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  ؟امُلقدس يقع أيام دانيال الثالثون فى الوحما مو
I- يومًا 0623يومًا تلى الـ  03خيرب مالك دانيال عن  

والتة (ثةال نةاواوون ة )يوماًالمعروفة 0623يوماًتمتدبعدالـ03يُخبرمالكدانيالعنفترة -أ

.فيهاتتممعظمخط هللالألياماألخيرة

ِب أَْلٌف َوِمئَتَاِن َوتِْسُعوَن يَْوما  َوِمْن َوْقِت إَِزالَِة " (06:00دا)."اْلُمْحَرقَِة الدَّائَِمِة َوإِقَاَمِة ِرْجِس اْلُمَخرَّ

يومبعدإختطاف03منالمدهشأنيتركهللانظامالعبادةالعالم لضدالمسيحيستمرف أورشليملمدة -ب

رجة "ارلاظامعبادةضدالمسيحف المسةتبب بةـيُش(.00:01رؤ)المسيحللكايس ف البوقالسابع

.ف نظرهللا؛يؤدىإل خراباألممبأحكامالضيب العظيم (زن عنهللا)ألنهرجان "الخراب

أثة أنأغلةبكمنةيفهم.؛عل الرغممنأنهبسيطومباشرقديبدوهذاالمفهومعسرعل الفهمف البداي  -ج

. بأيامدانيالالثالثينبعدأنيعتادهاقليالًهذهالحبيب الجوهري الخاص

يوضحالوح المبدسأنهخاللالثال ناواوون  المعروف ؛نيكونهااككش لثال أشكالمةن -د

الحةةأأنهةذهالةةثال نةاواوون ةة يُشةارإليهةةاأيضةافةة .األحةدا المرتبطةة بشةعلهللاالاشةاااوو

وهةذهالةـ(.يومةاًفة التبةويمالعبةرى0623وهة )يومةا0623ًشةهراًأو26الوح المبةدسعلة أنهةا

وك منالاشاااوالثالث األناني نتبدأف نفة .يومإقام رجس الخرابيوماًالهام تبدأف 0623

ماه هذهالاشاااوالثالث األناني الت نتستمر.يوم0623يومبداي رجس الخراب،ونتستمرلمدة

:يوما0623ً

.(06:2،02رؤ)يوما0623ًهللاعرضوفرص للببي الباقي منإنرائي لمدةنيبدم .0

.(00:0رؤ)يوما0623ًالشاهدينلمدةنيتابأ .6

.(00:1رؤ)يوما0623ًضدالمسيحالبديسينلمدةنيضطهد .0

هوتحديةداًاليةوموهذاأيضاً.منبداي رجس الخراب0623هذهالاشاااوالثال نتتوق ف اليومالـ -ه

ه رجس الخراب؟هة نظةامالعبةادةما(.00:01رؤ)الذىنتُختط فيهالكايس عادالبوقالسابع

.(01–00:00؛رؤ6:2ت 6)جبرك األممعل عبادتهكإله،الذىنيُالعالم لضدالمسيح

 ورةأوالتمثالالخةا بضةدالمسةيحال:الخرابهورجس سم بنظامالعبادةالمُالجزءاألنان من -و

فة .ضةبطيومةاًبال0623ونيب هااكلمدة.ف المكانالمبدسمنالهيك ف أورشليموضعوالذىنيُ

،وأنالاشاااوالثالثة األنانةي المةذكورةناعرفأنالضيب العظيم قدبدأو،اليومالذىيبدأفيههذا

.نابباًقدبدأوأيضاً

ٍ  ... الَّتَِ  قََاَ  َنْهَاَا َنانَُِاُ  الهَّ َِ ئ قَائَِمَة  فَِ  اْلَمَلَاِن اْلُم ََدَِّ  « ِرْجَسَةَ اْلَخََرابِ »ْرتُْم فََمتَى نَظََ»" فَِحُهَئَِ

يَن فِ  اْلَُُاوِنيَِّة إِلَى اْلِج َا ِ  ٍِ (02-62:01مت)"لَُِْاُرِب الَّ
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ف نظرهللاونيبود(ن وبُعدعنهللاز)إنوضعصورةضدالمسيحف هيك أورشليمنيكونرجان  -ز

بوضةةعهةةذهال ةةورةنةةيدع ضةةدالمسةةيحأنةةههللاونةةيُطاللكةة مةةنفةة .إلةة خةةراباألمةةمبأحكةةامهللا

.األرضبعبادتهكإله

َُ الَ يََ ْتِ  " الَ   إِْن لََْم يََ ْ ِ  (ئالثةان المجة/اإلختطةاف)الَ يَْخَدَنهَُّلْم أََحٌد َنلََى ََِري ََة  َمَاَ ََّنََّ ااِلْرتََِداُن أَوَّ

ََِة  ََتَْعلََن إِْنَسََاُن اْلَخِةَُّ ََا  أَْو (ضةةدالمسةةيح)َويُْس ََْدَنى إِلَا ََا يُ َى َم ََ ُُ ََى  ََُ  َنلَ ََاِوُل َواْلُمْرتََِ ََُن اْلَاََ،َِاَ اْلُم َ َ اْب

َْسَ  َ  ُمْظِارا  نَ إِلَ َُ َِ هللاِ  َُْل ُ يَْجلُِس فِ  َه ُ إِلٌََ َمْع ُوناَ  َحتَّى إِنََّ (2–6:0ت 6)".َُ أَنََّ

صورةضةدالمسةيحالتة نتوضةعفة هيكة أورشةليمنةتكونفة شةك تمثةاللةهقةوةشةيطاني ليتةاف  -ح

.(01–00:02رؤ)ويتكلم

ََ َجِمََُ   تَتََللَّمَ لُِصوَرِة اْلَوْحِشَ َحتَّى  ُروحا  َوأُْنِةَ  أَْن يُْعِةَ  " يَن الَ يَْسَُجُدوَن ُصوَرةُ اْلََوْحِش َويَْجَعَ ٍِ الََّ

(00:01رؤ)."لُِصوَرِة اْلَوْحِش يُْ تَلُونَ 

ضدالمسيحالذبيحة اليومية ،ونيضةعصةورته احب لرجس الخراب،نيوق ف نياقالاشاااوالمُ -ا

نةتكونهةذهالرجانة .ف مكانالذبيح ،ثميطاللإنرائي بعبادتهبةدالًمةنتبةديمالعبةادةإللةهإنةرائي 

.العظيم ال تبودللخراب

واحةةدةمةةنأعجةةلالحبةةائ الخاصةة بخطةة يسةةو لأليةةاماألخيةةرةهةة أنيسةةو نيسةةمحلضةةدالمسةةيح -ي

وهةذهتحديةداً.يوماًبعدإختطافالكايس 03باإلنتمرارف تأني نظامالعبادةالعالم الخا بهلمدة

يومةاً،0623نرجسة الخةرابنتسةتمرلةدةه الابط الت كانالمةالكيوضةحهالةدانيالعاةدماقةالأ

.يوماًإضافي بعدعودةالمسيحلألرض03وه 

ِب أَْلٌف َوِمئَتَاِن َوتِْسُعوَن يَْوما  " (06:00دا)."َوِمْن َوْقِت إَِزالَِة اْلُمْحَرقَِة الدَّائَِمِة َوإِقَاَمِة ِرْجِس اْلُمَخرَّ

تذكرأناإلختطةافنةيحد عاةدالبةوقيوماً؟03اءهذهالـالسؤالهوأيننيكونيسو والبديسينأثا -ك

هذاهوتحديداًاليومالذىياته فيهإضطهادضد".رجس الخراب"منيوماًبالضبط0623السابعبعد

،وتتوقةة (06:2،02رؤ)هللاإلنةةرائي فةة البريةة إعالةة توقةة ،وت(00:1رؤ)المسةةيحللبديسةةين

ألنهذاهوالوقتحين0623بالضبطف اليومالـك هذانياته (.00:0رؤ)نالابواومنالشاهدي

.يُختط البديسين

00:01؛رؤ2:01تة 0؛62:00،نراهةافة مةتف هذاالوقت،نتحد عدةأمورمعالبديسين -ل
بةدمكة واحةدوي،يُبةيمعمة نيُجمعونمعةاًفة السةماءليح ةلواعلة األجسةادالممجةدةالُمبامة .01–

والت نتكوننتيجتهااإلنتيالءعلة كة ،ثمتُاظمصفوفهمويتحركونلمعرك أورشليمالمكافآويسو 

–20:0األردنإش)هذاحةينيتحةركيسةو ماشةياًإلة أدوم.حكوماواألممالموجودةعل األرض
فرعةةوناأليةةام)مسةةيح،ويُطلةة جامةةاوالعضةةلعلةة ضةةدال،كمونةة األعظةةممتجهةةاًإلنةةرائي (2

،وهكةذايضةعنهاية لةـشةهونيدخ ماشةياًألورشةليمليحةررإنةرائي ويبتة ضةدالمسةيحوجي.(األخيرة

هةذهاألحةدا الدرامية نتسةتعرق.نيشاركالبديسينفة هةذا(.60–02:00رؤ")رجس الخراب"

.ليتمإنتببالهكملكالملوكيوماًمنإختطافالكايس حت دخولالمسيحاإلنت ارىألورشليم03


