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  أولویات الصالة لنبي
  ١٣الفصل 

  ٧٣الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

  أن نتعلم بعض المبادئ لتفسیر الرؤى واإلعالنات النبویة عند دانیال: الھدف

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

  )١٤- ١٣:٧دانیال .(یَُزوَل، َوَملَُكوتُھُ َما الَ یَْنقَِرضُ  أَبَِديٌّ َما لَنْ 
 الذيحلم لل مشابھممالك عن أربعة كان لدیھ حلم . الفھمرمزیة وصعبة الدانیال العدید من الرؤى لكان 
لشعب یھوذا بالعودة التي أشارت إلى أن الوقت قد حان  بوعأس ٧٠لاصر، ورؤیة للملك نبوخذ ن هفسر
رؤى  في هالشيء المھم أن نتذكر. مجيء المسیح بدقة كبیرةعن یضا أ تنبأتھذه الرؤیة  .أورشلیمإلى 

 افكرینتحجر عتمد على الروح القدس لفھمھا، وحتى ذلك الحین، ال ینبغي لنا أن ندانیال ھو أننا یجب أن 
ینبغي أن یعني  یجب أن نسأل بكل تواضع الروح القدس ما یقولھ الكتاب المقدس، ما یعنیھ، وما. تفسیرناب

. كون معلمنا، سوف نبدأ في فھم المزید والمزید من إرادتھ وطرقھیعندما نسمح لروح هللا ل. بالنسبة لنا
عن  ةدقیقھو یعطي نبوة ، ٧٠الاألسابیع ب نبوتھفي . إیجابيبجانب دانیال ینتھي مثل غیره من األنبیاء 

 .نھایة بالتكون سوف مجيء المسیح وبدایة مملكتھ التي 
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   .أفضل إجابة اختر
  .یصعب فھمھاحتى األجزاء التاریخیة من دانیال  ؟خاطئةصحیحة أو  -١
نفھمھ ال یمكن أبدا أن  الذيقدم لنا لمحة عن هللا ت؟ الرؤى في الكتاب المقدس أو خاطئة صحیحة -٢

   .بطریقتنا الخاصة
 التي سوف تسوداألبدیة هللا ة مملكب ینتھيصر عن الممالك األربعة ا؟ حلم نبوخذنأو خاطئةصحیحة  -٣

  .اآلخرین  كلعلى 
  

  .إجابة واحدة لكل سؤال  اخترما لم یذكر خالف ذلك ، 
  
  رؤیة دانیال؟ فيعظیمة الربعة حیوانات األ تمثلماذا   -٤
  أربع ممالك، كما في حلم نبوخذ نصر -أ

  أربعین عاما من األسر -ب
  حول عرش هللاحزقیال  ھارآ التيالمخلوقات الحیة األربعة  -ج
  یناألنبیاء األربعة الرئیسی -د

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

  ألف سنة -ب
  حتى نھایة العالم -ج
  أبد اآلبدینإلى  -د

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

   هللاحكم ضب والغ -ب
  ممالكالالسلطة أو  -ج
  لبشرلالطبیعة الوحشیة  -د

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

  )ینطبق
  صالةال -أ

  لمسیحل يالفورالمجيء  -ب
  السلطة المطلقة  -ج
  وضعھ في بابل منمقاصد هللا  -د
  قوة األحالم - ه
  فوق بابل على جمیع الممالك األخرىت - و
  
  ؟لماذا ظن دانیال أوال أن وقت األسر قد انتھى  -٨
  .لھ  صوت عالي من السماء أعلن -أ

  .لھ أن الوقت قد حان  قال الملك الفارسي -ب
  .قرأ نبوءة إرمیا  -ج
  .الناس تعلموا الدرس و أصبحوا صالحین تماما -د
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  ا لنا؟نموذج تعتبرلماذا صالة دانیال   -٩
  .تالمیذه لیسوع  علمھا التي صالةالكلمات استخدم نفس  -أ

  . أن یقول  ماذا ینبغي أن یفعلكان قادرا  -ب
  .یبین كیفیة التوبة من أجل الحصول على ما نرید  كان -ج
  .مجد هللا  و لإرادة هللا من أجلكان یصلي  -د

  
  سیح؟المعن نبوءة دانیال  في وصففضل األأي من التالي   - ١٠

  .المسیح في العھد القدیم ھي أدق نبوة عن -أ
  . أن تنطبق على أي شخص آخرغامضة بحیث كان یمكن  ھي -ب
  .تصور المسیح كملك قاسي و غاضب اانھ -ج
  .األسرتنبأ بأن المسیح سیأتي في نھایة ت -د

  
  ؟تمثالال دمرت والتيید إنسان بلم تقطع التي كبیرة الصخرة ال ترمزماذا إلى   - ١١

  قویة البابل مملكة  -أ
  .اإلمبراطوریة الرومانیة التي من شأنھا كسر جمیع الممالك األخرى -ب
  .نستطیع أن نقول ما یعنیھ معقد جدا، ونحن ال األمر -ج
  .جمیععلى الد واألبدیة التي من شأنھا أن تس حمملكة المسی -د

  
  ؟في هللا نثقالذین ن لنا نح ،أوقات النھایةعن  نبوءاتالذي تعطیھ الوعد الما  - ١٢

  في ھذه الحیاة أبدا عانين نا لنأن -أ
  نا على وجھ األرضمعاركفشل أبدا في ن لنأننا  -ب
  العمرحتى نھایة  اءقویأو اءغنیأكون نأننا سوف  -ج
 الجانب المنتصر فيكون نأنھ في نھایة المطاف، سوف  -د

  

 ذانصر النھائي؟ إذا لم یكن كذلك، مافي ال موجوداكون ت حتىفي ملكوت هللا اآلن موجود ھل أنت 
  ؟لتدخل في ملكوت هللا األسبوعیمكن أن تفعلھ ھذا 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

. الجانب المنتصر في نھایة التاریخ فيیكون  سوفشعبھ  أنفي  رجاء األكیدالأشكر هللا على 
نھ یتمجد أو  تتمن مشیئتھ أجل أصلي من . عطیك فرص لخدمتھ بإخالص كما فعل دانیالیأطلب منھ أن 

  .المجد تعطي دائما أن مع اآلخرین، و  الخبر السارشارك تلساعدك یأطلب منھ أن  .في حیاتك
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  مستقبل؟ الدانیال، الذي یحتوي على رؤاه بشأن  سفریجب أن نقترب من النصف الثاني من  كیف  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  نبوة دانیال؟ ل بوعأس ٧٠ بالنسبة للما ھو خاص   -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ؟ المسیانیةھذه النبوءة بدانیال للتبشیر  ذا دفعما  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  الكتاب المقدس؟  اتنبوءالمسیانیة أن تعطینا احتراما كبیرا لھذه الرؤیة لمتناھیة الدقة الكیف   -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
التاریخ تساعدنا على تفسیر  ةسادرأن عظیمة في رؤیة دانیال، وكیف ینبغي الممالك  ذا كانت األربعما  -٥

  وتطبیق ھذه الرؤیة؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
نظر في یوحنا ا( معلمنا؟ ن الروح القدس بدو ھاتفسیرھذه الرؤى من الصعب أو المستحیل لماذا تعتبر  -٦

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

  
  القادمة؟  یةهللا أن نفھم األشیاء المستقبل نالماذا یرید  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
 

  الذھاب إلى العمق


