
ان يسوع بحزن واضح كما انه دخل في   
فناء المعبد واالستطالع االضطراب. في كل ناحية 

ورأى األقالم الحيوانات مليئة التضحية وسمع 
صراخ الباعة والمساومة مع زيارة الحجاج ألعلى 
سعر. وهديل الحمام ، ثغاء األغنام وخوار الثيران 

تختلط مع روائح من الفناء على شكل حفل 
موسيقي من الفوضى.

هرج ومرج وكان هذا أبدا خطة اهلل. عندما بنى 
سليمان الهيكل األول في القدس ، كان هناك 

مثل هذا االحترام لبيت اهلل التي 
يمكن أن يسمع وال حتى صوت 

المطرقة أثناء بنائه.وقبل القطع 
كل الحجارة وألواح أخرى ، ثم 

تعرض على موقع المعبد وتجميع 
بهدوء )1 ملوك 7:6(.

يسوع وجدت حفنة من األسالك 
المستخدمة لكبح جماح الخراف 
وتعادل لهم في جلد صغيرة. ثم 

دعا ابن اهلل في مثل نغمات البوق 
: "َأْخِرُجوا َهِذِه ِمْن ُهَنا. اَل َتْجَعُلوا 

َجاَرِة." يوحنا 16:2.  َبْيَت َأِبي َبْيتًا ِللتِّ
اَلِة  "َمْكُتوٌب: ِإنَّ َبْيِتي َبْيتًا ِللصَّ

ا َأْنُتْم َفَجَعْلُتُموُه َمَغاَرَة  ُيْدَعى. َأمَّ
ُلُصوٍص." متى 13:21.

االنتقال من كشك واحد آلخر 
، ثم أطلق سراحه والحيوانات 

وقلبوا طاوالت ومكاتب الصرافة. 

شعروا بإنهم كانوا في وجود القدرة الكليه ، 
وفروا من التجار المذعورين من فناء المعبد دون 

النظر الى الوراء. أراد يسوع أكثر من أي شيء 
آن يكون لدي الناس مفهوم واضح للمحبة اآلب 

السماوي والنقاء. هذا هو السبب في أنه كسر قلبه 
لرؤية المعبد المقدسة تحولت إلى سوق البراغيث.

سنوات عديدة سابقة ، وكان النبي دانيال تنبأ 
لوقت آخر عندما يكون مدنس المعبد ، سوف تشوه 

حقيقة اهلل ، وشعبه المظلوم. ومرة أخرى ، فإن 
الرب يأتي لتطهير مالذا له.

يوحنا 13:2-17القصة . . .

الدرس
امأل الفراغات بعد قراءة كل نص من الكتاب المقدس.

 1.  وكان دانيال رؤية مدهشة الذي رأى كبش مع اثنين من القرون 
)دانيال 1:8-4(. الذين ال يمثلون هذا الكبش؟

�دانيال 20:8 إِنَّ الَْكْبَش َذا الَْقْرنَْيِن الَِّذي َرأَْيَتُه ُهَو ُملُوُك _______________ و  �
._______________

 ٢.  ورأى دانيال المقبل ماعز مع القرن الكبير بين عينيه. ماذا يعني 
هذا؟

�دانيال 21:8، 22 َوالتَّْيَس األَْشَعَر ُهَو َملُِك _______________، َوالَْقْرَن الَْعِظيَم  �
النَّاِبَت َبْيَن َعْيَنْيِه ُهَو الَْملُِك _______________. َوَما إِِن انَْكَسَر َحتَّى َخلََفُه 
ِتِه. _______________ ِعَوضاً َعْنُه، تََقاَسُموا َمْملََكَتُه َولَِكْن لَْم ُيَماثِلُوُه فِي قُوَّ

مالحظة : الماعز الذكور يمثل اليونان وبيغ هورن هو رمز لحاكمها األول ، 
االسكندر االكبر. القرون األربعة تمثل الجنراالت األربعة الذين أخذوا على 

أجزاء من اإلمبراطورية عندما مات االسكندر.

ثم براعم قليال حتى قرن من أصل واحد من أربعة. ماذا فعلت هذه   .٣ 
السلطة "القرن الصغير" تمثل؟

�أعمال الرسل 2:18 ألَنَّ الَْقْيَصَر كُلُوِدُيوَس أََمَر ِبطَرِْد الَْيُهوِد ِمْن _______________. �

مالحظة : "القرن الصغير" الذي يضطهد شعب اهلل ، وأشياء مقدسة تداس ، 
وقفت ضد يسوع يمثل كل من روما الوثنية والبابوية. روما هي القوة الوحيدة 

التي تلت غريسيا وأصبح كبيرا للغاية.

 4.  وقال دانييل ان هذا القرن سيكون قليال ينجس الحرم. كيف يمر 
وقت طويل حتى يكون من تطهير؛؟

�دانيال �14:8فَأََجاَبُه: »إِلَى _______________ و _______________ ِمَئِة َيْوٍم ثُمَّ  �
ُر الَْهْيَكُل«. َيَتطَهَّ

مالحظة : هذه فترة 2300 يوما هي أطول فترة النبوءة في الكتاب المقدس ، 
ولكنه لم يعط نقطة البداية حتى الفصل المقبل في دانيال 25:9.

 ٥.  كيف تستجيب دانيال عندما شاهد إضطهاد إال القليل من القوة في 
القرن شعب اهلل وطمس الحقيقة؟

�دانيال �27:8فََضُعْفُت أَنَا َدانِيآَل _______________ أَيَّاماً، ثُمَّ قُْمُت َوُعْدُت أَُباِشُر  �
ْؤَيا، َولَْم أَكُْن _______________. َعْتنِي الرُّ أَْعَماَل الَْملِِك. َوَروَّ

مالحظة : دانيال كان ذلك بحزن عميق بسبب ما كان ليأتي على الناس اهلل أن 
أغمي عليه ، وكان مريضا منذ بعض الوقت. ولكن في البداية ال يفهم وال دانيال 

أصدقائه القسم 2300 يوما للرؤية.

 ٦.  في الفصل التالي ، المالك يفسر النبوءة بمزيد من التفصيل. كم هي 
الفترة الزمنية التي سبق وصفها ال في الرؤية؟

�دانيال 24:9 قَْد َصَدَر الَْقَضاُء أَْن َيْمِضَي _______________ _______________  �

وِسيَن. وِس الُْقدُّ ْؤَيا َوالنُُّبوَءِة َولَِمْسِح قُدُّ َعلَى َشْعِبَك َوَعلَى َمِديَنِة قُْدِسَك، ... َوَخْتِم الرُّ

مالحظة : بعد عدة سنوات من رؤية دانيال عن 2300 يوما ، مالكا من 
السماء طارت بسرعة الى جانبه لمساعدته على فهمها. المالك أيضا توسيع 

الرؤية لتشمل 70 أسبوعا نبويا التي كانت "مصممة على" أو المخصصة 
لليهود ومدينة القدس. كان اهلل يعطي أمته المختارة فرصة أخرى ، فرصة 

490 عاما لتحقيق هدفها المتمثل في تقديم المسيح إلى العالم )دانيال 23:9 
.)24 ،

 7.  ماذا كانت نقطة اإلنطالق لوقت نبوءات ٢٣00 يوما و 70 أسبوعا؟
َة ُمْنُذ ُصُدوِر األَْمِر  �دانيال 25:9 لَِهَذا فَاْعلَْم َوافَْهْم أَنَّ الِْحْقَبَة الُْمْمَتدَّ �

_______________ ِبَناِء _______________ إِلَى َمِجيِء الَْمِسيِح، َسْبَعُة أََساِبيَع، 
ثُمَّ اثَْناِن َوِستُّوَن أُْسُبوعاً ُيْبَنى فِي ُغُضوِنَها ُسوٌق َوَخلِيٌج. إِنََّما تَُكوُن تِلَْك أَزِْمَنَة ِضيٍق.

مالحظة : قال المالك لدانيل لبدء العد النبوءات 2300 يوما و 70 أسبوعا 
من المرسوم إلستعادة وإعادة بناء القدس. وكان شعب اهلل في االسر في 

اإلمبراطورية الفارسية في هذا الوقت. صدر مرسوم في السنة السابعة من 
أرتحشستا الملك ، الذي بدأ يسود في 464 قبل الميالد )عزرا 7:7(. وكان 

مرسوم أرتحشستا "في 457 قبل الميالد الوحيدة التي تحدد استعادة وإعادة 
بناء القدس.

 8.  المالك قال انه اذا كنت تعول ٦9 أسبوعا من 4٥7 قبل الميالد ، 
وسوف يأتي المسيح الى االمير. لم يحدث هذا؟

�أعمال الرسل 37:10، �38َوالَُبدَّ أَنَُّكْم َعَرفُْتْم ِبُكلِّ َما َجَرى فِي ِبالَِد الَْيُهوِد، َوكَاَن َبْدُء  �
األَْمِر فِي الَْجلِيِل َبْعَد الَْمْعُموِديَِّة الَّتِي نَاَدى ِبَها ُيوَحنَّا. فََقْد _______________ 

وِح الُْقُدِس َوِبالُْقْدَرِة. اللُه َيُسوَع النَّاِصِريَّ ِبالرُّ

مالحظة : نعم ، فعلت. هنا معجزة رائعة. مئات السنين قبل المسيح كان 
قد مسح بالروح القدس ، وكان تنبأ الحدث في النبوءة! "المسيح" هي الكلمة 
العبرية التي تعني "الممسوح" ، وكلمة "المسيح" هو ما يعادل اليونانية. لوقا 

21:3، 22 يقول هذا مسحة خاصة من الروح القدس وقعت في معموديته. اآلن 
هنا هو مفتاح. في نبوءة الكتاب المقدس ، ويوم واحد يساوي النبوية سنة 

واحدة حرفية )عدد 34:14 ؛ حزقيال 6:4 ، لوقا 32:13(. مضيفا 69 أسبوعا أو 
483 يوما النبوية )69 × 7 = 483( ، إلى 457 قبل الميالد يقودنا إلى العام 27 

ميالدي.

483 سنة   
         + 457 بداية العصر

26 ميالدي   
         + 1 سنة 1ق.م. -م 1 )لم يكن هناك أي السنة صفر(

27 ميالدي   

بدأ يسوع خدمته كما المسيح بعد معموديته في 27 ميالدي ، بالضبط بعد 
483 سنة المرسوم 457 قبل الميالد في ضوء هذا السبب بدأ يسوع الوعظ 

، وبعد معموديته ، أن "الوقت هو الوفاء ، وملكوت اهلل هو في متناول اليد . 
"مارك 15:1. وكان يتحدث من الوقت في نبوءة دانيال 25:9.

 9.  ما كان ليأخذ مكان المقبل في  نبوءة؟
�دانيال 26:9، �27 َوَبْعَد اثَْنْيِن َوِستِّيَن أُْسُبوعاً _______________ الَْمِسيُح، َولَِكْن  �
ِة أُْسُبوٍع َواِحٍد، َولَِكنَُّه فِي  لَْيَس ِمْن أَْجِل نَْفِسِه، ... َوُيْبرُِم َعْهداً ثَاِبتاً َمَع كَثِيِريَن لُِمدَّ

ِبيَحَة َوالتَّْقِدَمَة. _______________ األُْسُبوِع ُيْبِطُل الذَّ

– ٣ –– ٢ –

ك

تطهير الهيكل
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مالحظة : القادم نبوءة تنبأ ان يسوع سيكون "قطع" أو المصلوب ، في 
منتصف األسبوع األخير من النبوءة 70 أسبوعا. عد ثالثة ونصف سنة من 

الدهن له في خريف عام 27 ميالدي أن تأخذنا إلى ربيع عام 31 م ، والذي 
هو على وجه التحديد عندما كان يسوع المصلوب. في ذلك الوقت توفي ، 
انشق حجاب الهيكل إلى قسمين من أعلى إلى أسفل )متى 50:27، 51( ، 

مشيرا إلى أن يسوع قد تسبب في النظام القرباني لوقف بموته كحمل اهلل. 
الرجاء مراجعة الجدول الزمني التالي :

10.  قال يسوع لتالميذه للتبشير األولى التي مجموعة من الناس؟
الَِّة،    متى 5:10, 6 الَ تَْسلُُكوا طَِريقاً إِلَى األَُمِم، ... َبِل اْذَهُبوا ِباألَْولَى إِلَى الِْخَراِف الضَّ

إِلَى َبْيِت _______________.

مالحظة : أصر على أن يسوع تالميذه يبشرون أول من اليهود ، ألنهم بعد 
ثالث سنوات ونصف السنة المتبقية من 490 عاما فرصة للقبول وإعالن 

المسيح. وقال في نبوءة دانيال 27:9 بأن يسوع من شأنه أن يؤكد العهد ، أو 
خطة عظيمة للخالص ، مع العديد من ألسبوع واحد النبوية )سبع سنوات 
واقعي(. ولكن يسوع صليب في خضم هذا األسبوع األخير المخصص لألمة 

المختار ، فكيف يمكنه تأكيد العهد معهم بعد وفاته؟ تم العثور على اإلجابة 
ا؟  في العبرانيين 3:2: "َفَكْيَف ُنْفِلُت َنْحُن ِإْن َأْهَمْلَنا َهَذا اْلَخاَلَص اْلَعِظيَم ِجدًّ

اًل، ُثمَّ َتَثبََّت َلَنا ِمَن الَِّذيَن َسِمُعوُه  بَّ )َيُسوَع( َنْفَسُه َقْد َأْعَلَنُه َأوَّ َفِإنَّ الرَّ
ُمَباَشَرًة." ولذلك بشر تالميذه يسوع لليهود ثالث سنوات ونصف النهائي ، 

وحتى رفض األمة رسميا رسالة االنجيل في 34 ميالدي عندما رجمت ستيفن 
شماس الصالحين. )انظر ملحق بعنوان "األسبوع العائم".(.

11.  ما التحذير يسوع يعطي لشعبه المختار؟
�متى 43:21 لِذلَِك أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ َملَُكوَت اللِه _______________ ِمْن أَْيِديُكْم  �

َوُيَسلَُّم إِلَى _______________ ُيَؤدِّي ثََمرَُه.

مالحظة : يسوع قد جعلت من الواضح جدا أن يكون إلغاء المكانة الخاصة 
لألمة اليهودية إذا استمر الشعب في رفض المسيح.

1٢.  فما هو اآلخر "األمة" الذي تكلم عنه السيد المسيح في ماثيو ٣4:1٢ 
، والتي ستصبح شعبه المختار؟

� غالطية 29:3 فَإَِذا كُْنُتْم _______________، فَأَنُْتْم إَِذْن نَْسُل إِْبَراِهيَم َوَحَسَب 
الَْوْعِد َوارِثُوَن.

� �رومية 28:2، 29 فَلَْيَس ِبَيُهوِديٍّ َمْن كَاَن َيُهوِدّياً فِي الظَّاِهِر، ... َوإِنََّما 
_______________ ُهَو َمْن كَاَن َيُهوِدّياً فِي _______________.

مالحظة : اعتبارا من 34 ميالدي مع رجم ستيفن )أعمال الرسل 58:7 و 59( 
، واألمة اليهودية الحرفي لم تعد أمة اهلل المختار فقط. ألنها تقاوم باستمرار 
خطة اهلل لهما ، دولة إسرائيل لم تعد محورا مركزيا من نهاية الوقت نبوة. 

اآلن كل الذين يقبلون المسيح وشعبه المختار ، وعود اهلل السرائيل الحرفي 
اآلن ينطبق أيضا على اسرائيل الروحية )رومية 8-6:9(.

1٣.  فقا للمالك الذين تحدث مع دانيال، ماذا سيحدث في نهاية ٢٣00 
سنة؟

�دانيال �14:8فَأََجاَبُه: »إِلَى أَلَْفْيِن َوثثاَلَِث ِمَئِة َيْوٍم ثُمَّ _______________  �
.»_______________

مالحظة : في 34 ميالدي ، ال يزال هناك 1810 سنة من النبوءة 2300 يوما. 
)مالحظة التواريخ في الرسم البياني أدناه.( إضافة إلى سنة 1810 م 34 ينقلنا 

الى خريف عام 1844. المالك قال أنه في ذلك الوقت ، سيكون المالذ السماوية 
تطهيرها. )ودمر ملجأ أرضي في 70 م.( يسوع ، كاهن دينا عالية في السماء 

)عبرانيين 14:4-16 ؛ 1:8-5( ، وبدأت بإزالة سجالت الخطيئة من الحرم 
السماوية )رؤيا 12:20 وأعمال الرسل 19:3-21( في 1844. وتسمى هذه المرحلة 

األولى من حكم هذا الحكم قبل مجيء ألنه يأخذ مكان قبل يسوع المجيء 
الثاني.

14.  قضايا من التي يجري النظر فيها في حكم قبل مجيء؟
�1 بطرس �17:4َحّقاً إِنَّ الَْوقَْت قَْد َحاَن لَِيْبَتِديَء الَْقَضاُء _______________  �

._______________ _______________

مالحظة : هذه المرحلة األولى من الحكم يعتبر فقط أولئك الذين يدعون أنهم 
أبناء اهلل.

1٥.  ماذا سيتم إختباره في هذه المرحلة األولى من الحكم؟
ٌن فِي تِلَْك _______________،  � أ.��رؤيا 12:20 َوِديَن األَْمَواُت ِبَحَسِب َما ُهَو ُمَدوَّ

كُلُّ َواِحٍد َحَسَب أَْعَمالِِه.
ب.��الجامعة �14:12ألَنَّ اللَه َسَيِديُن كُلَّ _______________ َمْهَما كَاَن  �

._______________
يَِّة، كَأَنَُّكْم َسْوَف  ت.��يعقوب 12:2 إَِذْن، تََصرَّفُوا فِي الَْقْوِل َوالَْعَمِل ِبَحَسِب قَانُوِن الُْحرِّ �

تَُحاكَُموَن _______________ _______________.

مالحظة : إن األدلة في الحكم يأتي من الكتب المحفوظة في السماء ، والتي 
تحتوي على جميع تفاصيل حياة الشخص. )انظر أيضا مزمور 8:56(. الوصايا 

العشر ، شريعة اهلل ، هو معيار الحكم في بلده )رؤيا 14:22(.

1٦.  اهلل هو المتهم بلدي في الحكم؟
ى  ُة الَْقِديَمُة، َوُيَسمَّ �رؤيا 9:12، �10اْذ طُرُِحوا إِلَى األَْرِض. َهَذا التِّنِّيُن الَْعِظيُم ُهَو الَْحيَّ �

_______________ _______________ الَِّذي ُيَضلُِّل الَْعالََم كُلَُّه. ... الُْمْشَتِكي الَِّذي 
َيتَِّهُم إِْخَوتََنا أََماَم إِلِهَنا لَْيالً َونََهاراً.

مالحظة : ال! الشيطان هو المتهم فقط. لألسف ، بعض المسيحيين يعتقدون 
يسوع هو محاولة إلقناع األب لتجنيب لنا خالل الحكم ، ولكن يسوع قال : "ان 

األب نفسه يحبك." يوحنا 27:16.

17.  وال بد لي من الوقوف وحده في الحكم قبل مجيء؟
� أ.��يسوع هو الشفيع )1 يوحنا 1:2(.
ب.��يسوع هو حكمنا )يوحنا 22:5(. �

ت.��يسوع هو المخلص وشهادنا الحقيقية )رؤيا 3 : 14(. �

مالحظة : لحسن الحظ ، ال. في الحكم ، ويسوع هو المحامي المسيحي ، والقاضي ، 
والشهود. إذا كنت تعيش من أجل المسيح ، ال يمكنك تفقد )رومية 1:8 ؛ كولوسي 

!)14-12:1

إستجابتك
إذا كان يسوع هو المحامي الخاص بك في الحكم ، وقال انه وعود لكسب قضيتك. 

وسوف تقوم بدورها على حياتك إليه اليوم؟
اإلجابة: _______________ 

ملحقات
يقدم هذا القسم معلومات إضافية للمزيد من المعلومات و الدراسة.

األسبوع العائم
بعض دارسي الكتاب المقدس يفصلون األسبوع االخير )أو السبع سنوات الحرفية( من 490 سنة 

المعينة في نبوءة دانيال، ويطبيقونها على اعمال المسيح الدجال في نهاية الوقت ومحنه السبع 
سنوات. ال يوجد أي دعم في الكتاب المقدس لهذه الممارسة.

دعونا نراجع بعض الحقائق:
 أ. �نبوءة 490 عاما هي فترة زمنية متواصلة ، وكذلك 70 عاما من المنفى لشعب الله المذكورة 

في دانيال 2:9.
ب. �كانت نقطة اإلنطالق في السنوات السبع األخيرة من نبوءة معمودية يسوع )27 م(. هذا هو 

السبب بدأ يبشر "قد اوفى الوقت." مرقس 15:1.
ت. �في لحظة موته على الصليب ، في ربيع عام 31 م ، صرخ يسوع ، "قد أكمل." ، والمخلص 

هنا يشير بوضوح إلى توقعات وفاته الواردة في الفصل دانيال 9. وهم على النحو التالي:
�1. "المسيح" سيكون "قطع" أو صلب )اآلية 26(.  

�2. إنه "تسبب في وقف التضحية والقربان" بالموت للجميع كحمل الله حقيقي )اآلية 27؛ 1   
كورنثوس 7:5 ؛ 3:15(.

�3. إنه "قضاء على الخطيئة" )اآلية 24(.  
مجيئه كالمسيح  الذي تنبؤ به، في الوقت المناسب، فقد ثبت عن مواعيد بأكمله 490 و 2300 

سنة أن تكون نبوءة ال تشوبه شائبة وكاملة.

– ٥ –– ٤ –

457 ق.م 27 م

31 م 

34 م

1 أسبوع = 7 سنوات
70 أسبوعا نبويا = 490 سنة حرفية

69 أسبوعا نبويا = 384 سنة حرفية

— - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - —
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457 ق.م 27 م

31 م

34 م

sraey 7
490 سنة

483 سنة

— - — - — - — - — - — - — - — - —
— - — - —

— - — - — - — - — - —

2300 يوما نبويا = 2300 سنة حرفية

1844 م

1810 سنة
— - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - —


