نبوة السبعون أسبوع واستشهاد
المسيح بها دانيال  9ومتى 24
ومرقس 13
Holy_bible_1

شرحت سابقا في ملف
الرد على شبهة لماذا لم يقتبس العهد الجديد نبوة سبعون أسبوع دانيال؟ دانيال 9
الرب يسوع في سياق اجابته على كالم التالميذ
أوال الرب يسوع استشهد بالنبوة بعد احداث أحد الشعانين مباشرة التي جاءت في متى  21وبعد
ان قال بعض االمثال ومنها وما قاله عن حجر دانيال
إنجيل متى 42 :21

َّ ِ
ُّ ِ
س
َما َقَ ْأرُت ْم َقط في اْل ُك ُت ِب :اْل َح َجُر الذي َرَف َض ُه اْلَبَّن ُاؤو َن ُه َو َق ْد َص َار َ ْأر َ
َق َ
ال َل ُه ْم َي ُسو ُع« :أ َ
الر ِب َكان ه َذا وهو ع ِج ِ
الز ِ
َّ
َعُي ِنَنا!
اوَي ِة؟ ِم ْن ِقَب ِل َّ
يب في أ ْ
َ
َ َُ َ ٌ
ثم خرج من الهيكل
مت  1: 24ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل فتقدم تالميذه لكي يروه ابنية الهيكل
فالرب يسوع يتكلم عما باقي من نبوة دانيال الن األجزاء االولى من نبوة دانيال انطبق بالفعل في
أحد الشعانين ولهذا ال يحتاج التالميذ وال اليهود ان يشرح لهم انه تحقق فهم رؤا تحقيقه .ولكن
ما هو اهم من هذا هو ما باقي من النبوة وبخاصة اإلنذارات.
فالمتبقى هو ان يقطع المسيح دانيال 26 :9
وهذا قال انه المسيح سيحدث قريبا جدا بعد أيام
إنجيل متى 2 :26
« َت ْعَلمو َن أََّن ُه َب ْع َد َي ْومْي ِن َي ُكو ُن اْل ِف ْص ُحَ ،و ْاب ُن ِ
اإل ْن َس ِ
ان ُي َسَّل ُم لُِي ْصَل َب».
َ
ُ

إنجيل متى 24 :26
ان ماض َكما هو م ْك ُتوب عْنه ،و ِ
ِ
ِ ِ
الر ُج ِل َّال ِذي ِب ِه ُي َسَّل ُم ْاب ُن
لك ْن َوْي ٌل لِذلِ َك َّ
َ َُ َ ٌ َ ُ َ
إ َّن ْاب َن اإل ْن َس َ
ِ
اإل ْن َس ِ
الر ُج ِل َل ْو َل ْم ُيوَل ْد!».
ان َخْيًار لِذلِ َك َّ
ان َ .ك َ

فالمسيح يؤكد ان قطعه والحكم عليه بالموت هو مكتوب بالفعل وبالطبع هذا في دانيال 26 :9
وغيره الكثير وشرحته في
ما هي الكتب وشواهد العهد القديم التي تتكلم عن موت الرب يسوع وقيامته
وبعض قطع المسيح كما قالت النبوة الذي أيضا أشار اليه المسيح .النبوة تكمل بالكالم عن خراب
بعد صلب المسيح
سفر دانيال 9
 24: 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
 25: 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
 26: 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
وهذا ما أشار اليه المسيح في
انجيل متى 24
مت  2: 24فقال لهم يسوع اما تنظرون جميع هذه الحق اقول لكم انه ال يترك ههنا حجر على
حجر ال ينقض

وهذا عن خراب المدينة والقدس التي قالته النبوة أيضا
وأيضا الخراب الذي قاله المسيح
إنجيل لوقا 24 :21
ِ
ِ
ويَقعو َن ِب َفمِ َّ ِ
يع األُممِ ،وَت ُكو ُن أ ِ
ُممَِ ،ح َّتى ُت َك َّم َل
ُ
السْيفَ ،وُي ْسَب ْو َن ِإَلى َجم ِ َ َ
ََ ُ
يم َمُد َ
ُور َشل ُ
وس ًة م َن األ َ
ِ
ُممِ.
أ َْزمَن ُة األ َ
هو نفس المعنى الذي في النبوة
 26: 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
ولكن النبوة تكمل
سفر دانيال 9
 27: 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
وهنا الكالم عن زمن ابن الهالك
والمسيح بحكمة يجمع العالمتين أوال رجسة الخراب في سنة  70م في تخريب الهيكل واورشليم
وأيضا رجسة الخراب التي تتكرر أيضا في زمن ابن الهالك
انجيل متى 24

مت  13: 24و لكن الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص
مت  14: 24و يكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع االمم ثم ياتي المنتهى
مت  15: 24فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس
ليفهم القارئ
مت  16: 24فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية الى الجبال
مت  17: 24و الذي على السطح فال ينزل لياخذ من بيته شيئا
مت  18: 24و الذي في الحقل فال يرجع الى ورائه لياخذ ثيابه
مت  19: 24و ويل للحبالى و المرضعات في تلك االيام
مت  20: 24و صلوا لكي ال يكون هربكم في شتاء و ال في سبت
مت  21: 24النه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم الى االن و لن يكون
مت  22: 24و لو لم تقصر تلك االيام لم يخلص جسد و لكن الجل المختارين تقصر تلك االيام

إنجيل مرقس 14 :13
ِ
ِ َّ ِ
يآل َّ
الن ِب ُّيَ ،ق ِائ َم ًة َحْي ُث الَ َيْنَب ِغي .لَِي ْف َهمِ
َف َم َتى َن َ
ال َعْن َها َدان ُ
ظْرُت ْم« ِر ْج َس َة اْل َخَراب »التي َق َ
ِ
ِ ِ
ودَّي ِة ِإَلى اْل ِجَب ِ
ين ِفي اْلَي ُه ِ
ال،
اْلَقار ُ
ِئ َف ِحيَنئذ لَي ْهُر ِب َّالذ َ

فالحقيقة كالم المسيح يؤيد بوضوح نبوة دانيال ان األسابيع انطبقت على مجيء المسيح وواحد
الشعانين والمتبقي من النبة من قطع المسيح اقترب انطباقه
فالرب يسوع بهذه اإلشارة ليس فقط أشار واكد ان النبوة تحققت فيه لكن األهم هو يحذر اليهود
انهم بعد صلبه سياتي قائد حربي وسيخرب المدينة والقدس ولن تعمر حتى نهاية األيام .وهذا
حدث  70م وأيضا رجسة الخراب التي ستحدث مرة أخرى في نهاية االيام
فالرب يسوع يهمه أكثر ان يحذر من الخراب الشديد القادم
فبهذا نتأكد ان ما قاله المسيح يتفق تماما مع مفهوم نبوة دانيال
وأيضا الرسائل
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي 2
 3: 2ال يخدعنكم احد على طريقة ما النه ال ياتي ان لم يات االرتداد اوال و يستعلن انسان
الخطية ابن الهالك
 4: 2المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى الها او معبودا حتى انه يجلس في هيكل هللا كاله مظه ار
نفسه انه اله
وهذا يتفق مع معنى
سفر دانيال 9

 27: 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
وأيضا
سفر دانيال 25 :7
وي َت َكَّلم ِب َكالَم ِضَّد اْلعلِ ِي ويبلِي ِق ِد ِ
السَّنةََ ،وُي َسَّل ُمو َن لَِي ِد ِه
يسي اْل َعلِ ِيَ ،وَي ُ
ات َو ُّ
ظ ُّن أََّن ُه ُي َغِيُر األ َْوَق َ
َ َ ُْ
ََ ُ
ِإَلى َزمان وأ َْزِمَنة وِنص ِ
ف َزَمان.
َ ْ
َ َ
سفر دانيال 7 :12
لسماو ِ
ان َّال ِذي ِم ْن َف ْو ِق ِمَي ِاه َّ
س اْل َك َّت ِ
ات
َف َس ِم ْع ُت َّ
اه َوُي ْسَر ُ
الن ْه ِرِ ،إ ْذ َرَف َع ُي ْمَن ُ
اه َن ْح َو ا َّ َ َ
الر ُج َل الالَّ ِب َ
ِ
يق أَْي ِدي ال َّش ْع ِب
َو َحَل َ
ف ِباْل َح ِي ِإَلى األََبدِ « :إَّن ُه ِإَلى َزَمان َو َزَماَنْي ِن َوِن ْصفَ .فِإ َذا َت َّم َت ْف ِر ُ
س َت ِت ُّم ُك ُّل ِ
اْلمَقَّد ِ
هذ ِه».
ُ
أيضا األسبوع وهو سبع سنين ووسط األسبوع  3.5سنين أي  42شهر
سفر الرؤيا
 2: 11و اما الدار التي هي خارج الهيكل فاطرحها خارجا و ال تقسها النها قد اعطيت لالمم و
سيدوسون المدينة المقدسة اثنين و اربعين شه ار
 3: 11و ساعطي لشاهدي فيتنبان الفا و مئتين و ستين يوما البسين مسوحا

 6: 12و المراة هربت الى البرية حيث لها موضع معد من هللا لكي يعولها هناك الفا و مئتين و
ستين يوما

 14: 12فاعطيت المراة جناحي النسر العظيم لكي تطير الى البرية الى موضعها حيث تعال زمانا
و زمانين و نصف زمان من وجه الحية

 5: 13و اعطي فما يتكلم بعظائم و تجاديف و اعطي سلطانا ان يفعل اثنين و اربعين شه ار

فالعهد الجديد يتفق تماما مع ما قاله نبوة دانيال  9وانطباق الجزء األول في النبوة على المسيح
وبقية النبوة في خراب اورشليم واالسبوع األخير ابن الهالك

والمجد هلل دائما

