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نبوة يأخذ الشيطان بحيلته
ايوب 13 :5
) (SVDاآلخذ الحكماء بحيلتهم فتتهور مشورة الماكرين.
واكد انها نبوة اقتباس العهد الجديد لها في
كورنثوس االولي 19 :3

.» «اآلخذ الحكماء بمكرهم:(ألن حكمة هذا العالم هي جهالة عند هللا ألنه مكتوبSVD)
وبدراسة االقتباس
13 :5 ايوب
(SVD) .اآلخذ الحكماء بحيلتهم فتتهور مشورة الماكرين
H6193 in their own craftiness:
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H3920 He taketh
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H6098 and the counsel

ועצת

(KJV) He taketh the wise in their own craftiness: and the counsel of the
froward is carried headlong.
(LXX) ὁ καταλαμβάνων σοφοὺς ἐν τῇ φρονήσει, βουλὴν δὲ
πολυπλόκων ἐξέστησεν·
(Brenton) who takes the wise in their wisdom, and subverts the counsel of
the crafty
19 :3 كورنثوس االولي
(SVD) .» «اآلخذ الحكماء بمكرهم:ألن حكمة هذا العالم هي جهالة عند هللا ألنه مكتوب
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(KJV) For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is
written, He taketh the wise in their own craftiness.
العبري يتطابق مع العهد الجديد وهما يختلفوا مع السبعينية في تعبيرين االخذ بدل من السبعينية الحاصل
وايضا تعبير مكرهم بدل من السبعينية حكمتهم
فهو فئة 2

نبوات يتكلم فيها أيوب عن نفسه ولكن الوصف ال ينطبق عليه
فمثل يعاقبونه رغم انه بدون خطايا
سفر ايوب 13
َعلِ ْم ِني َذ ْن ِبي َو َخ ِطَّي ِتي.
َ : 23ك ْم لِي ِم َن اآل َثا ِم َواْل َخ َ
ط َايا؟ أ ْ

نبوة عن ان قدميه ستوضع في المقطرة

سفر ايوب 13
ِ
يع مسالِ ِكيَ ،و َعَلى أُص ِ
َ : 27ف َج َعْل َت ِر ْجَل َّي ِفي اْل ِم ْق َ ِ
ول ِر ْجَل َّي َنَب ْش َت.
ُ
طَرةَ ،و َال َح ْظ َت َجم َ َ َ
وهذا لم يحدث مع أيوب ولكن مع المسيح

من وقت ما يبدأ خدمته هو يتعب كثيرا في حياته ويكون عمره قصير
سفر أيوب 1 :14
ِ ِ
ان َت َعًبا.
ان َم ْوُل ُ
يل األََّيامِ َو َش ْب َع ُ
«اَ ِإل ْن َس ُ
ود اْل َمْرأَةَ ،قل ُ
وأيضا لم يحدث مع أيوب ولكن مع الرب يسوع المسيح

نبوة أن المسيح يموت بسرعة ويعبر عنه االلم سريعا
سفر ايوب 14
ير ِبا ْن ِته ِ
ِ
ِ
َن ُيسَّر َكاأل ِ
َج ِ
اء َي ْو ِم ِه.
َ : 6فأَ ْقصْر َع ْن ُه لَي ْس َت ِر ْ
َ
يحِ ،إَلى أ ْ َ

وأيضا نبوة أخرى تأكد ان كل جماعته تخرب وتتبدد
سفر ايوب

 7 :16انه االن ضجرني خربت كل جماعتي
 8 :16قبضت علي وجد شاهد قام علي هزالي يجاوب في وجهي
 9 :16غضبه افترسني و اضطهدني حرق علي اسنانه عدوي يحدد عينيه علي

وأيضا يلطمونه على فكه ويجتمعوا عليه ويعايرونه
سفر أيوب 16
 10 :16فغروا علي افواههم لطموني على فكي تعييرا تعاونوا علي جميعا
أيوب لم يحدث معه هذا .والحقيقة لما وجه ايوب نظره الي هللا نجد ان كالمه يحمل في طياته نبوة واضحة
عن المسيح
فالحقيقة ايوب لم يلطم ولكن هذا نبوة عن الظلم الذي سيتعرض له المسيح الجل فدائنا وخالصنا والتعيرات
التي تعرض لها واالشرار كلهم اجتمعوا عليه في وقت محاكماته والصلب.
إنجيل متى 67 :26
ِ
ِ ِ
ِ
وه
آخُرو َن َل َ
وهَ ،و َ
ط ُم ُ
حيَنئ ٍذ َب َص ُقوا في َو ْج ِهه َوَل َك ُم ُ

نبوة أن االب سيسمح لالشرار ليصلبوه

ايوب 16
َ : 11د َفع ِني هللا ِإَلى َّ
طَر َح ِني.
َشَر ِار َ
الظالِمَِ ،وِفي أ َْي ِدي األ ْ
َ َ ُ
وبالفعل من يري يظن ان االب ترك المسيح في يد الظلم

وأيضا نبوة انه بدون خطية
سفر ايوب 16
ال ِتي َخالِ َصة.
َ : 17م َع أََّن ُه َال ظُْل َم ِفي َي ِديَ ،و َص َ

نبوة انهم سيبصقون على وجهه
سفر ايوب 17
لش ُع ِ
ال لِ ُّ
وبَ ،و ِصْر ُت لِْلَب ْص ِق ِفي اْل َو ْج ِه.
: 6أ َْوَق َف ِني َم َث ً
وأيضا هذا لم يحدث مع أيوب

وحتى اقرباؤه يتخلوا عنه
سفر ايوب

 7 :19ها اني اصرخ ظلما فال استجاب ادعو و ليس حكم
 8 :19قد حوط طريقي فال اعبر و على سبلي جعل ظالما
 9 :19ازال عني كرامتي و نزع تاج راسي
 10 :19هدمني من كل جهة فذهبت و قلع مثل شجرة رجائي
 11 :19و اضرم علي غضبه و حسبني كاعدائه
 12 :19معا جاءت غزاته و اعدوا علي طريقهم و حلوا حول خيمتي
 13 :19قد ابعد عني اخوتي و معارفي زاغوا عني
 14 :19اقاربي قد خذلوني و الذين عرفوني نسوني
 15 :19نزالء بيتي و امائي يحسبونني اجنبيا صرت في اعينهم غريبا

وأيضا نبوة انه بعد الموت يقوم
سفر أيوب 19
 25: 19اما انا فقد علمت ان وليي حي و االخر على االرض يقوم
 26: 19و بعد ان يفنى جلدي هذا و بدون جسدي ارى هللا
 27: 19الذي اراه انا لنفسي و عيناي تنظران و ليس اخر الى ذلك تتوق كليتاي في جوفي

نبوة عن أن صلبه سيكون قرب القبور وسيقاد الي هناك وبعد دفنه سيحرسون قبره
سفر أيوب 21
ُ 21: 32ه َو ِإَلى اْل ُق ُب ِ
ور ُيَق ُادَ ،و َعَلى اْل َم ْد َف ِن ُي ْس َهُر.

وأيضا نبوة أخرى انه بدون خطية
سفر أيوب 23
ِ
ف َ ِ
َخر ُج َك َّ
الذ َه ِب.
: 10أل ََّن ُه َي ْع ِر ُ
ط ِريقيِ .إ َذا َجَّرَبني أ ْ ُ

المسيح هو المخلص ويضع حد للظلمة
سفر أيوب 28
 3: 28قد جعل للظلمة نهاية و الى كل طرف هو يفحص حجر الظلمة و ظل الموت
واكد اليهود انها عن المسيح
مدراش راباه تكوني 47
Job 28:3 .

Midrash Rabbah, Genesis XCVII, 13. New Version.
… R. Johanan said: … Tiberias will confer [greatness] upon the Messiah … And
why will all this happen? Because the Holy One, blessed be He, has set a limit to
the sufferings of the righteous in the world. Then will the time have arrived for the
endless retribution of the wicked and the end of the sufferings of the righteous,
which sufferings He will remove from the world, as it says, He setteth an end to

darkness (Job XXIII, 3).

وأيضا نبوة أخرى عن البصق
30 سفر أيوب
ِ
ِ
ِ
.ام َو ْج ِهي َل ْم ُي ْم ِس ُكوا َع ِن اْلَب ْص ِق
َ َم
َ  َوأ، َي ْب َتع ُدو َن َعني. َي ْكَر ُهوَنني: 10

نبوة ان يوسف النجار لن يعرف العذراء
31 سفر ايوب
 عهدا قطعت لعيني فكيف اتطلع في عذراء1 :31
فأيوب وهو متقدم العمر ال يقول هذا عن نفسه فقط بل بروح النبوة عن يوسف النجار

يظلم في محاكمته ويكذبوا كالمه ويجرح
34 سفر أيوب
ِ َ  ِع ْند مح: 6
ِ الش َف
ِ  جر ِحي ع ِديم.ُك َّذب
.اء ِم ْن ُدو ِن َذ ْن ٍب
َُ َ
ْ ُ ُ َ اك َمتي أ
ُ َ

نبوة انه يدين األشرار
38 سفر أيوب
 و يمنع عن االشرار نورهم و تنكسر الذراع المرتفعة15: 38
واكد اليهود انها عن زمن المسيح
Job 38:15.
Babylonian Talmud, Hagigah 12a.
… He arose and hid it from them, for it is said: But from the wicked their light is

withholden. And for whom did he reserve it? For the righteous in the time to
come, for it is said: And God saw the light, that it was good, (Gen. 1:4) and

’good’’ means only the righteous, for it is said: Say ye of the righteous that he is
good (Isa. 3:10).

The Talmudic footnote after “time to come” says: ‘i.e. the Messianic era cf. Aboth
’II, 16.

ففي االم أيوب قال هذه النبوات بروح النبوة ولم تحدث معه ولكن بوضوح انطبقت على الرب يسوع المسيح

والمجد هلل دائما

