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 (8 :51- 72دا)ضد املسيح  شخصية وقوة: 6حماضرة 

I- اخلطوط العريضة لدانيال8

(8:5-51دا)رؤيادانيال -أ

(21-8:51)وسعالرؤيافسروي ظهرجبرائيللدانياللي  -ب

(51-8:51)الرؤيابخصوصاألياماألخيرة .5

(22-8:22)شرحجبرائيلللرموز .2

(21-8:23)شخصيةضدالمسيحوقوته .3

(27-8:26)أهميةالرؤيا -ج

II-أمهية فهم وجهة نظر اهلل عن ضد املسيح

هتااهتو(.21:51مت )رجسةالخراب،ثمأشارلناعلىسفردانياللنفهمها"أنيروا"دعىيسوعشعبه -أ

.ساعدناأننفهمضغوطالنهاية،ونظرةهللالضدالمسيحولطرقهالبشعةالاىي يالحدثالمحور

ٍ  لِيَْهذُرِب ...  فِي اْلَمَكاِن اْلُمقَدَّسِ  قَائَِمة  الَّتِي قَاَل َعْنَها َدانِيآُل النَّبِيُّ « ِرْجَسةَ اْلَخَرابِ »نَظَْرتُْم  فََمتَى»" فَِحينَئِذ

يَن فِي اْليَُهوِديَِّة إِلَى اْلِجبَالِ  ٍِ ٍ  ... الَّ (25-21:51م ).." .لَْم يَُكْن ِمْثلُهُ  ِضيٌق َعِظيمٌ ألَنَّهُ يَُكوُن ِحينَئِ

لمتااا ألنالتربيعتر .ليسيسوع،بتلضتدالمستيح–المدهش–إنالمشهدالاىيؤكدعليهسفردانيال -ب

واألمتران.المستيحبستبإإضتطهادضتدالمستيحلهتميخدعهمضتدالمستيح،أوستيعثروا تأنالكثيرينستي

؛1-1:3؛7-3:5تتى2؛2-1:5تتى5؛2:3تتس2؛53-21:1مت )سيؤديانإلىإرتدادآخراأليام

،هتتىالحاجتتةلكانتتإالختتداع21النقطتتةالستتلبيةالكتتىأكتتدعليهتتايستتوعكثيتترا  تتىمكتتى(.3-2:5بتت 2

(.1،55،21-21:1م )والضالل

ٍ  يَُسلُِّمونَُكْم إِلَى ِضيق  ... أََحدٌ  يُِضلَُّكمْ اْنظُُروا الَ " ِمذْن َجِميذِ  األَُمذِم ألَْجذِ   ُمْبَغِضذينَ ونُوَن َوتَكُ  َويَْقتُلُونَُكمْ ِحينَئِ

ٍ  .اْسِمي بَةٌ َكثِيُروَن َويُِضلُّوَن َكثِيذِرينَ ... َكثِيُرونَ  يَْعثُرُ َوِحينَئِ ٍَ بَذةٌ ... َويَقُوُم أَْنبِيَاُء َك ٍَ ألَنَّذهُ َسذيَقُوُم ُمَسذَحاُء َك

بَةٌ َويُْعطُوَن آيَات  َعِظيَمذة  َوعَ  ٍَ ََ َحتَّذى يُِضذلُّوا لَذْو أَْمَكذَن اْلُمْختَذاِريَن أَْيضذا  َوأَْنبِيَاُء َك -21:1،1مت )." َجائِذ
52،21)

كيفأنضدالمسيحسيكونمرعإيه–وموضوعرجسةالخراب–دانيالمنالنقاطاألساسية ىسفر -ج

هتوياإلستماألشتهرلته تىالتو .مكاستدةستيكونهتوشترمكاستد،بتلقستوة.ورهيإبشكلغيرمسبوق

الو ش.الو ش ِمىَّ مرة ىسفرالرؤياوهكااستيعر الكتلأنتهمتنالمستكحيلالكفتاوطمعتهطلبتا 36س 

الككتابييعكقدالعديدمتنمعلمت.خكلهآت اليدركالكثيرونأنالرجلاألرهإواأل ظع ىالكاري.للر مة

يعتر العديتد. ىوق متناألوقتاتالمقدسأنالكالمعنهماردرموز؛وهكاااليظنون كىأنهسيوجد

.الككابلميكحدثواعنهاأبدا  ىكل ياتهميلعنرجسةالخراب،وكثيرمنمعلممنالمؤمنينالقلي
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ئالترب، كتىالينختدععاصترماتعتام،كهديتةأوليتةللايتلالتاىسي 2122رائدقبليأقامهللادانيالكنب -د

.كعاملونبسلبيةمعيقينيةمايئهبن بلضدالمسيحالزائف،أويشعإهللا

-55:25،و26-8:1هتدالقتديم،ناتدهما تىدانيتالعكثرتفصتيال عتنضتدالمستيح تىالإنالنبوتيناأل -ه

(أكثرنبوةتفصيلية ىالعهدالاديدعنضدالمسيح)53وهمايوازيانرؤيا.36

III-  جربائيل ظهر لدانيال(دا8 :51- 51)
(.56-8:51)عطىدانيال هما للرؤيالي أرسلالربجبرائيل -أ

ْؤيَا " ا َرأَْيُت أَنَا َدانِيآَل الرُّ َوَسِمْعُت َصْوَت إِْنَسان  بَذْيَن .إَِذا بِِشْبِه إِْنَسان  َواقِف  قُبَالَتِي َوطَلَْبُت اْلَمْعنَىَوَكاَن لَمَّ

ا الرَّ  ِجْبَرائِي ُ يَا : ]أُوالََي فَنَاَدى َوقَالَ  ٍَ ْؤيَافَهِّْم َه (8:51-56دا)[." ُجَ  الرُّ

لقتدرأىدانيتالالرؤيتاوكتانيبحتاعتنالمعنتى؛ اتمةوقتفأمامتهجبرائيتل تىمنظتر:طلبت المعنى .5

.إنسان

المقتدس؛يا كترجبرائيتلأربتعمترات تىالتو .ي شيرمظهرجبرائيلإلىأهميتةهتاهالرؤيتا:جبرائي  .2

 تىكتل(.38-22،26-5:55لتو)ومرتتان تىإنايتللوقتا(1:25؛8:56)منهممرتان ىدانيتال

".مالكالرسائل"معرو أنه.ئالمسيارسائلهامةتكعلقبشكلمباشربمامرة؛كانيقومبكسليم

(58-8:57)رد علدانياللرؤيةجبرائيل -ب

ْؤيَذذا . اْفَهذذْم يَذذا اْبذذَن آَدمَ : ]فَقَذذاَل لِذذي ..." ََ َمذذا يَُكذذوُن فِذذي : ]َوقَذذالَ [... تََهذذىلَِوْقذذِت اْلُمنْ إِنَّ الرُّ فُذذ ا أَُعرِّ ٍَ  آِخذذرِ َهئَنَذذ

(51-8:57دا)." ااِلْنتَِهاءَ ألَنَّ لِِميَعاِد . السََّخطِ 

:1")محبتوب"ستنة،دعتىجبرائيتلدانيتال53عتد،ثمب"إبنآدم"عىجبرائيلدانياللقدد:بن آدمإ يا .5

.يي شيرللضعفالبشر"إبنآدم"لقإإن(.23

ستتخ هللا يهتتاعلتتىإستترائيلبستتبإيتالكتتت شتتيرلقوقتتاكلمتتةالستتخ  تتىالككتتابالمقتتدس:السذذخط .2

.خطيكهم

 عادة منخاللجيوشاألممإنهوق أدَّبهللا يهإسرائيل،وكانهاا.

 تم اإلشارةلهبكلمةسخ (2:6مرا)وبابل(52:1،21إش)قهرإسرائيلمنآشور.

 مديإهللاإلسرائيل ىأيامأنكيخوس،و ىأثناءالضيقةالعظيمةلك"سخ "ت شيركلمة.

لميعتتاد"أولرستتالةقتتدمهاجبرائيتتلكانتت أندانيتتالالبتتدأنيفهتتمأنالرؤيتتات شتتير:وقذذت اتنتهذذاء .3

آختر"–لقدكررثالثمراتأنالرسالةخاصةباأليتاماألخيترة(.8:57)أواألياماألخيرة"اإلنكهاء

(.8:23")آخر"،(8:51")لميعاداإلنكهاء"،(8:51")السخ 
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"وقت النهايتة"و"الازءاألخيرمنالسخ "إن.أىنهاية كرةالسخ "آخرالسخ "الرؤياتخص .1

 .مكراد انلنفسالوق 

IV- تفسري جريائيل للرموز(دا8 :22- 22)
إتفقالغالبيةعلىأن(.22-8:22)وا دضخملقدشرحجبرائيلالكبشاوالقرنين،والكيسالاىلهقرن -أ

.هااقدتمبالكامل ىالكاريخمنخاللإمبراطوريةمادىو ارس،واليونانية

ا "  ٍِي َرأَْيتَهُ َذا اْلقَْرنَْيِن فَُهَو ُملُوُك  اْلَكْبشُ أَمَّ َُ  َوالتَّْيسُ .َماِدي َوفَاِرسَ الَّ اْلَعِظذيُم  َواْلقَذْرنُ  اْليُونَذانِ اْلَعافِي َملِذ

لُ  َُ األَوَّ ٍِي بَْيَن َعْينَْيِه ُهَو اْلَملِ ََ َوإِِذ اْنَكَسَر َوقَاَم أَْربََعةٌ ِعَوضا  َعْنهُ .[اإلسكندراألكبر]الَّ فََستَقُوُم أَْربَُ  َمَمالِ

ةِ  تِهِ  ِمَن األُمَّ  (8 :22- 22دا" ).َولَِكْن لَْيَس فِي قُوَّ

. ارسالقرنانهماملوكمادىو :الكبش .5

.هااي شيرللمملكةاليونان: التيس .2

.القرنبينعينيههوالملكاألول،اإلسكندراألكبر:القرن العظيم .3

.قم323 ى32ماتاإلسكندر ىبابلعنعمر:القرن المكسور .1

أربتعممالتكقامت بعتد. تىمكتاناإلستكندر(8:8)ت شيرللقروناألربعةالكىقامت :القرون األربعة .1

تموامملككتهألربتعممالتكمنفصتلة.هموت وهتى. ىمكاناإلستكندراألكبتر،أربعتةمتنقتادةالاتيشق سَّ

.7:6توازىاألربعرؤوس ىدانيال

V- (21 -23: 8دا)شخصية وقوة ضد املسيح
،وقستوته(51-8:1)علىنشاطاتضدالمسيحالمرتبطةبشعإاليهودوالهيكل ىأورشليم8يؤكددانيال -أ

(.21-8:23)شديدة ى كمهاإلرهابىعلىاألممال

" َمْملََكتِِهْم ِعْنَد تََماِم اْلَمَعاِصي يَقُوُم  آِخرِ َوفِي ٌَ تُذهُ  َوتَْعظُذمُ . اْلِحيَذ ِ َوفَذاِهُم  َجافِي اْلَوْجذهِ [ضدالمسيح]َملِ قُوَّ

تِهِ  َُ َعَجبا  . َولَِكْن لَْيَس بِقُوَّ يِسينَ  َويُبِيُد اْلُعظََماءَ َويَْنَجُح َويَْفَعُ   يُْهلِ ََ اْلقِدِّ اقَتِِه . َوَشْع ٍَ  يَذْنَجُح أَْيضذا  اْلَمْكذرُ َوبَِح

َُ َكثِيذِرينَ َوفِي ااِلْطِمْئنَاِن . فِي يَِدِه َويَتََعظَُّم بِقَْلبِهِ  َؤَسذاءِ  يُْهلِ َوبِذََ يَذد  يَْنَكِسذرُ [يستوع]َويَقُذوُم َعلَذى َرئِذيِس الرُّ

(21-8:23دا)" .[بقوةهللا]

،أو تتينتصتتلالخطيتتةألقستتىدرجاتهتتامتتنيضتتدالمستتيحكملتتكعنتتدتمتتامالمعاصتتستتيقوم:يقذذوم ملذذَ -ب

(.55:36؛8:23)اإلنحرا  ىكلالكاريخ

سكصلالخطيةألعلىدرجاتهاعنكلماع ر  ىالكاريخ،والك ىالايلالاىيمتى يته:تمام المعاصى -ج

(.58:1؛57:1؛51:58؛25-1:22؛رؤ2:56تس5؛53:32؛م 52:52؛8:23دا)يسوع

وا  َواألَْرُض تََدنََّسذتْ " ََ لَْعنَذةٌ ...تَْحذَت ُسذذكَّانَِها ألَنَُّهذْم تََعذدُّ لِ ٍَ اْحتَذذَرَ  ُسذكَّاُن األَْرِض َوبَقِذذَي ...  أََكلَذِت األَْرضَ لِذذ

(6-21:1إش)." أُنَاٌس قَََئِ ُ 

ت شتيربعتاالكرجمتاتهنتالمالمحتهالكتىتكستم(.8:23)حمالمتحقاستيةسيكونلضدالمستي:جافى الوجه -د

يإنإستمهاألشتهر ت.سيكون ازمتا  تىقستوتهدونأىماتاللشتفقةأور متة.القسوة–بالارأةأوالقوة
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أنتهمرة ىستفرالرؤيتاإلقناعنتا36لقدد عىباإلسمالو ش.هوالو ش،ألنهيفكركو ششرسيالو 

.سيكونأشرسإنسانعلىمرالكاريخ.سكحيلالكفاوطمعهطلبا للر مةمنالم

سيشتتملهتتااالعتتالم(.8:23)عقتتدةستتيفطنلكتتلالتتدوا عالشتتريرة تتىاإلنستتان،وستتيحلالمشتتاكلالم :الحيذذ  -ه

عقتدةستيحلمشتاكلم .السياستة،والحترب،واإلقكصتاد،إلتخي ىنوا يوالعالمالطبيع(الغاما)يالرو 

. صولهعلىبصيرةخارقةشيطانيةمنخالل

رؤ)ستيكونالشتيطانهتومصتدرقتوةضتدالمستيح(.8:21)سككونقوةضدالمسيحعظيمة:قوة عظيمة -و

.سيكونضدالمسيحإنسانا بالكامل،وشيطانا بالكامل.البشريةوالقدراتلنيكونمحدود ىالقوة(.53:2

".تاسدالشيطان"لالبعاتشبيههبـي فض

.سيعطىالشيطانقوةوسلطانعظيملضدالمسيحلعملمعازاتعظيمة .5

..." ُ(53:2رؤ)." َوُسْلطَانا  َعِظيما   َوَعْرَشهُ  قُْدَرتَهُ [إبليس]التِّنِّينُ [ضدالمسيح]َوأَْعطَاه

ٍِي َمِجيئُهُ بَِعَمِ  الشَّْيطَاِن، ...[ضدالمسيح]األَثِيمُ " ة  الَّ ََ َكاِذبَة   ات  َوبِآيَ ، بُِك ِّ قُوَّ (2:1تس2)" َوَعَجائِ

(.57:8؛55:7رؤ)سيصعدمنالهاوية .2

اِعُد ِمَن اْلَهاِويَةِ فَاْلَوْحُش  "... (55:7رؤ)..."  َسيَْصنَُ  َمَعُهَما َحْربا   الصَّ

" (57:8رؤ)." َويَْمِضَي إِلَى اْلَهََكِ  يَْصَعَد ِمَن اْلَهاِويَةِ ... اْلَوْحُش

لكلمتةالعبريتة ىهااالاتزء،ناتدأنا(.8:21)سي هلكبطريقةمخيفةوبمسكوىغيرمسبوق:يهلَ عجبا   -ز

.خيفةلكىي رهإالناسللقكلبمعدادكبيرة،وسيسكعملوسائلم " ريدة"طرقيلمخيفأوعايإتعن

ابُِ  فَتَُكوُن "... (7:23دا)." َوتَْسَحقَُها َوتَُدوُسَها األَْرَض ُكلََّها فَتَأُْك ُ ... اْلَحيََواُن الرَّ

والشخصيات-.(سياسيا ،ماليا ،علماء،إلخ)قادةالعالمالبارزين–لنيخشىأنيقكلالعظماء:يبيد العظماء -ح

(.8:21)المحبوبةجماهيريا 

؛31-55:33؛8:21؛7:25،21دا)ستيقكليهتتودوكتالكأعضتاءجستدالمستتيح:يبيذد شذعَ القديسذين -ط

؛58:21؛57:6؛7-56:1؛53:7،51؛55:7؛1:25؛7:1،51؛55-6:1؛رؤ52:7،52

(.56:1-51:58؛يو51-25:56؛7-52:1؛لو21:1؛22،28-52:25؛م 22:1؛51:2

يِسيَن  يَْصنََ  َحْربا  َوأُْعِطَي أَْن " (53:7رؤ).." . َويَْغلِبَُهمْ َمَ  اْلقِدِّ

لنيخا أنيقكلاألثرياء،ألنهلتن(.8:21)بيدضدالمسيحالكثيرمناألغنياءسي :ير من األثرياءبيد كثيُ  -ي

 تالياتإأنيعكمتداألثريتاءعلتىأنأمتوالهم–مثلمايفعتلأغلتإالسياستيون–ليناحيحكاجمساعدةمنهم

.،ألنهغيرقادرعلىالرأ ةوالر مةسكحميهممنضدالمسيح

ا ا" انِيَةَ ... َعلَى اْلَوْحِش ... ْلَعَشَرةُ اْلقُُروُن َوأَمَّ (57:56رؤ)." َويُْحِرقُونََها بِالنَّارِ ... ، َسيُْبِغُضوَن الزَّ

سيستكخدمالفتن،واإلعتالم،والموستيقىلككتون.سككونالدعايةالخاصتةبتهمكقنتةلكختدعالامتاهير:حٍاقته -ك

الخداع.لمهاراتالمخكلفة،والمعر ةالكىتكصفبمنهاخادعةالحااقةهىاإلسكخدامالماهرل.رسالكهمقنعة
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سي ظهرنفسهكرجلسالم،لكنهسيكسبإ ىالكثيرمنالحروب،.والحااقةسيكونانهماسال اهالرئيسيان

.والدمارالشديد

.مكيدهاسي قنعالاموعباألكاايإالكىسكؤيدهاالكثيرمناآلياتوالمعازاتالشيطانيةلك:ينجح المكر -ل

ٍِي َمِجيئُذهُ " ذْيطَانِ الَّ ََ َكاِذبَذة ، بَِعَمذِ  الشَّ ة ، َوبِآيَذات  َوَعَجائِذ ..." ، فِذي اْلَهذالِِكيَن،َوبُِكذ ِّ َخِديَعذِة اِتْثذمِ ، بُِكذ ِّ قُذوَّ

(52-2:1تس2)

 كتى تىسيناحمؤقكا إقكصاديا ،وعستكريا ،وماليتا ،(.8:21)سيناحضدالمسيحويزدهر:سينجح ويفع  -م

وسيبدوأنهللا.سكزدادقوتهوثروتهكلماقهرتجيوشهأمما أكثر.أثناءممارساتهالشريرة،وتدميرهللناس

قنعا بقوةلقمم.لإلنضمامله(األمم)سيمنحهااالثقةلهم.يباركأعماله (.53:1رؤ)سيبدوم 

(53:1رؤ)" «ْلَوْحِش؟ َمْن يَْستَِطيُ  أَْن يَُحاِربَهُ؟َمْن ُهَو ِمْثُ  ا»: َوَسَجُدوا لِْلَوْحِش قَائِلِينَ  "...

.كلخط قلبهسككونبهد ترقيةنفسه،وسيكونلهثقةغيرمقدسة ى كمكهوطرقه:سيُعظم نفسه -ن

سيكونضدالمسيحمكعظمتا  كتىأنتهستككونلتهجترأةكبيترةبتالأىختو متنأىعواقتإ،أوإنكقتام .5

. كىأجرأالقادة ىالكاريخكانلديهمخو منعواقإأ عالهم.األخرىلهاماتهالشرسةعلىاألمم

" َُ َويَْرتَفُِ  َويَتََعظَُّم َعلَى ُك ِّ إِلَه  َويَتََكلَُّم بِأُُمور  َعِجيبَة  َعلَى إِلَِه اآللَِهِة َويَْنَجُح إِلَذى  ...[ضدالمسيح]اْلَملِ

َِ ألَنَّ اْلَمْقِضيَّ بِ  (55:36دا)." ِه يُْجَرىإِْتَماِم اْلَغَض

وأنتهستيدعى(55:36)و وقهللا(8:55)أشاربولسلنبوةدانيالعنتعظيمضدالمسيحلنفسهكإله .2

(.2:1تس2)أنههللا

 َكإِلَذذه   فِذذي َهْيَكذذِ  لِ  يَْجلِذذسُ اْلُمْرتَفِذذُ  َعلَذذى ُكذذ ِّ َمذذا يُذذْدَعى إِلَهذذا  أَْو َمْعبُذذودا ، َحتَّذذى إِنَّذذهُ [ضتتدالمستتيح]"...

(2:1تس2)." ُمْظِهرا  نَْفَسهُ أَنَّهُ إِلَهٌ 

(.8:55،21)–رئيسالرؤساء-سيقفضدالمسيحضديسوع:سيقوم ضد يسوع -س

َؤَساءِ َويَقُوُم َعلَى "... (8:21دا)..." [يسوع]َرئِيِس الرُّ

 (55: 8 دا..." ) َوَحتَّى إِلَى َرئِيِس اْلُجْنِد تََعظَّمَ "

" َُ (55:36دا)..."  َويَتََكلَُّم بِأُُمور  َعِجيبَة  َعلَى إِلَِه اآللَِهةِ ...  اْلَملِ

َف َعلَى اْسِمهِ " (53:6رؤ)..."  فَفَتََح فََمهُ بِالتَّْجِديِف َعلَى لِ، لِيَُجدِّ

لتنتكتدخليتد.سينكستربتدونتتدخلمتنبشتر(.8:21)عازيتةسيكمتدميرضتدالمستيحبطريقتةم :ينكسر -ع

وستي لق ى يتا  تىبحيترةالنتار.يستوع"الخارجمتن تم"مَّرجيشهبالسيفسي د . ىتدميرضدالمسيحإنسان

(.55:11؛7:26؛دا25-51:22رؤ)

أى)بتدونوستائلبشتريةوينكستر،ويبيتد،ستيفنىمترات، كنبتمبمنته1وصفدانيالدينونتةضتدالمستيح - 

علىمساعدتهأومستاندته،أوإنقتااهمتندينونتةهللايفعسكرل،وأنهلنيقدرأىتحا(بكدخلإلهىمباشر

(.55:11؛8:21؛7:55،26)
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ََ ُكْنُت أََرى إِلَى أَْن قُتَِ  اْلَحيََواُن  "... (7:55دا)." ِجْسُمهُ َوُدفَِ  لَِوقِيِد النَّارِ  َوَهلَ

(7:26دا)." إِلَى اْلُمْنتََهى واَويَبِيدُ  لِيَْفنُواُسْلطَانَهُ [ضدالمسيح]َويَْنِزُعوَن َعْنهُ "

َؤَساءِ  "... (8:21دا)." َوبََِ يَد  يَْنَكِسرُ [يسوع]َويَقُوُم َعلَى َرئِيِس الرُّ

(55:11دا)." َوالَ ُمِعيَن لَهُ نَِهايَتَهُ [ضدالمسيح]َويَْبلُغُ  "...

بُّ ،[ضدالمسيح]َسيُْستَْعلَُن األَثِيمُ " ٍِي الرَّ (2:8تس2)." بِظُُهوِر َمِجيئِهِ  َويُْبِطلُهُ بِنَْفَخِة فَِمِه،  يُبِيُدهُ الَّ

" ََوطُِرَح ااِلْثنَاِن َحيَّْيِن إِلَى بَُحْيَرِة النَّاِر اْلُمتَّقَِدِة بِاْلِكْبِريتِ ... َعلَى اْلَوْحِش  فَقُبِض.

: ىكلالكاريخيسيكونضدالمسيحأقوىقائدسياس:لخصمُ  -ص

53:2،56؛6:2؛رؤ31-55:38؛8:21،21دا–(أسلوب/تخطي )عسكريا يعبقر .5

8:23؛55:32،36دا–(حمسويحركأعدادمنالبشري )يخطيإعبقر .2

52-57:55؛53:8،52؛رؤ2:1تس2؛7:23دا–(يديبلوماس)سياسيا يعبقر .3

57-53:56؛رؤ55:36،13؛8:1،21دا–(رخاء)تااريا يعبقر .1

53:1،8،52؛رؤ2:1تس2–(تعاليمكاابةوتاريخ)ا دينييعبقر .1

8:23؛7:21دا–.(العلوم،الرياضيات،الككنولوجيا،اللغات،إلخ)علميا يعبقر .6

53؛رؤ55:31؛8:21دا–(شيطانيا ،معازات،ابائحبشرية) ىاألمورالغامضةيعبقر .7

VI- (27 -26: 8 دا)أمهية الرؤيا
(.27-8:26)ا،وقدكاندانيالممخواممارأىأكدجبرائيلالرؤي -أ

ذذبَاِح " ذذا أَْنذَت . ِهذَي َحذق   ...فَُرْؤيَذا اْلَمَسذاِء َوالصَّ ْؤيَذاأَمَّ َوأَنَذذا َدانِيذآَل َضذذُعْفُت [. أَيَّذام  َكثِيذَرة  ألَنََّهذا إِلَذذى  فَذذاْكتُِم الرُّ

َِ َونََحْلُت أَيَّاما  ثُمَّ قُْمُت َوبَاَشْرُت أَْعَماَل اْلمَ  ْؤيَا َوالَ فَاِهمَ . لِ (27-8:26دا)." َوُكْنُت ُمتََحيِّرا  ِمَن الرُّ

(.8:51)يوما 2322تحدثجبرائيلعنرؤياخاصةبـ:رؤيا الصباح والمساء -ب

كتتانالمقصتتودمتتنهتتااالكمكيتتدعلتتىأهميتتة(.8:26)كشتتفجبرائيتتلأنمتتارآهدانيتتالهتتو تتق:هذذى حذذق -ج

هتاامشتابهلقستمالمتالكالم رهتإبتمن.،إنإضتطهادإسترائيلقتادمبالكمكيتدخترىبكلماتأ.وواقعيةالرؤيا

.52:7الضيقآت  ىدانيال

َِ  تَذذمَّ تَْفِريذذقُ فَذذإَِذا . [ستتنة2/53]إِنَّذذهُ إِلَذذى َاَمذذان  َوَاَمذذانَْيِن َونِْصذذف  ]  ... َحلَذذفَ [المتتالك]"... ذذْع أَْيذذِدي الشَّ

هِ اْلُمقَدَِّس تَتِمُّ ُك ُّ هَ  (52:7دا) "[.ٍِ

ألنهاخاصةبتممورستو تحتدثبعتد(.8:26)أخبرجبرائيلدانيالأنيخكمأويحفظالرؤيا:إختم الرؤيا -د

.سيحكاجالقديسون ىاألياماألخيرةاإلضطالععلىهاااإلعالن.أيامكثيرة ىالمسكقبل

(.52:1؛7:28)أنتخكمالرؤيايعنىأنتككبهاوتحفظها،وليسأنتاعلهاسرا  .5
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لمي خبرأٌىمناألنبياءاآلخترينأنيكمكتد.غلقعليهاوتحفظهاأنتخفى،بلأنت "خكم"التعنىالكلمة .2

كم إاليو نا .منأنرؤياهقدخ 

لقتدتتمثردانيتالبهتاهالرؤيتاأكثترمتنالترؤىاألخترى(.8:27)لقتدضتعفومترطأليتام:دانيال مذرض -ه

.أننالمنفهمهاجيدا يلمت مرضناهاهالرؤيا؛ هاايعنإاا.اآلتىعلىإسرائيلبسبإاإلضطهادالشديد

عديدة،وكلما كرأكثركلماأاهلهمارأىأكثر:لقد ُذِهَ  دانيال -و .لقد كر ىالرؤياأليام 

.بعدأنأخابعااأليامليكعا ى،رجعإلىعمله ىشئونالملك:عم  دانيال -ز

 كىبمساعدةجبرائيلشخصيا مفسرا الرؤيالدانيال،(.8:27)همأ دالرؤيابشكلكامللميف:فهم الرؤيا -ح

كامل أخبردانيالآخرينبالرؤيالكن.ظل هناكالعديدمنالكداعياتالكىلميكمكندانيالمن همهابشكل 

.لميفهمهاأٌىمنهم


