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 أولویات الصالة لنبي
  ١٣الفصل 

  ٧٣العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  نات النبویة عند دانیالأن نتعلم بعض المبادئ لتفسیر الرؤى واإلعال: الھدف

َماِء ِمْثُل اْبِن إِْنَساٍن أَتَى َوَجاَء إِلَى اْلقَِدیِم األَیَّ « اِم، ُكْنُت أََرى فِي ُرَؤى اللَّْیِل َوإَِذا َمَع ُسُحِب السَّ
اَمھُ  بُوهُ قُدَّ ُسْلطَانُھُ ُسْلطَاٌن . ُعوِب َواألَُمِم َواألَْلِسنَةِ فَأُْعِطَي ُسْلطَانًا َوَمْجًدا َوَملَُكوتًا لِتَتََعبََّد لَھُ ُكلُّ الشُّ ١٤. فَقَرَّ

  )١٤- ١٣:٧دانیال .(أَبَِديٌّ َما لَْن یَُزوَل، َوَملَُكوتُھُ َما الَ یَْنقَِرضُ 
كان لدیھ حلم عن أربعة ممالك مشابھ للحلم الذي . كان لدانیال العدید من الرؤى الرمزیة وصعبة الفھم

أسبوع التي أشارت إلى أن الوقت قد حان لشعب یھوذا بالعودة  ٧٠ل فسره للملك نبوخذ ناصر، ورؤیة
الشيء المھم أن نتذكره في رؤى . ھذه الرؤیة تنبأت أیضا عن مجيء المسیح بدقة كبیرة. إلى أورشلیم

دانیال ھو أننا یجب أن نعتمد على الروح القدس لفھمھا، وحتى ذلك الحین، ال ینبغي لنا أن نتحجر فكریا 
یجب أن نسأل بكل تواضع الروح القدس ما یقولھ الكتاب المقدس، ما یعنیھ، وما ینبغي أن یعني . بتفسیرنا

. عندما نسمح لروح هللا لیكون معلمنا، سوف نبدأ في فھم المزید والمزید من إرادتھ وطرقھ. بالنسبة لنا
ھو یعطي نبوة دقیقة عن  ،٧٠في نبوتھ باألسابیع ال. دانیال ینتھي مثل غیره من األنبیاء بجانب إیجابي

 .مجيء المسیح وبدایة مملكتھ التي سوف تكون بال نھایة
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   .أفضل إجابة اختر
  .صحیحة أو خاطئة؟ حتى األجزاء التاریخیة من دانیال یصعب فھمھا -١
صحیحة أو خاطئة؟ الرؤى في الكتاب المقدس تقدم لنا لمحة عن هللا الذي ال یمكن أبدا أن نفھمھ  -٢

  . الخاصة بطریقتنا
صحیحة أو خاطئة؟ حلم نبوخذناصر عن الممالك األربعة ینتھي بمملكة هللا األبدیة التي سوف تسود  -٣

  .على كل اآلخرین 
  

  .ما لم یذكر خالف ذلك ، اختر إجابة واحدة لكل سؤال 
  
  ماذا تمثل األربعة حیوانات العظیمة في رؤیة دانیال؟  -٤
  نصر أربع ممالك، كما في حلم نبوخذ -أ

  أربعین عاما من األسر -ب
  المخلوقات الحیة األربعة التي رآھا حزقیال حول عرش هللا -ج
  األنبیاء األربعة الرئیسیین -د

  
  وفقا ألحالم دانیال ورؤى، إلى متى سیستمر ملكوت هللا ؟  -٥
  سبعون عاما -أ

  ألف سنة -ب
  حتى نھایة العالم -ج
  إلى أبد اآلبدین -د

  
  ن الحیوانات عادة في نبوءة الكتاب المقدس؟ماذا تمثل قرو  -٦
  إمداد هللا -أ

  الغضب وحكم هللا  -ب
  السلطة أو الممالك -ج
  الطبیعة الوحشیة للبشر -د

  
اختر كل ما (الثالثة التي تمسك بھا دانیال في إیمانھ؟ " المطلقات"أي من الخیارات التالیة كانت   -٧

  )ینطبق
  الصالة -أ

  حالمجيء الفوري للمسی -ب
  السلطة المطلقة  -ج
  مقاصد هللا من وضعھ في بابل -د
  قوة األحالم - ه
  تفوق بابل على جمیع الممالك األخرى - و
  
  لماذا ظن دانیال أوال أن وقت األسر قد انتھى؟  -٨
  .صوت عالي من السماء أعلن لھ  -أ

  .الملك الفارسي قال لھ أن الوقت قد حان  -ب
  .قرأ نبوءة إرمیا  -ج
  .اس تعلموا الدرس و أصبحوا صالحین تماماالن -د
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  لماذا صالة دانیال تعتبر نموذجا لنا؟  -٩
  .استخدم نفس كلمات الصالة التي علمھا یسوع لتالمیذه  -أ

  .كان قادرا أن یقول  ماذا ینبغي أن یفعل  -ب
  .كان یبین كیفیة التوبة من أجل الحصول على ما نرید  -ج
  .ة هللا و لمجد هللا كان یصلي من أجل إراد -د

  
  أي من التالي األفضل في وصف نبوءة دانیال عن المسیح؟  - ١٠

  .ھي أدق نبوة عن المسیح في العھد القدیم -أ
  . ھي غامضة بحیث كان یمكن أن تنطبق على أي شخص آخر -ب
  .انھا تصور المسیح كملك قاسي و غاضب -ج
  .تتنبأ بأن المسیح سیأتي في نھایة األسر -د

  
  إلى ماذا ترمز الصخرة الكبیرة التي لم تقطع بید إنسان والتي دمرت التمثال؟  - ١١

  مملكة بابل القویة  -أ
  .اإلمبراطوریة الرومانیة التي من شأنھا كسر جمیع الممالك األخرى -ب
  .األمر معقد جدا، ونحن ال نستطیع أن نقول ما یعنیھ -ج
  .ود على الجمیعمملكة المسیح األبدیة التي من شأنھا أن تس -د

  
  ما الوعد الذي تعطیھ النبوءات عن أوقات النھایة، لنا نحن الذین نثق في هللا؟ - ١٢

  أننا لن نعاني أبدا في ھذه الحیاة -أ
  أننا لن نفشل أبدا في معاركنا على وجھ األرض -ب
  أننا سوف نكون أغنیاء وأقویاء حتى نھایة العمر -ج
 في الجانب المنتصر أنھ في نھایة المطاف، سوف نكون -د

  

ھل أنت موجود في ملكوت هللا اآلن حتى تكون موجودا في النصر النھائي؟ إذا لم یكن كذلك، ماذا 
  یمكن أن تفعلھ ھذا األسبوع لتدخل في ملكوت هللا؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

. أشكر هللا على الرجاء األكید في أن شعبھ سوف یكون في الجانب المنتصر في نھایة التاریخ
صلي من أجل أن مشیئتھ تتم و أنھ یتمجد . متھ بإخالص كما فعل دانیالأطلب منھ أن یعطیك فرص لخد

  .أطلب منھ أن یساعدك لتشارك الخبر السار مع اآلخرین، و أن تعطي دائما المجد . في حیاتك
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  كیف یجب أن نقترب من النصف الثاني من سفر دانیال، الذي یحتوي على رؤاه بشأن المستقبل؟   -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  أسبوع لنبوة دانیال؟  ٧٠بة لل ما ھو خاص بالنس  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ماذا دفع دانیال للتبشیر بھذه النبوءة المسیانیة؟   -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  كیف الدقة المتناھیة لھذه الرؤیة المسیانیة أن تعطینا احتراما كبیرا لنبوءات الكتاب المقدس؟   -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ماذا كانت األربع ممالك العظیمة في رؤیة دانیال، وكیف ینبغي أن دراسة التاریخ تساعدنا على تفسیر   -٥

  ه الرؤیة؟ وتطبیق ھذ
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
انظر في یوحنا ( لماذا تعتبر ھذه الرؤى من الصعب أو المستحیل تفسیرھا بدون الروح القدس معلمنا؟  -٦

  ) ١٦-٩: ٢كورنثوس  ١؛  ١٣:١٦
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  لماذا یریدنا هللا أن نفھم األشیاء المستقبلیة القادمة؟   -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
 

 

  اب إلى العمقالذھ


