة تتكلم عن صهيون المبني عليها مدينة اورشليم فالكالم موجه ألورشليم الثملة من كأس
غضب الرب ،وهم كانوا في بابل كأموات يائسين من العودة .فبالنسبة لليهود تفهم جزئيا اآلية
على أنهم لم يعودوا للوثنية وأمرهم عز ار ونحميا بترك زوجاتهم الوثنيات .ولكن االية ال تنطبق
بالكامل عن الرجوع من السبي.
معناها الحقيقي عن الكنيسة التي بالمعمودية تموت مع المسيح وتستيقظ وتقوم معه في حياة
جديدة ويلبسنا االنسان الجديد بالقيامة ويعنى أن الكنيسة ستقوم من الموت مع المسيح مخلصها
وفاديها بعد أن كانت في حالة السبي للخطية.
وفي اإلصحاح السابق تكررت كلمة استيقظى  3مرات موجهة لذراع الرب وهنا موجهة مرتين
للكنيسة بشقيها يهود وامم معا.

البس عزك والبس ثياب جمالك = هنا نرى عودة البشرية إلى مكانها األول لتعيش حرة كما أراد
لها اهلل .وهذه تساوي تماما البسوا المسيح وتحققت النبوة في كنيسة المسيح ،فالمسيح هو برنا
هو يغطينا بدمه فنتبرر ويكون هو لنا كل شيء ،قوتنا وطريقنا لنسير في بر في هذه الحياة
أيضا.
ً
ال يدخلك أغلف = هذا تحقق في إقامة الكنيسة السماوية على األرض .وأصبح الكنيسة او
المؤمنين ال يدخل في قلبهم أغلف وال نجس فلم يعودوا يعبوا اوثان وال افعال الوثنين
فكما قلت واضح أن هذا لم يتحقق في رجوع إسرائيل من السبي فقد دخلها بعد ذلك اليونانيين
والرومان ولكن هذا تحقق في إقامة الكنيسة السماوية على األرض.
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 22 :12
َّة ،وِالَى ربو ٍ
السم ِ ِ
اهلل ا ْلحي .أُور َ ِ
صهيو َن ،وِالَى م ِدي َن ِة ِ
ِ
ات ُه ْم
َ
اوي َ َ َ َ
َب ْل قَ ْد أَتَ ْيتُ ْم إِلَى َج َب ِل ْ َ ْ َ
ُ
يم َّ َ
َ
شل َ
َم ْح ِف ُل َمالَ ِئ َك ٍة،
وأيضا ال يصلح ان ينطبق على ملك ارضي بشري مسيح محارب الن موت انسان او حيوان في
اورشليم حسب الناموس يعتبر نجاسة فهل لن يموت كائن حي واحد في اورشليم في زمن المسيح
الملك األرضي اقل من موسى الذي ينتظره اليهود؟
وسياق الكالم يؤكد انه يتكلم عن سبي الخطية
 2: 52انتفضي من التراب قومي اجلسي يا اورشليم انحلي من ربط عنقك ايتها المسبية ابنة
صهيون

 3: 52فانه هكذا قال الرب مجانا بعتم وبال فضة تفكون
فالكالم عن الكنيسة والبشرية بعد أن حلها المسيح من ربط الخطية .إن حرركم االبن فبالحقيقة
تكونون أح اررا" (يو .)36 :8فالبشرية من ادم سبيت بالخطية وسقطت في قبضة الشيطان مجانا
والمسيح أيضا اعطانا الفداء عطية مجانية رغم انها ال تقدر بثمن.
وهذا ال يصلح ان يقال انه عن ملك ارضي مسيح محارب اقل من موسى فهو يحتاج العملة
لالقتصاد
 4 :52النه هكذا قال السيد الرب الى مصر نزل شعبي اوال ليتغرب هناك ثم ظلمه اشور بال سبب
بالطبع هذا الكالم ينطبق علي شعب اسرائيل الذي في بدايته تغرب في ارض مصر  400ثم بعد
هذا سبي الي ارض اشور عشر اسباط وظلم بشدة من اشور
بال سبب = لم يكن هناك داع سياسي أو عسكري لمصر أو بابل أن تذل الشعب وانما كان هذا
لمحبتهم للخطية ،وبال سبب تكرهنا الشياطين ،ولكن اهلل سلمنا لهم بسبب خطايانا.
 5 :52فاالن ماذا لي هنا يقول الرب حتى اخذ شعبي مجانا المتسلطون عليه يصيحون يقول
الرب و دائما كل يوم اسمي يهان
في زمن سبي اسرائيل اخذ الشعب مجانا وكانوا يصيحون انهم انتصروا علي اله اسرائيل ويهينوا
اسمه رغم ان انتصارهم كان بسماح منه

وفي زمن المسيح كان الشيطان يظن انه امتلك الشعب مجانا ويهين اهلل المتجسد النه ال يفهم
سر التجسد
 6 :52لذلك يعرف شعبي اسمي لذلك في ذلك اليوم يعرفون اني انا هو المتكلم هانذا
يعرف شعبي اسمي عندما يتوبوا فيرجعهم من السبي .وعن زمن المسيح عندما يعرفوا انه هو
يهوه المتجسد فالذي تجسد هو كلمة اهلل "اهلل بعد ما كلم اآلباء باألنبياء .كلمنا في هذه األيام
األخيرة في إبنه .والمسيح يقول من رآنى فقد رأى اآلب .المعنى أن يوم الخالص سنعرف أن ذاك
الذي مات عنا هو اهلل الذي كان يكلمنا في النبوات وفي الكتاب كله.
وهذا العدد يؤكد انه ال يصلح عن مسيح ملك ارضي محارب اقل من موسى بل ان المسيح هو
يهوه نفسه الظاهر في الجسد.
امر مهم وهو يخالف مفهوم بعض اليهود الحاليين وهو المفهوم اليهودي القديم كيف فهموا هذا
عن انه ال يدخلها اغلف وال نجس؟
شرحته سابقا في ملف
المسيا في الفكر اليهودي القديم والحديث ومكتبة قمران
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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 [
days according as it is written in the book 3 [

in the] last

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
-17 :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 يحمل.)18
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
فالكالم واضح ان المفهوم اليهودي القديم ان اورشليم هي شعب المسيح وال يدخلها نجس الن
الهيكل سيكون هيكل لحمي جسد المسيح.
وهذا بالفعل ما فعله الرب يسوع المسيح بفداؤه وهذا ما قاله إشعياء نفسه في
سفر إشعياء 2 :9
ِ
السالِ ُك ِفي الظُّ ْلم ِة أ َْبصر ُن ا ِ
ون ِفي أ َْر ِ
اَ َّ
ق َعلَ ْي ِه ْم
ب َّ
ض ِظالَ ِل ا ْل َم ْو ِت أَ ْ
ش َر َ
س َ
لش ْع ُ
يما .ا ْل َجال ُ
ََ ً
ور َعظ ً
َ
ُنور.
سفر إشعياء 7 :42
ون ا ْل ُع ْم ِي ،لِتُ ْخ ِر َج ِم َن ا ْل َح ْب ِ
ْس ِ
ين ِفي الظُّ ْل َم ِة.
ينِ ،م ْن َب ْي ِت الس ْج ِن ا ْل َجالِ ِس َ
ور َ
لِتَ ْفتَ َح ُع ُي َ
س ا ْل َمأ ُ
فطريق العبور بفداء المسيا هو ان يفتح باب المحبس ألسرى الرجاء ويفتح الطريق الى الفردوس
وهذا ما فعله المسيح
رسالة بطرس الرسول األولى 19 :3
الَِّذي ِف ِ
ب فَ َك َرَز لِأل َْرَوا ِح الَِّتي ِفي الس ْج ِن،
يه أ َْي ً
ضا َذ َه َ
سفر زكريا 12 :9
ضا أُصرح أَني أَرُّد علَ ْي ِك ِ
ار ِجعوا إِلَى ا ْل ِحص ِن يا أَسرى َّ ِ
ض ْعفَ ْي ِن.
ُ َ
الر َجاء .ا ْل َي ْوَم أ َْي ً َ ُ
ْ ُ
ْ َ َْ

فالنبوة في سياقها بالفعل عن المسيح بوضوح وال تصلح عن ملك ارضي
فهذا يؤكد انه ليس عن اورشليم األرضية بل اورشليم السماوية
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 12 :3
ِ
ِ
ود َي ْخ ُر ُج إِلَى َخ ِ
اس َم إِل ِهي،
ودا ِفي َه ْي َك ِل إِل ِهيَ ،والَ َي ُع ُ
َج َعلُ ُه َع ُم ً
سأ ْ
ار ٍجَ ،وأَ ْكتُ ُ
َم ْن َي ْغل ُ
ب َعلَ ْيه ْ
ب فَ َ
ازلَ ِة ِم َن َّ ِ ِ ِ ِ
واسم م ِدي َن ِة إِل ِهي ،أُور َ ِ
يد ِة َّ
الن ِ
يد.
اس ِمي ا ْل َج ِد َ
يم ا ْل َج ِد َ
الس َماء م ْن ع ْند إِل ِهيَ ،و ْ
ُ
َ َْ َ
شل َ
وهي تبدأ من قلب كل من يقبل الرب يسوع ربا ومخلصا
إنجيل لوقا 21 :17
اهلل َد ِ
وت ِ
اخلَ ُك ْم».
هه َنا ،أ َْوُ :ه َوَذا ُه َنا َك! أل ْ
َن َها َملَ ُك ُ
َوالَ َيقُولُ َ
ونُ :ه َوَذا ُ
فهذا ال ينطبق ال عن مسيح ملك ارضي محارب اقل من موسى وال يصلح عن صهيون األرضية
بل انطبق بوضوح شديد عن الرب يسوع المسيح الذي بالفعل بسفك دمه فدى المفديين وفتح باب
المسبيين من أسري الرجاء وأدخلهم اورشليم الجديدة وهناك ال يوجد حزن وال تنهد
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 4 :21
ص َارخ
س ُح اهللُ ُك َّل َد ْم َع ٍة ِم ْن ُع ُيوِن ِه ْمَ ،وا ْل َم ْو ُ
ون ِفي َما َب ْع ُدَ ،والَ َي ُك ُ
ت الَ َي ُك ُ
ون ُح ْزن َوالَ ُ
س َي ْم َ
َو َ
ض ْت».
َوالَ َو َجع ِفي َما َب ْع ُد ،أل َّ
ور األُولَى قَ ْد َم َ
ُم َ
َن األ ُ
فالعدد انطبق وبدقة على الرب يسوع المسيح الذي هو يهوه الظاهر في الجسد
وهذا من روعة النبوة وهذا ما لم يدركه الذي البرقع ال يزال على عيونهم من اليهود

رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس :3
ِ ِ
يل إِلَى ِن َه َاي ِة َّ
الزِائ ِل.
س َرِائ َ
س َك َما َك َ
وسى َي َ
ضعُ ُب ْرقُ ًعا َعلَى َو ْج ِهه ل َك ْي الَ َي ْنظُ َر َب ُنو إِ ْ
ان ُم َ
َ 13ولَ ْي َ
ِ ِ
ِ
اء ِة ا ْل َع ْه ِد ا ْل َع ِتي ِ
ق َباق َغ ْي ُر
َ 14ب ْل أ ْ
ُغلِظَ ْت أَذ َ
س ُه ع ْن َد ق َر َ
ْها ُن ُه ْم ،ألَنَّ ُه َحتَّى ا ْل َي ْوِم ذل َك ا ْل ُب ْرقُعُ َن ْف ُ
م ْن َك ِش ٍ
يح.
ف ،الَِّذي ُي ْبطَ ُل ِفي ا ْل َم ِس ِ
ُ
ِ 15
ضوع َعلَى َق ْل ِب ِه ْم.
لك ْن َحتَّى ا ْل َي ْوِمِ ،ح َ
وسى ،ا ْل ُب ْرقُعُ َم ْو ُ
ين ُي ْق َأرُ ُم َ
 16و ِ
الرب ُي ْرفَعُ ا ْل ُب ْرقُعُ.
لك ْن ِع ْن َد َما َي ْرجعُ إِلَى َّ
َ
الذين لم يعرفون زمن افتقادهم
إنجيل لوقا 44 :19
ون ِف ِ
يك ِف ِ
ويه ِدموَن ِك وب ِن ِ
ان اف ِْتقَ ِاد ِك».
يك َح َج ًار َعلَى َح َج ٍر ،أل ََّن ِك لَ ْم تَ ْع ِرِفي َزَم َ
يكَ ،والَ َيتُْرُك َ
ََ
ََْ ُ
فالكالم واضح جدا انه عن الرب يسوع المسيح الذي حقق هذا
فالحقيقة النبوة روحيا ولفظيا تحققت عن المسيح في مجيؤه األول وقيامة ثانية في أواخر األيام

فالنبوة صحيحة وتحققت ولكن العيب في بعض اليهود الذين لم يؤمنوا ولم يفهموا النبوة حينما
تحققت امام الجميع .ورؤوا قيامة األموات وتم الخالص والفداء بالفعل

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

