الرد على شبهة عدم انطباق نبوة

بيت لحم يخرج متسلط على إسرائيل
ميخا  2 :5ومتى 6 :2

الشبهة
يدعي أحد الراباوات ان نبوة ميخا  2 :5ال تنطبق على يسوع ويقول التالي
يستشهد العهد الجديد في متى :2
سي ُح؟»
اء ا ْل َك َهنَ ِة َو َكتَبَ ِة ال َّ
سَأَلَ ُه ْْ« :أ َ ْي َن يُولَ ُد ا ْل َم ِ
س ِ
ش ْعبَ ،و َ
 4فَ َج َم َع ُك َّل ُر َؤ َ
وب ِبالنَّ ِبي ِ:
 5فَقَالُوا لَهُ« :فِي َب ْي ِ
ت لَ ْح ِْ ا ْل َي ُهو ِديَّ ِة .ألَنَّهُ ه َك َذا َم ْكت ُ ٌ
ج ُمد َِب ٌر
َ 6وأ َ ْن ِ
اء يَ ُهو َذا ،أل َ ْن ِم ْن ِك يَ ْخ ُر ُ
س ِ
ت يَا بَ ْيتَ لَ ْح ٍْ ،أ َ ْر َ
ت ال ُّ
س ِ
ض يَ ُهو َذا لَ ْ
ص ْغ َرى بَ ْي َن ُر َؤ َ
س َرا ِئي َل».
َي ْرعَى َ
ش ْع ِبي ِإ ْ
ولكن النبوة في ميخا 5
ج ِلي
وف يَ ُهو َذا ،فَ ِم ْن ِك يَ ْخ ُر ُ
ت يَا بَ ْيتَ لَ ْح ِْ أ َ ْف َراتَةََ ،وأ َ ْن ِ
«أ َ َّما أ َ ْن ِ
ت َ
يرةٌ أ َ ْن تَكُونِي بَ ْي َن أُلُ ِ
ص ِغ َ
س ِل ً
يُْ ،م ْنذُ أَيَّ ِاْ األ َ ََ ِل»
طا َ
علَى ِإ ْ
الَّ ِذي َيكُو ُن ُمت َ َ
س َرا ِئي َلَ ،و َم َخ ِار ُجهُ ُم ْنذُ ا ْلقَ ِد ِ
فالنبوة تتكلْ عمن يتسلط على إسرائيل ولكن يسوع لْ يتسلط على إسرائيل .فهذا دليل
على خطَأ العهد الجديد وان يسوع ليس المسيح.
الرد

من اين اتى الراباي المشكك ان النبوة ال تنطبق على الرب يسوع؟
فباختصار لغويا لفظ متسلط يحمل معنى راعي كما قالت السبعينية وانطبقت لفظيا على
المسيح
حرفيا الرب يسوع المسيح تسلط يوْ أحد الشعانين عندما نصبوه قائد ومخلص في تعبير
اوصنا
وأيضا التسلط معنى عاْ بعد القيامة فالرب يسوع أصبح متسلط على اليهود الذين امنوا
به وجمهور كثير من الكهنة وكل كنيسته الي في كل العالْ.
مع مالحظة انه يوجد أجَاء أخرى للنبوة تْ الرد عليها مثل
هل كالْ متي البشير عن بيت لحْ يخالف نبوة ميخا النبي؟ متي  6 :2وميخا 2 :5
والتي شرحت فيها نوع االقتباس وانه ال يوجد فيه أي خطَأ وانه اقتباس مركب
وأيضا وضحت ان متى البشير لْ يقتبسها بنفسه بل ينقل اقتباس الشيوخ عندما سَألهْ
هيرودس فنالحظ ان متي البشير وضح شر رؤساء الكهنة والكتبة فهْ رغْ معرفتهْ
بالنبوة ولكن ينافقوا هيرودس الذي يهابوه لكثرة شروره فكتموا جَء من النبوة

وهو الجَء االخير عن مخارجه منذ القدْ منذ اياْ االَل وايضا غيروا متسلطا الي مدبر
يرعي بمعني انه ليس ملك ولكن فقط راعي مثل اي راعي من رؤساء الكهنة
فمتى البشير غير مخطي ولكن نقل اقتباس مركب قالوه رؤساء الكهنة اماْ هيرودس
وأيضا جَء اخر وهو
هل منذ أياْ االَل في ميخا  5ال تعني اَلية المسيح ولكن مصدره من داود
والذي وضحت فيه عدْ امانة الراباي في هذا التعبير الن الكلمة وسياق الكالْ واضح انها
تعبر عن االَلية.
ففقط في هذا الملف نركَ على موضوع متسلط
وندرس معا بشيء من التفصيل

أوال لغويا ما يقوله ميخا
«أما أنت يا بيت لحْ أفراتة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا فمنك يخرج لي الذي
.»يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديْ منذ أياْ األَل
والعدد عبري يقول لهيوت موشال
H6810 little צעירH672 Ephratah, אפרתהIH1035 Bethlehem (
H3063 יהודהH505 among the thousands באלפיH1961 thou be להיות
H3318 thee shall he come forth לי יצאH4480 out of ממךof Judah,
H3478 in Israel; ביׂשראלH4910 ruler מוׁשלH1961 unto me to be להיות
H6924 from of old, מקדםH4163 whose goings forth ומוצאתיו
H5769עולם׃H3117 מימי
(KJV) But thou, Bethlehem Ephratah, though thou be little
among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth
unto me that is to be ruler in Israel; whose goings forth have been
from of old, from everlasting.

كلمة متسلطا وهي موشال מוׁשל وهي من ماشال
قاموس الكتاب المقدس
H4910
ַָמׁשל
māšal: A verb denoting to rule, to reign, or to have dominion over.
Although its general tone communicates leadership and authority,
its specific nuance and connotation are derived from the context in
which it appears. In the creation narratives on the fourth day, God
created the great luminaries. The greater luminary was to rule the
day, and the lesser was to rule the night (Gen_1:18). It is also applied
to people who rule: a servant over his master's household (Gen_24:2);
a king over his country (Jos_12:5); or his people (Jdg_8:22-23); a people
over another people (Jdg_14:4). God is also said to rule over His
people (Jdg_8:23); not over His adversaries (Isa_63:19); over the
nations (2Ch_20:6; Psa_22:28 [29]); over Jacob (Psa_59:13 [14]); over all

فعل يدل على قيادة وحكْ وسيطرة او تسلط ولكن أيضا هي لها معنى عاْ لرعاية والقيادة
والسلطة اال ان داللتها المحددة وتربيطها مستمدة من السياق الذي تظهر فيه .في قصة
الخلق في اليوْ الرابع خلق هللا االنوار العظيمة النور األعظْ لقيادة النهار واالصغر لحكْ
الليل في تكوين  18 :1وأيضا الشخاص يقودوا فحتى خادْ على بيت سيده تكوين 2 :24
....
فالكلمة تصلح راعي بل اول مرة تستخدْ كانت تعني قيادة مثل قيادة النور على الظالْ
ففي وقت النور تختفي الظلمة وهذا يعتبر قيادة ورعاية فهذا اول استخداْ لها
فلهذا موشال تعني راعيا وقائدا ومتسلطا
ولهذا السبعينية من القرن الثالث ق ْ ترجمت متسلط موشال الى ارخونتا أي راعي وقائد
وهذا شرحته في ملف
هل كالْ متي البشير عن بيت لحْ يخالف نبوة ميخا النبي؟ متي  6 :2وميخا 2 :5

فالسبعينية تقول
(LXX) (5:1) Καὶ σύ, Βηθλεεμ οἶκος τοῦ Εφραθα, ὀλιγοστὸς εἶ
τοῦ εἶναι ἐν χιλιάσιν Ιουδα· ἐκ σοῦ μοι ἐξελεύσεται τοῦ εἶναι
εἰς ἄρχοντα ἐν τῷ Ισραηλ, καὶ αἱ ἔξοδοι αὐτοῦ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἐξ
ἡμερῶν αἰῶνος.
(Brenton) And thou, Bethleem, house of Ephratha, art few
in number to be reckoned among the thousands of Juda; yet
out of thee shall one come forth to me, to be a ruler of Israel;
and his goings forth were from the beginning, even from
eternity.
)ارخونتا من ارخون التي نعرف انها تطلق على خداْ الكنيسة (اراخنةἄρχοντα وكلمة

وهي في القاموس تعني
G758
ἄρχων
archōn
ar'-khone
Present participle of G757; a first (in rank or power): - chief (ruler),
magistrate, prince, ruler.
Total KJV occurrences: 37

األول (متقدْ) في الرتبة او القوة رئيس قائد رفيع امير قائد
فالمسيح المتقدْ واألول والراعي يطلق عليه هذا اللقب لغويا
مع مالحظة ان متى البشير شرحها بطريقة صحيحة نقال على مفهوْ رؤساء الكهنة الذين
قالوا هذا التعبير بانها تعني تعبير مدبر يرعى .يستشهد العهد الجديد في متى :2
ج ُمد َِب ٌر
اء يَ ُهو َذا ،أل َ ْن ِم ْن ِك يَ ْخ ُر ُ
س ِ
َ 6وأ َ ْن ِ
ت ال ُّ
ت يَا بَ ْيتَ لَ ْح ٍْ ،أ َ ْر َ
س ِ
ض يَ ُهو َذا لَ ْ
ص ْغ َرى بَ ْي َن ُر َؤ َ
س َرائِي َل».
يَ ْرعَى َ
ش ْع ِبي ِإ ْ

والنص اليوناني
(G-NT-TR (Steph)+) και And 2532 CONJ συ thou 4771 P-2NS βηθλεεμ
Bethlehem 965 N-PRI γη the land 1093 N-VSF ιουδα of Judah 2448 NGSM ουδαμως not 3760 ADV ελαχιστη the least 1646 A-NSF ει art 1488
V-PXI-2S εν among 1722 PREP τοις the 3588 T-DPM ηγεμοσιν princes
2232 N-DPM ιουδα of Judah, 2448 N-GSM εκ out 1537 PREP σου of
thee 4675 P-2GS γαρ for 1063 CONJ εξελευσεται shall come 1831 V-FDI3S ηγουμενος a Governor 2233 V-PNP-NSM οστις that 3748 R-NSM
ποιμανει shall rule 4165 V-FAI-3S τον 3588 T-ASM λαον people 2992 NASM μου my 3450 P-1GS τον 3588 T-ASM ισραηλ Israel. 2474 N-PRI
(KJV) And thou Bethlehem, in the land of Juda, art not the least
among the princes of Juda: for out of thee shall come a Governor, that
shall rule my people Israel.

 مويماني يرعى.فاستخدْ كلمة نيجويمينوس أي مدبر

فالمسيح كان مدبر وراعي وقائد وهذا أعلن الرب يسوع المسيح له كل المجد بوضوح
إنجيل يوحنا 11 :10
اف.
الرا ِعي ال َّ
الرا ِعي ال َّ
سهُ ع َِن ا ْل ِخ َر ِ
صا ِل ُح َي ْب ِذ ُل نَ ْف َ
صا ِل ُحَ ،و َّ
أَنَا ُه َو َّ
إنجيل يوحنا 14 :10
صتِي ت َ ْع ِرفُنِي،
صتِي َو َخا َّ
ف َخا َّ
الرا ِعي ال َّ
صا ِل ُحَ ،وأ َ ْع ِر ُ
أ َ َّما أَنَا فَ ِإنِي َّ
وأيضا كان متقدما فهو كان معلْ حتى على الرؤساء
إنجيل لوقا 18 :18
صا ِل ُحَ ،ما َذا أ َ ْع َم ُل أل َ ِر َ
ث ا ْل َح َياةَ األ َ َب ِديَّةَ؟»
يس ِقا ِئ ًال« :أَيُّ َها ا ْل ُم َع ِل ُْ ال َّ
َو َ
سَأَلَهُ َر ِئ ٌ
بل حتى رؤساء أصبحوا تالميذ له
إنجيل يوحنا 1 :3
س ِي َ
ك َ
يس ِل ْل َي ُهو ِد.
ين ا ْ
سا ٌن ِم َن ا ْلفَ ِري ِ
َان ِإ ْن َ
وسَ ،ر ِئ ٌ
س ُمهُ ِنيقُو ِدي ُم ُ
إنجيل متى 18 :9
س َج َد لَهُ قَا ِئ ًالِ « :إ َّن ا ْبنَ ِتي َ
اآلن َمات َتْ  ،ل ِك ْن ت َ َعا َل
يس قَ ْد َجا َء فَ َ
َو ِفي َما ُه َو يُك َِل ُم ُه ْْ ِبه َذاِ ،إ َذا َر ِئ ٌ

وهو فعال رئيس ليس رئيس على اليهود بل هو طرح رئيس العالْ
إنجيل يوحنا 31 :12
اَ َ
آلن َد ْينُونَةُ ه َذا ا ْل َعالَ ِْ .ا َ َ
يس ه َذا ا ْل َعالَ ِْ َخ ِار ًجا.
آلن يُ ْط َر ُ
ح َر ِئ ُ
إنجيل يوحنا 11 :16
يس ه َذا ا ْلعَالَ ِْ قَ ْد ِد َ
ين.
َوأ َ َّما َ
علَى َد ْينُونَ ٍة فَأل َ َّن َرئِ َ
فالنبوة في جَء متسلط او رئيس او راعي انطبقت حرفيا وهذا كان لقب المسيح

نَأتي للجَء الثاني
المسيح فعال كان متسلط أي ذو سلطان وشهدوا على ذلك وأثبته بالمعجَات
إنجيل متى 29 :7
س ْل َ
ألَنَّهُ ك َ
س كَا ْل َكتَبَ ِة.
َان يُ َع ِل ُم ُه ْْ َك َم ْن لَهُ ُ
طا ٌن َولَ ْي َ
إنجيل متى 6 :9
ض أ َ ْن َي ْغ ِف َر ا ْل َخ َ
س ْل َ
طا َيا»ِ .حينَ ِئ ٍذ قَا َل
طانًا َ
اإل ْن َ
ان ُ
علَى األ َ ْر ِ
َول ِك ْن ِل َك ْي ت َ ْعلَ ُموا أ َ َّن ال ْب ِن ِ
س ِ
اح ِم ْل فِ َراش ََك َو ْ
اذ َه ْب ِإلَى بَ ْيتِ َك!»
ِل ْل َم ْفلُوجِ« :قُ ِْ ْ
إنجيل متى 18 :28
س ْل َ
ض،
اء َو َ
سو ُ
س َم ِ
ان فِي ال َّ
ي ُك ُّل ُ
فَتَقَ َّد َْ َي ُ
علَى األ َ ْر ِ
ط ٍ
ع َو َكلَّ َم ُه ْْ قَائِ ًالُ « :دفِ َع ِإلَ َّ
إنجيل يوحنا 2 :17
ي َح َياةً أ َ َب ِديَّةً ِلك ُِل َم ْن أ َ ْع َ
س ْل َ
ِإ ْذ أ َ ْع َ
ط ْيتَهُ.
طانًا َ
علَى ك ُِل َج َ
ط ْيتَهُ ُ
س ٍد ِليُ ْع ِط َ

انجيل متى 21
شيُو ُ
ش ْعب َو ُه َو يُعَ ِل ُْ ،قَائِ ِل َ
خ ال َّ
سا ُء ا ْل َك َهنَ ِة َو ُ
َ 23ولَ َّما َجا َء ِإلَى ا ْل َه ْي َك ِل تَقَ َّد َْ ِإلَ ْي ِه ُر َؤ َ
ينِ « :بَأَي ِ
س ْل َ
ان ت َ ْف َع ُل ه َذا؟ َو َم ْن أ َ ْع َ
س ْل َ
ط َ
ط َ
ان؟»
اك ه َذا ال ُّ
ُ
ط ٍ
ع َوقَا َل لَ ُه َْْ « :وأَنَا أ َ ْي ً
ع ْن َها أَقُو ُل لَ ُك ْْ
اح َدةً ،فَ ِإ ْن قُ ْلت ُ ْْ ِلي َ
سو ُ
سَأَلُ ُك ْْ َك ِل َمةً َو ِ
ضا أ َ ْ
اب يَ ُ
 24فََأ َ َج َ
س ْل َ
أَنَا أ َ ْي ً
ان أ َ ْفعَ ُل ه َذا:
ضا ِبَأَي ِ ُ
ط ٍ
س ِه ْْ
اس؟» فَفَك َُّروا ِفي أ َ ْنفُ ِ
س َم ِ
َ 25م ْع ُمو ِديَّةُ يُو َحنَّاِ :م ْن أ َ ْي َن كَانَتْ ؟ ِم َن ال َّ
اء أ َ ْْ ِم َن النَّ ِ
قَائِ ِل َ
اء ،يَقُو ُل لَنَا :فَ ِل َما َذا لَ ْْ ت ُ ْؤ ِمنُوا ِب ِه؟
س َم ِ
ينِ « :إ ْن قُ ْلنَاِ :م َن ال َّ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
َّ
َ
َّ
َ
َ
َّ
َ
َ
يع ِمثْ ُل نَ ِبي ٍ».
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َ 26و ِإ ْن ق
َّ
ِ
َ
ِ
َ
ْ
ِ
ِ
ُ
ِ
ُ
ِ
ِ
س ْل َ
ع َوقَالُوا« :الَ نَ ْعلَ ُْ» .فَقَا َل لَ ُه ْْ ُه َو أ َ ْي ً
ان
سو َ
ضاَ « :والَ أَنَا أَقُو ُل لَ ُك ْْ ِبَأ َي ِ ُ
 27فََأ َ َجابُوا يَ ُ
ط ٍ
أ َ ْفعَ ُل ه َذا.
بل اعطى لتالميذه سلطان على األرواح النجسة وارسلهْ لكل مدن إسرائيل
إنجيل متى 1 :10
س ْل َ
عش ََر َوأ َ ْع َ
س ٍة َحتَّى يُ ْخ ِر ُجو َهاَ ،و َي ْ
شفُوا
طانًا َ
ث ُ َّْ َدعَا تَالَ ِمي َذهُ االثْنَ ْي َ
علَى أ َ ْر َواحٍ نَ ِج َ
طا ُه ْْ ُ

ولكن لو تناَلنا وتماشينا حرفيا مع المشكك في ان معناها متسلط بمعناها على إسرائيل
الْ يحدث هذا يوْ أحد الشعانين باعتراف كل الجموع علنيا؟
إنجيل يوحنا 13 :12
وف النَّ ْخ ِل َو َخ َر ُجوا ِل ِلقَائِ ِهَ ،وكَانُوا يَص ُْر ُخ َ
س ِْ
ون« :أُو َ
ار ٌك اآلتِي ِبا ْ
فََأ َ َخذُوا ُ
سع ُ َ
صنَّا! ُمبَ َ
س َرا ِئي َل!»
ب! َم ِلكُ ِإ ْ
الر ِ
َّ
بل تعبير اوصنا شرحتها انها هوشعنا وهي جَء من صالة هوشعنا رابا وهي صالة ليهوه
وشرحتها في ملف
هل صراخ اليهود للمسيح اوصنا يثبت الهوته؟ متي  9 :21مرقس  10-9 :11و يوحنا
13 :12
فهي انطبقا ليس لفظيا بمعاني الكلمة المختلفة بل أيضا حرفيا لفظ تسلط في موقف واضح

الجَء الثالث معنى عاْ
نبوة ميخا تتعلق بتحديد مكان ميالد المسيح ابن داود هذا قصد النبوة في نفس مكان ميالد
داود .وأيضا قصد النبوة تحديد الهوته فهو اَلي
سفر ميخا 2 :5
ج
وف يَ ُهو َذا ،فَ ِم ْن ِك يَ ْخ ُر ُ
ت يَا بَ ْيتَ لَ ْح ِْ أ َ ْف َراتَةََ ،وأ َ ْن ِ
«أ َ َّما أ َ ْن ِ
ت َ
ص ِغي َرةٌ أ َ ْن تَكُونِي بَ ْي َن أُلُ ِ
س ِل ً
يُْ ،م ْنذُ أَيَّ ِاْ األ َ ََ ِل»
طا َ
علَى ِإ ْ
ِلي الَّ ِذي َيكُو ُن ُمت َ َ
س َرا ِئي َلَ ،و َم َخ ِار ُجهُ ُم ْنذُ ا ْلقَ ِد ِ
فرغْ ان بيت لحْ صغيرة جدا ورغْ هذا كما خرج منها داود يخرج منها المسيح ابن داود
وبيت لحْ وهي تابعة لمملكة يهوذا وقت كالْ ميخا الذي في َمن المملكة المنقسمة الن
ميخا النبي تقريبا  751ق ْ الي  693ق ْ ولكن الخارج من بيت لحْ اليهودية سيكون
مسيح لكل إسرائيل وليس يهوذا فقط .هذا ما يقصد من النبوة
فتعبير متسلطا على إسرائيل يقوله كنبوة وهو في َمن انقساْ المملكة وهذا روعة النبوة
ان المسيح سيكون ليس فقط على يهوذا بل عل كل اليهود أي في َمن ال تعود مملكتين

وأيضا هو اَلي
فتعبير متسلط هو هللا وشرحت هذا في
الوهية المسيح الواضحة من سلطانه ومعجَاته
هو كان له سلطان على البحر والهواء واألموات واألمراض والشياطين وكل شيء .وهو
ملك على قلوب شعبه بصليبه وداس الموت والشياطين .وبالفعل المسيح تسلط بعد قيامته
عل كل من امن به ربا ومخلصا وفاديا
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 2
 8ا ُ ْن ُ
ظ ُروا أ َ ْن الَ يَك َ
ب
ور بَ ِ
ُون أ َ َح ٌد يَ ْ
اسَ ،ح َ
اطلَ ،ح َ
س ِبي ُك ْْ ِبا ْلفَ ْل َ
س َ
ب ت َ ْق ِلي ِد النَّ ِ
س َ
سفَ ِة َو ِبغُ ُر ٍ
سيحِ.
ب ا ْل َم ِ
س َح َ
س َ
َان ا ْل َعالَ َِْ ،ولَ ْي َ
أ َ ْرك ِ
س ِديًّا.
 9فَ ِإنَّهُ فِي ِه يَ ِح ُّل ُك ُّل ِمل ِْء الالَّ ُهو ِ
ت َج َ
س ْل َ
َ 10وأ َ ْنت ُ ْْ َم ْملُو ُؤ َ
ان.
س ك ُِل ِريَا َ
س ٍة َو ُ
ون فِي ِه ،الَّ ِذي ُه َو َرأْ ُ
ط ٍ

رسالة بطرس الرسول األولى 11 :4
هللاَ .و ِإ ْن ك َ
ِإ ْن ك َ
َان يَ ْخ ِد ُْ أ َ َح ٌد فَ َكَأَنَّهُ ِم ْن قُ َّو ٍة يَ ْمنَ ُح َها هللاُِ ،ل َك ْي يَت َ َم َّج َد
َان يَت َ َكلَّ ُْ أ َ َح ٌد فَ َكَأ َ ْق َوا ِل ِ
س ْل َ
ين .آ ِم َ
طا ُن ِإلَى أ َ َب ِد اآل ِب ِد َ
ين.
سو َ
هللاُ ِفي ك ُِل َ
ع ا ْل َم ِ
سيحِ ،الَّ ِذي لَهُ ا ْل َم ْج ُد َوال ُّ
ش ْي ٍء ِب َي ُ
رسالة يهوذا :1
س ْل َ
صنَا ،لَهُ ا ْل َم ْج ُد َوا ْلعَ َ
طا ُنَ ،
اآلن َو ِإلَى ك ُِل
اإللهُ ا ْل َح ِكي ُْ ا ْل َو ِحي ُد ُم َخ ِل ُ
ظ َمةُ َوا ْلقُ ْد َرةُ َوال ُّ
ِ 25
آم َ
ين.
ورِ .
ال ُّد ُه ِ
وغيرها الكثير.
بل اليهود الذين امنوا به كثيرين جدا وله سلطان عليهْ
سفر أعمال الرسل 7 :6
ور َكثِي ٌر ِم َن ا ْل َك َهنَ ِة
هللا ت َ ْن ُموَ ،و َ
ور َ
َوكَانَتْ َك ِل َمةُ ِ
ش ِلي ََْ ،و ُج ْم ُه ٌ
ع َد ُد التَّالَ ِمي ِذ يَتَكَاث َ ُر ِجدًّا فِي أ ُ ُ
اإلي َم َ
يُ ِطيعُ َ
ان.
ون ِ
سفر أعمال الرسل 1 :14
َو َحد َ
ير ِم َن
ور َك ِث ٌ
َث ِفي ِإيقُو ِن َيةَ أَنَّ ُه َما َد َخالَ َمعًا ِإلَى َم ْج َم ِع ا ْل َي ُهو ِد َوت َ َكلَّ َماَ ،حتَّى آ َم َن ُج ْم ُه ٌ

فلهذا النبوة انطبقت
لغويا راعي كما قال متى والسبعينية وانطبقت لفظيا على المسيح الراعي الصالح
حرفيا تسلط يوْ أحد الشعانين هوصنا او هوشعنا ملك إسرائيل
معنى عاْ بعد القيامة الرب يسوع أصبح متسلط على اليهود الذين امنوا به الجماهير
الضخمة وفي كل مكان في العالْ والى االبد
فالنبوة انطبقت لغويا وبمعناها وفقط هذا الرابي وغيره هْ األمناء النهْ اختاروا الرفض
بعناد فيلجؤا لعدْ األمانة فيما يقولونه النهْ احبوا الظلمة اكثر من النور

والمجد هلل دائما

