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 دانیالهفتاد هفته
طول خواھد »ھفتھ«بھ امر خدا براي قوم تو و شھر مقدس تو ھفتاد 

 شرارت از بین برود، كفاره گناھان پیشگویي انبیاء فساد وكشید تا طبق
برقرار گردد و قدس االقداس دوباره تقدیس نيداده شود، عدالت جاودا

فرمان بازسازي اورشلیم تا  بدان و آگاه باش كھ از زمان صدور.شود
طول»ھفتھ«و شصت و دو »ھفتھ«ظھور رھبر برگزیده خدا، ھفت 

خواھد كشید و با وجود اوضاع بحراني، اورشلیم با كوچھ ھا و 
.شدحصارھایش بازسازي خواھد

سپس .نھ بـراي خودش، آن رھبـر برگزیده كشتھ خواھد شد، ولي»ھفتھ«ه شصـت و دوپس از آن دور
آخر زمان مانند .را خراب خواھد كردپادشاھي ھمراه سپاھیانش بھ اورشلیم و خانھ خدا حملھ برده، آنھا

 اشخاص  این پادشاه با.شده، با خود خواھد آوردطوفان فراخواھد رسید و جنگ و خرابیھا را كھ مقرر
بندد، ولي وقتي نصف این مدت گذشتھ باشد، مانع تقدیم قربانیھا و ھدایا مي»ھفتھ اي«زیادي پیمان یك 

مقرر سپس این خرابكار، خانـھ خـدا را آلـوده خواھـد ساخت، ولـي سرانجـام آنچھ براي او.خواھـد شد
27-9:24 دانیال «.شده بر سرش خواھد آمد

 با هفتاد هفتهپیش زمینه ای در رابطه

برای درک هفتاد هفته دانیال، ما نیاز داریم که در 
مورد رابطه خمصوص خدا با بندگانش و سرزمین اسرائیل 

 سال قدمت 4000این ارتباط با خدا .مطالبی را بدانیم
دارد و بر می گردد به زمان حضرت 

2100ابراهیم در حدود سال 
ابراهیم در .قبل از میالد

اقع در عراق شهر اور و
در .کنونی زندگی می کرد

شهر اور ابراهیم و خانواده 
اش به مست کنعان که امروزه 
اسرائیل نامیده می شود، 

در طول راه ، .حرکت منودند
:در شهر حاران، خدا به ابراهیم نازل شد و به او گفت

 تو را  من كھسرزمیني و بھ رھا كن خود را و خویشاوندان پدري، خانھوالیت": فرمودمھی ابراخداوند بھ
 را  و نامتدھم ميتو را بركت.گردانم ميبزرگي تو را پدر امت من. نمود برو خواھمبدانجا ھدایت
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 تو  بھ را كھ آناني. بود خواھيبركت و تو مایھسـازم ميبزرگ
 نمایند لعنتدي تو ب بھكھ را، و آنانيدھم مي كنند بركتخوبي

3-12:1پیدایش ."یافت خواھند دنیا از تو بركت مردمھمھ.كنممي

موقعیکه ابراهیم به سرزمین کوههای 
خرا )اورشلیم کنونی (موریا رسید

.به او قول داد

 را بھ سرزمین اینمن«:، فرمود ظاھر شدهمھیاما خداوند بر ابرا
 خداوند  براي در آنجا قربانگاھيمھی ابراپس».یدبخش تو خواھمنسل

12:7 پیدایش .كرد بود، بنا بر او ظاھر شدهكھ

، )اسرائیل کنونی (در شهر کنعان 
زمانی پس از تولد فرزندش اسحاق ، خدا 
برای امتحان کردن ایمان او از ابراهیم 
خواست که اسحاق را به باالی کوه موریا 

در باالی کوه، .نی کندبربد و او را قربا
زمانیکه ابراهیم می خواست اسحاق را 

قربانی کند، فرشته ای از جانب خدا به 
او نازل شد و جلوی قربانی کردن اسحاق 

.را گرفت

 دریا  و شنھاي آسمان تو مانند ستارگان نسل كھ دھم بركتتو را چنان
، زیـرا تو گشت خواھند جھان قومھاي ھمھ بركتموجب،  خود پیروز شدهآنھا بر دشمنان.گردندشماربي

18-22:17پیدایش.اي كردهمرا اطاعت

.خدا با ابراهیم و خاندانش عهد بست
این وعده به ابراهیم بعدها به اسحاق 

ابراهیم قبل .و پسرش یعقوب منتقل شد
 مایلی 20از مرگش حملی را در 

برای دفن جنوب اورشلیم در شهر حربون 
تا امروز بدای .شدن خودش مشخص کرد

ابراهیم، اسحاق و یعقوب مهراه با 
(مهسرانشان ساره، ربکا و لیه در آن حمل دفن می باشد .

جدا از اورشلیم این حمل بنام مقربه )غار مکفیله 
پاتریارک شناخته می شود که مکان مورد اختالف یهودی ها 

.و  فلسطینی ها می باشد
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ز دفن شدن در غار مکفیله ، یعقوب خانواده اش را قبل ا
برای فرار از قحطی که به سرزمین کنعان آمده بود، به 

یوسف دومین و کوچکرتین پسر یعقوب، مرد بسیار .مصر برد
.ثرومتندی در مصر در زمان فرعون بود

ر حسادت به عالقه و عشق یعقوب به یوسف، برادرانش او طخبا
ان امشائل که به مصر می رفتند را به بردگی به خاند

در مصر یوسف از بردگی به خنست وزیری رسید در .فروختند
بعد از آن، یوسف برادرانش و . سال بود30حالیکه سنش 

.خانواده اش را به مصر آورد و به آا کمک کرد
شناختھ "خاندان اسرائیل " یازده برادرش بنام وبازماندگان یوسف 

.می شوند

 سال از زمانیکه از کنعان به 400عقوب در طول خاندان ی
. ملیون نفر رسیدند1 نفر به بیش از 70مصر رفتند از 

بعد از مرگ یعقوب، بدنش را در شهر حربون در کنار پدرش 
.اسحاق و پدربزرگش ابراهیم دفن کردند

 سال، بازماندگان یعقوب در شهر مصر 400بعد از گذشت 
اه مصر به خاندان اسرائیل حمبوب نبودند و فرعون پادش

مصریان شروع به از بین .مانند دمشنان مصر رفتار می کرد
بردن خاندان اسرائیل با برنامه از پیش تنظیم شده 

با کشنت فرزندان پسر، مصر می خواست اسرائیل را .منودند
بازماندگان یعقوب به خدای ابراهیم گریه و .نابود کند

ی از خاندان لوی بود و در موسی که یک عرب.التماس کردند
خانه فرعون بزرگ شده بود، از طرف خدا برای جنات 

اسرائیل و بیرون بردن آا از مصر به سرزمینی که به 
 سال قبل وعده داده شده بود، ماموریت 600ابراهیم 

.یافت

خدا برای جنات اسرائیل از مصر بیماری طاعون را بین 
اعون ، اولین نوزادان بعد از دمهین ط.مردم مصر فرستاد

مرگ از کسانیکه خون گوسفند را به سر در .مصر مردند
خانه هایشان مالیده بودند چه مصری ها و چه 

فرعون مصر موافقت کرد که خاندان .اسرائیلیها، عبورکرد
موسی بازماندگان یعقوب را به .یعقوب را آزاد کند

 است، سرزمین وعده داده شده، مهاجنائی که یعقوب دفن شده
.از طریق بیابان سینا هدایت کرد
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موسی .در این سفر خارج شدن، اسرائیل به خدا کفر ورزید
 فرمان از 10در آن زمان در کوه سینا در حال دریافت 

بعد از اینکه موسی از برگشنت از کوه سینا .خداوند بود
تاخیر کرد، برادرش هارون یک بت از جنس طال به شکل 

اسرائیلی ها را هدایت کند و به مصر  ساخت تا وسالهگ
.انکار کردن قدرت خدا موجب خشم خدا گردید.برگرداند

:خدا در حال صحبت کردن با موسی به او گفت
ور  شعله خود را بر ایشان خشمبگذار آتش

از تو قوم آاجباي. كنم را هالك، مههساخته
32:10خروج . آورد بوجود خواهمعظیمي

عمت و نفرین وعده داده شده به قوم ن
اسرائیل

.فقط زمانیکه موسی از قومش دفاع کرد، خدا آا را خبشید
اما کفر ورزیدن قوم اسرائیل تنها به صحرای سینا ختم 

خداوند قولش را با مردم اسرائیل که بازماندگان .نشد
قولش با قوم اسرائیل بصورت .ابراهیم بودند، تائید منود

 برکت به فرمانربداران و نفرین به نافرمانان نعمت و
)28-27تثنیه .(بود

قوم اسرائیل در رابطه با مفاد قول و وعده خدا به آ ا 
.، در سرزمین کنعان با خدا عهد بستند

پس از مرگ موسی، یوشع مسئولیت هدایت قوم اسرائیل را 
1400به سرزمین وعده داده شده، که در کتاب یوشع حدود 

. قبل از میالد نوشته شده، را به عهده می گیردسال
 سال 400پیامربان و انبیاء هدایت قوم اسرائیل را تا 

با اینحال قوم اسرائیل، یک پادشاه .بعد اجنام میدهند
خدا به درخواست آا .می خواهندمانند بقیه ملتها 

(.گوش میدهد و به آا پادشاهی بنام مسوئیل میدهد
) قبل از میالد 1050سال 

 قبل از 1025نافرمانی مسوئیل باعث شد که داوود در سال 
.میالد به پادشاهی برسد

داوود از خاندان یهود، خواست که برای خدای ابراهیم یک 
خدا پیشنهاد او را رد کرد، اما قرارداد .معبد بسازد

از طریق داوود ، خدا یک .داوودیه را با او بست
.مانروایی داخلی ، ختت و پادشاهی را پایه ریزی کردفر
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از طریق خاندان داوود، مسیح وعده داده شده به این 
.فرزند داوود نامیده خواهد شدمسیح .جهان خواهد آمد

سازم و من یکي از پسرانت را وارث تاج و تخت تو مي,وقتي تو بمیري و بھ اجدادت ملحق شوي
و من سلطنت او را او ھمان کسي است کھ خانھ اي براي من خواھد ساخت.حکومت او را تثبیت مي کنم

13-7:12 دوم سموئیل .تا بھ ابد پایدار خواھم کرد

معبد و قوم اسرائیل مانند نشانه و عالمت

که پسر داوود ، سلیمان، معبد خدا را 
ابراهیم پیش گوئی کرده بود در سرزمین 

وه موریا در باالی ک.وعده داده شده، ساخت
، جائیکه ابراهیم مورد آزمایش خدا قرار 

.گرفت، سلیمان معبد مورد نظر را ساخت
تنها بر روی این کوه است که خدا اجازه 

بعد از امتام .ساخت معبد را داده است
ساخت معبد، خدا معبد سلیمان را قبول کرد 

ولی اخطار داد که اگر قوم اسرائیل 
هدشد و نافرمانی کنند معبد ویران خوا

.مردم پراکنده می شوند

 بگرایید، پرستي بتبگردانید و بھ روي كنید و از من سرپیچيام شما داده بھ كھ اگر شما از دستوراتيولي
 نام بھ را كھ خانھ این و حتيرانم مي، بیرونام بخشیده آنان بھكھ سرزمین را از ایناسرائیل بنيآنگاه

. دیگر خواھد شدھايملت، زبانزد رسوا شده اسرائیل كھ، بطوري گفت خواھم تركام نمودهتقدیسدخو
 بگذرد حیران از كنارش ھر كس كھخواھد گردید، بطوري یكسان دارد با خاك شھرتي چنین كھ خانھاین

 كرده چنین خانھ و این سرزمینخداوند با اینچرا«:، خواھد پرسیدشده
21-7:19 دوم تواریخ ؟است

بعد از مرگ سلیمان، پادشاهی اسرائیل 
پادشاهی .تقسیم شدبین دو پادشاهی 

 خاندان 10مشال ، اسرائیلی ها ، که از 
تشکیل شده بود و پادشاهی جنوب ، 

یهودی ها ، که از خاندان های یهود و 
.بنجامین تشکیل شده بود

ئیل و یهود مانند هم گناهان قوم اسرا
آا خدا را انکار کردند و شروع .بود
آا شروع به پرستش خدای ملتهای .به پرستش بتها منودند

.مهسایه کردند
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خداوند پیامربان خود مانند الیاس، اشعیا، ارمیا، هوشع 
پیامربان از .و حزقیال را فرستاد تا آا را هدایت کنند

ار شدند، شکنجه شدند و طرف قوم اسرائیل و یهود انک
 قبل از میالد به 722اسرائیلی ها در سال .کشته شدند

پادشاهی آسیریان اسرائیلی ها را .جمازات خود رسیدند
.شکست داد و آا را برده کرد

خداوند برای اثبات قولش، برای قضاوت حزقیال را به 
معبد سلیمان برد، تا به او بت پرستی ستایشگران و 

 بت ها ی متفاوت بر روی . نشان بدهدیهود راپیروان 
دروازه ها و دیوارها آویزان بود و رهربان اسرائیل 

زا برای خدای تاموس گریه می .آا را پرستش می کردند
.کردند و بسیاری دیگر هم خورشید را پرستش می کردند

:خدا از حزقیال پرسید

شوند؟ عالوه مي زشتگناھان این مرتكب كھ است یھودا مھمدم مر برايكني؟ آیا فكر ميبینيمي:پرسید
 خشم آتشكنند و بھ مي اھانت من چطور بھببین.اندساختھ پر و ستم جا را از ظلم كارھا، ھمھ اینبر تمام

نخواھم رحمبر آنان. كرد رفتار خواھم با ایشان و غضب نیز با خشم، منبنابراین!زنند مي دامنمن
8:17 حزقیال . دادنخواھم برآورند، گوش فریاد كمك و اگر چھ گذشت نخواھمنمود و از جانشان

جمازات ویران شدن معبد و اسیر شدن در 
متام نفرینی که طبق قرارداد به .بابل بود

سلیمان در صحرای سینا وعده داده شده 
21-7:19اریخ  و دوم  تو28:64تثنیه .(بود

.)که در روی زمین پراکنده و پخش گردیدند

اسارت یهودا

یهودا مهانگونه که پیشگوئی شده بود، مورد 
شهر اورشلیم توسط .داوری اهلی قرار گرفت

 قبل از میالد اشغال 605سال سپاه بابل در 
.شدو اسیران به شهر بابل برده شدند
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 ، یهودا به بابل  قبل از میالد597 سال بعد در سال 8
بابل دوباره آا را شکست دادو گروگاای .محله کرد

باالخره .بیشرتی گرفت و یک پادشاه برای آا انتخاب کرد
بابل شهر  قبل از میالد 586بعد از سومین محله در سال 

، بیشرت )دیوارهای معبد سلیمان .(اورشلیم را ویران کرد
 و بیچاره تربن مردم مردم کشته شدند، یکسری اسیر شدند

در کتاب ارمیا .به نگهداری از این سرزمین گماشته شدند
مدارکی دال بر درد و رنج مردم در این حوادث نگاشته 

.شده است

اورشلیم بصورت یک شهر بدون مرز و بدون دفاع با یک 
 قبل از میالد، 586در سال .معبد بدون دیوار رها شد

در طول . سال اسیر شد19دانیال در شهر بابل برای 
کد اینمدت او خنست وزیر پادشاه بابل در آن زمان ؛ نبو

. شدنصر
 دولتمردان از دانیال فراموش کد نصر بعد از مرگ نبو

.کردند تا زمان شکست بابل فرا رسید
 سال بعد از اسارت 67 قبل از میالد، 539سپس در سال 

ی داریوش و  دانیال ، امپراطور ایران زمین حتت فرمانروائ
دانیال به خنست .کوروش ، پادشاه بابل را شکست دادند
).6دانیال (وزیری حتت امپراطوری ایران گماشته شد

دانیال می . سال اسیر بودند70مردم یهود تقریبًا حدود 
 سال خواهد بود، مهانطور که 70دانست که مدت اسارت 
(12-25:11)ارمیا.اشاره کرده بودارمیا پیامرب به آن 

اورشلیم میبایست من، دانیال، از كتاب ارمیاي نبي فھمیدم كھ طبق كالمي كھ خداوند بھ ارمیا گفتھ بود
9:2 دانیال  .ھفتاد سال ویران مي ماند

میاجنیگری دانیال

 سال 90 تا 82در این زمان دانیال 
او موقعیکه اسیر شد مرد جوانی .داشت
ر بابلی ها  سال حتت نظ70او حدود .بود

زمان آن بود که .و پادشاهی ایران بود
دانیال نقش .به پیش مردمش برگردد

میاجنیگری برای قوم اسرائیل و معبد را 
.به عهده گرفت
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از خداوند، زماني كھ مشغول دعا بودم و بھ گناھان خود و گناھان قوم خود اسرائیل اعتراف میكردم و
9:20دانیال .اس مي نمودمخدایم براي شھر مقدسش اورشلیم التم

در جواب دعاهای دانیال ، خداوند فرشته جربئیل را به 
سوی دانیال فرستاد تا رسالتش را برای دنیا و هدایت 

قوم اسرائیل در اورشلیم .قوم اسرائیل به او نشان بدهد
.زندگی خواهند کرد"ساعت پیشگوئی "حتت قانون 

 و من رسیده بودم، با سرعت پرواز كرد و ھنگام قرباني عصر نزدجبرئیل كھ او را در خواب قبلي دید
ھمان لحظھ كھ مشغول .اسرار را بفھميدانیال، من آمده ام بھ تو فھم ببخشم تا بتواني این«:بھ من گفت

.ام تو را از آن آگاه سازم، زیرا خدا تو را بسیار دوست دارددعا شدي، جواب دعاي تو داده شد و من آمده
23-9:21 دانیال .آنچھ را كھ درباره خوابت میگویم، بفھمي، حال، دقت كن تاپس

ساعت پیشگوئی

پیشگویي انبیاء فساد و طول خواھد كشید تا طبق»ھفتھ«بھ امر خدا براي قوم تو و شھر مقدس تو ھفتاد 
 قدس االقداس دوباره تقدیس برقرار گردد وشرارت از بین برود، كفاره گناھان داده شود، عدالت جاوداني

9:24 دانیال .شود
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70در ابتدا به ما دوره زمان داده شده است که شامل 
 تائی می باشد که می شود7 دوره 70هفته یا 

490)07x70=49(. کلمه هفته درزمان عربی به معنی عدد
 می تواند برای روزها یا ساهلا به کار وهفت می باشد 

برای سال یوبیل 25:8مهین ریشه مشابه در الویان .برود
جشن یوبیل در سال پنجاهم بعد از هفت .استفاده شده است

 نشان 490. سال برگزار می شود49دوره از هفت سال یا 
490جربئیل به دانیال می گوید که .دهنده سال است نه روز

دمت ، اسرائیل و شهر مقدست ، اورشلیم ، در سال برای مر
این جمموعه گزینه هایی است در مورد .نظر گرفته شده است

برای مردم زمان  سال است و 490این دوره زمان .این ساعت
در .اسرائیل و معبد اورشلیم در حال گردش و دور زدن است

:این مدت هفت حادثه رخ خواهند داد
.سرپیچی کردن به امتام میرسد-1
.گناه کردن به پایان میرسد-2
آشتی کردن برای پایان دادن به شرارت-3
.عدالت جاودانی برقرار می گردد-4
.پیامربی به امتام خواهد رسید-5
.پیشگوئی ها به امتام میرسد-6
.قدس االقداس دوباره تقدیس می شود-7

سرپیچی و گناه مهانقدر امروزه وجود دارد که  در زمان 
 جنگ، دزدی، قتل جزء زندگی .دانیال وجود داشته است
هنوز هم ما در کتاب ها می .روزمره انسان ها هستند

 سال 490خوانیم که در طول 

گناهان به پایان میرسند و رستگاری ائی حتقق خواهد 
 سال از زمانیکه به دانیال این وعده 490بیش از .یافت

پس چرا آا . سال پیش2500داده شده  گذشته است یعنی 
االن به اجنام نرسیده اند؟تا 

 در مورد زمان 9:24هفت تا وقایع دانیال در کتاب دانیال 
آینده ، وقتیکه مسیح بر روی زمین حکمرانی خواهد منود، 

هر کدام از این وقایع توسط جربئیل نقل .اشاره می کند
خیلی ها به اشتباه .شده است، به دوره مسیح بر می گردد

مان حال نسبت میدهند، زمانیکه ی ها را به زاین پیشگوئ
جربئیل به دانیال گفت که برای مردمش و شهرش مشغول به 

یهود و اورشلیم عالمتهای خدا هستند برای ملت .کار شود
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با مشاهده مردم یهود و اورشلیم ما می توانیم به .ها
.ساعت پیشگوئی خدا پی بربیم

 سال به طور خاص جدا شده  و به مردم یهود و 490
در جهت تکمیل ساعت .رشلیم اختصاص داده شده استاو

پیشگوئی هفت حادثه یه رویداد بر یهود و در اورشلیم 
اورشلیم و مردم یهود کلیدی هستند برای .کامل خواهد شد

 ساله این حوادث بر 490با امتام دوره .شناخنت زمان
.اورشلیم و مردم یهود رخ خواهد داد

 ؟این زمان چطور مشخص شده

»ھفتھ«ھفت بدان و آگاه باش كھ از زمان صدور فرمان بازسازي اورشلیم تا ظھور رھبر برگزیده خدا،
كوچھ ھا و حصارھایش طول خواھد كشید و با وجود اوضاع بحراني، اورشلیم با»ھفتھ«و شصت و دو 

9:25 دانیال .بازسازي خواھد شد

 سال بین 490 به دانیال خرب داده شد که این 24در نظم 
در کتاب دانیال در خبش .مردمش و شهرش تقسیم شده است

  یک فاصله زمانی به این تقسیم اختصاص داده شده 9:25
 ساله را بنا اده 490ساعت پیش گوئی یک دوره .است
490 واحد هفت ساله که می شود 70که تشکیل شده از .است
ادث  سال، یکسری حو490در طول توقف در این مدت .سال

این حوادث به ما اجازه .مشخص به وقوع خواهد پیوست
.میدهند که زمان درگیر شده را در نظر بگیریم

.نصیحت می کند"شناخنت و درک کردن "جربئیل مردم را به 
چه چیزی را مردم باید بفهمند؟ مردم باید بفهمند که 

کجا تقسیم اتفاق افتاده .زمان چطور تقسیم شده است
است؟

)کورنومرت (قطه شروع ساعت پیشگوئی ن

 سال وجود 490بتدا ، یک نقطه آغاز برای این ساعت در ا
.اصل دعای دانیال مجع شدن جمدد در اورشلیم بود.دارد

به خاطر داشته باشید که معبد و شهر اورشلیم در سال 
اورشلیم . قبل از میالد توسط بابلی ها ویران شد586
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دعای دانیال برای .باقی ماندبصورت شهر بدون حصار 
)بر طبق گفته های ارمیا (ساخنت جمدد شهر و معبد بود 

جربئیل بر او نازل شد تا مستجاب شدن دعایش را در مورد 
و به دانیال خرب میدهد .مردمش و اورشلیم به او خرب دهد

. سال شروع خواهد شد490که این مدت 
روع ساعت فرمان ساخته شدن جمدد اورشلیم ، نقطه ش

3این فرمان طبق گفته جربئیل .پیشگوئی راتائید می کند
:مورد را تائید می کند

کوچه های شهر-1
دیوار-2
زمان دشوار-3

کوچه ها باید دوباره ساخته شوند و دیوار حتی در "
"زمان دشوار و مشکل 

این تائیدات مهم هستند چرا که دو فرمان دیگر مربوط به 
(ساخنت دوباره معبد را جدا می کنند در مورد شهر .

)اورشلیم نیست 

، خداوند  پارسپادشـاه، كـورش سلطنت اولدر سـال.كند را صادر مي یھودیان بازگشت فرمانكورش
 تا فرماني داشت را بر آنخداوند كورش.رساند انجام بود، بھ فرموده نبي ارمیاي توسط را كھآنچھ
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، كورشمن: فرمان آن متن استاین. بفرستد پھناورشسراسر سرزمین بھ را نوشتھصادر كند و آن
 من و بھ است بخشیده منبھ را جھان ممالك آسمانھا، تمام خداوند، خداي كھدارم مي، اعالم پارسپادشاه

، از تمامنابراینب.بسازماي خانھدر یھودا است كھ او در شھر اورشلیم براي كھ استامر فرموده
 آنجا توانند بھ بخواھند مي كھ ھستند، كسانيمن در سرزمین كھیھودیاني

 اینھمسایگان! باشد ایشانخدا ھمراه. بنا كننداورشلیم را در اسرائیل خداوند، خدايبازگردند و خانھ
از . كنند خدا تقدیم خانھبراي بدھند و نیز ھدایا و چھارپایان راه، توشھ طال و نقره ایشان باید بھیھودیان

 ایجاد كرد  الویان و، و كاھنان یھودا و بنیامینھاي طایفھرھبران در دل فراوان دیگر، خدا اشتیاقطرف
 خانھ براي كھ بر ھدایایيعالوه، ھمسایگانتمام. بنا كنند خداوند را دوباره باز گردند و خانھاورشلیمتا بھ

 نیز اشیاء كورش. دادند مسافران بھ و چھارپایان راه، توشھنقره نیز از طال و نمودند، ھدایایيخدا تقدیم
 بود، بھگذاشتھ خود و در معبدخدایان آورده نبوكدنصر آنھا را از اورشلیموند را كھ خداخانھقیمتي

 را از خزانھ اشیاء قیمتي این تمامداد كھ، دستور»میتراداد«دار خود،  خزانھ بھكورش. داد پسیھودیان
این. بدھدگشتند، تحویلدا بازمي یھو سرزمین بھ كھیھودیاني شیشبصر، سرپرست بیاورد و بھبیرون
: بودند از عبارتقیمتياشیاء
 عدد30 طالسیني
 عدد1ر000نقرهسیني
 عدد29 دیگرھايسیني
 عدد30طالجام
 عدد410 نقرهجام

 عدد1ر000دیگرظروف
 بھ یھودیان شد و او آنھا را ھمراهشیشبصر سپرده بھ از طال و نقرهء قیمتيشي5ر400رویھمرفتھ

11-1:1 عذرا . بازگردانداورشلیم

 عزراي، بھاز اردشیر پادشاه:داد یھود دین و عالم عزرا، كاھن بھ اردشیر پادشاه كھاي نامھ متن استاین
 و كاھنان و اسرائیل مردم از تمام كھدھم مي فرمان وسیلھ اینبھ.آسمان خداي شریعت و عالمكاھن

 باز  اورشلیم تو بھتواند ھمراهمي بخواھدبرند، ھر كھ بسر مي من در سراسر قلمرو سرزمین كھالویاني
 خدایت قوانین تا بر اساسشوي مي و یھودا فرستادهاورشلیم بھ مشاورم و ھفت منو از طرفت.گردد
 و طال و كنیممي تقدیم اسرائیل خداي ما بھ را كھاي طال و نقره در ضمن. كنيتحقیق آنجا را مردموضع
كنند، با مي خدا تقدیم خانھ براي و كاھنانیھودیان كھ با ھدایایيدھند، ھمراه مي بابل اھالي را كھاينقره

 را مواديھا، وھا، بره ھدایا، گاوھا، قوچ از ھر چیز با این قبل آنجا رسیدي بھوقتي. ببر اورشلیمخود بھ
 خود  خـداي خانھ قربانگاهآنھا را روي و تمام كن خریداري است الزم و نوشیدني آردي ھدایاي برايكھ

 شماست خداي خواستدانید و مطابق مي صالح تو و برادرانت كھیقيطر ھر ھدایا را بھ بقیھ. نمـاتقدیـم
اگر چیز . كنید خود تقدیمخداي بھدھیم مي شما در اورشلیم خداي خانھ ما براي را كھلوازمي.ببریدبكار

، بھ، اردشیر پادشاهنم. نمایید دریافت سلطنتيتوانید از خزانھمي داشتید خدا احتیاج خانھ برايدیگري
 خداي شریعتو عالم عزرا، كاھن ھر چھ كھدھم دستور مي رود فرات غربدارھا در مناطق خزانھتمام

، دو ھزار  گندم ھزار كیلوگرم، ده نقرهكیلوگرم ھزار و چھار صد تا سھ نماید، از شما درخواستآسمان
 خداير چھھ. او بدھید بھ باشد فوري الزم كھ و ھر مقدار نمكزیتونغن، دو ھزار لیتر رولیتر شراب

 نازلو خاندانم خدا بر من او بجا آورید، مبادا خشم خانھ تأخیر براي باشد، بدون فرمودهآسمان
 و سایر كاركنانزاران، خدمتگ، نگھباناننوازندگان،، الویان كاھنان تمام كھكنم مي اعالنھمچنین.شود
حكام، است تو داده خدا بھ كھ عزرا، با حكمتيو تو اي. ھستند معافمالیات ھرگونھ خدا از پرداختخانھ

. كن انتخاب رود فراتغرب مردم مسایل بھ رسیدگيدانند براي را مي خدایت شریعت را كھو قضاتي
 تو و  خداي نخواھد از شریعتاگر كسي. دھيرا تعلیم تو آشنا نباشند، باید ایشان خداياگر آنھا با شریعت
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 اموال یا تبعید، یا ضبط است او یا مرگ شود؛ مجازات مجازاتدرنگكند، باید بي اطاعتدستور پادشاه
26-7:11 عذرا .یا زندان

 ساهلای دعای دانیال در اولین سال فرمانروائی داریوش در
اورشلیم بدون . قبل از میالد به جامعه عمل رسید539-538

دیوار و معبد ویران شده بود و تنها یک سایه از آن 
ساعت طبق فرمان گفته شده .شکوه و عظمت باقی مانده بود

فرمان .برای ساخنت جمدد اورشلیم شروع به حرکت می کند 
یا مدرکی در کتاب حنم. سال بعد از آن حادثه رخ میدهد93

حنمیا نگرانی دانیال را در .دال بر این فرمان موجود است
 سال بعد از دعای دانیال 94رابطه با اورشلیم در حدود 
دعایش برای ساخنت جمدد شهرش .با خدای خود مطرح می کند

.بود

 قبل از میالد ساخته شد ولی یهودی ها 516معبد در سال 
اظت شهر وجود خباطر اینکه دیواری دور شهر برای حف

حنمیا دها کرد که شهر جمددًآ ساخته .نداشت، نگران بودند
.شود

پادشاه وقتی ناراحتی حنمیا را می بیند از او علت 
حنمیا به او می گوید و .ناراحتیش را سوال می کند

اردشیر به او کمک می کند که به خواسته اش برسد و به 
ارهای شهر او دستور میدهد که برود و دروازه ها و دیو

.را بسازد

چرا اینقدر «: پرسیدمن، ازدادم مي اردشیر پادشاه دست را بھ شراب جام روز وقتي بعد، یكچھار ماه
 روز پادشاهتا آن(». است كردهرا ناراحت تو حتمًا فكري، پسرسد بیمار باشي نظر نمي؟ بھغمگیني

 باشند  راضياگر پادشاه«: دادم،و بعد جواب او بسیار ترسیدمسؤال ایناز.) بود ندیدهھرگز مرا غمگین
 نامھیك كنم را بازسازي یھودا بفرستند تا شھراجدادم سرزمینمرا بھ باشند، داشتھ من بھو اگر نظر لطف

 قلعھھاي دروازه بازسازييتا برا او دستور بدھند بنویسند و بھ سلطنتي جنگلھاي، مسئول آساف برايھم
 مرا قبول درخواستھاي تمامپادشاه». بدھد چوب من، بھخودم و خانھ خدا و حصار اورشلیمكنار خانھ

2:1,5,8 نحمیا . بود بر سر من خدایممھربانكرد، زیرا دست

 قبل از 444این فرمان در ماه مارس یا آوریل در سال 
 قبل از میالد 464حکومت اردشیر در سال میالد داده شدو 

. بوده است444بیستمین سال سلطنتش در سال .شروع شد
ماه نیسان اولین سال تقویم یهود است که با ماههای 

.مارس و آوریل برابر است
ساعت خدا با فرمان پادشاه ایران زمین شروع به حرکت 

.کرد
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خط زمان پادشاهی مسیح

فاصله "آمدن فرمان چهارم "وع در با بنا شدن نقطه شر
ساعت با فرمان شروع .پادشاهی مسیح است"بعدی در زمان 

به حرکت می کند و ادامه پیدا می کند تا زمان پادشاهی 
.مسیح

کلمه مسیح به معنای مسح شده یا انتخاب شده است و برای 
اما در .پادشاهان ، کشیش ها و پیامربان به کار می رود

ن کلمه برای پادشاه داخلی کسیکه بر ختت داوود ایت ای
(خواهد نشست به کار می رود  و اشعیا 7:13دوم مسوئیل .

 جربئیل این فرد را )23:5 و ارمیا 7:14 و دانیال 9:7
کلمه عربی .بعنوان پادشاه مسیح یا حاکم تائید می کند

  است و معنی آن حاکم ، فرمانروا یا dygnپادشاه 
جربئیل این زمان را تقسیم بندی می کند، .پادشاه است

"پادشاه مسیح "از زمان فرمان) سال 483(اولین قسمت 
و یک )سال 7x7=49( هفته ای 7تا قسمت دوم، یک قسمت 

483که در جمموع )  سال 62x7=434( هفته ای 62قسمت 
.سال می شود

." هفته وجود خواهد داشت62 هفته و 7"
ت می کند و تا زمان پادشاهی مسیح ساعت شروع به حرک

. سال ادامه می یابد483برای 

 هفته 7این . سالهء تقسیم شده ادامه دارد483این دوره 
 سال ، ساخنت جمدد اورشلیم را در زمان مشقت 49یا دوره 
2:8این دوره ساخت با فرمان در کتاب حنمیا .می پوشاند

49د و برای  قبل از میالد شروع ش444در ماه مارس سال 
جزئیات این دوره مشقت در .سال بعد از آن ادامه یافت

از اینجاست که پادشاهی مسیح .این کتاب  قید نشده است
. سال دیگر خواهد بود434

 ساله 434یک دوره "تا پادشاهی مسیح "دومین دوره 
بعد از کار اجنام شده توسط حنمیا ، موفقیتش .دیگر است
دشاه مسیح یا فرمانروای مسح کننده چه کسی پا.کامل شد

است؟ آیا او می تواند هر کسی در یهود باشد؟ نه، اول 
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اینکه این مسیح باید مطابق خط زمان باشد ، یعنی اینکه 
 سال 483 هفته یا 69مسیح باید آندنش و رفتنش در مدت 

 قبل 444باشد، شروع آمدنش با فرمان داده شده در سال 
) دانیال 3ان مشاره خط زم.(از میالد باشد

تقویم قمری یا مشسی؟

 قبل از میالد قرار 444اگر ما شروع را در ماه مارس سال 
 بعد 39 سال را از آن استخراج کنیم به سال 483بدهیم و 

با اینحال یک مشکل وجود دارد که .از میالد میرسیم 
سالی که در دوره دانیال به کار می رفته .باید حل شود

امروزه، ما از خورشید برای .ری بوده نه سال مشسیسال قم
یهودی ها از ماه .تعیین طول سال استفاده می کنیم

در نتیجه اصل کلمه ماه تقویمی از .استفاده می کنند
کلمه کره ماه 

طول مدت سال قمری با سال خورشیدی .گرفته شده است
یک سال خورشیدی بر مبنای تعداد روزهایی .متفاوت است

ست که زمین به دور خورشید می گرددو به حمل اول خودش ا
.بر می گردد

طول مدت یک سال در متون اجنیل با سیستم تقویم حال 
سیستم اجنیل بر پایه ماه قمری گریگوریان .متفاوت است

 روزه 30 روز و بقیه ماهها 29در نتیجه یک ماه .بود
ماه  سال یک 6 تا 5بوده است ، باتوجه به اینکه هر 

ما .اضافی اجنیل به آن اضافه می شود
 می 8 و 7در کتاب آفرینش در خبشهای 

5توانیم مشاهده کنیم که طوفان برای 
یک . روز ادامه داشته 150ماه یا 

24یک روز . روز بوده است 30ماه 
ساعت بوده در زمان دانیال  مانند 

با استفاده کردن از روزها .زمان ما
 توانیم دو روش را به جای ساهلا ما می
به ارتباط چارت .(با هم مرتبط کنیم
)زمانی مراجعه شود

مسیح پادشاه مصلوب شده
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، آن رھبـر برگزیده كشتھ خواھد شد، »ھفتھ«پس از آن دوره شصـت و دو
نش بھ اورشلیم و خانھ خدا سپس پادشاھي ھمراه سپاھیا.خودشولي نھ بـراي

آخر زمان مانند طوفان فراخواھد رسید .خواھد كردحملھ برده، آنھا را خراب
9:26 دانیال .خود خواھد آوردو جنگ و خرابیھا را كھ مقرر شده، با

جربئیل به دانیال اطالع میدهد که در 
 سال فاصله، مسیح 434 هفته یا 62ادامه 

trk کشته شدن، کلمه عربی.کشته خواهد شد
karathجربئیل به دانیال خرب .  می باشد

434میدهد که مسیح فرمانروا، بعد از 
آیا مفهوم کشته شدن .سال کشته خواهد شد

مسیح بر طبق مهان دست نوشته است؟

:دو تصویر از مسیح 
 و 7-50:4 و اشعیا 22مزامیر (خدمتگزار رنج دیده -1

)12:10 و 10-9:9 و ذکریا 52:53
-7:13 و دانیال 7-9:6واشعیا 2مزامیر (پادشاه موفق -2

5-19:2 و ایوب 13-7:12 و دوم مسوئیل 8-23:5 و ارمیا 14
(

جربئیل به دانیال توضیح میدهد که مسیح کشته خواهد شد 
جربئیل به .یا بدنش قطع خواهد شد، اما نه خباطر خودش

 می او.دانیال در مورد طبیعت دوگانه مسیح می گوید
گوید که مسیح پادشاه خواهد شد ولی خواهدمرد اما نه 

این طبیعت دوگانه مسیح ،که هم  پادشاه .برای خودش
52:13است و هم خدمتگزار رنج کشیده، در کتاب اشعیا 

. سال قبل از تولد مسیح قید شده است700 در 53:12تا 

 از بسیاري.بسیار سرافراز خواھد شد و  در كار خود كامیابخدمتگزار من«:فرمایدخداوند مي
او . ندارد انسان دیگر شكلكھ شده عوض او بقدريشوند، زیرا صورت او متحیر مي با دیدنمردم
 جھانپادشاھان. خواھد ساخت پاكآنھا را از گناه بسیار خواھد پاشید و خود را بر قومھايخون

 آنھا تعریف براي كسي را خواھند دید كھ، زیرا چیزھایيستب خود را خواھنددرحضور او دھان
15-52:13 اشعیا «. بودند نشنیده از كسيرا خواھند فھمید كھ و چیزھایينكرده

اشعیا تشریح می کند که خدمتگزار خدا ستایش خواهد شد 
و مقامش بسیار باال خواهد بود، اما قبل از این ، او 

د بود، او فرزند انسان است ، یک انسان بزرگ خواه
این خدمتگزار از طرف مهه .کسیکه رنج خواهد کشید
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جهان حقیقت این .ملتها و پادشاهان ستایش خواهد شد
.خدمتگزار را خواهد فهمید

 شد تا ما سالمتيتنبیھاو. او را زدند ما بود كھ شرارت شد و براي او مجروح ما بود كھ گناھانبراي
 شده باشند، گمراه شده آواره كھ گوسفندانيما ھمچون. او ما شفا یافتیماز زخمھاي. باشیم داشتھكامل
ھمھ، خداوند تقصیرھا و گناھانباوجود این. بودیم خود رفتھھاي راه بھ كردهترك خدا را؛ راهبودیم

! او گذاشت حسابما را بھ
 بھاو را مانند بره. نگشود شكایت بھ كرد و زبانتحملتار كردند، اما او رفرحميبا او با بي

 ایستاد و سخني، خاموش استزبان بياش برنده نزد پشم كھ گوسفنديھمچون بردند؛ و اوكشتارگاه
 آنھا بود كھناھان گبراي او نفھمیدند كھ، كشتند و مردم كرده محكوم مرگ او را بھ ناحقبھ.نگفت
8-53:5 اشعیا . شد مجازات مردم، او بجايشد بلي ميكشتھ

اشعیا به ما می گوید که این خدمتگزار ، کسی است که 
ستایش خواهد شد و خباطر گناهان ما و بدیهای ما خواهد 

در .او خباطر بدیهای مردم من کشته خواهد شد.مرد
 ، 9:26کتاب دانیال 

رب میدهد که پادشاه مسیح کشته خواهد شد انا جربئیل خ
خدمتگزار اشعیا  و مسیح، پادشاه .نه خباطر خودش

عیسی مسیح برای گناهان .دانیال مهگی یک نفر هستند
.بشر مرد

؟طبیعت مسیح چیست

از کتاهبای دانیال و اشعیا ما می بینیم که مسیح 
 و 52:14اشعیا (انسانی است از بازماندگان فرزند آدم 

آیا مسیح بیش از یک انسان عادی است؟ ).9:26دانیال 
  قبل از میالد 520، در حدود سال  12:10درکتاب ذکریا 

ما در مورد کسی می خوانیم که قوم اسرائیل و یهود را 
مردمیکه در اورشلیم .مشنان دنیا جنات میدهداز دست د

زندگی می کنند شروع به گریه و زاری خواهند منود 
با شروع خبش دوازدهم .مانند زمانیکه متولد می شوند

.خدا از طریق ذکریا صحبت می کند
 کتاب ذکریا خدا به قوم اسرائیل می گوید 12:10در خبش 

ا بدنش را کسیکه آ.آا به من نگاه خواهند کرد"
چه موقع خدا به وسیله کافران اورشلیم ."سوراخ کردند

سوراخ شده است؟
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 زده  نیزهكھ ریخت ، و آنھا بر من خواھم اورشلیم ساكنان را بر تمام و تضرع ترحم روحمن
تھ اند، فرزند خود عزا گرف تنھا براي گویي خواھند نمود چنانكھ و عزادارياند خواھند نگریست

12:10ذکریا . استمرده پسر ارشدشان گویي كھ خواھند گرفت ماتمو آنچنان

در کتاب .اشعیا طبیعت دوگانه مسیح را تائید می کند
 به ما گفته شده که مسیح از نسل آدم 7-9:6اشعیا 

او خدا هم خواهد بود، ."یک بچه متولد می شود."است
ر و متعال ، پدر خدای قاد"زیرا مشخص شده که 

ما می دانیم که او مسیح است برای اینکه ".جاودانی
"و پادشاهیش "بر ختت سلطنت داوود می نشیند"او 

.خواهد بود"برای مهیشه 

 او نام.كرد خواھداو بر ما سلطنت! شده بما بخشیدهپسري! ما بدنیا آمده برايزیرا فرزندي
او بر تخت.بودخواھد»سرورسالمتي«و »پدر جاوداني«، »دیر قخداي«، »مشیر«، »عجیب«

 و  را بر عدل حكومتشپایھ.خواھد كرد او تا ابد سلطنت و بر سرزمین داود خواھد نشستپادشاھي
خداوند . نخواھد بودپرور او را انتھایي صلحفرمانروایي، و گسترش استوار خواھد ساختانصاف

7-9:6اشعیا . خواھد داد را انجام و اینفرموده ارادهچنینقادر متعال

26-9:25)مسیح پادشاه دانیال   هم خدمتگزار است که رنج (
و هم پادشاه صلح و آرامش است )53اشعیا (می برد 

7-9:6اشعیا .(که زمانی بر متام جهان حکومت خواهد کرد
یح در و این آن چیزی است که در طبیعت دوگانه مس)

.دست نوشته ها وجود دارد
خدا مشخصات مسیح را با گفنت تاریخ دقیق مرگش در 

.ساهلای قبل از تولدش تائید می کند

 هفته دانیال ، بر پایه این دورهء زمانی که مسیح 70
کشته می شود و معبد ویران خواهد شد، بنا شده است و 

ل ما می دانیم که مسیح پادشاه ، قب.کلید خورده است
 بعد از 70از خراب شدن معبد و شهر اورشلیم در سال 

.میالد ، می آید

بعد از اینکه مسیح کشته شد

.خودش، آن رھبـر برگزیده كشتھ خواھد شد، ولي نھ بـراي»ھفتھ«پس از آن دوره شصـت و دو
آخر .ھد كردخواسپس پادشاھي ھمراه سپاھیانش بھ اورشلیم و خانھ خدا حملھ برده، آنھا را خراب
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.خود خواھد آوردزمان مانند طوفان فراخواھد رسید و جنگ و خرابیھا را كھ مقرر شده، با
9:26دانیال 

بعد از مرگ مسیح چه اتفاقی می افتد؟ در کتاب دانیال 
گفته شده که بعد از مرگ مسیح، اورشلیم و معبد ویران 

از دیدگاه دانیال ما داریم آینده .خواهند شد
 بوسیله مردم این خرابی.اورشلیم را می بینیم

در اینجا دانیال برای ساخته .اسرائیل  رخ خواهد داد
شهر بوسیله بابلی ها .شدن جمدد اورشلیم دعا می کند

 قبل از میالد ، زمانیکه دانیال در بابل 586در سال 
جربئیل به دانیال خرب میدهد که شهر .بود، ویران شد

.هد شد بعد از ساخته شدن جمدد آن دوباره ویران خوا
)9:25دانیال (

 بعد از میالد ، سردار رومی تیتوس شهر 70در سال 
در حال حاضر در .اورشلیم  و معبد را ویران می کند

 سال قدمت بر پاست 2000شهر روم  جمسمه تیتوس در حدود 
 شده و این جمسمه به خاطر پیروزی او بر اورشلیم بنا

چیزی که در این یادبود مدفون شده ، گنجینه ای .است
ربوده شده که شامل یک است که در آن زمان از اورشلیم 

.ست که از معبد دوم اورده شده استدست نوشته طال ا

 بعد 33که در سال "مسیح کشته خواهد شد "در ادامه 
بعد از "مردم "از میالد رخ داد، ما می خوانیم که 

تاریخ اتفاقی .شهر و معبد را ویران خواهند کردمسیح 
هر معبد یهود .را که بعدًا رخ میدهد ، ثابت می کند

تکه از سنگهایش توسط سربازان رومی که به دنبال 
بیش از یک .طالهای ذوب شده بودند، به غارت می رود

.میلیون یهودی در این جنگ کشته می شوند
ا اسیر می شود بنام یک سردار یهودی که به دست رومی ه

ژوسفس، متام حوادثی را که در این واقعه دیده است در 
.نگاشته است"جنگهای یهود"کتابش بنام 

 بعد از میالد، رابی اکیوا در برابر 132در سال 
قوانین سخت ادرین امپراطور روم که علیه یهودیان وضع 

این مبارزه سه سال طول کشید و در .شده بود؛ قیام کرد
 اورشلیم . بعد از میالد شکست خورد135ایت در سال

.یهودی کشته شدند580000جمددًا ویران و 
روم از سرکشی های یهودی ها به ستوه آمد، در نتیجه 

یک شهر جدید بنام  کولونیا الیا ساخت و آنرا به 
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خدای ژوپیرت تقدیم کرد، این شهر بعدًا فلسطین نامیده 
.ین شهر ممنوع شدندیهودی ها از ورود به ا.شد

روم به خاطر جلوگیری از شورش جمدد یهودی ها ، اا را 
نفرین های ذکر شده در تثنیه .دنیا پراکنده ساختدر 

قوم . به واقعیت پیوست21-7:19  و دوم کرونیکل 28:64-65
اسرائیل در سراسر دنیا پراکنده شدند و معبد ویران 

.شد

ه دانیال برای  سال از زمانیک600بعد از گذشت 
.بازسازی شهر دعا کرده بود، رومی ها آجنا را ساختند

معبد و قوم اسرائیل مانند یک عالمت

جربئیل  به دانیال ادامه برنامه 
ساخته شدن معبد و اورشلیم را خرب 

.میدهد
پایانش با یک طوفان خواهد بود و "

."در ایت معبد ساخته خواهد شد

 بعد از 135 و 70بعد از سال های 
 میلیون 1.5، بیش از میالد، اورشلیم دو بار ویران شد 

یهودی توسط رومی ها کشته شدند و بقیه بر روی زمین 
.پراکنده گشتند

 ، معبد و قوم 28بر طبق کتاب دوم کرونیکل و تثنیه 
اسرائیل نشانه های فرمانربداری و نافرمانی از فرمان 

 خدا اطاعت می کرد، اگر قوم اسرائیل از.خدا هستند
برکت می یافت و اگر نافرمانی می کرد ، در روی زمین 

.پراکنده می گشت

 و 70چه اتفاقی باعث رخ دادن این تراژدی در سال های 
 بعد از میالد برای مردم یهود شد؟جربئیل به اا اعالم 135

کرده بود که بعد از کشته شدن مسیح این وقایع رخ خواهد 
ن انکار کردن مسیح توسط قوم اسرائیل و بنابرای.داد

 بعد از میالد و  و ساخته شدن معبد 70کشته شدنش در سال 
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 ریشه کنی قوم . سال بعد ،مهگی هبم مرتبط هستند37
اسرائیل و ویرانی معبد مهگی عالمتهای نافرمانی از خدا 

لذا ساعت پیش گوئی در پایان هفته شصت و م .بودند
 در ادامه معبد .شد، متوقف شدزمانیکه مسیح کشته 

ویران می شود وتا هفته هفتادم این ویرانی باقی  می 
تا پایان جنگ  "جربئیل به دانیال می گوید که .ماند

."ادامه می یابدمعبد ویرانی 

ویرانی تا پایان جنگ

.اورشلیم تا پایان جنگ مانند یک ویرانه باقی می ماند
نام .این ساعت گذشته است هفتته از 69تا این مرحله 

روم ، بیزانس می شود و بیزانس که کنرتل اورشلیم را 
 بعد از 638بدست داشت توسط محله ارتش مسلماا در سال 

 سال بعد مسلماا کنرتل 1300برای .میالد شکست خورد
اسالم در .اورشلیم و سرزمین یهودی ها را در دست داشتند

 حممد از طرف خدای ابراهیم  بعد از میالد زمانیکه610سال 
او گفت که یک شب از .، اسحاق و یعقوب به پیامربی رسید

اورشلیم به معراج رفت و از باالی معبد کوه موریا به 
هبشت برده شده و با پیامربان قبل از خودش مالقات کرده 

بعد از پیروزی مسلماا بر شهر اورشلیم، .است
ل معبد یهودی ها در مسجداالقصی بر روی کوه موریا در حم

سومین  مکان مسجداالقصی . بعد از میالد ساخته شد688سال 
.مقدس و مهم مسلمان هاست

اسرائیلی ها پراکنده و مجع شدند

در آنجا خدایان.خواھد ساخت دیگر پراكنده تا گوشھعالم گوشھ ملتھا از یك تماميخداوند، شما را در میان
 خواھید كرد، پرستش، پدرانتانشناختید و نھ خود مي نھدیگر را كھ

قومھا روي آندر میان.اند شده ساختھ و سنگ از چوب كھخدایاني
 و چشماني لرزان شما دلھایي خداوند بھ را نخواھید دید، بلكھآرامش
65-28:64 تثنیھ . خواھد داد پریشان و افكاريگریان

سرائیلیها بعد از مرگ طبق وعده اهلی ا
.مسیح بر روی زمین پراکنده شدند

اق  اتف سال 490 از تعداد ساهلایی که
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 است، مرگ مسیحپیش گوئی شده  سال 483افتاده است ؛ مهان 
 سال دیگر آن طبق پیش گوئی دانیال اتفاق 7پس هنوز 

.نیافتاده است
)9:24دانیال (

گرداند تا  بـازمينیاكانتـان سـرزمینو بھكند  مـي او شما را جمع باشید دنیا ھم نقاطاگر در دورترین
5-30:4 تثنیھ . شما را خواھد افزود از پیشبیش، داده شما بركتاو بھ. شوید آن مالكدوباره

تا انتهای جنگ معبد "جربئیل به دانیال می گوید که 
 شدن خدا به اسرائیل وعده مجع"ویران خواهد ماند 

یهودی های اسرائیل در ماه می سال .دوباره را میدهد
 بعد از اینکه آملانی های نازی سعی کردند که یهودی 1948

قوم یهود از .ها را بکلی نابود کنند به وجود آمدند
 سال قبل ، 1900بقایای باقی مانده از جنگ رومی ها در 

رین در حقیقت مجع شدن مردم یهود یکی از مهم ت.تشکیل شد
حوادث پیش بینی شده در دست نوشته های آن زمان می 

.باشد

 دریا دارد و امواج ميارزاني را و ستارگان، نور ماه و در شب آفتاب در روز، روشنایي كھ خداونديآن
 طبیعيانین قو این كھتا زماني:فرماید مي، چنیناست او خداوند قادر متعالآورد، و نام مي خروشرا بھ

36-31:35 ارمیا . خواھد ماند باقي قوم یك بعنوان ھماسرائیل،برقرار است



23

لهفتاد هفته دانیا

از زمان . هفته بر مردم یهود گذشته است69تا االن تنها 
483سیح فرمان ساخته شدن معبد و مجع شدن  تا پادشاهی م

با اینحال تعداد ساهلای مشخص شده در .سال گذشته است
490کتاب دانیال 

 سال باید رخ 490هفت سال باقی مانده از این .سال است
آیا این هفت سال در ادامه مرگ مسیح بوده است؟.بدهد

70 و هفته 69فاصله بین هفته 

از  بعد 33 کشته شدن مسیح در سال 9:26در کتاب دانیال 
در ادامه مردم پادشاه شهر و معبد را میالد رخ میدهد و 

 بعد از میالد حتت تسلط 70در سال این مردم.خراب می کنند
مردم و پادشاه با هم مرتبط هستند .رومی ها در می آیند

مردمی که معبد و .ولی به خاطر زمان از هم جدا شدند
ه اورشلیم را ویران کردند مهان بازمانده های آیند

در پایان هفته شصت و م که با مرگ .پادشاه خواهند بود
 ساله بوده است قبل 37مسیح پایان می پذیرد، یک دوره 

ما می بینیم که . پیش بینی شود26از اینکه پایان دوره 
بین . شروع منی شود69هفته هفتادم دقیقًا بعد از هفته 

.وجود دارد یک فاصله 70 و 69دو هفته 

 دیده شده است که 9:10 و 9:9در کتاب ذکریا این فاصله 
به هدایت مسیح سوار بر یک خر وارد اورشلیم می شود و 

تراکم "که این فاصله به عنوان .انسان ها می پردازد
این تراکم پیش گوئی در .شناخته شده است"پیش گوئی 

مسیح . نیز به آن اشاره شده است9:7 و 9:6کتاب اشعیا 
ود و بر ختت پادشاهی داوود تکیه می نوزاد متولد می ش

 مسیح کشته 9:26در دانیال .زند و مردم را هدایت می کند
می شود و ساعت پیش گوئی متوقف می شود با یک دوره هفت 

 ما در رابطه با اتفاقات رخ داده 9:27در دانیال .ساله
.ر این وادی مطالبی را می خوانیمد
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پادشاهی که می آید

ص زیادي پیمان یك این پادشا باشد، مانع مي بندد، ولي وقتي نصف این مدت گذشتھ»ھفتھ اي«ه با اشخا
آلـوده خواھـد ساخت، ولـي سرانجـام سپس این خرابكار، خانـھ خـدا را.تقدیم قربانیھا و ھدایا خواھـد شد

9:27 دانیال «.آنچھ براي او مقرر شده بر سرش خواھد آمد

عبد و شهر اورشلیم بعد از مرگ  سال م37بعد از گذشت 
.مسیح ویران شد

:این مهزمانی به چهار دلیل ذیل مهم است 
 سال است ولی بالفاصله 490هفته هفتادم یک قسمتی از -1

.بعد از آن شروع منی شود
هفت سال باقی مانده مترکزش بر روی قوم اسرائیل و -2

.معبد یهود است
یهود و به مردم "پادشاهی که می آید "آینده -3

.قربانی معبد وصل شده است
 بعد از میالد 70تیتوس و رومی ها معبد را در سال -4

.ویران کردند و بعد از آن معبدی ساخته نشد

.پس در آینده معبد یهود باید ساخته شود
این پادشاه از بازماندگان رومی هاست زیرا که جربئیل او 

د را را بعنوان پادشاهی از بازماندگان مردمی که معب
 چه مشخصاتی این پادشاه با .ویران کردند معرفی می کند

خودش هبمراه دارد؟ ما پاسخ این سوال را در هفته هفتادم 
. پیدا می کنیم9:27دانیال 

امروزه مسجداالقصی که سومین مکان مهم مسلمااست بر روی 
تنها چیزی که از این معبد .حمل این معبد بنا شده است

دیوار قدیمی اورشلیم باقی مانده است 
.است

 به ما گفته شده 9:27در کتاب دانیال 
"و "او باید تائید شود "که 

او قراردادی "پادشاهی که می آید 
برای سیستم قربانی کردن می بندد چرا 
که از زمانیکه معبد ویران شده این 

او به اسرائیل .عمل متوقف شده است
.داجازه خواهد داد تا معبد را بسازن

کلمه عربی برای تائید کردن این موضوع 
پادشاهی که .به معنای قوی بودن ، قدرت داشنت می باشد، 
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می آید ممکن است که از ارتشی کمک بگیرد که صلح را برای 
.جهان به ارمغان بیاورد

آینده معبد یھود

."او قراردادی یک هفته ای با مردم می بندد"

 را برای ساخته شدن معبد اجازه داده خدا تنها یک حمل
 حمل معبد اکنون .است، در شهر اورشلیم و باالی کوه موریا

توسط 

از باالی این کوه است که حممد .مسجداالقصی اشغال شده است
به معراج رفته و با عیسی ، موسی و ابراهیم مالقات کرده 

.است

زه مجعیت امرو.مسجداالقصی برای مسلمان ها خیلی مقدس است
مجعیت %20 بیلیون نفر یعنی بیش از 1.3مسلماای دنیا 

.دنیا را دارد

 ملیون از 5 میلیون نفر است که تنها 20مجعیت یهودی ها 
 مسلمان های دنیا ادعای .آا در اسرائیل زندگی می کنند

مالکیت قسمت شرقی اورشلیم  ، جائی که کوه ومعبد قرار 
، 1967راب و اسرائیل در سال در جنگ اع.دارد را دارند

 اسرائیلی ها .کنرتل کوه معبد به اسرائیلی ها واگزار شد
تا حال به مسلماا اجازه دادند که برای برقراری صلح و 

امی فشارها داخل اسرائیل .آرامش معبد را عبادت کنند
در مورد ادعای اراضی اورشلیم بعنوان پایتخت داخلی 

ن اراضی اسرائیل با بقیه ای.مردم یهود زیاد می شود
.جاهای دیگر دنیا متفاوت است

با .امروزه تنها دوست و حامی اسرائیل  امریکا است
آا  به توجه به فشارهایی که بر اسرائیلی هاست 

 و آرامش رابرقرار کنند و معبد صلح که پیشنهاد شده 
اسرائیل این .را یک مکان عمومی برای مهه اعالم کنند

از دیدگاه دنیا صلح بین . را رد می کندپیشنهاد
اسرائیل و مسلماای مهسایه ، موجب صلح و آرامش در دنیا 

این یکسری مشکالت را برای اسرائیلی ها ایجاد .می گردد
پیامربان اسرائیل پیش گوئی کردند که جنگهای .کرده است

بیش از سه بیلیون .بزرگی خباطر اورشلیم به پا خواهد شد
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در . دنیا یک ارتباط معنوی با اورشلیم دارنداز مجعیت
حال حاضر یک بیلیون کاتولیک ، یک بیلیون پروتستان ، 

 بیلیون مسلمان و بیست میلیون یهودی در دنیا وجود 1.3
.دارد

آنھا مانند سنگ را براي اورشلیم شوند، من جمع بر ضد اورشلیم جھان قومھاي تمام كھھنگامي
12:3 ذکریا «. شودمجروح دھد خود سخت را تكان بخواھد آن ھركس ساخت ، كھواھم خعظیمي

ملت مجع شده اسرائیل از متام دنیا مهان چیزی است که 
در کتاب . سال قبل پیش گوئی کرده است2500حزقیال حدود 

 و 36حزقیال خبشهای 
 جزئیات پخش شدن و 37

مجع شدن دوباره مردم 
د برای های بدون امی

تشکیل یک ارتش 
اهداف قدرمتند برای 

خدای متعال ، نگاشته 
.شده است

:فرماید خداوند مي كھ بگو بایشانسپس
 قومھا جمع را از میان اسرائیلقوم«

 را بھ و از سراسر دنیا ایشانكنممي
حزقیال .گردانم باز مي خودشانوطن

37:21

آنچه  که در خبشهای 
 کتاب حزقیال 39 و 38

نگاشته شده یک جنگ 
آتی است که در منطقه اسرائیل در آینده رخ میدهد و در 

حتی ما خیلی بیش از .تاب به آن اشاره شده استاین ک
این در رابطه با پیروزی اسرائیل و قدرت خدا در این 

.جنگ می خوانیم

 اسرائیل سرزمینتو بھ. كني خود را بسیج نیروھاي خواھد شد كھ از تو خواستھ طوالني مدت از یكپس
 خود در  و در سرزمین بازگشتھ مختلفھايسرزمین اسارت از آن مردم كھ كرد، سرزمیني خواھيحملھ

38:8حزقیال .اند شده ساكنامنیت

این وقایع فقط می تواند که در سرزمین کنونی اسرائیل 
 قبل از میالد 593حزقیال در سال .به واقعیت بپیوندد

 سال کوروش کبیر به اسرائیلی 60در کمرت از .بوده است
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 سال در 60.هد که به سرزمینشان بر گردندها اجازه مید
. سال زمان زیادی نیست1900مقایسه با 

 حزقیال به ما اطالعات  مشخص و دقیقی در 43 تا 40خبشهای 
.مورد ساخته شدن جمدد معبد برای عبادت کردن می دهد

تنها با محایت ملتها و شکست دادن مسلمان هاست که 
معبد بر روی کوه  .بسازداسرائیل می تواند معبدش را 

 مرت مربع است، تنها زمین با 100000موریا که در حدود 
به مهین دلیل پادشاهی که .ارزش بر روی کره زمین است

با خواهد آمد با خودش ارامش را برای دنیا می آورد 
این یک قرارداد .عهدی که با مردم اسرائیل خواهد بست
ائیل درگیر آن هفت ساله خواهد بود و بیشرت از اسر

او با مردم زیادی برای یک هفته قرارداد ."خواهند بود
"می بندد .

پادشاهی که می آید قراردادی را که با اسرائیلی ها 
بسته می شکند و عبادت کردن و قربانی کردن را در معبد 

.عهد شکسته شده در وسط هفت سال رخ میدهد.ممنوع می کند

انی کردن و پیشکش کردن او در وسط هفت سال به قرب"
."پایان میدهد

دهد یک دوره در تاریخ بشر است چیزی که در ادامه رخ می
مسیح در مورد آینده .و با برگشنت مسیح به پایان میرسد

مسیح اشاره به .مردم اسرائیل به آا اخطار میدهد
مسیح در مورد .آینده معبد می کند که باید ساخته بشود

 بعد از میالد پیش گوئی می 70 در سال دومین ویرانی معبد
 مسیح در 24:15در کتاب متی )24:2متی (.کند

پایان اشاره می کند به زشتی ویران کردن معبد آم در 
تنها در کتاب دانیال در عهد قدیم است .یک مکان مقدس

9:27دانیال .(که سه بار به این عمل زشت اشاره می شود
)12:11 و 11:30و 

 بینیدـ  ھر كھ بر پا شدهمقدّس، در مقام است شده گفتھ نبي دانیال زبان بھ را كھ مكروِه ویراني چونپس
 چنان زمان در آنزیرا كھ بگریزد؛ كوھستان باشد بھیھودیّھ در ھر كھ آنگاه16 كندـ خوانَد دریافت

16,21-24:15 متی ! و نخواھد شد نشدهكنون تا عالمبتداي از اشود كھ ظاھر مي عظیميمصیبت
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پادشاھی کھ می آید کیست؟

پادشاهی این پادشاهی که می آید برای ما در کتاب 
پادشاهیش برای هر چیزی . شرح داده شده است7نیال خبش دا

این .که از قبل وجود داشته است، ناخوشایند است
پادشاهی بر پایه مذهب و ارتش خواهد بود و بر متام جهان 

ده کشور یا پادشاهی است که امپراطوری .اثر گذار است
او را تشکیل خواهد 

یل پیش بینی کرده رهرب این پادشاهی مهانگونه که جربئ.داد
این .است از بازماندگان رومی ها یا اروپائی ها است

.رهربی آینده مانند شکوه امپراطوری روم خواهد بود
تاریخ روم نشان میدهد که رهربانشان مهیشه خواستند که 
ادعای امپراطور روم را داشته باشند مانند ناپلئون، 

 جائیکه در.سزار روسیه، قیصر از آملان و حتی هیتلر
.بقیه شکست می خورند این پادشاهی موفق خواهد بود

پادشاهی که خواهد آمد از بازماندگان رومی ها ئی است 
. آن زمان به اورشلیم محله کردندکه

یک .امروزه احتادیه اروپا یکی از حقایق تاریخی است
کنگره اروپائی بنام بروکراسی وجود دارد که عضو احتادیه 
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 بر واحد 2002احد یورو از اول ژانویه و.نیز می باشد
.پول کشورهای فرانسه، آملان و بقیه تاثیر گذاشته است

اروپا در تدارک بوجود آوردن یک ارتش جدا از ناتو می 
جزئیات آینده این رهرب اروپائی در کتاب دانیال .باشد

 از هر پادشاهیش از ده ملت بوجود می اید و.آمده است
. آن وجود داشته، متمایز می گرددپادشاهی که قبل از

"پادشاھی کھ می آید "یک کاربرد 

مفهوم یک رهرب جهانی وقتی بیشرت کاربرد پیدا می کند که 
.می بینیم که دنیا به سوی قتل عام امتی پیش می رود

از این سلطنت.جانور چھارم، سلطنت چھارم است كھ بر زمین ظھور خواھد كرد«:او بھ من گفت
 ده .لھ خواھد نمودسلطنتھاي دیگر متفاوت خواھد بود و تمام مردم دنیا را پاره پاره كرده زیر پاھایش

روي كار خواھد آمد سپس پادشاھي دیگر .شاخ او ده پادشاه ھستند كھ از این سلطنت بھ قدرت میرسند
24-7:23ال  دانی.را سركوب خواھد كردكھ با سھ پادشاه پیشین فرق خواھد داشت و آنھا

كوشید تمام قوانین او برضد خداي متعال سخن خواھد گفت و بر برگزیدگان او ظلم خواھد كرد و خواھد
.نیم در زیر سلطھ او خواھند بودبرگزیدگان خدا بھ مدت سھ سال و.و اعیاد مذھبي را دگرگون سازد

 او گرفتھ شده بكلي از بین خواھد سلطنت این پادشاه ازاما پس از آن، داوري آغاز خواھد شد و قدرت
26-7:25 دانیال .رفت

پایانش با آمدن مسیح رخ خواهد داد و پادشاهی روم به 
اما تا آن .پایان میرسد و سلطنت او جاودان خواهد بود

زمان زجر و شکنجه مردمی را که به خدا ایمان دارند در 
.بر می گیرد

 سال 3.5ی دوم حدود  تصور کنید هیتلر را که در جنگ جهان
به این علت است که مسیح خواهد .مردم را قتل عام کرد

. پایانش خباطر شفاعت بشر خنواهد بوداآمد ام

هم دانیال و هم ارمیا هر دو شرح میدهند که این نظیر 
این حادثه نه در گذشته و نه در آینده اتفاق نیافتاده 

اد می یعقوب یارمیا از این بعنوان دوران سختی .است
3.5بر طبق کتاب پیدایش در عرض ).30:7ارمیا (کند 

سال حداقل نصف مردم دنیا خباطر جنگ و عواقب آن می 
.میرند
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در کتاب پیدایش جزئیات هفتاد هفته دانیال شرح داده 
 این دوره هفت ساله توضیح 19 الی 6در خبشهای .شده است

یال در حوادث نیمه اول هفتاد هفته دان.داده شده است
  و حوادث نیمه وسط در مورد زشتی عمل 9 تا 6خبشهای 

 و نیمه آخر در خبشهای 13 تا 10ویرانی معبد در خبشهای 
. در مورد برگشنت مسیح ، نگاشته شده است19 تا 14

دیگر مرا نخواھید دید تا كھ شما بگویم را نیز بھ این. مي ماند شما ویران شما برايو حال ، خانھ
39-23:38 متی «.فرستد بپذیرید شما مي خدا براي را كھ باشید كسي آماده كھوقتي

وجود «آن او بحضور.آنگاه در خواب وجودي شبیھ انسان دیدم كھ روي ابرھاي آسمان بھ آنجا آمد
نژاد او را قومھا از ھر زبان و  و اقتدار و جالل و قدرت سلطنت بھ او داده شد تا ھمھآورده شد»ازلي

 چون دیده بودم كھ این شاخ با برگزیدگان خدا جنگ .قدرت او ابدي و سلطنتش بیزوال است.خدمت كنند
آمد و داوري را آغاز كرده، از برگزیدگان خداي »وجود ازلي«اینكھ آن  تاكرده، بر آنھا پیروز شد،

22-14,21-7:13 دانیال .دنمود و زماني رسید كھ قدرت سلطنت بھ ایشان واگذار شمتعال حمایت

کدنصردر کتاب دانیال خبش دوم می خوانیم که پادشاه نبو
خوابی می بیند که در بابل  تنها دانیال است که می 

خدا خواب و معنی انرا به .تواند آن خواب را تعبیر کند
پادشاه خواب یک جمسمه بزرگ انسان .دانیال آشکار می کند

ودست ها و سینه اش از نقره و را می بیند که سرش از طال 
 مهانطور .شکم و رانش از برنج و پاهاش از آهن و خاک رس

که جمسمه ایستاده یک تکه سنگ از کوه کنده می شود و با 
جمسمه خرد می شود و با باد .پاهای جمسمه برخورد می کند

پراکنده می شود و سنگ یک کوه عظیمی می شود که متام 
 به دانیال می گوید که آن صخره خدا.دنیا را پر می کند

عظیم حکومت خداست که در سرتاسر دنیا جاری می شود و ان 
سنگ نشان دهنده این است که مسیح بر لشگر بشر پیروز می 

و آن سنگی که به انگشتان جمسمه برخورد می کند .گردد
نشان دهنده  احتاد ملتهای جدید است در برابر خدای 

.اسرائیل

بین نخواھد ت آن پادشاھان، خداي آسمانھا سلطنتي برقرار خواھد ساخت كھ ھرگـز ازدر دوران سلطن
مغلـوب خواھـد ساخت و رفت و كسي بر آن پیروز نخواھد شد، بلكھ ھمھ آن سلطنتھا را در ھم كوبیده

2:44 دانیال .خودش تا ابـد پایدار خواھد ماند
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مسیح پادشاه برمی گردد

کسی است " از میالد کشته می شود  بعد33مسیح در سال "
که بر می گردد مانند یک پادشاه پیروز تا دمشنان زمین و 

 سال مشخص شده  که 490این .مردم آینده را درهم شکند
رخ خواهد داد، مردم یهود و اورشلیم به این نتیجه  می 

.مسیح مهان کسی است که برای بار اول رد شدرسیند که 
ی گویند که کسیکه بسیار مهم است دست نوشته ها به ما م

، خباطر آزار و اذیت مردم رنج خواهد کشید اما باالترین 
.مقام را در دنیا خواهد داشت

 انساندیگر شكل كھ شده عوض او بقدريشوند، زیرا صورت او متحیر مي با دیدن از مردمبسیاري
 جھانپادشاھان. خواھد ساخت پاكرا از گناهپاشید و آنھا بسیار خواھد  خود را بر قومھاي او خون.ندارد

 و  نكرده آنھا تعریف براي كسي را خواھند دید كھ، زیرا چیزھایيبست خود را خواھنددرحضور او دھان
15-52:14 اشعیا . بودند نشنیده از كسيرا خواھند فھمید كھچیزھایي

که خباطر گناه "ه مسیح پادشا"این شخص کسی جز عیسی 
 خباطر او گناهان نوع بشر خبشیده .دیگران کشته شد، نیست

مرگش توسط پیامربان پیش گوئی شده بود و انکار .می شود
. سال قبل از وقوع آن پیش بینی شده بود700شدنش 

او خوار .و برگردانیدیمر ما از اوھمھ. كرد را تحمل، اما او درد و غم و رد كردیمما او را خوار شمردیم
53:3 اشعیا . ندادیم اھمیتشد و ما ھیچ

خدا با آشکار منودن این حوادث قبل از وقوع آا ، اا 
.را تائید می کند

اورشلیم محاصره شده

تصاویر قبل از برگشت مسیح مفصال  در کتاب ذکریا در خبش 
ی اصلی اورشلیم یک عامل مهم و نگران. اشاره شده است12

.متام مردم دنیا است

سایر شھرھاي و اورشلیم محاصره خود را براي سپاھیان كھ ھمسایھ قومھاي را براياورشلیم
 جمع بر ضد اورشلیم جھانقومھاي تمام كھھنگامي. زھر مي گردانم  كاسھیھودا مي فرستند، مثل

 را تكان بخواھد آن ھركس ساخت ، كھ خواھمعظیميد سنگ آنھا مانن را براي اورشلیمشوند، من
3-12:2 ذکریا . شود مجروحدھد خود سخت
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بر می گردد تا مردمش را که او را قبال  "مسیح پادشاه "
ناجی اسرائیل آشکار شدن زودترش را .رد کردند، جنات دهد

"مشخص کرده است من کسی هستم"مهان "مسیح کشته شده .
 بعد از 33مسیح در سال .است"که آا سوراخش کردند

آا برای سوراخ شدن مسیح .میالد مصلوب و کشته می شود
مهانگونه که برای فرزند خود عزاداری می کنند، عزاداری 

مشخص خواهد شد ان کسی را که آا رد می .خواهند کرد
.کنند بعدًا تنها امید آا خواهد بود

 زده اند  نیزهكھ ریخت ، و آنھا بر من خواھم اورشلیم ساكنان را بر تمام و تضرع ترحم روحمن
فرزند خود عزا گرفتھ اند، و  تنھا براي گویي خواھند نمود چنانكھ و عزاداريخواھند نگریست

12:10ذکریا . استمرده پسر ارشدشان گویي كھ خواھند گرفت ماتمآنچنان

 عزا خواھند جھان در سراسر مردمآنگاه. ظاھر خواھد شد در آسمان من آمدن نشانھامو سرانج
 كننده خیره و شكوھيآسمان ، با قدرت ابرھاي در میان دنیا مرا خواھند دید كھ مردم و تمامگرفت

 و  مرا از گوشھزیدگان فرستاد تا برگ بلند شیپور خواھمصداي خود را با فرشتگانو من.مي آیم 
31-24:30 متی .گرد آورند و آسمانكنار زمین

پادشاھی مسیح

 سال مربوط به هفتاد 490زمانیکه مسیح سلطنت می کند که 
یعنی هفت حادثه دانیال به .هفته دانیال کامل شده باشد

.وقوع پیوسته باشد

.گناه کردن به پایان میرسد-1
 دادن به شرارتآشتی کردن برای پایان-2
.عدالت جاودانی برقرار می گردد-3
.پیامربی به امتام خواهد رسید-4
.پیشگوئی ها به امتام میرسد-5
.سرپیچی کردن به امتام میرسد-6
.قدس االقداس دوباره تقدیس می شود-7

زمین پر از آرامش و صلح برای انسان ها و حیوانات 
.خواهد شد
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 با شیر خواھند خوابید، گوسالھ با ھم و بزغالھ بسر خواھند برد، پلنگر ھم در كنا و بره گرگ زماندر آن
 خواھد چرید، گاو در كنار خرس.بخواھد، خواھد راند ھر جا كھ آنھا را بھ كودك؛ و یك خواھد رفتراه
 شیرخوار در چھب. خواھد خورد خواھند خوابید، و شیر مانند گاو علفھم در كنار و گوسالھ خرسبچھ
 النھرا داخل خود باشد دست شده از شیر گرفتھ كھ خواھد كرد؛ و طفلي خطر بازيمارھا، بدونمیان
، زیرا  خدا وجود نخواھد داشت مقدسكوه در و گزندي بدي ھیچ. ببیند آسیبآنكھ خواھد كرد بيافعي

9-11:6اشعیا  خداوند پر خواھد شد از شناختجھان ھمچنان پر است دریا از آب كھھمانگونھ
چرا انتظار؟

بر روی صلیب در کنار مسیح دو دزد هم به صلیب کشیده 
یکی از آا تف بر مسیح انداخت و درخواست .شده بودند

دیدن معجزه کرد و آن یکی گفت من را به خاطر بیار 
براستی : مسیح پاسخ داد .وقتیکه به پادشاهیت می آیی

.که من به تو می گویم که امروز تو با من در هبشت هستی
امروزه ما مهین قول رستگاری را می توانیم داشته 

عیسی مسیح به دزد ها قول داد که امروز مشا با من .باشیم
 مسیح به نیقودموس در مورد راه .در هبشت هستید 

.رستگاری در کتاب یوحنا  می گوید

 نگاه آن بھمردم كرد تا آویزان را بر چوبي مار مفرغي مجسمھ در بیابانوسي م كھھمانگونھ
 آورده ، از  ایمان من بھ تا مردمشوم آویختھ نیز باید بر صلیب یابند، من نجاتكنند و از مرگ

 یگانھ دارد كھدوست را  جھان مردم زیرا خدا بقدري.بیابند جاوید پیدا كنند و زندگي نجاتگناه
 خدا .بیابدجاوید زندگي  نشود بلكھ آورد، ھالك او ایمان بھ است ، تا ھر كھفرستادهفرزند خود را

. دھد او نجاتشان بوسیلھبلكھ كند را محكوم مردم اینكھ براي نھ استفرزند خود را فرستاده
17-3:15یوحنا 

. است امروز انتخاب با مشاو


