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 عد الطريقسلوب حياة ُمستة أمثلة إل: 9احملاضرة 

I-نظرة شاملة على سفر دانيال 
 ، اإلصرار على أسلوب حياة الصوم فى بابلساومة، رفض الم  تكريس مرحلة الشباب :1دانيال 

 إستقبال كلمة هللا وسط األزمة –حلم نبوخذنصر األول  :2دانيال 

 من أتون النار النجاة، (13رؤ ) ا  أمين ا  شاهد أن تكون :3دانيال 

 دعوة القادة للبر – يحلم نبوخذنصر الثان :4دانيال 

 (سقوط بابل)سقوط المملكة المفاجئ  –وليمة بلشاصر  :5دانيال 

 للمؤمنين وسط اإلضطهاد يالمعجزالخالص  –دانيال فى جب األسود  :6دانيال 

II(6 – 1دا )أمثلة للتكريس : اإلصحاحات الستة األوىل من سفر دانيال 
، فززى كززل مززن هززذا اإلصززحاحا  السززتة (6 – 1اإلصززحاحا  )هززو جزززا تززاريخي  لالجزززا األول مززن سززفر دانيززا -أ 

 يدحياة دانيال والتى تعطينا صورة عن القيمة وأسزلوب الحيزاة اللتزان يزدعو هللا معز حقبا من  حقبةاألولى نقرأ 

يسزو   أجزل ، تحمزل اإلضزطهاد والثبزا  فزى المونز  مزنتشتمل على التكريس بقلزب كامزل يوالت. الطريق لهما

كمززا فعززل دانيززال حززين فسززر حلززم  ،حتززى أمززام السززلطا  المدنيززة ،كلمززة هللا، الجززرأة فززى الكلمززة النبويززةمززن أجززل و

 .نبوخذنصر

يب الخادعزة ، ولفضز  األسزالفهزم ألهزداف وخطزة هللاباآلخزرين  يمدون، والذين سوف عدين للطريققيم م  الرب ي   -ب 

أو  ،، جززرحهم، إخززافتهمى ال يززتم خززداعهم بسززهولة، تشززتيتهمفززى إعززداد شززعب هللا، حتزز يفهززم الحززق أساسزز. للعززدو

بل بالحرى . فى ذلك الجيل الذى يعود فيه الرب إغراؤهم بالخطية فى وسط التفاعال  الفريدة التى سـتأخذ مكانا  

 .ومحبة مقدسة ،ثقة ،شكر ،سالم ،فى وضوح حيادون شعب هللا أن يساعي

III حداثة دانيال –أسلوب حياة الصوم  يتبىندانيال  
ونصزبوا أعيزنهم نحزو . المسزاومةالثالثة دانيال فى بابل، وأثناا سن المراهقة، رفض دانيال وأصدناؤا  حداثةفى  -أ 

أن ال يتنجسو بأطايب الملك 

وبِِهف فَلَلَرَب ِمر ْ " ُِ ر ْْ ِِ َم ُس بِأَطَايِِب اْلَملِِك َوالَ بَِخْمر ا َدانِيآُل فََجَعَل فِي قَْلبِِه أَنَّهُ الَ يَتَنَجَّ ِِريِس اْلِخْيريَاِأ أَْأ الَ أَمَّ ََ  

سَ   (8: 1 دا) ".يَتَنَجَّ

ة الصزيام عزن ملزذا  تبنزوا أسزلوب حيزا. إبتزداا مزن حزداثتهم ،كان تكريسهم للرب من كل القلزب كزل أيزام حيزاتهم -ب 

 يالسزاددة فزعزن هللا  ةالبعيزدوالعزادا  ثقافزة لل بزأن يعيشزوا وفقزا  ورفضزوا المسزاومة  ،معينة كانت متاحة فى بابزل

 .كل جيل هو اكبر التحديا  فى للتغير والتشكل المجتمععلى ضغط  نتصاراإل .يمجتمعهم اثناا السب

ولكنزه يتضزمن  ،ينظزام غزذادإنزه لزيس مجزرد . أهزداف روحيزة هو اإلمتنا  عن الطعام مزن أجزل يالصوم الكتاب -ج 

 .تقليل نوعية وكمية الطعام المتناول وزيادة الونت مع الرب
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نزتمكن أن نسزتقبل  يوبالتزال. وبنزا وتصزب  أكثزر حساسزيةلتلزين نل ،نوجزه أنفسزنا نحزو الزرب ،بالصيام عن الطعام -د 

 .المزيد من اإلعالنا  اإللهية

وهزذا يشزتمل اإلمتنزا  . أعلى لتوجيه ذواتنا لنسزتقبل المزيزد مزن الزرب سيركنتبنى روح ت ،موالصحياة سلوب إب -ا 

ويشزتمل اإلمتنزا  عزن  ،ركزز علزى الزربمسموح بهزا مزن أجزل الهزدف وهزو التكزريس الم  مشروعة وعن ملذا  

 .وملذا  أخرى مشروعة ،عن الترفيه ،عن وسادل اإلعالم ،الطعام

. رفزض أشزياا مشزروعة مزن أجزل تكريسزه للزرب أنزه حتزى. نلبه أن يحيزا الصزوم كأسزلوب حيزاةدانيال جعل فى  -و 

والقطزانى فزى الترجمزا  األصزلية يزأتى بمعنزى مزا ينمزو مزن . مااالالقطانى وشربوا  تناول هو وأصدناؤا الثالثة

 ،الصزويا ،البزذور ، المكسزرا ،البقزول الحبوب ،الفاكهة ،على الخضروا وعلى هذا فإن القطانى يشتمل . بذور

 .واألعشاب

ةَ أَيَّام  " َِ َْ ْب َعبِيَدَك َع ِِّ بَ . َج َِ ْْ  (12 :1دا ) ".فَْليُْعلُونَا اْلقَلَانِيَّ لِنَأُْكَل َوَماًء لِنَ

. من شعبه ليحيوا فى تلك الساعة والذى سيدعو هللا أناسا   ،أسلوب حياة دانيال يرسم صورة للتكريس الغير معتاد -ز 

ند بدأ  فى البزوغ فى وسط هذا الجيل الباحث عن ( 18 – 11رؤ )بابل  الزانيةانت مبادئ وتعاليم حتى وإن ك

مزع  ،نحيا أسلوب حياة الصوم يوجهنا للنمو بصورة أسر  وأعمق فى هللا وإٍلستقبال المزيدنقبل أن أن . الملذا 

 .زيادة اإلنتراب من أكثر ساعا  التاريخ ظلمة

، رفززض (2: 11)، اذل نفسززه (3: 9)سززه ليتقابززل أكثززر مززع هللا بأنززه إسززتمر فززى الصززالة صززام دانيززال ليوجززه نف -ح 

وفزى خطتزه لايزام األخيزرة ( 19، 11: 11، 23: 9)، البحث عن إستنارة أكثر فى محبة هللا (21: 9)المساومة 

 لمزيززززد مززززن، وللصززززالة (9-11، 4: 12، 35، 33: 11، 11-14، 1: 11، 22-23: 9، 15-19: 8، 16: 1)

 (3-1: 9. )بما فيها خطته ألورشليم ،واإلختراق لاهداف اإللهية ياإلله التدخل

 .م والذى يؤثر على طريقة تعاملهم مع الطعام والملذا وسلوب حياة الصهللا يدعو البعض إل :يالتطبيق العمل -ط 

VI- متثال امللك –إستقبال الكلمة اإلهلية وسط األزمة : 2دانيال

فزى العزام . ال يزال هللا يشزتهى أن يقزيم أصزوا  نبويزة شزابة لتزتكلم حتزى أمزام القزادة المزدنيين ،دانيال كما فى أيام -أ 

لزم يسزتطع أى أحزد أن يقززوم  نبويززا   وبينمزا كززان دانيزال فزى سزن المراهقززة، حلزم الملزك حلمزا   ،وخزذ نصزربالثزانى لن

.دانيال وأصدناؤا طلبوا هللا وإستقبلوا اإلجابة. بتفسيرا

ِِف" ابَهُ بِرامَْم ََ يَا أَْصر َْ اِِيَل َوَعَز َْ اِحَم ِمرْ  قِبَرِل إِلرِه  ِحينَئِذ  َمَضى َدانِيآُل إِلَى بَْيتِِهف َوأَْعلََم َحنَْنيَا َوِمي َِ لِيَْللُبُروا اْلَمر

ابُهُ  ََ ف لَِكْي الَ يَْهلَِك َدانِيآُل َوأَْص ِِّ َماَواِت ِمْ  ِجَهِة هَذا السِّ ِِ ُحَكَماِء بَابِرلَ  السَّ ِ   .َمَع َساِِ ر رَا السِّ ِْ ِحينَئِرذ  لِرَدانِيآَل ُك

ْؤيَا اللَّْيلِ  َُ َماَواتِ . فِي  َك َدانِيآُل إِلهَ السَّ ََ  (19-11: 2دا ) ".فَبَا

أنزه رفزض أن  وممزا زاد المونز  تعقيزدا   ،كانت أزمة تلك الساعة أن الملك طلب تفسير حلمه تحت تهديزد المزو  -ب 

 (.11-4: 2)فسر تفسيرا بدون معونة إلهية تحيل على الم  يفص  عن حلمه، حتى يس

كزان  ،يضبط نلبه بحسزب الزروح القزد من نلب هللا و نريبا   شخصا   ،فقط شخص له عالنة شخصية وثيقة مع هللا -ج 

.يمكن أن يفعل ما طلبه الملك نبوخذنصر

 (14: 25مز ) ".وعهده لتعليمهم فسِ الِب لخاِفيه"
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 (19-11: 2)وإستجاب لهم هللا إذ أعطى دانيال الحلم وتفسيرا  ،طلبوا هللادانيال وأصدناؤا  -د 

بزل رجزع  ،دانيزال لزم يصزل وحزدا. يمن أجل تدخل نبو نرى هنا أهمية األصدناا المؤمنون لمن يطلبون هللا معا   -ا 

 (.18-11: 2) وطلبوا الرب معا   ،فريق الصالة النبوية ،لشركةلة تإلى مجموع

نبويزة  اتا  واليزوم يشزتهى هللا أصزو. تلقى دانيال كلمة إلهية ليعلنها ألعلى سزلطة مدنيزة فزى أيامزه ،زمةفى ونت األ -و 

 وهزو مونز  مماثزل لمزا حزدي مزع يوسز . إجاباته فى الموان  العصيبة فى أيامنا هذاو شابة تكش  أسرار نلبه

 .(41 -41تك )

ةً " َِ ُِ َخفَايَا قَْلبِِه ظَاِه ِ  َوهَكذَ . َوهَكَذا تَِيي قِيقَرِة : َعلَرى َوْجِهرِه َويَْسرُجُد  ِف ُمنَاِديًرا (غيزر المزؤمن)ا يَِخر ََ أَأَّ هللاَ بِاْل

 (25: 14كو 1)" .فِيُكمْ 

نزد  فزى أيامنزا هزذا. والتى ال يمكن حلها إال عن طريق إسزتقبال كلمزة نبويزة إلهيزة ،موان  حياة أو مو  يتلك ه -ز 

والتى ال يمنع  ،الموان  التى ند تؤدى إلى أن يفقد الكثيرين وظادفهم مثل تصاعد بعض ،تكون األزمة إنتصادية

أو نزد تكزون أزمزة إجتماعيزة تزؤدى إلزى . حدوثها إال أن يستقبل أحدهم كلمة نبوية والتى تحمل حال إلهيزا لازمزة

بكلمزة  عزن طريزق تزدخل أحزدهمإال حزل ال وال يزتم ،اضزبة بزالطرقأو مظاهرا  وتجمعا  غ ،ى المجتمعتوتر ف

 .نبوية من هللا

لم يكونوا أكثر مزن طزالب تحزت التمزرين . لم يكن دانيال وأصدناؤا هم القادة فى بالط هذا الملك ،فى ذلك الونت -ح 

: 2)واجه دانيال الشاب نادته بثقة وبحكمزة . ين يلتحقوا بوظاد  فى القصر الملكفى أحد مدارسه ليتم إعدادهم أ
 .لحلم الملك كانت صالته أن يعطيه هللا تفسيرا   الفترةفى هذا . ليتدخل لحل األزمةليطلب هللا  ، طالبا ونتا  (14

 ،(إلزه السزموا )تكلزم عزن  :عندما دخل دانيال إلى حضرة الملك نراا إستخدم عبارتين ليص  اإلله الذى يخدمزه -ط 

ولكنزه كزان علزى  ،حياتزه لم يكن دانيال فزى مجزرد محاولزة لينقزذ ،فى دخوله للملك(. 14: 2( )كاش  االسرار)و

أحززداي  مفززاتي  وفززى هززذا المونزز  بالفعززل كشزز  حلززم نبوخذنصززر عززن. درايززة بززدورا كسززفير عززن إلززه السززموا 

 .فى خطة هللا فى تارخ األمم الذين يأتون من بعدا جوهرية

نزال . إللزه دانيزالوالعبزادة  ،المخافزة ،بعدما فسر دانيال حلم، خر الملك على وجهه أمزام دانيزال كداللزة للخضزو  -ي 

فزى كنيسزة األيزام األخيزرة، سزيقيم هللا  يسو  لكنيسة فيالدلفيا أن عدوهم يسجد أمزام ارجلهزم أعترافزا ان هللا معهزم

 ستتضمن هذا األصوا  نسزااا  . لتقدم رسالته النبوية لهم نبوية شابة لتق  حتى أمام القادة المدنيين لامم أصواتا  

.روح الحكمة واإلعالنمن اجل  فى طلب هللا تاريخا  م له –مثل دانيال  –ممن  ورجاال  

َّْْيلَاِأف ِمَ  اْلقَاِِلِيَ  إِنَُّهْم يَُهوٌد َولَْيُسوا يَُهوًداف بَْل يَْكِذبُ " ُهْم يَرأْتُوَأ  وأَ هنََذا أَْجَعُل الَِّذيَ  ِمْ  َمْجَمِع ال ُِ هنََذا أَُصيِّ

َِْجلَْيَكف  ِِفُوَأ أَنِّي أَنَا أَْحبَْبتُكَ َويَْسُجُدوَأ أََماَم   (9: 3رؤ ) ".َويَْع

وأن نكززون علززى إسززتعداد أن نشززارك القززادة  ،ينبغززى أن نطلززب هللا مززن أجززل إجاباتززه فززى أونززا  األزمززا  :عمليرراً  -ك 

 .المدنيين بها

V مواجهة أتون النار – أمينًا أن تكون شاهدًا: 3دانيال 
رفزض أصزدناا دانيزال الزثالي أن . عنزدما رفضزوا أن يقبلزوا المسزاومة ،ربوا بالنارنرى تكريس الشباب الذين ج   -أ 

 .خلصهم هللا من أتون النار. يسجدوا ويقدموا العبادة أمام تمثال نبوخذنصر، حتى عندما تم تهديدهم بالمو 
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بكلمزا  أو . نياديزة فزى الحكومزة مراكزز ولزونكزانوا يت. بعد فى مرحلة المراهقة، بزل كزانوا رجزاال   هنالم يكونوا  -ب 

تزدخل . أو حتى حيزاتهم ،عالمين أن التكلفة ند تكون مراكزهم، مستقبلهم. قد ونفوا للرب فى مجال العملفأخرى 

ولكنززك نزد تواجزه أتزون النزار بطريقززة . أتزون النزار –إيززاهم مزن األزمزة  هللا بطريقزة معجزيزة لصزالحهم، مخلصزا  

 .وف كشاهد أمين للرب، بأن تتعرض لمون  عصيب إذا ما نرر  الونمختلفة تماما  

شزهادتنا . واألمزم ،إسزراديل ،طلق لقلب يسزو  مزن أجزل الكنيسزةبوالا م   ،أمناا يدعوا هللا شعبه أن يكونوا شهودا   -ج 

 .هللا يقيم أولئك الذين سيكونون شزهودا أمنزاا للحزق. وحساسة ،بال خوف ،للحق يجب أن تكون واضحة، شجاعة

(4: 21، 11: 19، 11، 11: 12رؤ )

ف فَيَتَنَبَّآِأ أَْلفًا َوِمئَتَْيِ  َوِستِّي َ وَ " اِهَديَّ َْ  (3 :11رؤ ) ".يَْوًماف الَبَِسْيِ  ُمُسوًحا َسأُْعِلي لِ

ب روا َحيَراتَُهْم َحتَّرى اْلَمرْوتِ " َِ ِِ َوبَِكلَِمرِة َهرَهاَدتِِهْمف َولَرْم يُ و ُِ أَِةف فََغِضرَب التِّنِّريُ  َعلَرى  ...َوُهْم َغلَبُوهُ بَِدِم اْلَخر ِْ اْلَمر

ََ اْلَمِسر فَوُروَأ َوَصرايَا هللاِف َوِعْنرَدُهْم َهرَهاَدةُ يَُسرو َْ بًا َمَع بَاقِي نَْسرلَِها الَّرِذيَ  يَ ِْ ِِ َوَذَهَب لِيَْينََع َح : 12رؤ  ) ".ي
11،11) 

د ترنزى كان دانيال ن. كان دانيال فى مدينة كبرى أخرى فى مهمة رسمية ،أين كان دانيال؟ هل سجد؟ فى الغالب -د 

إسزتطا  أن  هتزى أنزح ،عزيالم عاصزمة ،كزان دانيزال علزى درايزة بشوشزن ،(49: 2) إلى رديس اإلداريزين للملزك

فيفتزرض انزه كزان فزى . طويلزة هنزاك وهذا يشير إلى أنه نزد نضزى أوناتزا  . يميزها فى رؤياا بعدها ببضع سنوا 

 .أو عاصمة أجنبية أخرى أثناا ونو  هذا األحداي ،شوشن

للملزك أن يميزز غيزاب شزدرخ  ولم يكن ممكنا   ،هناك األالف من الساجدين للتمثال فى المدينةكان فى األغلب أنه  -ا 

والزذين وشزوا  ،والذين كانوا فى األغلب مرؤوسيهم ،بد نغو من المشهد لوال الرجال المغتاظين عليهمعوميشخ و

إال أنه دادما هناك الذين يحاولون اإليقا   ،يرنى أوالدا بالرغم من أن هللا. بهم لدى الملك ليستولوا على مناصبهم

 .بخدام الرب

فزإنهم  ،فزى هزذا المونز  ينجزيهموحتزى إن كانزت مشزيئته أن ال  ،ينجزيهمأعلن الرجزال الزثالي أن إلههزم نزادر أن  -و 

 ،أجزل ونفزتهم للزرب سيقدم كثيرين من خدام إلهنا فى األيام األخيرة حياتهم مزن. سيظلوا على والدهم وأمانتهم له

 (11 – 9: 6رؤ ) .ولن يخلصوا من المو  مثلما حدي مع هؤالا الرجال الثالي

َِ اْلُمتَّقِرَدِةف َوأَْأ يُْنقِر" يَنَا ِمْ  أَت وِأ النَّا الَّ َوإِ  .َذنَا ِمرْ  يَرِدَك أَي َهرا اْلَملِركُ ُهَوَذا يُوَجُد إِلُهنَا الَِّذي نَْعبُُدهُ يَْستَِليُع أَْأ يُنَجِّ

 (18 – 11: 3 دا ) ".ِل الذََّهِب الَِّذي نََيْبتَهُ فَلِيَُكْ  َمْعلُوًما لََك أَي َها اْلَملُِكف أَنَّنَا الَ نَْعبُُد آلَِهتََك َوالَ نَْسُجُد لِتِْمثَا

ألمززم أن يسززجدوا تصززور أحززداي هززذا القصززة شززدة التصززاعد فززى األيززام األخيززرة عنززدما يطلززب ضززد المسززي  مززن ا -ز 

.لصورته أو يقتلوا

ةُ اْلَوْحِشف َويَْجَعَل َجِميَع الَِّذيَ  الَ يَ " ََ ِة اْلَوْحِشف َحتَّى تَتََكلََّم ُصو ََ وًحا لُِيو َُ ِة َوأُْعِلَي أَْأ يُْعِلَي  ََ ْسُجُدوَأ لُِيو

ََ َواْلَعبِيرَدف تُْيرنَُع لَُهرْم ِسرَمةٌ : َويَْجَعرَل اْلَجِميرعَ  .اْلَوْحِش يُْقتَلُوأَ  ا َِ اَءف َوامَْحر َِ ف َوامَْغنِيَراَء َواْلفُقَر ََ ََ َواْلِكبَرا رَغا اليِّ

ََ أََحٌد أَأْ  َعلَى يَِدِهِم اْليُْمنَى أَْو َعلَى َجْبَهتِِهْمف رَمةُ أَِو اْسرُم اْلرَوْحِش أَْو  َوأَْأ الَ يَْقِد َِِي أَْو يَبِيرَعف إِّالَّ َمرْ  لَرهُ السِّ تَ ْْ يَ

 (11 – 15: 13رؤ )  ".َعَدُد اْسِمهِ 

 .و فى مكان العمل أمام السلطا  المدنية،أن نكون على إستعداد للونوف للرب يسو  فى المجتمع :عملياً  -ح 
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IV-  امللك امُلخضع –دعوة القادة للرب : 4دانيال 
فزى . المعطزاة مباشزرة لهزم على عالنة وثيقزة بالكلمزة النبويزة لمفاجئ ألنوى القادة فى العالم دادما  نرى اإلتضا  ا -أ 

دانيزال )خالص أصدناؤا من أتزون النزار  منسنة  25والتى تحدي بعد حوالى  ،اإلصحاح الرابع من حياة دانيال

.كان دانيال حينئذ فى األربعينا  من عمرا(. 3

نبزل  يا أن يعتزرف باإللزه الواحزد الحقيقزممزا نزاد ،وتنبأ أنه سيمر به سبعة سزنون وحشزية ،فسر دانيال حلم الملك -ب 

 .لكعودته للم  

يال دان الملكدعى . ا حلم الملكالذين يعبدون آلهة أخرى، أن يفسرو ،لم يستطع أى من حكماا الملك ،مرة أخرى -ج 

(.9 – 8: 4 دا) (الذى به روح اآللهة)

 .ويحققوا مشيئته فى دادرة سلطانهم ،أعظم الملوك والقادة فى األيام األخيرة، فيعترفوا بملكه عليهمخضع هللا سي   -د 

لزه  شزئ تقزديم مثزل هزذا اإلنزذار ألنزوى رجزل بالمملكزة. وإنزذار بالقضزاا ،ميز دانيال أن الحلزم كزان دعزوة للتوبزة -ا 

: 4)بوية ند تكزون فرصزة للملزك لزدرا الخطزر بالتوبزة ان تقديم تلك الكلمة الن ان دانيال كان على ثقةإال . عوانب
21.) 
اِأف َويَ " َِ ررَب َكررالثِّي ْْ ِِّ َويُْلِعُمونَررَك اْلُع ُدونَررَك ِمررْ  بَررْيِ  النَّرراِكف َوتَُكرروُأ ُسررْكنَاَك َمررَع َحيَررَواِأ اْلبَرر ُِ بُل ونَررَك بِنَررَد  يَْل

َماِءف فَتَْمِضي َعلَْيَك َسْبَعةُ أَْزِمنَة  َحتَّى تَ  راءُ السَّ َْ ُُ  .ْعلََم أَأَّ اْلَعلِريَّ ُمتََسرلِّ ٌ فِري َمْملََكرِة النَّراِك َويُْعِليَهرا َمرْ  يَ َوَحْير

َماَء ُسْللَاأٌ  ِةف فَإِأَّ َمْملََكتََك تَْثبُُت لََك ِعْنَدَما تَْعلَُم أَأَّ السَّ َِ َج َّْ ِك َساِق أُُصوِل ال ِْ وا بِتَ ُِ ُكْ  لِذلَِك أَي َها اْلَملِرُكف فَْلرتَ  .أََم

ْحَمرررِة لِْلَمَسررراِكيِ ف لَ  َِّ ِِّ َوآةَاَمرررَك بِال َِْق َخلَايَررراَك بِررراْلبِ تِي َمْقبُولَرررةً لَرررَدْيَكف َوفَرررا ََ رررو ُْ  ".َعلَّرررهُ يُلَررراُل اْطِمْئنَانُررركَ َم

 (21 – 25: 4دا )

 .ذلسي  حذر دانيال الملك أنه إن لم يتوب عن خطاياا  -و 

مما  ،فضل نوتهيعزى ذلك إلى يتأمل إنجازاته ويعدد نجاحاته و أخذ وبعد ذلك بحوالى سنة، ،لم يتب نبوخذنصر -ز 

: 4) إذ أعطزاا نبلهزا سزنة كاملزة ليتزوب  ،، فزى رحمتزهخاللهزا حقبة من سبع سنوا  أذله هللا دخوله فىعن  أسفر
29) 
اش ف َوالَِّذيَ  يَْزنُوَأ َمَعَهرا  َها .َزَمانًا لَِكْي تَتُوَب َعْ  ِزنَاَها َولَْم تَتُبْ  (المرأة إيزابل)  َوأَْعلَْيتَُها" َِ أَنَا أُْلقِيَها فِي فِ

 (22 – 21: 2رؤ ) ".فِي ِضيقَة  َعِويَمة ف إِْأ َكانُوا الَ يَتُوبُوَأ َعْ  أَْعَمالِِهمْ 

 بعد سبع سنوا  من الجنون وفقدان المكانة، أخيرا تاب نبوخذنصر -ح 

 .للتوبة نبل أن يذلهم هللا بقضاؤا وتأديبه سيقيم هللا معدى الطريق الذين سيدعون القيادة -ط 

سززيتدخل بصززورة مفاجئززة فززى حيززاتهم . فززى األيززام األخيززرة سيسززتخدم هللا خدامززه ليتنبززؤوا لقززادة مختلفززين بطرنززه -ي 

 .سيتطلب ذلك شجاعة من خدام الرب ليدعو القادة للتوبة. خضعهملي  

 (26: 25، 12: 11، 18 -11 :2إش ) خضع يسو  نادة األمم الذين يرفضون التوبة سي   -ك 

 .شخصية فى حياتهم كون على إستعداد أن تتكلم للقادة المدنيين بشأن أمورا  أن ت :عملياً  -ل 
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IIV-  وليمة بلشاصر –السقوط املفاجئ للحكومة : 5دانيال 
ك بلشاصزر وليمزة تبدأ األحداي عندما أنام الملز. دانيال حياةمن  هذا الحادثة الخامسة تقع أحداثها فى العقد الثامن -أ 

 .فى الهيكل حيث دنس اآلنية التى إستخدمها سليمان نبال   ،ملكية

فقزد حزذر القادزد الزوطنى لامزة أن . هزا المفزاجئربإنهياحينما كانت بابل أعظزم الممالزك فزى األرض، تنبزأ دانيزال  -ب 

ت دفع لفار  .مملكتهم ند إنتهت، وأنها سريعا ما تنقسم و 

َماءِ بَْل تََعوَّْمَت " بِّ السَّ ََ َِكَ قُِسَمْت َمْملََكتَُك  ... أَْحَيى هللاُ َملَُكوتََك َوأَْنَهاهُ  ... َعلَى   دا) ".َوأُْعِليَرْت لَِمراِدي َوفَرا

5 :23-28) 

فزى  ،وفزى الليلزة ذاتهزا. ضد الملك ومملكته بواسزطة كتابزة معجزيزة علزى حزادط القصزر مباغتا   أصدر هللا نَضااا   -ج 

 .وما  بلشاصر ،نبل الميالد، سقطت بابل فى يد فار  539عام  شهر أكتوبر

وإنمزا كزانوا أيضزا  ،بإسزتخدامها خزارج إطزار العبزادة فقزط لم يكزن بلشاصزر ورجزال بالطزه يدنسزون آنيزة الهيكزل -د 

وإنمزا  ،فزى أيزديهم ورشزليمإال أنهزا لزم تكزن نزوة آلهزتم التزى أسزقطت أ(. 4: 5)  يعلنون تفوق اآللهة التى يعبدونها

 .جيش بابلنضاا هللا على شعبه بأن سلمهم أليدى 

، وهوالذى يفعزل كمزا يشزاا فزى (21: 2: دانيال" )نصب الملوك ويسقطهمي"فى ذلك الونت يظهر هللا أن هو من  -ا 

 .كما إختبر نبوخذنصر( 35: 4)سكان األرض 

عزن  مزوجزا  وإنما أعطزى الملزك  ،على الجداربترجمة الرسالة المكتوبة  جاا دانيال أمام بلشاصر لم يكت  حينما -و 

أكثزر  أمهلتزه ونتزا  رحمزة هللا  فأوضز  كيز  أنعلم القصة بالكامزل أنه ي ر بلشاصر، وذك  نبوخذنصر كي  أذل هللا

من كاف نبل إنزال القضاا

ْفَت " َِ ُِ اْبنَهُ لَْم تََضْع قَْلبََكف َمَع أَنََّك َع َْاصَّ  (23-22: 5دا ) "... ُكلَّ هَذاَوأَْنَت يَا بَْيْل

عند السزقوط المفزاجئ  يكل مملكته ما هو إال ظل لما سيأتو وسقوط وهزيمة الملك الشرير يهذا الحدي التاريخ -ز 

.للزانية بابل

وَأ دُ " ُِ ِضف الَِّذيَ  َزنَْوا َوتَنَعَُّموا َمَعَهاف ِحينََما يَْنوُر َْ ِِيقَِهرافَوَسيَْبِكي َويَنُوُح َعلَْيَها ُملُوُك امَ َواقِفِريَ  ِمرْ   َخراَأ َح

ِِ َعرَذابَِهاف قَراِِلِي َ  مَنَّرهُ فِري َسراَعة  َواِحرَدة  ! اْلَمِدينَرةُ اْلقَِويَّرةُ ! اْلَمِدينَرةُ اْلَعِويَمرةُ بَابِرلُ ! َوْيرلٌ ! َوْيرلٌ : بَِعيد  مَْجِل َخْو

 (11-9: 18رؤ ) ".َجاَءْت َدْينُونَتُكِ 

الزانيزة فزى نمزة كزذلك سزتكون  (4-1: 5)وسزقط فزى سزاعة واحزدة  ،مثلما كان بلشاصر فزى نمزة مجزدا وإحتفالزه -ح 

.ونوتها نبيل سقوطها المفاجئ ،سالمها ،مجدها

َِِب ِغنًى ِمْثُل هَذا" يَ  قَراِِلِي َ  ...مَنَّهُ فِي َساَعة  َواِحَدة  َخ َِ ُخوا بَراِكيَ  َونَراِِ َِ ُؤوِسرِهْمف َوَصر َُ ابًرا َعلَرى  َِ : َوأَْلقَْوا تُ

ِِ ِمرْ  نَفَاِِِسرَها! َوْيلٌ ! ْيلٌ وَ  َْ مَنََّهرا فِري َسراَعة  ! اْلَمِدينَةُ اْلَعِويَمةُف الَّتِي فِيَها اْستَْغنَى َجِميُع الَِّذيَ  لَُهْم ُسفٌُ  فِي اْلبَ

ِِبَتْ   (18-1: 18رؤ )" !َواِحَدة  َخ

 أن نكون على إستعداد أن نتكلم مع القادة المدنيين بشأن امور األمة :عملياً  -ط 
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IIIVمواجهة جب األسود – والنجاةاإلضطهاد : 6انيال د 
تلزك الطاعزة المتناهيزة . فزى مواجهزة اإلضزطهاد وتهديزد السزجن والمزو  ،يوض  الثمن الباهظ للطاعزة 6دانيال  -أ 

 .فقد أ نقذ دانيال من ذا  األفواا الجادعة لالسود. واإليمان نتج عنهما خالص معجزى

الزذى كزان تحزت )لك داريو  فى تلك المرحلة كان دانيال فى الثمانينا  من عمرا، بعد سقوط بلشاصر وأثناا م   -ب 

ممزا يزنم عزن غيزرة القزادة  ،فزى مملكتزه عليزاثزالي نيزادا   من واحدا  داريو  كان ند أنام دانيال (. الملك كورش

ملزك، والزذى نزتج عنزه منزع دانيزال مزن الصزالة إللزه والزذى أنزرا ال ،جديزدا   ولذا إنترحزوا نانونزا  . اآلخرين الفر 

 .إسراديل

بقزى  .العبادة وعزن إلتزامزه بالصزالةعن ونت الشركة و عالمين أنه لن يتراجع أبدا   ،كانوا ند أعدوا شركا لدانيال -ج 

. غيزرتهمأن هزذا القزانون الجديزد مزاهو إال مزؤامرة محاكزة لزه بسزبب  عالما   ،دانيال على أمانته على حياة الصالة

.عن إلتزامه على مدى حياته بالصالة تكريس دانيال فى هذا المون  ما هو إال تعبيرا  

َهر" َُ رَو أُو َْ ا َعلَِم َدانِيآُل بِإِْمَضاِء اْلِكتَابَِة َذَهَب إِلَى بَْيتِِهف َوُكواهُ َمْفتُوَحرةٌ فِري ُعلِّيَّتِرِه نَ ْكبَتَْيرِه فَلَمَّ َُ لِيَمف فََجثَرا َعلَرى 

ات  فِي اْليَْوِمف َوَصلَّى َوَحَمَد قُدَّاَم إِلِهِه َكَما َكاَأ يَْفَعُل قَْبَل ذلِكَ ةَ  َِّ  (11: 6دا ) ".الََث َم

دانيال فى عادة وإستمر . مرة ثانية التصميم وند تم إمتحان هذا. على طاعة هللا نلبه دادما   صمم فىكان دانيال ند  -د 

إال أن الرب تدخل بطريقة معجزيزة وخلصزه . ى جب األسوداليومية بأمانة، مما نتج عنه وجوب إلقاؤا ف صالته

والزذين تزم إلقزاؤهم فزى ذا  جزب  ،كانت هذا نقطة تحول سريع فى مصير معارضى دانيزال. من هذا اإلضطهاد

 .األسود الذى أعدوا لدانيال

(. 21-25: 6) نتيجة شهادة دانيزال وتخلزيص هللا إيزاا أن إسزم الزرب تعظزم وسزط األمزم بواسزطة الملزك داريزو  -ا 

 .يعلى إسمهدادما ما تكون أهداف هللا أن 

أوصى الملك داود واضعى القوانين فى آخر األيام أال يضعوا نوانين وأحكام ضزد طزرق هللا وأن ال يرفضزوا أن  -و 

تمزنعهم مزن المؤمنزون فزى آخزر األيزام سزيواجهون نزوانين رسزمية معزدة ل(. 21-25: 2مز ) لكهلم  يعطوا الجالل 

 .لربعبادة ا

ضزد تعزاليم  واضزحا   يهللا، عندما يكزون القزانون البشزر هل سنطيع النا  أم. سنحتاج أن نتخذ نرارا   ،مثل دانيال -ز 

كزان يمكنزه أن . من أجل اإليمان؟ كان يمكن لدانيال أن يصلى فزى السزر علنا  هللا؟ ولكن أكثر من هذا، هل سنق  

مزن  ولكنزه بزدال  . م يكن ألحد أن يعلم أو يتهمه بكسزر القزانونول ،يرند على سريرا بالليل ويصلى وعيناا مغلقتان

األيزام  مؤمنزوا آخزر. يديزه إلزى الزرب رافعزا   ،أمزام النافزذة التزى تواجزه أورشزليم مصزليا   ،إتبع عادته اليوميزة ،ذلك

يكزون عنزدما  ،الجميزعسيواجهون نفس السؤال، إن كانوا سيكونون على إستعداد أن تعلن هويتهم كمزؤمنين أمزام 

 .أو شادنا   هذا اإلعالن مكلفا  

 .أن نكون على إستعداد أن نق  مع يسو  فى مجال العمل وأمام القيادا  المدنية :عملياً  -ح 

عزالمين آن  ،المجتمزع، إثنين أن نق  للزرب أمزام (1دا )م وواحدا هو أسلوب حياة الص: أمثلةنرى ستة  :الموجز -ط 

(.5، 4، 2دا ) مع القيادا  المدنية  يوثالثة عن التحدي بكالم نبو( 6 ،3دا )ذلك ند يكلفنا عملنا أو حياتنا 


