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 ٧أسابيع  ٧أسابٌع  ٧ ᵡأٌّام  ٤٩ ꞊أٌّام فعلٌّة ،إ ّنما  ٤٩سنة نبوٌّة من  ٤٥٧ق.م .إلى  ٤٠٨ق.م.
 ٤٠٨ق.م ()#٢
٦٢أسبوع( ٦٢أسبوع  ٧ ᵡأٌّام ٌ٤٣٤ ꞊وم ،إ ّنما  ٤٣٤سنة نبوٌّة)
٤٠٨ق.م ÷٤٣٤سنة = ٢٧م (زد  ١بما أنّ ال وجود لعام صفر)

٢٧م
٢٧م
 ٣١م

معرفتنا متى بدأ الهوت المسٌح وانتهى بعد أن "قُطع" فً وسط األسبوع،
تكشف تعرٌف هللا الخاصّة "لك ّل ٌوم عوضً ا عن سنة" ،بما أ ّنه قُتل بعد
ثالث سنوات ونصف من بدء الهوته( .أنظر أٌضً ا حزقٌال )٦ :٤

()٣#

إلى وسط األسبوع
عندما أسبو ًعا واحدً ا ٌساوي  ٧أٌّام فعلٌّة ،إ ّنما  ٧سنوات نبوٌّة
ًإذا" ،إلى وسط األسبوع" = ثالث سنوات ونصف
(خرٌف  ٢٧م إلى ربٌع  ٣١م عندما "قُطع" المسٌح)

دانيال " ٢٥ :٩فاعلم وافهم أ ّنه من خروج األمر لتجدٌد أورشلٌم وبنائها إلى المسٌح الرّئٌس سبعة واثنان وس ّتون أسبوعً ا ٌعود وٌُبنى سوق وخلٌج فً ضٌق األزمنة".
آية " ٢٦وبعد اثنٌن وس ّتٌن أسبوعً ا ٌُقطع (ٌُقتل) المسٌح ولٌس له (لك ّل اآلخرٌن بصفته الفصح للبشرٌة) "...
ٌبطل (المسٌح) ّ
آية " ٢٧وٌثبّت (المسٌح) عهدً ا مع كثٌرٌن فً أسبوع واحد وفً وسط األسبوع ّ
الذبٌحة والتقدمة"...
(لقد تمّم معنى نظام الذبٌحة من خالل موته ،وبذلك كان "السّبب" إلبطاله).
 ١ #عام  ٤٥٧ق.م ،أصدر أرتكسركسٌس مرسومًا إلعادة بناء أورشلٌم ،الذي حدث خالل زمن عزرا ومن ث ّم نحمٌا.
تطلّب ذلك  ٤٩عامًا لبناء ّ
الطرقات والحٌطان ،لتتمّة قسم "السّبعة األسابٌع" من سفر دانٌال  ٢٥ :٩الذي انتهى عام ٤٠٨م
 ٢ #وُ صفت القسمة الثانٌة لنبوءة السّبعٌن أسبوعً ا ،كفترة " ٦٢أسبو ًعا" ،التً هً فترة  ٤٣٤سنة ،من عام  ٤٠٨ق.م .إلى عام ٢٧م،
التارٌخ الذي هو "ح ّتى ٌسوع الرّئٌس" مع إضافة فترة "٧أسابٌع" (٤٩سنة) إلى "٦٢أسبوع" (٤٣٤سنة).
 ٣#وصفت فترة نبوءة السّبعٌن أسبوع ال ّنهائٌّة "كأسبوع واحد" (٧سنٌن) ،عندما "ٌُقطع" المسٌح فً "وسط األسبوع"( ،ثالث سنوات ونصف)،
التً هً زمن تتمّة نظام الذبٌحة ،عندما ذبح المسٌح بصفته فصحً ا لك ّل البشر .تعمّد ٌسوع المسٌح وبدأ الهوته فً خرٌف ٢٧م،
(ح ّتى مجًء المسٌح) وقُتل فً ربٌع عام ٣١م ٌوم الفصح.

