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 مؤمنون مقابل بابلیین
  ١١الفصل 

  ٧١العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  أن نفھم سفر دانیال وكیف إیمانھ خلصھ ومجد هللا: الھدف

. ِلیَُكِن اْسُم هللاِ ُمبَاَرًكا ِمَن األََزِل َوإِلَى األَبَِد، ألَنَّ لَھُ اْلِحْكَمةَ َواْلَجبَُروتَ «: أََجاَب َدانِیآُل َوقَالَ ٢٠
ُب ُملُوًكا. َوھَُو یَُغیُِّر األَْوقَاَت َواألَْزِمنَةَ ٢١  .یُْعِطي اْلُحَكَماَء ِحْكَمةً، َویَُعلُِّم اْلَعاِرفِیَن فَْھًما. یَْعِزُل ُملُوًكا َویُنَصِّ
 )٢٢- ٢٠:٢دانیال .(یَْعلَُم َما ھَُو فِي الظُّْلَمةِ، َوِعْنَدهُ یَْسُكُن النُّورُ . ھَُو یَْكِشُف اْلَعَمائَِق َواألَْسَرارَ ٢٢

لقد أُخذ دانیال وشركاءه الثالثة إلى بابل ألنھم كانوا أذكیاء جدا، . سفر دانیال ھو رابع سفر لألنبیاء الكبار
استخدم هللا مرسوم الملك لیضع ھذا النبي في مكان . الجامعات البابلیةوأراد الملك أن یربیھم في 

كان دانیال مخلصا  في المواقف . استراتیجي في بابل لتھیئتھ لخدمة األسرى اآلخرین عندما یصلوا
ولقد صنع هللا معجزات من خالل . الصعبة جدا في ھذه األرض الغریبة، حتى لو أدت طاعتھ إلى قتلھ

  حیاة دانیال تعتبر مثال رائع . صدقائھ شھدت للبابلیین أن هللا حق وقويدانیال وأ
حزقیال . ١٢-٧، ورؤى نبویة في األصحاحات ٦- ١تاریخ في اإلصحاحات : سفر دانیال ینقسم إلى قسمین

یة حیاة دانیال كانت مثال رائع للحیاة القو. ودانیال ویوحنا تنبؤا عن أوقات النھایة وكانوا أیضا في المنفى
 . سنة ١٤والنقیة في خضم بیئة معادیة حتى عندما كان فقط 
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   .أفضل إجابة اختر
صحیحة أو خاطئة؟ أُخذ دانیال الى بابل أثناء السقوط األول ألورشلیم، عندما أُخذ فقط عدد قلیل من  -١

 .الناس في األسر
 . صحیحة أو خاطئة؟ كان دانیال رجال بالغا عندما ذھب إلى بابل  -٢
  . حیحة أو خاطئة؟ سقوط أورشلیم أظھر أنھ حتى هللا ال یمكن أن یھزم البابلیینص -٣
 

 . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
  
 ماذا ورد في سفر دانیال؟ -٤
 فقط الروایات التاریخیة -أ

 فقط توقعات عن أوقات النھایة -ب
 فقط أساطیر قدیمة حول بطل یدعى دانیال  -ج
 . اث التاریخیة أثناء السبي والنبوءات حول األحداث الحالیة والمستقبلیةاألحد -د
  
 لماذا دانیال رفض تناول الطعام من البابلیین؟ -٥
 .یعتقد أنھ ربما یكون مسموما -أ

 .أراد أن یكون مطیعا لقوانین هللا الغذائیة -ب
 .أضرب عن الطعام احتجاجا على األسر -ج
 . یكن لدیھ شھیةكان محبطا لدرجة أنھ لم  . د
  
 . وصل أسماء دانیال وأصدقائھ الثالثة مع معانیھا في الكتاب المقدس  -٦
 هللا مفضل -األول      دانیال  -أ

 هللا عوني -الثاني      حننیا  -ب
 هللا ھو القاضي  -الثالث      میشائیل  -ج
 من ھو مثل هللا -الرابع      عزریا  -د
  
 ل وأصدقائھ ھویة جدیدة؟كیف حاول الملك نبوخذ ناصرإعطاء دانیا -٧
 . أعطاھم أسماء جدیدة أن لھا صلة بآلھة البابلیین -أ

 . قتل أسرھم بالكامل بحیث لن یكون لھم أي صلة بالماضي -ب
 . إعتمدھم في العائلة المالكة -ج
 . أقنعھم أن ثقافة بابل كانت متفوقة على الیھودیة -د
  
 ؟لماذا األصحاح الرابع من دانیال ملحوظا جدا -٨
 . ھذا ھو األصحاح الوحید الذي كتبھ دانیال بنفسھ -أ

 . تم إضافتھ بعد قرون الحقة من قبل الكتبة -ب
 . یتنبأ بموعد دقیق لعودة یسوع -ج
 .ھو اعتراف بإیمان الملك نبوخذ ناصر، الذي في الواقع كتب جزءا منھ -د
  
 لماذا كان طلب نبوخذ ناصر لتفسیر الحلم غیر معقول؟ -٩
 .لب أي ملك في أي وقت مضى أن تفسر أحالمھلم یط -أ

 .طلب نبوخذ ناصر من رجالھ الحكماء أن یقولوا لھ الحلم قبل أن یفسروه -ب
 . لم یكن الحكماء قد أخذوا أبدا دورة في تفسیر األحالم -ج
 . كان یعلم أن األحالم ال تعني أي شيء حقا -د
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 )اختر كل ما ینطبق(نھا، ومستحیلة؟ كیف رد دانیال على، تحدیات صعبة ، ال مفر م  - ١٠
 .لجأ إلى هللا في الصالة و طلب من أصدقائھ أن یصلوا -أ

 .أثبت إیمانھ بثقتھ المطلقة في هللا  -ب
 . اعترف أن هللا ھو المصدر الوحید لألمل وأعطاه كل المجد -ج
 . فھم أن هللا كان لھ غرض من وضعھ في تلك األزمة -د
  

 ملك من تفسیر دانیال؟ماذا كان رد فعل ال - ١١
 .أمر بإعدامھ -أ

 . قرر الملك أن الحلم لیس لھ معنى كبیر -ب
 " . أن هللا حقا یسكن فیھ"دعا دانیال  -ج
 . كافأ دانیال عن طریق إعادتھ إلى أورشلیم -د
  

 ما ھو القانون البابلي الذي رفضھ دانیال؟   - ١٢
 لكالقانون الذي یحظر الصالة إلى هللا بدال من الم -أ

 قانون یفرض الضرائب التي تدفع للملك -ب
 شرط أن الجمیع یجب أن یكون لھم اسم بابلي -ج
 مطلب بتكریم وتألیھ األسد -د
  

 ماذا یعلمنا دانیال عن حاالت المستحیل؟ - ١٣
 . ال یمكننا أبدا أن نفھم حقا ما ھي مشیئة هللا -أ

 . النسبة لناهللا یستخدم الحاالت المستحیلة إلغالق أبواب الفرص ب -ب
 .قوة هللا محدودة في بعض الحاالت -ج
 . ال شيء مستحیل بالنسبة ألولئك الذین یسكن فیھم روح هللا -د
  

ھل تؤمن بسلطة هللا المطلقة في حاالت المستحیل؟ لماذا أو لماذا ال؟ عندما تمر بأزمة أو بتحدي، 
 وكیف ینبغي أن توجھ صالتك؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

، أطلب منھ أن یثبت قوتھ ومحبتھ "مستحیال"اجھ وضعا إذا كنت تو .أشكر هللا ألنھ إلھ المستحیل
  .صلي من أجل أن تكون مثل دانیال وفیا و أن إیمانك في هللا ینمو أقوى كل یوم .لك ومن خالل ھذه الحالة
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 .اشرح لماذا وضع هللا دانیال ورفاقھ في مكان استراتیجي في بابل قبل السبي العام  -١

______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 انیال طریقة العیش لحیاة المؤمن في ثقافة مثل بابل؟ كیف بین لنا د -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ما ھي التطبیقات الواضحة  بالنسبة لك، كمؤمن یعیش في ثقافة علمانیة مثل بابل؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف للمطلقات الروحیة بالنسبة لدانیال والتي جعلتھ یعیش مؤمنا في وسط الساحة السیاسة لبابل تنطبق  -٤

 !)درة هللا وفي الصالة، بطریقة مطلقةوأعرب عن إیمانھ في قوة هللا ، وفي ق(علیك الیوم؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 كیف یمكنك أن تطبق موقف دانیال عندما رفض تناول األطعمة غیر الطاھرة من بابل؟  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ما ھو التطبیق الواضح إلیمان دانیال عندما طلب من المسؤولین تحدید موعد لھ مع الملك وانھ   -٦

 ك؟ سیكشف عن تفسیر حلم الملك، وھو في الواقع لیس لدیھ أي فكرة عما حلم المل
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
دما قال حكماء بابل أن اآللھة ال یعیشون في الناس بینما قال دانیال للملك أن هللا الذي یعیش فیھ قد عن -٧

كیف . كشف لھ عن الحلم وتفسیره، بعد ذلك أشار الملك دائما إلى دانیال بوصفھ الرجل الذي یعیش فیھ هللا
حدث مثل ھذا الفارق؟ یمكنك أن تطبق إیمان دانیال، أن هللا الذي یعیش في داخلنا ینبغي ی

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  

  الذھاب إلى العمق


