"هأَنَ َذا أُرْ س ُل إلَ ْي ُك ْم إيليَّا النَّب َّي ...فَيَ ُر ُّد
ب اآلبَاء َعلَى األَ ْبنَاء"... ،
قَ ْل َ
– مالخي9 :7أ5-أ راجع لوقا .2:27

سد كلمة هللا عند معمودية يسوع
تج ُ

 -حوالي  157سنة –

لقد ذهبت أوالً بقيةٌ
سيِّ ُد الَّذي تَ ْ
طلُبُونَهُ ،
"...ويَأْتي بَ ْغتَةً إلَى َه ْيكَله ال َّ
َ
سبْي
إلى أورشليم  ،قبل َ
َو َم َ
ال ُك ا ْل َعهْد الَّذي تُسَرُّ ونَ به .ه َُو َذا يَأْتي،
إسرائيل مباش ََرةً ،من اجل
المسيح(المسيا) الرئيس
قَا َل َربُّ ا ْلجُ نُود– ".مالخي 3:2
اجلظ َح ْفظ الفصح أيام حكم الملك
َح ْف
ُ
حزقيا (1أخبار15،9 :34؛ .)9:32
ار ٌك اآلتي باسْم
وصنَّا! ُمبَ َ
"أ َ
ستَقَرَّت هذه البقية هناك ،وحتى أنها حافظت على ذكر
إ ْ
س َرائي َل!"
الرَّبِّ ! َمل ُك إ ْ
الفصح في ظل حكم الملك يوشيا (1أخبار.)17-19 :35
أنظر أيضا ً عزرا 7:8؛ 6،27 :16؛  1أخبار ،22:5
13-17؛ 15:8-9؛ عدد23:9؛ هوشع 3:4؛
الدخول اإلنتصاري إلى أورشليم
 34ب.م
وأشعياء.11:11,16

1182-7ملوك
مرسوم كورش
 757ق.م.

74ـُ -مْ 22نقسمــــــة
ملوك الـ
الــمملكــــ2ــة

 775ق.م – .مرسوم أرتحششتا لونجيمانوس

 96ســبعات لدانيــــال (حتى المســــيح
الرئيــــــ
س)  713سنة من  394يوم في السنة
بطوليمي –
التقسيم الزمني التقليدي إستناداً إلى

.
 33م.

ُول َد المسيح  7ق.م.

1ملوك 15

رحــبعام
و 21ملك (وملكة واحدة)
(جمبعهم من ساللة داود
الحاكمة)
 ----حوالي  364سنة ---

 ۷۷سنـة
 757ق.م.

مــادي و فــارس

 14ق.م .هيكل أورشليم

 333ق.م.

 261ق.م.

 313ق.م.

 *3576س.ع .إن فترة مادي وفارس تبدو
بدأت عبودية  757ق.م .غامضة في اماكن عدة في
التاريخ .بالرغم من إن قائمة بطوليمي
يهوذا عندما حاصر
فيما خص الملوك وفترات حكمهم مقبولة
نبوخذناصر ملك بابل
بشكل عام ،إال أنها غير موثوق بها .إن
أورشليم سنة  517ق.م.
ألمصدر الوحيد لتأريخ الترتيب أو
بعد  21سنة ُ ،د ِّمر الهيكل
التسلسل الزمني الموثوق به تماماً  ،هو
سبيت أورشليم.
وأُحْ رق ،و ُ
كلمة هللا .إن مرسوم كورش قد حدد أو
أعلن بداية "السبعين أسبوع" لدانيال.

رأس من ذهب
جناح ْي نسر
أسد له
َ

الذراعان والصدر من فضة
دب له ثالث أضلع بين
أسنان فمه

السلوقيون

 *3836س.ع.
ق.م.
167

الفريسيين

دنس أنطيوخوس الرابع ال ُملَقَّب بإبيفانس
الهيكل (راجع دانيال.)8:11-14
ثار اليهود وبدأ النضال من أجل
اإلستقالل.

 -رؤيا النبوات -

التمثال الضخم في ُحلم نبوخذناصر – دانيال2:1-45
الحيوانات األربعة في رؤية دانيال – دانيال7:1-28

البطن والفخذان من النحاس
فَه ٌد له أربعة رؤوس وأربعة أجنحة طائر

الصدوقيين

أوغسطس

 971ق.م.

حاصر سنحاريب األشوري
طيح
أورشليم  ،إنما قد أُ َ
به من قبَل مالك الرب
(1ملوك .)18-19

اإلسكندر الكبير

 299ق.م.

نضــال في ســبيل
اإلســــــتقالل

لقد بدأت إعادة البناء في
أيام هيرودس
 93ق.م.

حاصر
بومبيوس
أورشليم
وأنهى النضال
اليهودي من
أجل اإلستقالل.

}{0

طيباريوس
هيرودس

C-5

رحبعام
يوثام
أبيام
آحاز
حزقيا
آسا
يهوشافاط
منسى
♥ يهورام
آمون
أخزيا
يوشيا
يهوأحاز
♥ عثليا
يهوياقيم
يوآش
يهوياكين
أمصيا
صدقيا
عزيا

يــوحنا المعمــدان

الســـــــابـق
ق أَ َمــامي"...
"هأَنَ َذا أُرْ ســ ُل َمــالَكي فَيُ َهيِّ ُئ الطــَري َ

قيـــامــــــــة
الكثيــــــر

ص َر
حا َ
صر
َ
ش ْل َمنَ َّ
األشوري
السامرة
 956ق.م.

يسوع الناصري
ملك اليهود

من قديسي العهد القديم متى27:51-53

 ٥ياهو
 ۱يربعام
يهوأحاز
ناداب
 ۲بعشا
يهوآش
يربعام الثاني
أيلة
 ٣ز ْمري
زكريا
ُ ٤ع ْمري
 ٦شَلوم
تبني
 ۷مناحيم
آخآب
فقحيا
َ
 ۸فقح
أخ ْزيا
 ۹هوشع
يهورام
يربعام
و 21ملكاً
(من تسع عائالت
سالالت حاكمة)
مختلفة  /أو ُ

إن التعليم الذي يُفيد بأن األسباط العشرة
"المفقودين" هم األنجلو ساكسونيين ،إنما
سنَد
هو تعلي ٌم
ٌ
كاذب ليس له أي أساس أو َ
كتابي .غالباً ما يتم إستعمال كلمة يهود
وكلمة إسرائيل ك ُمترادفين ،وخاصةً بعد
التشتت .إن ُم َد َّونات عزرا ونَ َح ْميا تُ ْظهر
ذلك بوضوح .والعهد الجديد أيضا ً
يبين هذا األمر – أعمال 12:39؛
رومية 22:1؛ 1كور 22:22؛
فيليبي 3:5؛ رؤيا 7:2-3؛
رؤيا .7:7-8

يوحنا
المعمدان:
صوتُ
صارخ في
ٍ
البرية.

 4032س.ع*.
م.
30

نزل المسيح إلى الشيول وك ََرزَ
للنفوس ال َمسْبيَّة (المأسورة) في
سباياه (األبرار)
سجن الشيطانَ .حر ََّر َ
إلى الفردوس (أفسس 7:8؛
2بطرس .)3:18-20

الساقان من حديد

حيوان ُمخيف ،مريع  ،هائل ،قوي ومختلف،
له أسنان من حديد وعشرة قرون

