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سفر حزقيال 43
 43 :43فيعلمون اني انا الرب الههم معهم و هم شعبي بيت اسرائيل يقول السيد الرب
 43 :43و انتم يا غنمي غنم مرعاي اناس انتم انا الهكم يقول السيد الرب

المتجسد المخلص هو يهوه
سفر ارميا 34

 5 :34ها ايام تاتي يقول الرب و اقيم لداود غصن بر فيملك ملك و ينجح و يجري حقا و عدال
في االرض
 6 :34في ايامه يخلص يهوذا و يسكن اسرائيل امنا و هذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا
في ملئ الزمان ياتي المخلص وهو الرب نفسه الن اسمه الرب برنا

سفر دانيال 3
 33 :3و في ايام هؤالء الملوك يقيم اله السماوات مملكة لن تنقرض ابدا و ملكها ال يترك لشعب
اخر و تسحق و تفني كل هذه الممالك و هي تثبت الى االبد

سفر دانيال 7
 34 :7كنت ارى في رؤى الليل و اذا مع سحب السماء مثل ابن انسان اتى و جاء الى القديم
االيام فقربوه قدامه
 33 :7فاعطي سلطانا و مجدا و ملكوتا لتتعبد له كل الشعوب و االمم و االلسنة سلطانه سلطان
ابدي ما لن يزول و ملكوته ما ال ينقرض

وهو ياخذ جسد

سفر ارميا 34
 5 :34ها ايام تاتي يقول الرب و اقيم لداود غصن بر فيملك ملك و ينجح و يجري حقا و عدال
في االرض
 6 :34في ايامه يخلص يهوذا و يسكن اسرائيل امنا و هذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا
فهو بالجسد غصن بر من داود وهو بالالهوت الرب برنا

سفر ارميا 44
 35 :44في تلك االيام و في ذلك الزمان انبت لداود غصن البر فيجري عدال و ب ار في االرض
 36 :44في تلك االيام يخلص يهوذا و تسكن اورشليم امنة و هذا ما تتسمى به الرب برنا
ونفس كالم ارميا يتكرر مره ثانية فهو ابن داود بالجسد وهو بالالهوت الرب برنا

سفر دانيال 7

 34 :7كنت ارى في رؤى الليل و اذا مع سحب السماء مثل ابن انسان اتى و جاء الى القديم
االيام فقربوه قدامه
 33 :7فاعطي سلطانا و مجدا و ملكوتا لتتعبد له كل الشعوب و االمم و االلسنة سلطانه سلطان
ابدي ما لن يزول و ملكوته ما ال ينقرض

نبوة اسابيع دانيال
سفر دانيال 9
 33 :9سبعون اسبوعا قضيت على شعبك و على مدينتك المقدسة لتكميل المعصية و تتميم
الخطايا و لكفارة االثم و ليؤتى بالبر االبدي و لختم الرؤيا و النبوة و لمسح قدوس القدوسين
 35 :9فاعلم و افهم انه من خروج االمر لتجديد اورشليم و بنائها الى المسيح الرئيس سبعة
اسابيع و اثنان و ستون اسبوعا يعود و يبنى سوق و خليج في ضيق االزمنة
 36 :9و بعد اثنين و ستين اسبوعا يقطع المسيح و ليس له و شعب رئيس ات يخرب المدينة و
القدس و انتهاؤه بغمارة و الى النهاية حرب و خرب قضي بها
 37 :9و يثبت عهدا مع كثيرين في اسبوع واحد و في وسط االسبوع يبطل الذبيحة و التقدمة و
على جناح االرجاس مخرب حتى يتم و يصب المقضي على المخرب

وهي في ملف سبعين اسبوع دانيال
http://holy-bible-1.com/articles/display/10174
وباختصار شديد
سبعين اسبوع  393سنه
وتبدا من قرار ارتحششتا  357ق م
وسبعة اسابيع =  39سنه وهي  334ق م وهي السنه التي انتهي انشاء السوق والخليج الي
اورشليم
ثم  63اسبوع التي يستعلن فيها المسيح = 343سنه وهو  36م او  37م
ومع وضع فارق خطأ التقويم الجريجوري نصل الي  43م وهو زمن بداية خدمة المسيح
ومنتصف االسبوع السبعين يثبت عهده مع كثيرين وتبطل الذبيحه بصلبه وهذه حدث مع صلب
المسيح بعد ثالث سنوات ونصف من بداية خدمته

نبوة عن ميالده من عذراء ايضا
سفر ارميا 43

 33 :43حتى متى تطوفين ايتها البنت المرتدة الن الرب قد خلق شيئا حديثا في االرض انثى
تحيط برجل
مع مالحظة ان كلمة رجل هي في العبري جيبير التي تعني الجبار وليس انوش وكلمة انثي (
نيقيبا ) تعني نوع وليس امراه متزوجه مثل لقب حواء وقت خلقها او اي مولود انثي

سفر ارميا 43
 4 :43تراءى لي الرب من بعيد و محبة ابدية احببتك من اجل ذلك ادمت لك الرحمة
 3 :43سابنيك بعد فتبنين يا عذراء اسرائيل تتزينين بعد بدفوفك و تخرجين في رقص الالعبين
ورحمة الرب ستتحقق عن طريق العذراء

وهي تبقي عذراء
سفر حزقيال 33
 3 :33ثم ارجعني الى طريق باب المقدس الخارجي المتجه للمشرق و هو مغلق
 3 :33فقال لي الرب هذا الباب يكون مغلقا ال يفتح و ال يدخل منه انسان الن الرب اله اسرائيل
دخل منه فيكون مغلقا

 4 :33الرئيس الرئيس هو يجلس فيه لياكل خب از امام الرب من طريق رواق الباب يدخل و من
طريقه يخرج

في ميالده تحدث مذبحه لالطفال
سفر ارميا 43
 35 :43هكذا قال الرب صوت سمع في الرامة نوح بكاء مر راحيل تبكي على اوالدها و تابى ان
تتعزى عن اوالدها النهم ليسوا بموجودين

رسالته تكتب في قلوب ابناؤه
سفر ارميا 43
 43 :43ها ايام تاتي يقول الرب و اقطع مع بيت اسرائيل و مع بيت يهوذا عهدا جديدا
 43 :43ليس كالعهد الذي قطعته مع ابائهم يوم امسكتهم بيدهم الخرجهم من ارض مصر حين
نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب
 44 :43بل هذا هو العهد الذي اقطعه مع بيت اسرائيل بعد تلك االيام يقول الرب اجعل شريعتي
في داخلهم و اكتبها على قلوبهم و اكون لهم الها و هم يكونون لي شعبا

فشريعته شريعه قلبيه وليست مثل مثل الناموس القديم فهو يكمل الناموس للمستوي القلبي وهو
الرب نفسه

نبوة عن معجزة ابكام البحر
فهذه المعجزة تنبأ عنها العهد القديم
سفر إرميا 45 :43
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وموقف انه يكتب علي التراب
سفر ارميا 71
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وهذا في موقف المراة الزانية التي امسكت في ذات الفعل في يوحنا 4

سفر حزقيال 43

 35 :43و اقطع معهم عهد سالم و انزع الوحوش الرديئة من االرض فيسكنون في البرية
مطمئنين و ينامون في الوعور

وفي اورشليم
سفر ارميا 34
 5 :34ها ايام تاتي يقول الرب و اقيم لداود غصن بر فيملك ملك و ينجح و يجري حقا و عدال
في االرض
 6 :34في ايامه يخلص يهوذا و يسكن اسرائيل امنا و هذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا

سفر ارميا 44
 35 :44في تلك االيام و في ذلك الزمان انبت لداود غصن البر فيجري عدال و ب ار في االرض
 36 :44في تلك االيام يخلص يهوذا و تسكن اورشليم امنة و هذا ما تتسمى به الرب برنا

يقوم

سفر دانيال 9
 37 :9و يثبت عهدا مع كثيرين في اسبوع واحد و في وسط االسبوع يبطل الذبيحة و التقدمة و
على جناح االرجاس مخرب حتى يتم و يصب المقضي على المخرب

والمجد هلل دائما

