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  بابل تؤمن
  ١٢الفصل 

  ٧٢الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

  أن نفھم السیاق التاریخي لخدمة دانیال وتأثیره على بابل: الھدف

، َحُسَن ِعْنِدي أَْن أُْخبَِر بِھَا٢ آیَاتُھُ َما أَْعظََمھَا، ٣. اَآلیَاُت َواْلَعَجاِئُب الَّتِي َصنََعَھا َمِعي هللاُ اْلَعلِيُّ
  )٣- ٢:٤دانیال .(انُھُ إِلَى َدْوٍر فََدْورٍ َملَُكوتُھُ َملَُكوٌت أَبَِديٌّ َوُسْلطَ ! أَْقَواھَاَوَعَجائِبُھُ َما 

كانت  التياألكثر قوة  اإلمبراطوریة حكمت، لكنھا الرئیسیة في العالم المدینة بابل نلم تك، دانیال في وقت
 دانیال شھادة ولكن من خالل. فخورو حاكم قوي، رصانبوخذ ن، ملكھا وكان . ذلك الوقت في موجودة

 أبرز واحدة من . قوة هللا على مثالبابل و صرانبوخذ ن أعطىاألحالم،  سیرتف خدمتھ فيو التقوىبحیاة 
 یلجؤا أن في العالم األقل احتماال الحكام من واحد، صرانبوخذ ن  تحویلھي  في الكتاب المقدس المعجزات

ابلیون البالملك و تحول، أصال الملك كان، حیث البابلیین إلى ونتحولی الیھودأن  بدال من. هللا الحي إلى
الملك ھو  أن هللا اعترف، اعتزازهصر من ان نبوخذ بعد تجرید. اإللھ الواحد الحق، دانیال إلھبمؤمنین  إلى

  .ھذا العالمجمیع ممالك على 
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   .أفضل إجابة اختر
 . مسرحیة درامیة یُقرأ على أنھدانیال یمكن أن  سفر، بطرق عدیدة؟ أو خاطئة صحیحة -١
 . بابل مجرد مدینة صغیرة و نائیة في وقت دانیال كانت ؟خاطئةصحیحة أو  -٢
 . معابد في مدنھم یتم العثور علىبالكاد و، وا متدینین جدانوكیالبابلیون لم  ؟خاطئةصحیحة أو  -٣
هللا أن في الفرن ألنھم كانوا یعرفون  إلقائھم وا منیخش مثالثة لالدانیال  أصدقاء ؟خاطئةصحیحة أو  -٤

 .سوف یحمیھم
  . ظلت اإلمبراطوریة البابلیة مھیمنة طوال عمر دانیال خاطئة؟أو  صحیحة -٥

 . إجابة واحدة لكل سؤال اختر، ما لم یذكر خالف ذلك
  
 ؟رؤى دانیالوصف لأي مما یلي أفضل  -٦
 . لفھماھي سھلة  -أ

 .عدد قلیل جدا من الرموز تحتوي على -ب
 . أنھا تحتوي على العدید من الصور والرموز الغامضة -ج
 . ھامن المستحیل تفسیر -د
  
 ؟اصرعمالق للملك نبوخذ نالذھبي التمثال الثالثة شبان الذین رفضوا عبادة ماذا حدث لل -٧
 .شنقا تم إعدامھم علنا -أ

 . حماھمفي فرن، ولكن هللا  تم إلقائھمب -ب
 .نھایة المطاف عقولھم و سجدوا لھ غیروا في -ج
 . تم سجنھم لبقیة حیاتھم -د
  
 ؟اصرحكم الملك نبوخذ نلي أفضل وصف لأي مما ی -٨
  .یستطیع أن یفعل ما یرید كان . السلطة المطلقةلھ ، وملكھ كان على نطاق واسع جدا -أ

 . اإلطاحة بھ منكان قلقا دائما وضعیفا  ااملككان  -ب
 . لقد كان طیبا جدا وسخیا طوال فترة حكمھ -ج
 . سلطتھ كان یحترمال أحد في مملكتھ  -د
  
 ؟ة أجزاء من التمثال في حلم الملكربعاأل ترمزاذا مإلى  -٩
 والشرق ، والغرب ،والجنوب ،حكم الملك على كل شيء في الشمال -أ

 دانیال وشركائھ الثالثة  -ب
 في عھده متبقیةأربع سنوات أخرى فقط  -ج
 . ، و رومابابل وبالد فارس و الیونان: تابعأربع ممالك بالت -د
  

 ؟ صراننبوخذ  كان یؤمن بمن - ١٠
 .لم یكن یؤمن بأي إلھ -أ

 .كان یؤمن أنھ ھو هللا -ب
 . صحیحالواحد الفي هللا  كان یؤمن -ج
 . إلى اإلیمان با صحیح ، ثم تحول)و في نفسھ(اآللھة البابلیة ب كان یؤمن -د

 
 مجد هللا؟بعترف یعلمھ أن من كبریائھ و الملكهللا  دكیف جر  - ١١

 . لمدة سبع سنوات الملك مجنوناأن یكون  سمح -أ
 . إلحاق الھزیمة بھبالنھوض ولیھود لسمح  -ب
 . الجذامبأصاب الملك  -ج
  . أورشلیمنفي الملك إلى  -د
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في حیاة أولئك الذین ال  كیف تراه یعملبھ؟  على اإلیمانهللا في حیاتك لمساعدتك عمل  كیف
 ھم إیمانك؟تشاركصلي لھم وتحتى اآلن؟ كیف یمكنك أن  ھیعرفون

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

معجزة رحمتھ أشكره على . ؤمن بھل كل ما ھو ضروري لیعطینا فرصة لنیفع ھنأل هللا أشكر
نجس تفي قلبك أن ال  وضع ،حیاتك سلم لھمثل دانیال، . الكثیرین إلى ملكوتھیجلب  حتىوصلي وإعالنھ، 

 . حیاتك الكاملة علىسلطة اللھ أن اعتراف ، وھذا العالم التي فياألشیاء بنفسك 
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إلھ دانیال ب آمنصر االرابع، أن نبوخذ ن صحاحتطبیق المعجزة الكبرى المسجلة في األكیف یمكنك  -١

 سنة؟  ١٤عندما كان دانیال  حدث منبسبب ما 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
لیون أنك سوف تؤمن بآلھة البابلیین، یمكنك الرد بابال یقررما ھو مستوى إیمانك في االقتراح أنھ عندما  -٢
  سوف یؤمنون باإللھ الحقیقي؟ ن یالبابلی أن

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
تمثال وا لأصدقائھ عندما رفضوا أن یسجدك لما فعلھ دانیال وإلیمانالتطبیق العملي وعلك ما ھو رد ف -٣

 لتمجید نفسھ؟  صنعھ الذيصر اننبوخذ
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 )٤-٣:٥ تىنظر ماا(صر؟ اكسر فخر نبوخذ نفي هللا ك شخصیا تطبیق طرق نكیف یمك -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
حظر الصالة؟ بالملك  مراالنصیاع أل ھالمطلق من رفضدانیال  مبدأ كیف یمكن تطبیق -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ھذا القانون؟ انیال برفضھ االنصیاع لبیان دبیق كیف یمكن تط -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ما ھي األولویة للصالة في حیاتك الیوم؟  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق


