سر في نبوة عجيبا مشي ار في كلمة لنمو يوضح
ميالده من عذراء ،إشعياء  7 :9واشعياء :7
 14وتكوين 3

Holy_bible_1

تكلمت سابقا في ملف
نبوة عجيبا مشي ار الها قدي ار والشبهات المثارة حولها  ,اشعياء 6 :9
وأيضا
هل نبوة عجيبا مشي ار الها قدي ار هي نبوة عن رسول االسالم ؟ اشعياء 6 :9
وأيضا
كيف يلقب اشعياء المسيح بلقب االب االبدي رغم انه اقنوم االبن ؟ اشعياء 6 :9
هو نبوة واضحة عن الرب يسوع المسيح وإعالن واضح لالهوته

سفر اشعياء 9
 6 :9النه يولد لنا ولد و نعطى ابنا و تكون الرياسة على كتفه و يدعى اسمه عجيبا مشي ار الها
قدي ار ابا ابديا رئيس السالم
فترتيب القابه هو
اسمه عجيبا وهو اعلن هذا االسم من اوقات ظهورات المسيح في العهد القديم الكريستوفانيا مثلما
اعلنه ليعقوب ومنوح وغيرهم
سفر القضاه 13
يب؟».
ال َل ُه َمالَ ُك َّ
اسمي َو ُه َو َعج ٌ
َل َعن ْ
الرب« :ل َما َذا َت ْسأ ُ
َ 18فَق َ
وح َج ْد َي اْلم ْع َزى َو َّ
وح
َص َع َد ُه َما َعَلى َّ
َ 19فأ َ
الص ْخَرة ل َّلربَ .ف َعم َل َع َمال ً َعج  ًيبا َو َمُن ُ
َخ َذ َمُن ُ
الت ْقد َم َة َوأ ْ
ظَران.
امَأرَُت ُه َيْن ُ
َو ْ
الرب َصع َد في َلهيب اْل َم ْذَبح،
الس َماء ،أ َّ
َن َمالَ َك َّ
ان عْن َد ُص ُعود َّ
َّللاِيب َعن اْل َم ْذَبح َن ْح َو َّ
َ 20ف َك َ
طا َعَلى َو ْج َهْيه َما إَلى األَْرض.
ظَرانَ .ف َسَق َ
امَأَر ُت ُه َيْن ُ
َو َمُن ُ
وح َو ْ
الرب.
وح أََّن ُه َمالَ ُك َّ
َ 21وَل ْم َي ُع ْد َمالَ ُك َّ
امَأرَته .حيَنئ ٍذ َعَر َ
ف َمُن ُ
اءى ل َمُن َ
وح َو ْ
الرب َي َتَر َ
للا»
المَأرَتهَ« :ن ُم ُ
ال َمُن ُ
وت َم ْو ًتا أل ََّنَنا َق ْد َأرَْيَنا َ
وح ْ
َ 22فَق َ
وتاكيد انه للرب وحده
سفر المزامير 18 :72

الصان ُع اْل َع َجائ َب َو ْح َد ُه
ُمَب َار ٌك َّ
يلَّ ،
للا إ ُ
له إ ْسَرائ َ
الر ُّب ُ

سفر المزامير 14 :77
الصان ُع اْل َع َجائ َب َ .عَّرْف َت َبْي َن ُّ
الش ُعوب ُق َّوَت َك.
له َّ
أَْن َت اإل ُ

سفر المزامير 10 :86
للا َو ْح َد َك
أل ََّن َك َعظ ٌ
يم أَْن َت َو َصان ٌع َع َجائ َب .أَْن َت ُ

سفر المزامير 3 :96
َحد ُثوا َبْي َن األُمم بم ْجدهَ ،بْي َن َجميع ُّ
الش ُعوب ب َع َجائبه
َ َ
وغيرها الكثير
مشي ار النه هو لحده مشي ار وال مشير له
سفر إشعياء 13 :40
الربَ ،و َم ْن ُمش ُيرُه ُي َعل ُم ُه؟
وح َّ
اس ُر َ
َم ْن َق َ

الها قدي ار وهذا وحدانيه في الجوهر النه واحد مع االب في الجوهر وهو االله الحق من االله الحق
وهذا لقب الهي ولم يطلق ايل جيبور على بشر
אל גבור
سفر التثنية 17 :10
ألن الرب إلهكم هو إله اآللهة ورب األرباب اإلله العظيم الجبار المهيب الذي ال يأخذ بالوجوه وال يقبل
رشوة
האל הגבר
سفر اشعياء 21 :10
ترجع البقية بقية يعقوب الى للا القدير
אל גבור
والمسيح اكد انه للا القدير
سفر إرميا 6 :23
الر ُّب بُّرَنا.
اس ُم ُه َّالذي َي ْد ُعوَنهُ به َّ :
في أََّيامه ُي َخَّل ُ
يل آم ًناَ ،وه َذا ُه َو ْ
ص َي ُهوَذاَ ،وَي ْس ُك ُن إ ْسَرائ ُ

ابا ابديا ولقب ابا ابديا هو يفهم اب االبدية و اب الي االبد ايضا

المسيح هو بالفعل اب لالبديه وهو واجدها
إنجيل يوحنا 3 :14
َكو ُن أََنا َت ُكوُنو َن أَْن ُت ْم أَْي  ًضا،
َع َد ْد ُت َل ُك ْم َم َك  ًانا آتي أَْي  ًضا َوآ ُخ ُذ ُك ْم إَل َّيَ ،ح َّتى َحْي ُث أ ُ
َوإ ْن َم َضْي ُت َوأ ْ

رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 10 :2
يس
َجله اْل ُك ُّل َوبه اْل ُك ُّلَ ،و ُه َو ٍ
آت بأَْبَن ٍ
ين إَلى اْل َم ْجد ،أ ْ
ق ب َذ َ
اء َكثير َ
اك َّالذي م ْن أ ْ
أل ََّن ُه الَ َ
َن ُي َكم َل َرئ َ
َخالَصه ْم باآلالَم

رئيس السالم وهذا ما أعلنه المسيح بوضوح
إنجيل يوحنا 27 :14
وب ُك ْم َوالَ َتْرَه ْب
يك ْم أََنا .الَ َت ْض َ
ُعط ُ
ُعط ُ
س َك َما ُي ْعطي اْل َعاَل ُم أ ْ
« َسالَ  ًما أَ ْتُر ُك َل ُك ْم َ .سالَمي أ ْ
طر ْب ُقُل ُ
يك ْم َ.لْي َ
واكرر ان العدد يتكلم عن تجسد للا فبعد ان تكلم عن ميالده بالجسد وكونه ابنا وهذا االبن يحمل
الرياسة على كتفه فهو عود الصليب فيبدأ يخبر بألقابه
إذا قبل ان يقول عنه ابا ابديا أخبر انه ابن

واتي الى العدد المهم الذي فيه السر
 7 :9لنمو رياسته وللسالم ال نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر
من االن الى االبد غيرة رب الجنود تصنع هذا
وهنا بعد ان اعلن الهوته وانه هو العجيب المشير االله القدير االب االبدي رئيس السالم يتكلم
عن انه عندما ياتي سيكون ابن داود
النبوة عن ميالد المسيح الذي يقول عنه العدد يولد لنا اي الجلنا ولد وهو اقنوم االبن يتخذ جسد
الجلنا
ونعطي ابنا الن المسيح اعطي ان يولد من عذراء ولم يكن من زرع بشر او برغبة رجل
ولهذا ترجمة المؤسسه اليهودية كتبت
;For a child is born unto us, a son is given unto us
فهو يعطي لنا من وقت الميالد باعالن انه ليس من زرع بشر

ولكن االمر المهم جدا انه كلمة لنمو לםרבה ليمربيه وجد بها سر وهو حرف الميم العبري
لمن يعرف العبري ان يوجد شكلين لحرف الميم العبري
الميم المفتوحة מ وهي التي تاتي في بداية ووسط الكلمة
والميم المقفولة ם التي تأتي في نهاية الكلمة

ولكن هنا أتت ميم المقفولة في وسط الكلمة
واليهود يعرفون أنه لو جاءت مضمومة اثناء الكلمة هي إشارة هامة لشيء مخالف
ومنها فهم اليهود ان المسيا سياتي من رحم مغلق أي عذراء الن الميم في العبري هي تعني بحر
ورحمة الن كل حرف في العبري له معنى مثل اليف راس بيت هو بيت وهكذا وميم هو مايم أي
مياه ورحم فقال بعض اليهود ان المسيا سياتي من رحم مغلق أي عذراء
ولكن أيضا البعض االخر قال ان صورة عكسية حدثت في نحميا  13 :2واتت الميم في نهاية
الكلمة مفتوحة الن اسوار اورشليم منهدمة واورشليم وفتوحة فقال ان هذا عن اورشليم ستكون
مغلقة في زمن المسيا ولكن بالطبع كالم المجموعة االولة هو الذي أصاب وبالفعل كان هذا سر
رائع إشارة لغوية الى ميالد المسيح من عذراء ويؤكد ما قاله أيضا اشعياء
سفر اشعياء 7
 14: 7و لكن يعطيكم السيد نفسه اية ها العذراء تحبل و تلد ابنا و تدعو اسمه عمانوئيل
انه يعني لفظيا عذراء النه ال يولد من زرع بشر
ويؤكد ان هذا مفهوم الكتاب المقدس
فمثال في تكوين  3نسل المرأة يسحق راس الحية
عند اليهود ال ينسب النسل للمرأة بل للرجل رغم ان الولد يأخذ الجنسية اليهودية من االم ولكنه
ينسب لالب ولهذا نسل المراة يعني انه بدون اب ينسب له

ولهذا اسم حواء من امرئ اخذت
امر مهم اخر وهو أهمية الميالد العذري
 1لكيال يكون حامل للخطية فيأتي بسر تجسد بدون زرع بشر من عذراء
 2لكي يحل مشكلة لعنة يهوياكين الذي ال يأتي من نسله ملك أي ال يأتي ملك من أبناؤه
الجسديين
ويستمر الكتاب المقدس مليء باالسرار

والمجد هلل دائما

