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(54 -63: 00 دا)أسلوب وأعمال ضد املسيح : 01حماضرة

I 01 -00اخلطوط العريضة لدانيال

(6: 01 -1: 00)رؤيا دانيال الرابعة  -أ

(00:1)أحداثمستقبليةخاصةبفارس .0

(5-00:6)أحداثمستقبليةخاصةباليونان .1

(11-00:4)أحداثمستقبليةخاصةبالصراعبينمصروسوريا .6

(64-00:10)بليةخاصةبضدالمسيحأحداثمستق .5

 (64-00:10)أنتيخوسالرابعمثاللضدالمسيح

 (63-00:63)اإلتجاهاتالدينيةلضدالمسيح

 (54-00:51)لضدالمسيحيالنشاطالعسكر

(6-01:0)تحريرإسرائيلوالقيامة .4

(06 -5: 01)تفاصيل عن الضيقة العظيمة  -ب

(01:5)األمريختمالرؤيا .0

(7-01:4)المدةالتىستستغرقهاالضيقةالعظيمة .1

(01-01:00)الهدفمنالضيقةالعظيمة .6

(01-01:00)أيامإنتقاليةبعدالضيقةالعظيمة .5

(01:06)تشجيعلدانيال .4

II 00مقدمة لدانيال

يوماًمنالصالة10بعد.01-00مثلالسياقالذىتلقىفيهدانيالالرؤياالرابعةفىدانيالي 01إندانيال -أ

أرثاررؤيااتفصايليةفاىالكتاابال،إستقبلدانياالالرؤياامانماال 01والصومفىدانيال اد  مقادس؛إنهاات عد

قاراراتدادالمسايحالسياساية،والدينياة،وإتجاهاتاه،ونشااطاتهالعساكرية،لبصايرةتقدملنا(.01-00دا)

.لورذلكفيمايخصالضيقةالعظيمةوتحريرإسرائي

كمأنتيخوسإبيفانيسييغط11-00:1دانيال -ب ،أىأرثار(قم035-074)الفترةمنوقتدانيالحتىح 

.عام511من

اا64-00:10لاادانيال -ج الااذىرااانمثااا ً)فااالنبواتتمااتازئياااًفااىحياااةأنتيخااوسإبيفااانيس.زدوجتتماايمم 

.المسيح،وستتمرلياًفىالنهايةمنخاللدد(وظال ًلضدالمسيح
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:00)،معرفةهللا(00:60)تفاصيالًتتعلقبالنشاطاتالخاصةبراسةالخراب64-00:60يعطىدانيال -د

،(00:66)،الوصااولللكثياارينفااىالحصاااد(00:66)،نااوالالفهاام(00:61)،عماالالمعجاازات(61

(.00:64)جو،والوصولللنض(00:65)مساعدةمعجزيةفىوقتاإلدطهاد

.ألنتيخوسفىهذاالجزءلميتماإلشارة.ضدالمسيحبفقطعلقيت54-00:63لدانيا -ه

لضدالمسيحياإلتجاهالدين–63-00:63دا -و

النشاطاتالعسكريةوالصراعاتفىالشرقاألوسط–54-00:51دا -ز

.والتامإلسرائيلوقيامةاألمواتييصفالتحريرالنهائ6-01:0يالدان -ح

.يقدمتفاصيلأرثرعنالضيقةالعظيمة06-01:5دانيال -ط

III-ضد املسيح ىف سفر دانيال

وهماا.63-00:10ودانياال13-8:3فصلتينعنددالمسيحفىالعهدالقديمهماادانياالأرثرنبوتينم  -أ

(.أرثرنبوةتفصيليةفىالعهدالجديدعنددالمسيح)06تتوازيانمعرؤيا

ي،والتاعلىشاهوتهللساطوةوالنفاو 00بينمايؤرددانيال.دالمسيحمعالناسعلىقسوةد8يؤرددانيال -ب

.وتعظيمهلنفسهيتظهرفىعنفهالعسكر

عاماا01ًفاىخااللفتارة(المملكةالسالوقية)،أعمالأنتيخوسإبيفانيسملكسوريا00و8نجدفىدانيال -ج

.ددالمسيحتعطيناصورةنبويةعنيوه(قم035-074)هىمدةحكمه

يوظلهاا؛وهكاذا،فمانالممكانأنيا تإنالعالقةبينأنتيخوسوددالمسيحهىمثلالعالقاةباينالصاورة -د

يساعىبعااالعلمااءإلنهااء(.ساورياأوبابال)التىحكمهاأنتيخوسالراباعددالمسيحمننفسالمقاطعة

يس،إ أنأقالماننصافالتفاصايلالنبوياةهذهالنبواتبالقولأنهااميعاًقدتمتفىحكمأنتيخوسإبيفان

.وستتمبالكاملفقطفىحكمددالمسيح.قدتمفىحياةأنتيخوس00و8فىدانيال

إ أنالحقاائقالتاريخياةعان.54-00:63يرىالبعاأنأنتيخوسالرابعهوالملكالمواودفىدانيال -ه

،ولاام(67-00:63)فلااميرفااعنفسااهفااوقراالإلااه.حياتااهوعاانأمااورهالعسااكرية تتفااقمااعهااذاالجاازء

بلعلىالعكسلقدعبادآلهاةاإليرياقالاذين(.00:68")إلهلميعرفهآبائه"،و عبد"يرفاآلهةآبائه"

:00)فىإسرائيل"يبلغنهايته"ولميمت.فىهيكلأورشليم"زيوس"عبدهمآبائهأيضاً،وبنىمذبحاًلإلله

.رس،ولكنفىفا(54

IV-(63 -63: 00 دا)كربيائه وعجرفته : لضد املسيح اإلجتاه الديين
(67-00:63)وادحاًفىعجرفتهوتعاليهلضدالمسيحينرىاإلتجاهالدين -أ

ُُ إِلَنى إِْتَمناِ   َعلَى َويَتََكلَُّم بِأُُموٍر َعِجيبَةٍ َعلَى ُكلِّ إِلٍَه  َويَتََعظَّمُ َويَْرتَفُِع  َويَْفَعُل اْلَملُِك َكإَِراَدتِهِ " َْْج إِلَِه اآللَِهِة َويَن

َعلَنى  يَتََعظَّمُ َوالَ يُبَالِي بِآلَِهِة آبَائِِه َوالَ بَِشْهَوِة الَِّْساِء َوبُِكلِّ إِلٍَه الَ يُبَالِي ألَنَّهُ . اْلَغَضِب ألَنَّ اْلَمْقِضيَّ بِِه يُْجَرى

(67-00:63دا)" .اْلُكلِّ 
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:01)إسارائيلبالتماامفياهتتحاررفاىالجيالالاذى(.00:63)حقائداًسياسياًسيكونددالمسي :الملك .0

،(8:16")يقاومملاك"،(7:15")ملاكآخار"،(7:8")القرنالصاغير"لقدأشيرلهسابقاًبـ(.0-6

(.3:13")رئيسآت"و

ادتاااهساااتظهرعجرفتاااهفاااىأناااهسااايفعلبحساااتإر(.00:63)سااايعملبحساااتإرادتاااههاااو:كإرادتنننه .1

ي شيرأيضااًالتعبيريعملرإرادته.الشخصية،ودونأدنىخوفمنالعواقتسواءمنهللاأومنالناس

.لقوته،وقدرتهالعسكريةالتى ت قهر

إنقوتااهالفرياادةسياسااياً،(.00:63)عظمنفسااهويتعااالىعلااىراالإلااهسااي :يرفننع نفسننه فننول كننل إلننه .6

"إلاه"ساهفاوقرالسيرفعنف.يدربريائه،ممايدفعهإلعالننفسهإلهاًوعسكرياً،واقتصادياً،ودينياًستز

رلااه،ساايقومهااوفااىالعااالمالموحاادةديانااةباباالالزانيااةبعاادفتاارةماانإزدهااار.لبابااليفااىالنظااامالاادين

(.8:14)،ررئيسبيسوعنفسهيمحاو ًأنيساورفعهاعظمنفسهويسي (.07رؤ)بتدميرها

 (00:63)وفاوقهللا(8:00)دانياالعانأندادالمسايحسايرفعنفساهرإلاهأشارباولسلنباوات

(.1:5تس1)فقالأنهسي ظهرنفسهرإله

َعى إِلَهناو  َْو َمْعبُنوداوَّ َ تَّنى إِنَّنهُ  (ددالمسيح)" َْ ََْيَكنِل  ِ  يَْجلِن ُ َواْلُمْرتَفُِع َعلَى ُكنلِّ َمنا يُن  َكإِلَنهٍ فِني 

(1:5تس1)." نَّهُ إِلَه  ُمْظِهراو نَْفَسهُ  َ 

  إ أنهرفعنفسهبارتكابأفعاالرااساة.يوادأىدليلعلىأنأنتيخوسإبيفانيسإددعىأنهإله

.قم037فىداخلالهيكلوقدمعليهخنزيررذبيحةفىديسمبر"زيوس"حينودعمذبحاًلـ

د فدااداإللااهالحقيقااى: (تجننَي )يننتكلم بننأمور عجيبننة  .5 سينسااتلنفسااهأمااورمذهلااة،.(00:63)سااي جد

وهىأمور–"عظائم"عنسيتحدث(.1:5تس1؛7:8،00،11،14)ويتكلمبجراءةرهيبةددهللا

(.06:4رؤ)فريدةوييرعادية،وأموراديدةلمي سمعبهامنقبل

َُ فََمننهُ بِ ...  َوتََجنناِدي َ  بَِعظَننائِمَ َو ُْعِطننَي فَمنناو يَننتََكلَُّم " ننِمِه َوَعلَننى فَفَننتَ َْ ََ َعلَننى ا َِّ يِ  َعلَننى  َِّ لِيَُجنن َِ التَّْجنن

(3-06:4رؤ)..."  َمْسَكِْهِ 

َََذا اْلقَْرنِ "...  ََنَذا ...  الَّتِي تََكلَّنَم بَِهنا اْلقَنْرنُ  اْلَكلَِماِت اْلَعِظيَمةِ .. . بَِعظَائِمَ َوفٍَم ُمتََكلٍِّم (ددالمسيح)فِي  َو

ََّ اْلَعلِيِّ ... ُمتََكلِّم  بَِعظَائِمَ فَم  وَ . ..اْلقَْرُن لَهُ  (7:8،00،11،14دا)..."  َويَتََكلَُّم بَِكالٍَ  ِض

ساي فلحلفتارة(.00:63)لمقاصادهاإللهياةسوفينجح،لكنفقاطحتاىوقاتتتمايميضاتهللا:ويْجُ .4

(.ثالثسنواتونصف)قصيرةفقط

ُُ إِلَى إِْتَماِ  اْلَغضَ  "... َْْج (00:63دا)." ألَنَّ اْلَمْقِضيَّ بِِه يُْجَرى بِ َويَ

ي ترامالبعاهذاالجزءبمعنى(.00:67)لنيهتمددالمسيحبشهوةالنساء:ال يُبالى بشهوة الْساء .3

.أىأنهسيكرهالنساءبكلشكلوطريقة"الشهوةفىالنساء"

 إدااطهادوقهاارتقنيناااًلكاالوسااائلأعتقاادأنااهساايرىفااىهاذا.أنااهيكاارهالنسااءيأعتقادأنهااذايعناا

.المرأة

 هىتتحدثعنأمرلهعالقةباهلل،حيثأنأولأمار يباالىباهفاىعادد"شهوةالنساء"إناملة

باهيأمرلانيبااليفيبدوأنثان".اآللهةاألخرى"،والثالثهو"النساء"والثانىهو"هللا"هو67

.العميقللمرأةتقديرهللا– بدأنتكونلهصلةباهلل
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 يقدرهللاالنساءلدراةأنصلواتالراالت عاقإ الميكرموازوااتهم.

َُنَّ َكَراَمةو  "... (6:7بط0)." لَِكْي الَ تَُعاَل َصلََواتُُكمْ ... ُمْعِطيَن إِيَّا

 هااىإشااارةللمساايا،حيااثأنالنساااءاليهوديااات" يبااالىبشااهوةالنساااء"يعتقاادالاابعاأناملااة

ماانهنأمالمساايا لكاانأعتقاادأنهااذهالفرداايةدااعيفةبالمقارنااةبكاال.إشااتهيناميعاااًأنتكااونراالم

.الطروحاتالمباشرةاألخرىالمواودةفىاألعداداألخرى

(.00:67)لاانيحتاارمإلااهآبائااه،و أىإلااهآخاارألنااهساايرفعنفسااهفااوقالجميااع:ال يبننالى بإلننه آبائننه .7

ئيل،معرلالديانات،ألناإلنتماءألىإلهسيسحتالترريزواألدواءمنعليهسيرفانهائياًإلهإسرا

.سيرفاديانةادوده.هوشخصياً

 ًيقولاونأناهربمااسايتربىفاى.بسبتهذاالجزءيعتقدالبعاأنددالمسيحسيكونيهودياًمرتدا

.منزليهودى؛إ أنالنصييرقاطع

 (آلهاةآبائاه"فاالبعايترامهاا.)نفىصيغةالمفاردأوالجماعيمكنأنتكو"إلهآبائه"إناملة."

تاادينونالمتمسااكونوهااوتعبيااررتااابىلوصاافهااؤ ءالم"إلااهآبائااك"فااىصاايغةالمفاارد،تكااون

أخبرحنانيااباولسأن(.66:01أخ1")إلهآبائه"فقدتوادعمنسىأمام.اليهودىبالميراثالدين

(.11:05أع)خاصةقدإختارهبطريقة"إلهآبائه"

 "سااي طالت(.دااداآللهااةأيضاااً)سااتكونسياسااتهداادهللابالكاماال(.00:67")وبكاالإلااه ي بااالى

(.06:04رؤ)الجميعبعبادته،وإ الموت

َُوَن لُِصوَرِة اْلَوْ ِش يُْقتَلُونَ  "... (06:04رؤ)." َويَْجَعَل َجِميَع الَِّذيَن الَ يَْسُج

 ،إنواحاداًمانأهادافالشايطانالتاىبساببهاسايعطيه.ويطالترلاألرضبعبادتاهسيدعىأنههللا

(06:5،8رؤ)القوة،هوأنيقودحررةعبادةعالمية

ِّينِ " َُوا لِلتِّْ َج ََ َُوا لِْلَوْ شِ (إبليس)َو َج ََ ْلطَاَن لِْلَوْ ِشَّ َو : نَ قَنائِلِي(دادالمسايح)الَِّذي  َْعطَى السُّ

ََُو ِمْثلُ  (06:5رؤ)..."  اْلَوْ شِ  َمْن 

سيرىنفساهأناهأهاموأقاوىمانإهتماامالنسااء(.00:67")الكل"سيرفعنفسهفوق:يتعظم على الكل .8

.ومنالدين

(.63-00:68)فىعبادتهللحربيسيظهرتواهددالمسيحالدين -ب

ننِة َوبِاْلِصَجنناَرِة اْلَكِريَمننِة آ لَننْم تَْعِرْفننهُ فِنني َمَكانِننِه َوإِلَهنناو  إِلَننهَ اْلُصُصننونِ َويُْكننِرُ  " ََِب َواْلفِضَّ بَنناُؤ ُ يُْكِرُمننهُ بِالننذَّ

َُ ُ َمْجَاو َويَُسلِّطُُهْم َعلَى َكثِينِريَن َويَْقِسنُم . بِإِلٍَه َغِريبٍ َويَْفَعُل فِي اْلُصُصوِن اْلَصِصيَِْة . َوالَّْفَائِ ِ  َمْن يَْعِرفُهُ يَِزي

(63-00:68دا)" .األَْرَض  ُْجَرةو 

إنإلاهالحصاون(.00:68)كرمددالمسيحإلهالحرب،أوالفتوحاتالحربياةسي  :يكر  إله الصصون .0

يعنىالشياطينالتىتعملعلىالتشجيععلىالحرب،وهكذافهويجمعبينالقوةالعسكريةوالشايطانية

(.03-03:06؛06:5؛رؤ7:8،15؛54-00:51)معاً

لُوَن فِيكَ .(ددالمسيح)يَتَطَلَُّعوَن إِلَْيكَ  اَلَِّذيَن يَُرونَكَ " ُجُل الَِّذي َزْلنَزَل األَْرَض َوَزْعنَزَ  . يَتَأَمَّ ََُو الرَّ َََذا  َ 

نَهُ اْلَمَمالَِك الَِّذي َجَعَل اْلَعا َُ َ  ُم ََ ََ (07-05:03إش)" .لََم َكقَْفٍر َو
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ابُِع " َهالََّها األَْرَض كُ  فَتَأُْكلُ  ...اْلَصيََواُن الرَّ َُ و َُ (7:16دا)." َوتَْسَصقَُها َوتَ

ل ىمنقيمةالحربأرثرمنإلهآبائاه،شاهوةالنسااء،ورالإلاه :فى مكانه .1 :00)سي قدرددالمسيحوي عد

.القدرةالعسكريةاإلرراموالقيمةالتىيعطيهااآلخرينهلل،أوللدين،أوللنساء"إله"سيقدملـ(.68

لانيكاونهاذاالادمنباينالقاوة.أولاميكانآلبائاهخبارةباالحرب"يعارف"لم :رفه آبائهيُكر  إله لم يع .6

سايتربىفاىأسارةلامتنخارطفاىأنشااطة.فاىميراثاهعانأساالفهالعساكريةوالقاوةالشايطانيةمعروفااً

.عسكريةأوعبادةشيطانية

سايكرمدادالمسايحإلاه(.00:68)سيكرمإلهالحرببالذهتوالفضة،إلا،،:يكرمه بالذَب والفضة .5

بالذهتوالفضةمنخاللإنفاقمباالغطائلاةييارمسابوقةعلاىتطاوير(إلهالحصون)القوةالعسكرية

.ايوشه

،(والتحالفاتالعساكرية)سيتخذإاراءاتعسكريةعنيفةددأقوىاألمم:يفعل فى الصصون الصصيْة .4

.أولئك وىالقوىالخارقةمنحيثالقدرةالعسكرية

سيتصارفدادالمسايح.ي شايرهاذاللقاوةالشايطانيةمانوراءخططاهونجاحاتاهالعساكرية:له غريبإ .3

مماايادعواألماملعباادةيوسايعترفبالمصادرالشايطان.يطانيةددأقوىاألمممنخااللقاوةشابعنف

لقاادةمنخاللترقياةايالشيطانييسوشياطينه،ويمجدالعالمالروحسيعترفبإبل(.06:5رؤ)إبليس

علاىرثيارين"هام"مجاداًويسالطهم"هاو"سايزيده.الذينلهمييرةشايطانية،وممتلكاينمانالشاياطين

.القادةالممتلكينمنشياطينالعابدينإلبليسبكلييرة"هم"و"هو"ربمايكون(.00:68-63)

أى"يحكموا"بالتمامب نالذينساندوه(سياسياً،عسكرياً،إقتصادياً)سيكافئالقادة:يقسم األرض  جرة .7

بكلماات.ربسيكافئهمباألرضالتىينموهاافاىالحا.،مسلطاًلهمعلىرثيرينترقيتهملمنصتأعلى

.لكستتعاونوتحالفقادةاألمميأخرى،سيستخدمالرشاو

V (54 -51: 00 دا)أعمال ضد املسيح العسكرية
-00:51مناألمورالمفتاحيةالهامةفاى.المسيحيلخصهذاالجزءبعاالحمالتالعسكريةالهامةلضد -أ

؟51؛هىهليتحدثهناعنملكينأمثالثةملو ،وماهوتوقيتعدد54

ددالمسيح،"منظورالثالثةملو "يرى.00:51إختلفالعلماءحولهليوادملكينأمثالثةفىدانيال -ب

يفا.وملاكالجناوب(دادالمسايح)شامالملكال"نمنظورالملكي"بينمايرى.وملكالشمال،وملكالجنوب

.لستقاطعاًواازماًي،لكن"منظورالثالثةملو "نحو،فىهذاالوقت،أميليالشخصييرأ

".هوالملكية"،"هوالمفعولبه"،"هوالفاعل:"فرديائتدميرم 54،03-00:51يوادفىدانيال -ج

(00:51،50،51،56،55،54)مرات7وردت"هوالفاعل"

(55،54مرتين،00:51)مرات5وردت"هوالمفعولبه"

(مرتين00:50،51،56،54)مرات4وردت"هوالملكية"

بكلماتأخرى،يرىهذاالمنظورأندد.دميرتعودعلىددالمسيح03يرىالـ:مْظور الثالثة ملوك -د

،يتحادث18-00:4إنمنطاقهاذاالمنظاورهاوأناهعلاىمادار.صيةمستقلةعنملكالشمالشخالمسيح

وسابتأنالماال أعطاىهاذه.عنملكالشمالعلاىأناهملاكآشاور،وملاكالجناوبعلاىأناهملاكمصار
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راانفاى"ملاكالشامال"مرةوردفيها11من11:التفاصيلهوأنهيريدأنيودحهويةهذهالشخصيات

.اقالحديثعنسورياسي

ِِ فَيَثُنوُر َعلَْين(ددالمسيح)هفَفِي َوْقِت الَِّْهايَِة يَُصاِربُ " نَمالِ (أىعلاىدادالمسايح)هِ َملُِك اْلَجُْنو  َملِنُك الشِّ

ُخلُ  َْ فٍُن َكثِيَرٍة َويَ َُ اٍن َو ََ (00:51دا)" ... األََراِضَي (ددالمسيح)بَِمْرَكبَاٍت َوفُْر

.(00:51)دميرتعودعلاىدادالمسايح،وواحاديعاودعلاىملاكالجناوب04يرىأن:ينمْظور الملك -ه

ازءمنمنطقهذاالمنظورهوأناهحياثأنأنتيخاوس.يرىهذاالمنظورأنددالمسيحهوملكالشمال

.قدوصفعلىأنهملكالشمال،فمثاله،ددالمسيح،يجتأنيكونهوأيضاًملكالشمال

ِِ (ملااكالشاامال)ِت الَِّْهايَننِة يَُصاِربُننهُ فَفِنني َوْقنن" ننَمالِ (علااىملااكالجنااوب)فَيَثُننوُر َعلَْيننهِ  َملِننُك اْلَجُْننو  َملِننُك الشِّ

ُخلُ  َْ فٍُن َكثِيَرٍة َويَ َُ اٍن َو ََ (00:51دا) ..."األََراِضَي (ملكالشمال)بَِمْرَكبَاٍت َوفُْر

إ أنمنظاور(.56-00:63)رالالضامائربتناساقتارامأناهي يأنمنظورالثالثةملاو متوافاقفاأرى -و

داد)إلىحلفاءددعدومشاتر –ملكالشمالوملكالجنوب–الثالثةملو قدحولاألعداءالتاريخيين

وفاىنفاسالوقاتإلاىواحادمان(64-00:10)،وهكذاتحولأنتيخاوسإلاىمثااللضادالمسايح(المسيح

(.54-00:51)أعداءددالمسيح

VI(51: 00 دا)يهامجه الشمال واجلنوب : نشاطاته العسكرية
،يماد(00:50)،يساتولى(00:51)سايطموويسايطر(.54-00:51)النشاطاتالعسكريةلضدالمسيح -أ

.األمم(00:51)،ويبيد(00:51)يدهعلى

الوالجنوببالعالقةقدس؛يحددالشمالم يفىالوح(.00:51)نوبددالمسيحالشمالوالجيسيهاامملك -ب

ربمايكونمعهماتحالفمناألممالتىتعملمعهما،ألناهبادونمسااعدةمان.معإسرائيلمنحيثالموقع

.آخرين؛لنيمكنلسورياومصرأنتهدداإمبراطوريةددالمسيح

ِِ فَيَثُنوُر َعلَْين(ددالمسيح)فَفِي َوْقِت الَِّْهايَِة يَُصاِربُهُ " نَماِل بَِمْرَكبَناٍت (دادالمسايح)هِ َملُِك اْلَجُْنو َملِنُك الشِّ

َُ َويَْطُمو ُخُل األََراِضَي َويَْجُر َْ فٍُن َكثِيَرٍة َويَ َُ اٍن َو ََ (00:51دا)" . َوفُْر

.قدتكونهذهالهجماتعلىددالمسيحبمثابةدرباتإستباقيةقبلقيامهبغزوهم .0

ريفستكونالعالقةبينمصروسوريا؟ .1

احمانالمار–(00:51")ملاكالشامال"المسامىيالتىتقودالتحالفالشمالاألمةسورياهىربماتكون -ج

،بمررباات،وفرساان،سايهاامملاكالشامالدادالمسايحمثالزوبعاة.يعربا/أنهسيكونتحالفإساالمى

.وسي هزمأوينضملمملكةددالمسيح(.00:51)وسفنرثيرة

ماان-(51-00:51")ملااكالجناوب"المسامىيالتحااالفالجناوبربمااتكاونمصاارهاىاألماةالتااىتقاود -د

سايهزمدادالمسايحمصار.سيهاامملكالجنوبددالمسيح.عربى/المراحأنهسيكونتحالفإسالمى

(.00:51)لمدةقصيرة

(.00:51)يعبرمنخاللهابلدسيدخلددالمسيحالبالد،يسيطرعليها،ويجرفويطموأى -ه
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VII-(50: 00 دا)يهاجم أممًا عدة : عسكريةنشاطاته ال
(.00:03؛ز 8:3دا)ساايغزوويحتاالإساارائيل(.00:51،54)ساايدخلداادالمساايحاألرضالبهيااة -أ

(.00:54)وسيضعواحدةمنمرارزقيادتهفىإسرائيل

ُخُل إِلَى األَْرِض اْلبَِهيَّةِ " َْ َِ ِ وَ (بالدرثيرة)َكثِيُرونَ فَيُْعثَُر (إسرائيل)َويَ الَِء يُْفلِتُنوَن ِمنْن يَن ُُ ُِ : ََن  َُدوُ  َوُمنوآ

ونَ  اُء بَِْي َعمُّ ََ (00:50دا)" .َوُرَؤ

َْْساَل َوالَ يَْجبُُر  فِي األَْرضِ (ددالمسيح)ََئَََْذا ُمقِيم  َراِعياو (الرب)ألَنِّي" ْْقَِطِعيَن َوالَ يَْطلُُب اْلُم َُ اْلُم الَ يَْفتَقِ

َْْكِسَر  (00:03ز ) ..."اْلُم

ساايخوندااد.لااي حكمساايطرتهعلااىإساارائيل3:17دانياااليسااتخدمداادالمساايحالعهاادالمااذرورفااربماااي -ب

7:7،03.دايإسرائيلتماماًرمارأىدانيالفالمسيحالعهدويدوس

َْ »: ألَنَُّكْم قُْلتُمْ .  ُوُرَشلِيمَ ... يَا ِرَجاَل اْلُهْزِء ُوالَةَ ... " نَا َعْهنقَ َْ ُكْم (ي انقا)َويُْمَصنى... َاو َمنَع اْلَمنْوتِ َعقَ َُ َعْهن

َُ إَِذا ... َمَع اْلَمْوِت  ََّْوسِ تَُكونُوَن لَهُ (إسرائيل)َعبَرَ السَّْوطُ اْلَجاِر (08-18:05إش)." لِل

ابِِع . ".. او ... اْلَصيََواِن الرَّ َّ َصَق ... ََائاِلو ِج ََ (7:03دا)" بِِرْجلَْيهِ (ةمناألم)اْلبَاقِيَ  َوَداسَ  ََكَل َو

هاذهاألمام(.00:51)عماونسايفلتونمانيادهيأدوم،وماوآب،ورؤسااءبنا(:رثيارةباالد)فيعثررثيرون -ج

يساوعيستفلتمنالمتاعتحتىيمش.ساعدهستفلت،ربماألنهاست.الثالثةهىاألردنفىالعصرالحديث

(.6:6؛حت36:0-3إش)الجغرافيةفىبصرةوتيمان،اللتانت شيرانلنفسالمنطقة

VIII-(56 -51: 00 دا)يهاجم مصر : نشاطاته العسكرية
سات قهرمصاروت حتالبشاكلمؤقاتماناياوشدادالمسايح،(.56-00:51)سيهاامددالمسيحمصار -أ

.وي سيطرعلىثرواتاألمة

ََ ُ َعلَنى " َُّ يَن ُْْجنو ِمْصنرَ َو َْرُض  األََراِضنيَويَُم نِة َوَعلَنى ُكنلِّ وَ . الَ تَ ََِب َواْلفِضَّ ُ َعلَنى ُكُْنوِز النذَّ نَفَنائِِ  يَتََسنلَُّ

ََ َخطََواتِهِ  َواْلُكوِشيُّونَ  َواللُّوبِيُّونَ . ِمْصرَ  ْْ (56-00:51دا) ."ِع

ْي   َعلَى ِمْصرَ " ََ نقُوِط اْلقَْتلَنى فِني ِمْصنرَ , َويَأْتِي  َُ  ََ ن ْْ َ  ِع ي َِ َ  َشن َويَأُْخنُذوَن ثَْرَوتََهنا , َويَُكوُن فِي ُكوَش َخنْو

ُسَها َُ ُ   ُ ََ (61:5حز) ."َوتُْه

يربماتكوننفائسمصره(.00:56)سيتسلطددالمسيحعلىرنوزالذهتوالفضة،ورلنفائسمصر -ب

.آبارالبترولالمواودةفىالشرقاألوسط

طىددالمسيح(شمالإفريقيا)اللوبيون -ج النوبياون،روسايم)لكوشايونا(.00:56)والكوشيونسيتبعونخ 

.أوأازاءمنشرقإفريقيا/وربماتشملالسودانو(بالعبرية

أىأنتكاون.وهكاذافقادق هواروامناه".فىخضوٍعله"فىبعاالتراماتبالتعبير"عندخطواته"وردت -د

.،أوتتعاونمعددالمسيح"عندخطواته"

؟50-51نأثنااءالحملاةالعساكريةالماذرورةفاىاألعادادهلسيجتاحددالمسيحليبيا،وإثيوبيا،والساودا -ه

(68:4حز)كونوااميعاًحلفاءلهفىالنهايةسي
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IX-عليه هجمات من الشرق والشمال  تأيت: نشاطاته العسكرية(دا00 :55)
(00:55)لمسيحمنالشرقوالشمالستحدثهجماتعلىددا -أ

نَمالِ َوِمَن  الشَّْرلِ   َْخبَار  ِمنَ (ددالمسيح)َوتُْفِزُعهُ " َ  َكثِينِرينَ  الشِّ َِ َولِيَُصنرِّ ُُ بَِغَضنٍب َعِظنيٍم لِيُْخنِر ." فَيَْخنُر

(00:55دا)

تتحاادثعاانيفهاا(.ملااكالشاامال)إلااىالسااوريين(00:55)ربمااا ت شاايراألخبااارالمزعجااةماانالشاامال -ب

ناهدادالمسايح،المتمررا ون ؛68:3،04حاز)زفاىأقصاىالشامالمشارلمنتحالفاألممالعشرةالاذىرد

63:1.)

أو/،و(56-1:50)لامتكانفاىإتحاادعمياقيإنقساامباينقياداتاه،التا/خياناةربماتكونأخبارعان .0

.أخبارأخبارعنأزماتتتعلقبالختوم،واألبواق،والجاماتالتىتدمرموارده

َمْيِن َواألََصابَِع بَْعضُ " ََ ٍَ َوبَِما َر َْيَت اْلقَ ي َِ ٍَ َواْلبَْعُض ِمْن َ  ْْقَِسَمةو َها ِمْن َخَز فَبَْعُض .. . فَاْلَمْملََكةُ تَُكوُن ُم

و  َِ الطِّنيِن فَنإِنَُّهْم يَْختَلِطُنوَن بَِْْسنِل  .َواْلنبَْعُض قَِصنماو اْلَمْملََكِة يَُكوُن قَِويّا ََ ُمْختَلِطناو بَِخنَز ين َِ َوبَِمنا َر َْينَت اْلَص

َََذا بَِذاكَ  الَ الَّْاِس َولَِكْن  َِ  يَتاَلََصُق  ََ الَ يَْختَلُُِ بِاْلَخَز ي َِ (56-1:50دا)." َكَما  َنَّ اْلَص

ىالشامال،علىددالمسيح،ويصفهأناهمانأقصا(معمااوج)،ي طلقإسماوج63-68فىحزقيال .1

.لشمالمباشرةمنإسرائيلاعلىعكسسورياالتىهي

ةمانملاو آسايافاىالشارق،الاذينسايقاومونبثبااتإيراءاتاهالمالياةأخبااراًمزعجاسيسمعددالمسايح -ج

لكنهفىالنهاياةسينتصارعلاىالملاو .واإلقتصادية،ويرفضونمعجزاتهالشيطانية،ويقفونددتهديداته

(.05-03:01رؤ)الذينمنالشرق

َكَب اْلَمالَُك السَّاِدُس َجاَمهُ َعلَى الَّْْهِر اْلَكبِي" ََ ََّ طَِرينُق ثُمَّ  اْلُملُنوِك الَّنِذيَن ِمنْن ِر اْلفَُراِتَّ فََِْشَ  َماُؤ ُ لَِكْي يَُعن

ِّنينِ َوَر َْيُت ِمْن فَِم . َمْشِرِل الشَّْم ِ  ِِ َوِمنْن فَنِم َّ(دادالمسايح)اْلنَوْ شِ َوِمنْن فَنِم َّ(إبلايس)التِّْ ا َّ الَّْبِنيِّ اْلَكنذَّ

ُُ َعلَى ُملُنوِك اْلَعنالَِم َصانَِعة  آيَاتٍ فَإِنَُّهْم  َْرَواُح َشيَاِطيَن َ َّثاَلَثَةَ  َْرَواٍح نَِجَسٍة ِشْبهَ َضفَادِ  لِنتَْجَمَعُهْم ... َّ تَْخُر

َعى... َذلَِك اْليَْوِ  اْلَعِظيِمَّ يَْوِ   ِ اْلقَاِدِر َعلَى ُكلِّ َشْيءٍ  لِقِتَالِ  َْ َُّ  ...فََجَمَعُهْم إِلَى اْلَمْوِضِع الَِّذي يُن " ونَ ََْرَمَجن

(03:01-03رؤ)

بيادبالتماامقاادةتسيتصارفبغضاتعظايمل(.00:55)ليادمرالكثيارينبعنافشاديدسيخرجدادالمسايح -د

.األممالتىتشار فىهذهاألخبارالمزعجةالتىوصلته

Xغزو إسرائيل : نشاطاته العسكرية(دا00 :54)
هاوموقاع"ابلبهاءالقدس(."00:54)رشليمددالمسيحمررزالقيادةالخاصبهبالقربمنأوسيجعل -أ

أورشاليمهماايالبحرينالمواودينعلىااانب(.1:6-5تس1)الهيكلفىأورشليم،حيثسي علننفسهإله

(.الشرق)والبحرالميت(الغرب)البحرالمتوسط

ُْْصننبُ " َْسِ (لميااتالبحاارالمتوسااطوالبحاارا)بَننْيَن اْلبُُصننورِ  فُْسننطَاطَهُ (داادالمساايح)َويَ َوَجبَننِل بََهنناِء اْلقُنن

(00:54دا)." َوالَ ُمِعيَن لَهُ  َويَْبلُُغ نَِهايَتَهُ (أورشليم)
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:00؛3:17؛17-05،11،13-7:00)سايدمرهيساوع(.00:54)سي هزمددالمسايحبشاكلمفااائ -ب

(.03:11؛03:03؛رؤ1:8تس1؛54

.سيبيديسوعددالمسيحبنفخةفمه -ج

يُْستَْعلَُن األَثِيمُ َوِ ي" ََ ُِّ (ددالمسيح)َْئٍِذ  َُ ُ الَِّذي الرَّ :1تاس1) ".بِظُُهنوِر َمِجيئِنهِ  َويُْبِطلُنهُ بَِْْفَخِة فَِمِهَّ  يُبِي

8)

XI إنتصار شعب اهلل على ضد املسيح(دا01 :0- 6)
ميخائيلسيهتللمساعدة،شجعالمال دانيال،بعدأنأخبرهعنيزوددالمسيحإلسرائيل،ب نأردلهأن -أ

(.بيسوع)وأنالشهداءسيقومونفىالقيامة

ئِيُ  اْلَعِظنيُم (رئايسالمالئكاة)يَقُنوُ  ِميَخائِينلُ  َوفِي َذلَِك اْلَوْقنتِ " َويَُكنوُن (إسارائيل)لِبَِْني َشنْعبِكَ  اْلقَنائِمُ النرَّ

نة  (ديقةعظيمة)َزَماُن ِضيقٍ  ُْْذ َكانَْت  ُمَّ نى َوفِني َذلِنَك اْلَوْقنتِ ... لَْم يَُكْن ُم َوَكثِينُروَن ِمنَن ... َشنْعبَُك ُكنلُّ  يَُْجَّ

ِِ األَْرِض  يَن فِنني تُننَرا َِ اقِنن الَِء إِلَننى (القيامااة)يَْسننتَْيقِظُونَ الرَّ ُُ يَّننةِ ََنن َِ الَِء إِلَننى اْلَعنناِر  اْلَصيَنناِة األَبَ ُُ ََنن لِنناِلْزِدَراِء َو

َِيِّ  َُِموَن يَِضننيئُونَ . األَبَنن وا َكثِيننِريَن إِلَننى اْلبِننرِّ  َواْلفَننا َِ َوالَّننِذيَن َردُّ َُورِ َكِضننيَاِء اْلَجلَنن َُّ َِ النن ." َكاْلَكَواِكننِب إِلَننى  َبَنن

(01:0-6دا)

وقاممنالموتلايجلسعلاىيمايناآلب،القاديماألياام(3:13)الخالصعلىيدالمسياالذىقدق تلسي تى -ب

سااينقذالمساايا(.05،17-7:06)يحكااممااعقديسايهبااناإلنساانفاىرؤيااادانياالاألولااى،رأىإ(.7:06)

سينالالكثيارمانالقديساينالشاهادةفاى(.01:1)وي قيماألمواتاألبرار؛أحباؤه(01:0)المتوجإسرائيل

(.01:1)حتىي تىيسوعويوقظهم(ناموا)،لكنهمرقدوافقط(64-00:66)آخراأليام

َُُصِب السََّما" نْلطَاناو َوَمْجنَاو َوَملَُكوتناو ...  ِء ِمْثُل اْبِن إِْنَساٍن  َتَنىَمَع  َُ تُْعطَنى لَِشنْعِب ... َواْلَمْملََكنةُ ...  فَنأُْعِطَي 

يِسي اْلَعلِيِّ  َِّ (7:06-05،17دا) ."قِ

َّ بَِصْوِت َرئِيِ  َمالَئِ " ٍَ َماِء بُِهتَا ِْْزُل ِمَن السَّ ََ يَ ْو ََ َِّ نَْفَسهُ  ُِ َكٍة َوبُوِل  َِّ ألَنَّ الرَّ َواألَْمنَواُت فِني اْلَمِسني

الو  يَقُوُموَن  َوَّ ُْْخطَ ُ ثُمَّ نَْصُن األَْ يَاَء اْلبَاقِيَن . ََ ُصبِ َمَعُهْم  َجِميعاو  ََ َََكنَذا  فِي السُّ ِِّ فِي اْلَهنَواِءَّ َو لُِمالَقَاِة الرَّ

 ِِّ (5:03-07تس0)." نَُكوُن ُكلَّ ِ يٍن َمَع الرَّ

لقاد(.01:6)سيضيئونمثالرواراتلدباد(4-7مت)والذينردوارثيرينإلىالبر(00:66)اهمونالف -ج

(.06:56مت)تحدثيسوعتحديداًعنوعداألياماألخيرةهذا

(06:56مت)" .فِي َملَُكوِت  َبِيِهمْ  َكالشَّْم ِ األَْبَراُر  يُِضيءُ ِ يَْئٍِذ "


