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 بابل تؤمن
  ١٢الفصل 

  ٧٢العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  أن نفھم السیاق التاریخي لخدمة دانیال وتأثیره على بابل: الھدف

، َحُسَن ِعْنِدي أَْن أُْخبَِر بِھَا٢ ا، آیَاتُھُ َما أَْعظََمھَ ٣. اَآلیَاُت َواْلَعَجاِئُب الَّتِي َصنََعَھا َمِعي هللاُ اْلَعلِيُّ
  )٣- ٢:٤دانیال .(َملَُكوتُھُ َملَُكوٌت أَبَِديٌّ َوُسْلطَانُھُ إِلَى َدْوٍر فََدْورٍ ! َوَعَجائِبُھُ َما أَْقَواھَا

كانت  األكثر قوة التي اإلمبراطوریة حكمت، لكنھا الرئیسیة في العالم المدینة بابل لم تكن، دانیال في وقت
 دانیال شھادة ولكن من خالل. فخورو حاكم قوي، ناصرنبوخذ ، ملكھا وكان . في ذلك الوقت موجودة

 أبرز واحدة من . قوة هللا مثال علىبابل و نبوخذ ناصرأعطى األحالم،  تفسیرخدمتھ في و التقوىبحیاة 
أن یلجؤا  في العالم األقل احتماال الحكام من واحد، نبوخذ ناصر  ھي تحویل في الكتاب المقدس المعجزات

البابلیون الملك و تحول، أصال الملك، حیث كان البابلیین إلى یتحولون الیھودأن   منبدال. هللا الحي إلى
ھو الملك  اعترف أن هللا، ناصر من اعتزازه نبوخذ بعد تجرید. اإللھ الواحد الحق، دانیال إلھبمؤمنین  إلى

 .ھذا العالمجمیع ممالك على 
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   .أفضل إجابة اختر
 . سفر دانیال یمكن أن یُقرأ على أنھ مسرحیة درامیة ،بطرق عدیدةصحیحة أو خاطئة؟  -١
 . صحیحة أو خاطئة؟ كانت بابل مجرد مدینة صغیرة و نائیة في وقت دانیال -٢
 . صحیحة أو خاطئة؟ البابلیون لم یكونوا متدینین جدا، وبالكاد یتم العثور على معابد في مدنھم -٣
یخشوا من إلقائھم في الفرن ألنھم كانوا یعرفون أن هللا صحیحة أو خاطئة؟ أصدقاء دانیال الثالثة لم  -٤

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

 . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
  
 أي مما یلي أفضل لوصف رؤى دانیال؟ -٦
 . ھي سھلة الفھم -أ

 .قلیل جدا من الرموزتحتوي على عدد  -ب
 . أنھا تحتوي على العدید من الصور والرموز الغامضة -ج
 . من المستحیل تفسیرھا -د
  
 ماذا حدث للثالثة شبان الذین رفضوا عبادة التمثال الذھبي العمالق للملك نبوخذ ناصر؟ -٧
 .تم إعدامھم علنا شنقا -أ

 . بتم إلقائھم في فرن، ولكن هللا حماھم -ب
 .في نھایة المطاف عقولھم و سجدوا لھغیروا  -ج
 . تم سجنھم لبقیة حیاتھم -د
  
 أي مما یلي أفضل وصف لحكم الملك نبوخذ ناصر؟ -٨
 . كان یستطیع أن یفعل ما یرید . ملكھ كان على نطاق واسع جدا، ولھ السلطة المطلقة -أ

 . كان ملكاا ضعیفا وكان قلقا دائما من اإلطاحة بھ -ب
 . جدا وسخیا طوال فترة حكمھلقد كان طیبا  -ج
 . ال أحد في مملكتھ كان یحترم سلطتھ -د
  
 إلى ماذا ترمز األربعة أجزاء من التمثال في حلم الملك؟ -٩
 حكم الملك على كل شيء في الشمال، والجنوب، والشرق ، والغرب -أ

 دانیال وشركائھ الثالثة  -ب
 أربع سنوات أخرى فقط متبقیة في عھده -ج
 . بابل وبالد فارس و الیونان، و روما: الك بالتتابعأربع مم -د
  

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

 .كان یؤمن أنھ ھو هللا -ب
 . كان یؤمن في هللا الواحد الصحیح -ج
 . ، ثم تحول إلى اإلیمان با صحیح)و في نفسھ(كان یؤمن باآللھة البابلیة  -د

 
  الملك من كبریائھ وعلمھ أن یعترف بمجد هللا؟كیف جرد هللا  - ١١

 . سمح أن یكون الملك مجنونا لمدة سبع سنوات -أ
 . سمح للیھود بالنھوض وإلحاق الھزیمة بھ -ب
 . أصاب الملك بالجذام -ج
  . نفي الملك إلى أورشلیم -د
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أولئك الذین ال  كیف عمل هللا في حیاتك لمساعدتك على اإلیمان بھ؟ كیف تراه یعمل في حیاة
 یعرفونھ حتى اآلن؟ كیف یمكنك أن تصلي لھم وتشاركھم إیمانك؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

أشكره على معجزة رحمتھ . أشكر هللا ألنھ یفعل كل ما ھو ضروري لیعطینا فرصة لنؤمن بھ
مثل دانیال، سلم لھ حیاتك، وضع في قلبك أن ال تنجس . وإعالنھ، وصلي حتى یجلب الكثیرین إلى ملكوتھ

 . في ھذا العالم، واعتراف أن لھ السلطة الكاملة على حیاتك نفسك باألشیاء التي
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كیف یمكنك تطبیق المعجزة الكبرى المسجلة في األصحاح الرابع، أن نبوخذ ناصر آمن بإلھ دانیال  -١

 سنة؟  ١٤بسبب ما حدث من دانیال عندما كان 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
آلھة البابلیین، یمكنك الرد ما ھو مستوى إیمانك في االقتراح أنھ عندما یقرر البابلیون أنك سوف تؤمن ب -٢

 أن البابلیین سوف یؤمنون باإللھ الحقیقي؟  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ما ھو رد فعلك والتطبیق العملي إلیمانك لما فعلھ دانیال وأصدقائھ عندما رفضوا أن یسجدوا لتمثال  -٣

 نبوخذناصر الذي صنعھ لتمجید نفسھ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 )٤-٣:٥انظر ماتى (كیف یمكنك شخصیا تطبیق طرق هللا في كسر فخر نبوخذ ناصر؟  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ن تطبیق مبدأ دانیال المطلق من رفضھ االنصیاع ألمر الملك بحظر الصالة؟ كیف یمك -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 كیف یمكن تطبیق بیان دانیال برفضھ االنصیاع لھذا القانون؟  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ما ھي األولویة للصالة في حیاتك الیوم؟  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق


