هل نبوة عمانوئيل كان يجب ان
تتحقق في  65سنه ؟ اشعياء 7
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الشبهة



حقيقة النبوءة من واقع سفر أشعياء

وبخصوص ما جاء في سفر إشعياء عن خبر عمانوئيل  ،فهو ال يعني المسيح عليه السالم ،
يناد به إطالقا .والخبر في سفر إشعياء يتحدث عن قصة قد
فالمسيح لم يتسم بهذا اإلسم قط ،ولم َ
حدثت قبل المسيح بقرون  ،فقد جعل اهلل من ميالد عمانوئيل هذا عالمة على زوال الشر عن بني
إسرائيل في عهد الملك آحاز  ،وخراب مملكة راصين .

اشعياء  16 -1 :7يقول كاتب سفر إشعياء  :آية عمانوئيل
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ها هى النبؤه فى سياقها ببساطه و بدون اهواء :

احاز ملك يهوذا كان يحارب ملكين هما راصين ملك ارام و فقح بن رمليا ملك اسرائيل وكان خائفا
فبعث الرب له اشعياء وقال له ان ال يخاف من هذين الملكين وانه فى مدة خمس وستين سنه
ينكسر افرايم اى فقح بن رمليا ثم بعد ذلك عاد وكلم احاز و الحظ كلمة عاد اى انه نفس فحوى
الكالم الذى كلمه اشعياء اعاده الرب بصوره اخرى فقال له اإلله اطلب لنفسك عالمه او ايه واحاز
رفض ان يطلب و لكن الهه اعطاه عالمه للنصر وهى ان امرأه شابه سوف تنجب إبنا وسوف
تدعوا اسمه عمانوئيل و هنا الحظ انها هى من تدعوه عمانوئيل على عكس متى الذى يقول (
ويدعى او يدعون ) والنها عالمة نجاه للملك احاز فقد كان االسم متمي از ويعنى اهلل معنا كما قال
متى وتالحظ ان تفسير االسم غير موجود فى اشعياء الننا كما ذكرنا هذة االسماء معتاده .

ولكن تميز االسم فى انه عالمة نصر فكان يجب ان يكون اهلل معنا وهذا الطفل يأكل زبدا وعسال
فهل اكل يسوع زبدا و عسال ؟ و االكثر من ذلك قبل ان يعرف ان يختار الشر ويختار الخير فهل
يسوع كان مخي ار فى فعل الشر ام كان بدون خطيئه كما يقولون ؟ أم كان إله ظاهر فى الجسد
غير قابل للخطأ ؟

الرد

للرد سأقسم الملف جزئيين

أوال مفهوم بعض النبوات وارتباطها بعالمات
ثانيا عالقة النبوة عن عمانوئيل بالنبوة السابقة عن احاز

أوال مفهوم بعض النبوات وارتباطها بعالمات
يوجد أم اخر مهم وهو يوجد بعض أنواع من النبوات الهامة يربطها الكتاب المقدس بما يسمى
عالمة وهذا تكون واضحة جدا ولكن لألسف يسيء البعض فهمها عن قصد أو عن جهل
فبعض النبوات عادة التي تتكلم عن حدث مستقبلي بعيد وليس قريب أي ليس في جيل المتكلم
فأحيانا روح الرب يعطي معها عالمة وهي نبوة أخرى تكون مختلطة مع النبوة بعيدة المدى والنبوة
األخرى تكون قريبة التحقيق وستحدث عادة قبل نهاية جيل الذين قيلت لهم النبوة البعيدة فعندما
تحدث يصدقوا النبوة البعيدة .وأيضا تكون شاهد الن األولى حدثت فبالتأكيد الثانية ستحدث.
الكتاب المقدس نفسه وضح هذا في
سفر الملوك األول 13
 1: 13و اذا برجل اهلل قد اتى من يهوذا بكالم الرب الى بيت ايل و يربعام واقف لدى المذبح لكي
يوقد

 2: 13فنادى نحو المذبح بكالم الرب و قال يا مذبح يا مذبح هكذا قال الرب هوذا سيولد لبيت
داود ابن اسمه يوشيا و يذبح عليك كهنة المرتفعات الذين يوقدون عليك و تحرق عليك عظام
الناس
 3: 13و اعطى في ذلك اليوم عالمة قائال هذه هي العالمة التي تكلم بها الرب هوذا المذبح
ينشق و يذرى الرماد الذي عليه
 4: 13فلما سمع الملك كالم رجل اهلل الذي نادى نحو المذبح في بيت ايل مد يربعام يده عن
المذبح قائال امسكوه فيبست يده التي مدها نحوه و لم يستطع ان يردها اليه
 5: 13و انشق المذبح و ذري الرماد من على المذبح حسب العالمة التي اعطاها رجل اهلل بكالم
الرب
فهو تكون نبوتين مختلطتين األولى بعيدة المدى وستحدث بعد عدة أجيال مثل موضوع مجيء
يوشيا الذي جاء بعد هذه النبوة بمقدار  350سنة ونبوة ثانية ستحدث في القريب سواء في دقائق
او أيام او سنين ولكن في جيلهم مثل انشقاق المذبح وذري الرماد فلما يروها تتحقق في ايامهم
يصدقون النبوة المستقبلية رغم انها قد ال تحدث في جيلهم ولن يروا تحقيقها.
مثال على هذا نبوة ها العذراء تحبل وهو موضوع هذا الملف ولكن هناك امثلة أخرى مثل
نبوة مزمور  22ما بين داود والنبوة عن المسيح التي ليست عن داود

ونبوة حزقيال  29عن مصر وبين زمن نبوخذنصر كعالمة ونبوة الزمن األخير الواضح وما سيحدث
في مصر
ونبوات متى  24عن الزمان األخير مع خراب اورشليم فعالمة حدثت في سنة  70تؤكد ما سيحدث
في الزمان األخير وما قالته النبوة
وأيضا نبوة  2ملوك  24عن ان الرب يطيل عمر حزقيا  15سنة واعطاه عالمة بالتنبؤ ان الظل
يرجع عشر درجات فيراها فيؤمن بالنبوة المستقبلية
وغيرهم
وهذا نوع من أنواع النبوات الثنائية التي يتميز بها الكتاب المقدس الرائع في نبواته عن أي كتاب
اخر حتى لو في كتاب اخر خمن البعض بمساعدة الشيطان نبوات وصدف بعض منها فالكتاب
المقدس هو الوحيد الذي يحتوي على هذا النوع.
األنبياء هم أتوا للتحذير فلو قالوا نبوة بعيدة المدى فقط سيكون للناس حجة في عدم تصديقهم
ولهذا اغلب نبوات العهد القديم هي ثنائية سواء ثنائية اإلشارة او التحقيق لكي يتحقق مستواها
األول في الجيل الذي يتكلم فيه النبي ومستواها االخر في زمن المسيح .وهذا روعة نبوات الكتاب
المقدس التي ال تقارن حتى لو حاول أحدهم ان يخمن ويدعي انه يتنبأ لو صدف وتحقق بعض
منهم.
مع مالحظة أنى أتكلم عن نبوات ثنائية اإلشارة وليس نبوات ثنائية التحقيق
Double reference not double fulfillment

فثنائية اإلشارة هي نبوتين مختلفتين مكتوبين معا أحدهما قريبة واألخرى بعيدة وتختلف عن ثنائية
التحقيق وهو النبوة الواحدة تتحقق مرتين مرة على الشعب اليهودي مثال ومرة على الرب يسوع
المسيح .فاكرر الكالم هنا عن نبوات ثنائية االشارة
وهذا ما شرحه مفسر يهودي ارنولد فروت
الذي فيه نبوة تتكلم عن حدث يتحقق مرة واحدة مع شخص واحد في مكان واحد وثم معه نبوة
أخرى تسمى كعالمة تتحقق مرة في زمن اخر مع شخص اخر في زمان اخر
ونوع النبوة ثنائية االشارة (او عديدة اإلشارة) هو ينقسم أنواع
1حدث سيحدث قريبا ولكن له توابع أو تسلسل او ظل في المستقبل أي نبوة تبدأ وتستمر
تتسلسل لفترة طويلة
مثل دانيال  26-17 :8ونبوة السبعين أسبوع وغيرها الكثير جدا من النبوات التي تتكلم عن
تسلسل االحداث

 2التنبؤ عن شخص وحدث ويكمل الكالم بدون توضيح انه هناك فاصل زمني لتحقيق بقية النبوة
مثال النبوة الشهيرة سنة مقبولة ويوم انتقام في إشعياء 2-1 :61
ومثالها زكريا  13الينبوع المفتوح والجروح عن المسيح و 9-8الزمان األخير
وأيضا إشعياء  5-1 :11ثم  9- 6ثم 16-11

وأيضا الفاصل في دانيال 44-40 :2
وأيضا دانيال  7والقرن الصغير
وأيضا دانيال  11وانطخيوس وابن الهالك

 3التنبو عن شخص او حدث ويكون معه عالمة سواء مميزة او غير مميزة فالعالمة هي نبوة
قريبة الحدوث والنبوة التي معها لحدث بعد هذا بفترة بينهم فاصل زمني قصير او طويل
كما ذكرت المثال السابق في موضوع  1ملوك  13وموضوع يوشيا ونبوته قبله بقرون والعالمة
وهو النبوة األخرى شق المذبح
ومثال على هذا
نبوة مزمور  22ما بين داود والنبوة عن المسيح التي ليست عن داود
ونبوة حزقيال  29عن مصر وبين زمن نبوخذنصر كعالمة ونبوة الزمن األخير الواضح وما سيحدث
في مصر
ونبوات متى  24عن الزمان األخير مع خراب اورشليم فعالمة حدثت في سنة  70تؤكد ما سيحدث
في الزمان األخير وما قالته النبوة
ونبوة يوؤيل  32-28 :2عن حلول الروح القدس والضربات في الزمان األخير قبل يوم الرب

أيضا نبوة زكريا  :9التي بنت صهيون حتى عدد  8وياتي اإلشارة الثانية بداية من عدد 9
وأيضا نبوة  2ملوك  24عن ان الرب يطيل عمر حزقيا  15سنة واعطاه عالمة بالتنبؤ ان الظل
يرجع عشر درجات فيراها فيؤمن بالنبوة المستقبلية
وغيرهم

ومن هذا النوع الثالث نبوة إشعياء  7التي فيها ها العذراء تحبل وهو موضوع هذا الملف
فعدد  9 -1هو النبوة األولى وهي العالمة القريبة التحقيق ومعها  15و 16للتأكيد الكالم عن زمن
احاز وجيله ويتكلم عن احاز بالمفرد وهو عالمة للنبوة األهم التي في عدد  13و 14ويتكلم
بالجمع عن نبوة المسيح وليس زمن احاز ثم نبوة أخرى من عدد  17وعن الشرور التي سيفعلها
اشور
وهذا ما سأشرحه في الجزء التالي

ثانيا عالقة النبوة عن عمانوئيل بالنبوة السابقة عن احاز
حاول البعض سواء بدون فهم وال دراسة او فقط للهجوم ان يقول ان هذه النبوة كلها يجب ان
تتحقق في خالل  65سنه من كالم اشعياء وهذا كالم خطأ تماما فهي مركبة من عدة نبوات
نستطيع ان نقسمها نبوتين األولى من نوع ثنائية االشارة من  16-1في هذه االعداد نبوة ثنائية

اإلشارة من  9-1للزمن القريب  65سنة وتوضح انها اكتملت و 16تأكيدها واالشارة الثانية للزمن
البعيد  13و 14و 15ومن  17نبوة أخرى مستقلة تدخل مع االصحاح  8وتكمل الى  9وهي أيضا
ثنائية اإلشارة وبها تسلسل احداث وسأقدمها وعالقتها باشعياء  14 :7و 6 :9في ملف اخر
ندرس معا النبوة األولى ثنائية اإلشارة باختصار
سفر اشعياء 7
والنبوة االولي هي عن خراب افرايم وقد شرحتها تفصيال في ملف هل اخطأ اشعياء في نبوته عن
خراب افريم
وهي كالتالي
 1 :7و حدث في ايام احاز بن يوثام بن عزيا ملك يهوذا ان رصين ملك ارام صعد مع فقح بن
رمليا ملك اسرائيل الى اورشليم لمحاربتها فلم يقدر ان يحاربها
أي النبوة قيلت في زمن احاز عندما جاء رصين ملك ارام ومعه فقح ملك السامرة لمحاربة اورشليم
مملكة الجنوب
 2 :7و اخبر بيت داود و قيل له قد حلت ارام في افرايم فرجف قلبه و قلوب شعبه كرجفان شجر
الوعر قدام الريح
 3 :7فقال الرب الشعياء اخرج لمالقاة احاز انت وشارياشوب ابنك الى طرف قناة البركة العليا الى
سكة حقل القصار

المالحظة االولى ان هناك صبي مع احاز وهو شارياشوب ابن إشعياء وسنعرف دوره الحقا
 4 :7وقل له احترز واهدا ال تخف وال يضعف قلبك من اجل ذنبي هاتين الشعلتين المدخنتين
بحمو غضب رصين وارام وابن رمليا
 5 :7الن ارام تامرت عليك بشر مع افرايم و ابن رمليا قائلة
 6 :7نصعد على يهوذا و نقوضها و نستفتحها النفسنا و نملك في وسطها ملكا ابن طبئيل
 7 :7هكذا يقول السيد الرب ال تقوم ال تكون
 8 :7الن راس ارام دمشق و راس دمشق رصين و في مدة خمس و ستين سنة ينكسر افرايم
حتى ال يكون شعبا
 9 :7و راس افرايم السامرة و راس السامرة ابن رمليا ان لم تؤمنوا فال تامنوا
وهنا تنتهي النبوة األولى الواضحة المباشرة الخاصة بافرايم والتي ستستخدم كعالمة للتالي فهي لو
تحققت في  65سنة فبكل تأكيد اإلشارة الثانية ستتحقق حتى ولو بعد عدة قرون.
والنبوة االولي عن  65سنة باختصار تتكلم عن مراحل الهجوم على السامرة الثالث وشرحتها
بشيء من التفصيل وتأكيد حدوثها بدقة في
هل اخطأ اشعياء في نبوته عن خراب افرايم ؟  2ملوك  10 :18و اشعياء 8 :7
لمن يريد ان يعود اليه ويتأكد من دقة حدوثه

وهذه النبوة وتحقيقها في نفس الجيل في حياة شارياشوب هي عالمة لإلشارة الثانية في النبوة
واسميها مجا از النبوة الثانية

وتبدأ النبوة الثانية الخاصه بيهوذا التي يأتي منها ميالد عمانوئيل من العذراء
والنبوه الثانيه وهي مستقله تماما ومنيا ولكن يؤكدها اإلشارة األولى وهي حبل العذراء وميالد
عمانوئيل ويؤكد الكتاب انهما منفصلين بكلمة
 10 :7ثم عاد الرب فكلم احاز قائال
اذا الكالم االول انتهي تماما ويبدا بنبوة اخري اخبر بها اشعياء احاز في وقت اخر
 11 :7اطلب لنفسك اية من الرب الهك عمق طلبك او رفعه الى فوق
واهلل يوجه كالمه الحاز معاتبا له ان التجأ الي ملك اشور ليعينه علي فقح ورصين االرامي ويريد
الرب ان يعطي الحاز فرصه توبه وان يتكل علي الرب فيقول له اطلب اية وعمق طلبك لكي يثق
بالرب
 12 :7فقال احاز ال اطلب و ال اجرب الرب
ولكن لالسف احاز كان يثق بملك اشور والهته اكثر من الرب وهذه خطية

ولكنه يخشي اشعياء رجل اهلل القوي فيقول له باسلوب محترم انه لن يطلب ولن يجرب ولكن في
قلبه ان لن يتراجع عن اتفاقه مع ملك اشور ولو كان بالفعل امين في اقواله ويعني المعني
الظاهر من الكالم لكان ترك اتفاقه مع اشور ولم يستعن به ليحميه ضد رصين االرامي
 13 :7فقال اسمعوا يا بيت داود هل هو قليل عليكم ان تضجروا الناس حتى تضجروا الهي ايضا
وهنا اشعياء يتكلم ويقول معاتبا احاز ةالشعب بانهم يزعجون االنبياء باشياء غير مهمة ولكن في
االمور المهمة يتكلوا علي االنبياء الكذبه واحاز يتكل علي الهة اشور
فهم ال يلتجؤا للرب في االمور التي يجب ان يذهبوا فيها اليه
وهنا نفهم ان الرب سيتكلم عن امر عظيم جدا وليس امر عادي  .امر سيكون اهم من شعب
اسرائيل كله وموقفه من اشور او السبي امر سيترتب عليه خالص اعظم من اي خالص يعطيه
ملك ارضي فالخالص الذي يمثله ملك اشور واالستعانه به ال يقارن بعمق وعلو الخالص الذي
سيعطيه الرب االله ومالحظه ان الهي في العدد هو ايلوهيم في العبري
ونبدا نتشوق الي العطية التي سيهبها ايلوهيم
والنبوه والعطيه هي
 14 :7و لكن يعطيكم السيد نفسه اية ها العذراء تحبل و تلد ابنا و تدعو اسمه عمانوئيل
وهذه شرحتها سابقا في
هل نبوة عمانوئيل ليست عن الرب ؟ اشعياء 14 :7

ابدا الجزء التالي من النبوة وهو عما بعد زمان قتل فقح ورصين
مع مالحظة ان إشعياء هو عنده ابن بالفعل كما رأينا وهو شار ياشوب وتكلمت في ملفات
مستقلة بالتفصيل عن ان كلمة علماه هي عذراء بارثينوس فال يصلح ان يقال عن زوجة اشعياء
فهي ليست عذراء ألنها انجبت وهي أيضا ليست شابة الن عندها غالم على األقل وهو
شارياشوب
فاألعداد ال تتكلم عن ابن من ابناء إشعياء
 15 :7زبدا و عسال ياكل متى عرف ان يرفض الشر و يختار الخير
ال يزال الكالم عن المسيح اي انه يكبر في زمن ليس انتصار اليهود ولكن في زمن اليهود يكونوا
ازالء تحت حكم اجنبي فياكل زبد وعسل بسبب الفقر ( ونفهم هذا من عدد  21و  ) 22فالزبد الن
البهائم ال تنجب كثير فيتبقي لبن كثير لصنع الزبد والعسل الن االرض الزراعيه اصبحت بريه ينمو
فيها النحل البري وينتج عسل بري كثير
وملحوظه الزبد والعسل الزبد خالصة الطعام الحيواني والعسل هو خالصة الطعام النباتي.إذا هو
يشاركنا كل طعامنا فهو سيكون له ناسوت حقيقي مثلنا
والمسيح بالفعل جاء ليس من الرؤساء ولكن من ابناء داوود فقراء الشعب تحت حكم أجنبي قاس
وكان الخير قليل .فرغم انه ابن داود ورغم انه الملك االبدي مثل النبوات الكثيرة التي تؤكد هذا
ومثل إشعياء  8 :8و  6 :9التي تأتي بعد هذه وتشرح أكثر ورغم هذا سيكون فقير

وجملة يرفض الشر لفظيا النه سيكون بدون خطيه فاي انسان به طبيعة الخبر وطبيعة الشر
ولكن هذا االنسان له السلطان ان يختار ان تكون طبيعته البشريه طبيعة الخير فقط ويرفض ان
تكون طبيعته البشريه بها اي شر وهذا ايضا اثبات لتفرد عمانوئيل الذي شابها في كل شيء بال
خطية وهذا ال ينطبق على أي بشر
وهذا ال يصلح عن شارياشوب الن شارياشوب ليس بال خطية ولهذا دقة العدد  15عن المسيح
انه يرفض الشر وفي العدد التالي  16الذي سيتكلم فيه عن شاريشوب انه قبل ان يعرف يرفض
الشر وهذا فرق بين االثنين.
ثم بعد هذا تبدأ تأكيد العالمة األولى التي هي تؤكد اإلشارة الثانية
فيتكلم عن الصبي الذي في يد إشعياء
 16 :7النه قبل ان يعرف الصبي ان يرفض الشر ويختار الخير تخلى االرض التي انت خاش من
ملكيها
الكالم هنا يتحول ويصبح عن الصبي هو عن شارياشوب قبل ان يكبر ويصل لمرحلة االختيار
يموت الملكين رصين وفقح وهذا حدث بعد  3سنين فتغلث فالسر قتل رصين وأخذ دمشق ( 2مل
 )9 :16كما قَتَل هوشع بن إيلة فَ ْقح بن رمليا وملك عوضا عنه ( 2مل  )30 :15بعد هذه النبوة
بثالث سنوات تماما.

وايضا هو لو عن المسيح سيأتي بعدما يقتل فقح ورصين الملكين الذين تكلم عنهما اشعياء فقبل
ان يتجسد يقتل فقح ورصين بزمن طويل فهو ليس في زمنهم ولكن بعدهم بفتره .ولكن بطريقة
مباشرة عن شارياشوب
وبهذا تكتمل النبوة ثنائية اإلشارة والتي فيها
إزالة الملكين فقح ورصين قبل ان يعرف شارياشوب الخير من الشر في خالل  3سنين.
وأيضا محيت السامرة في  65سنة وهي العالمة
وتحقق ميالد عمانوئيل من عذراء وهو السيد الذي اعطى نفسه اية بعد هذا بأكثر من سبع قرون
وهي اإلشارة الثانية
وكما شرح ادم كالرك ان كلمة كي כי هنا التي ترجمت النه هي في الحقيقة فاصل لتوضيح انه
يفصل بين عدد  14و 15وبين عدد  .16وبالحقيقة عندما نختبر اللفظ فنجده ال يعني فقط الن
ولكن أيضا يأتي بمعنى ولكن وغيرها من المعاني
قاموس سترونج
H3588
ּכי
kı̂y

kee

A primitive particle (the full form of the prepositional prefix) indicating

causal relations of all kinds, antecedent or consequent; (by implication)
very widely used as a relative conjugation or adverb; often largely modified
by other particles annexed: - and, + (forasmuch, inasmuch, where-) as,
assured [-ly], + but, certainly, doubtless, + else, even, + except, for, how,
(because, in, so, than) that, + nevertheless, now, rightly, seeing, since,
surely, then, therefore, + (al-) though, + till, truly, + until, when, whether,
while, who, yea, yet,
 بينما تأكيد ولكن، و:عالقات مؤقتة من كل األنواع بدون ترتيب او بترتيب وهو تغيير عن السابق
....تأكيد حتى فيما عدا ألجل
وأيضا قاموس براون
H3588
ּכי
kı̂y
BDB Definition:
1) that, for, because, when, as though, as, because that, but, then,
certainly, except, surely, since

هذا الجل بسبب عندما كذلك بسبب ولكن عندما تأكيد استثناء....
فالكلمة في بداية العدد هي فاصل بين السابق الذي عن المسيح والعدد الذي هو عن شاريشوب
او كما قال المفسرين عن األطفال الصغار في هذا الزمان أي قبل ان يكبروا ستخلى األرض من
فقح ورصين وهذا حدث في ثالث سنوات

ثم بعد هذا تبدأ نبوة أخرى
 17 :7يجلب الرب عليك وعلى شعبك وعلى بيت ابيك اياما لم تاتي منذ يوم اعتزال افرايم عن
يهوذا اي ملك اشور
وهو عقاب الحاز وما فعله فيقول الرب الحاز ما سيتم والشرور التي ستاتي على الشعب بسبب
شر احاز وسوف تستمر الى زمن المسيح .وهو إشارة بعيدة عن ان عمانوئيل يأتي بعد اتعاب
كثيرة تبدأ من اشور في زمن احاز وتستمر فهو ايضا بعد السبي وايضا الرجوع من السبي وهو
ايام اعتزال افرايم عن يهوذا وهم السامريين الذين بعد العوده من السبي لم يعرفوا ان يثبتوا
انسابهم فرفضوا من اليهود.
ولكنها بطريقة مباشرة عن االتعاب التي ستتوالى بداية من هجوم ملك اشور الذي سينقلب
ويتحول من صديق الحاز الى عدو وهذا حدث وأخرب الكثير جدا وسبب ضيق مستمر فهو بعد
هذا دمر واحرق  46مدينة من مدن يهوذا واستمر التخريب.

وأيضا في زمن ابنه حزقيا اتى سنحاريب وكان في أيام حزقيا اتعاب كثيرة ثم استمرت االتعاب
تتزايد حتى اتى نبوخذ نصر والسبي وبعدها فقدوا كل سلطان وعاشوا في اتعاب حتى المسيح

ثم يبدا يتكلم اشعياء كيفية حدوث الخراب وهذا امر مختلف عن النبوة السابقة
 18 :7و يكون في ذلك اليوم ان الرب يصفر للذباب الذي في اقصى ترع مصر و للنحل الذي في
ارض اشور
ويقصد بها ان الصراع الضخم بين جيش مصر وجيش اشور سيتم على ارض يهوذا وهذا حدث
على يد اشور وأيضا لما سيطر ملك بابل على اشور وخضعت له جيوش اشور وحارب ملك مصر
في قرقميش
 19 :7فتاتي و تحل جميعها في االودية الخربة و في شقوق الصخور و في كل غاب الشوك و
في كل المراعي
 20 :7في ذلك اليوم يحلق السيد بموسى مستاجرة في عبر النهر بملك اشور الراس و شعر
الرجلين و تنزع اللحية ايضا
 21 :7و يكون في ذلك اليوم ان االنسان يربي عجلة بقر و شاتين
 22 :7و يكون انه من كثرة صنعها اللبن ياكل زبدا فان كل من ابقي في االرض ياكل زبدا و
عسال

 23 :7و يكون في ذلك اليوم ان كل موضع كان فيه الف جفنة بالف من الفضة يكون للشوك و
الحسك
 24 :7بالسهام و القوس يؤتى الى هناك الن كل االرض تكون شوكا و حسكا
 25 :7و جميع الجبال التي تنقب بالمعول ال يؤتى اليها خوفا من الشوك و الحسك فتكون لسرح
البقر و لدوس الغنم
وكل هذا ينطبق على زمن االتعاب من بعد ما سيحدث في جيل شاريشوب وما بعده واستمرار
االتعاب حتى يأتي عمانوئيل
فكل هذا يؤكد ان المسيح سياتي بعد السبي والرجوع من السبي ألنهم لما يعودوا من السبي
ستكون االرض فقيره فياكلون زبد وعسل ومليئه بالوحوش فيضطرون ان يدافعون بالقوس والسهم
وايضا االرض ال تعطي غله النها مليئه بالشوك والحسك

هذا رد مختصر على من يحاول ان يشكك في هذه النبوه التي تقف شاهدا مع نبوات كثيرة اخري
على شهادة العهد القديم للرب يسوع المسيح مهما وتهدم محاوالت كل المشككين

والمجد هلل دائما

