الدرس 15
الشيطان عبر التاريخ
هذا نقاش حول الهوية من مكافحة المسيح ،ولكن هللا يرى أنه من أجل فهم الذين وهو ما مكافحة المسيح ،أنت بحاجة إلى لمحة تاريخية
عن مشاركة الشيطان في الشؤون الرجل ،ومحاوالته لخداع الرجل من معرفة هللا الحقيقي ،وما هو (هللا) يقف.
أنني مقتنع بأن الشيطان في العمل في التسلسل الهرمي للهيكل في القدس ،ونرى أن ما يمكن بسهولة الرضوخ للسبب الوحيد في أن نسل
يعقوب حتى الكهنة في المعبد من "وصايا هللا" ،بعد أن تعرضت جميع المعجزات والحب الذي كان يسفك ،ولهم عبر أجيالها  ،وكان في حوزتهم
"كلمة هللا" المكتوبة كما أعطيت لهم في كتابات موسى.
وآثار شخص كان يهوديا ً أو مسيحياً ،يعرف قصص الكتاب المقدس ،ويعرف أن الشيطان بدأ بالتدخل في شؤون الرجل عندما كان آدم
وحواء في جنة عدن .رأيي أن كل دين من أي وقت مضى المنشأة وكل هللا يعبد من أي وقت مضى ،ما عدا اإليمان الحقيقي ،وحقيقة هللا" ،لخلق
هللا" ،هو االختراع ،وأنشأ بالشيطان .الشيطان وذلك كوسيلة لسحب البشرية بعيداً عن عبادة هللا الحقيقي ،مما يعطي العبادة للشيطان بدالً من ذلك.
إلثبات هذا وإظهار استمرار تاريخية لمحاوالت الشيطان لخداع البشرية ،هللا أعطانا األنبياء ،عن طريق منهم يقول لنا الحقيقة كتوازن
عداد الكاذيب الشيطان.

كيف يكمن الشيطان
وأدلى النبوءة مسجل أول هللا نفسه في جنة عدن .لكم جميعا نعرف القصة ،ولكن دعونا ننظر في األمر مرة أخرى في ضوء محاوالت
الشيطان لخداع الرجل ،مما يسبب الرجل ترك عبادة هللا الحقيقية.

محادثة ودية
اآلن الثعبان كان أكثر مكرا من أي وحش الحقل التي جعلت من الرب .وقال منعزلة امرأة" ،نعم ،قد خلت قال هللا ،أنتم ال يجوز أكل لكل
شجرة للحديقة؟" سفر التكوين 3:1

وكما نعلم جميعا ،هو الثعبان إبليس أو الشيطان ،العدو الذين سقطوا ،في تمويه .وهذا يجعلني أتساءل عما إذا كان قبل الشيطان كذب على
حواء ،إذا سمح هللا الزوايا تأخذ على شكل وحوش الحقل ،أو إذا كان لدى القيام بذلك ،إبليس بالفعل انتهاكا لقوانين هللا قبل أن يتحدث حتى كلمة إلى
حواء .شيء واحد يجب أن نضع في اعتبارنا ،الشيطان كان نشر األكاذيب ويكمن تخمير تمرد في السماء طويالً قبل قال آلدم وحواء .أنه ليس
مجرد رجل منهم أنه قد خدع ،ولكن المالئكة والكائنات السماوية األخرى كذلك.

الكلمة "خفية" هو ترجمة من الكلمة العبرية" ،أرووم" ،الذي يعني ،ذكي ،الماكرة ،بطريقة ماكرة .تريد أن تحيط علما بكيفية يبدأ
الشيطان بالغه مع حواء في اآلية أعاله .وهو الودي وهو مجرد طرح سؤال ،كما في حالة غريبة.

الرد حواء
وقالت أن امرأة منعزلة الثعبان" ،أننا قد أكل من ثمار أشجار الحديقة :لكن من ثمار الشجرة التي في خضم الحديقة ،قد خلت قال هللا ،يي
أن ال تآكل منه ،وال يجوز يي لمسها ،خشية أن يموت يي ".سفر التكوين 3-3:2

كما ترون ،حسب المحادثة الودية ،أعطت الشيطان عشية يدعو إلى التفكير في كلمات هللا ،وله وصية أن يأكل ال من شجرة واحدة.

كذب مسجل أول
والثعبان قال امرأة" ،يي سوف يموت ال التأكيد ":هلل تعرف أن اليوم أنتم أكل منه ،ثم تفتح عينيك ،وأيها يكون كاآللهة ،ومعرفة الخير
والشر .سفر التكوين 5-3:4

الشيطان فقط ودعا هللا كاذب ومخادع .أوالً يقول عشية العكس تماما لما هللا قال لها" ،يي سوف يموت ليس من المؤكد" ،فإنه يضيف أكثر
قليالً لوضع مجال لشك نوايا هللا في عقل حواء من يقول لها أن هللا ال يريد أن يكون لهم أكل من الشجرة ،إذا فعلوا ذلك" ،ثم فتح عينيك ،وأيها يكون
كاآللهة  ،معرفة الخير والشر" .

خطيئة يغتفر
معظمكم يعرف أن هذا هو الخطيئة األولى .ما قد ال يعرفه هو أن الخطيئة األولى ليس هذا ما كنت أعتقد أنه .أنهم عصوا هللا ،وأكلت من
الشجرة ،نعم .وهذا خطيئة ضد "وصية هللا" ،خطيئة يغتفر .يسوع يقول لنا أن هذه الخطيئة المغتفرة ،لذا لماذا ثم آدم وحواء طردوا خارج الحديقة؟
حق ًا أقول لكم" ،يجوز أن يغفر كل الخطايا منعزلة أبناء الرجال ،وتجديف داخلنا حتى من أي وقت مضى أنها سوف يكفر ":وضع عالمة
03:28

خطيئة آدم
ومن الخطيئة الحقيقية التي ارتكبها آدم وحواء على االعتقاد بأن هللا قد كذب عليها ،قبول المسقوط المنطوقة بالشيطان على حقيقة هللا .هذه
خطيئة ضد األشباح المقدسة ،وليس ضد "وصايا هللا" .هذه هي الخطيئة التي يكون قد ولد مع جميع الرجال منذ ذلك الحين! وعقوبة هذه الخطيئة
هو الموت بشري .قد ال أخطأ آدم ،سوف ابدأ وقد توفي.
إال أنه يجوز يكفر ضد األشباح المقدسة خلت ابدأ الصفح ،ولكن في خطر اللعنة األبدية :مارك 03:29

في حال كنت لم تالحظَ ،كفَرُوا الشيطان ضد األشباح المقدسة عندما دعا هللا كاذب ومخادع .للقيام بذلك السؤال بالطابع ذاته هلل ،وأن
تلطيخ سمعته الطيبة وله الشرف" .اسم هللا الرشيد" هو كشف في كل ذلك أنه يقف ل ،والتي يمكن اعتبارها انعكاسا في الوصايا العشر وتعاليم

يسوع المسيح .حقيقة أن آدم وحواء يعتقد أكاذيب الشيطان ،بدالً من البقاء بسرعة إلى كلمة هللا ،خطيئة ال تغتفر ،والسبب في أنهم طردوا من
الحديقة.
كما ترون ،هو الشيطان الذي هو كذاب ومخادع ،ال من هللا ،ونظرا ألن آدم وحواء ،وقفت إلى جانب الشيطان ،يتقاسمون اثنين في خطيئة
الشيطان ،وأن نقول أن الشيطان أيضا سوف نعرف الموت كما تنبأ في "سفر الرؤيا".

آلة غيور
ألني أنا الرب خاصتك هللا آلة غيور ،يزورون ظلم اآلباء على األطفال حتى الجيل الثالث والرابع من تلك التي تحض على الكراهية لي.
سفر التثنية 5:9

وهو االعتبار محيرة بالنسبة لي أن آدم وحواء ،الذي يعلم هللا شخصيا ووثيقا ،وجها لوجه ،وأن يوم واحد من كل أسبوع ،وفي اليوم
السابع ،هللا سوف ينزل من السماء والبلدية مع أطفاله .أنهم يعرفونه وجها لوجه ،ووثيقا .كان والدهم ،ولكن كانوا سريع جداً لقبول أكاذيب
الشيطان .حتى الخطيئة الحقيقية ،واحدة تحمل جميع ,نحن هو الخطيئة ضد األشباح المقدسة ،ال أن آدم وحواء أكلت من الشجرة المحرمة.
أنا آب وآب الكبرى ،وأن يكون أحد أطفالي ،منهم أنا أحب من كل قلبي ،تقبل تكمن الحقيقة قال حول وضد لي ،كسر قلبي .إذا كنت
تتعاطف معي هذا األلم ،ثم يمكنك أن تشعر باأللم أن هذا يجب أن يكون ،وربما ما زال يسبب هللا.
شيء ما قد ترغب في وضعها في االعتبار عند دراسة النبوءات .والسبب هللا يعطي األنبياء الرؤى ،أن نشير إلى أن الشيطان قد حول
التسبب في الحروب وخلق األديان األخرى ،لفترة طويلة .كل غرض الخلط بين الرجل الذي هللا ،وكيف أننا ينبغي أن العبادة له .يظهر لنا تطور
تاريخي لكيفية تأسيس سلطة مكافحة المسيح ،سنكون أفضل قادرة على فهم الخداع واألكاذيب لما عليه.

األمور السابقة القديمة
قبل أن نواصل مع نبوءات "الكتاب دانيال" ،أريد أن أطلعكم على شيء.
تذكر األشياء السابقة القديمة :أنا هللا ،وليس هناك اعتراض آخر؛ أنا هللا ،وهناك ال شيء مثلى 46:9 .إشعيا

األمور السابقة القديمة هي إشارة إلى السبعة أيام إنشاء ،التي تدعمها حقيقة أن هللا يبدأ هذه الجملة بكلمة "تذكر" ،التي إذا كنت أذكر هي
نفس الكلمة التي يستخدمها هللا للبدء في "الوصية الرابعة" .وأنا على اقتناع بأن هذا ليس بالصدفة أو من قبيل الصدفة.
يحتاج هللا عليك تذكر أنه هو خالق الكون كله وكل ما داخل .وفي الواقع ،أنه خلق لك ،وأنه يجري الخاص بك الخالق له الحق في طلب
عبادته كما يقول لك ،وليس كما يجد مريحة ،ببلدة( ،هللا) ،سرور ،ال بالمتعة الخاصة بك.

هللا يتنبأ المستقبل
يعلن نهاية ابتداء من العصور القديمة واألشياء التي هي لم تفعل بعد ،قائال" :لي المحامي ساريا ،وسأفعل كل سروري 46:10 ":إشعيا

وكما سترون في "كتاب دانيال" ،سوف أقول هللا لنا من األمور التي تأتي في المستقبل ،بالنسبة لدانيال ،الذي عاش حوالي  600قبل
الميالد ،بدقة  .%100الرجل ال يمكن القيام بذلك .الشيطان ال يمكن القيام بذلك .هللا فقط يستطيع رؤية المستقبل .أنه كشفت األحداث بدقة في وقت
مبكر ،ل  2,600باإلضافة إلى السنوات التي انقضت منذ دانيال ،أثبت لي أن هللا حقيقي وهللا على قيد الحياة ،ولديه خطة .نحن فقط بحاجة إلى قبول
ذلك ،ويعيش ضمن قوانين بلده ،والوعود التي أدلى به لنا الحياة األبدية ،سيتحقق .إذا كنت تعرف هذا ،ونعتقد أن هذا ،أنت في طريقك إلى
الخالص.

بسرور هللا
هذه الكلمات التالية لها أهمية عميقة" .وسوف أفعل كل سروري" .في هذه اآلية أحد هللا يجعل من الواضح تماما أنه ال يهم ماذا تريد أو
رغبة ،فإن طريق سعادته أن لنا وجود ،وطريق سعادته إذا كان علينا البقاء على قيد الحياة .يقدم هللا لنا "الحياة األبدية "،ولكن لتلقي هذه الهدايا،
ونحن يجب أن تطيعه ،وهل له المتعة ليس في مصلحتنا.

وهذا سيحدث ،ونحن على ثقة في هللا
وقد تحدثت ،وأيضا سأحضر لها بالمرور؛ أنا يكون مقصود عليه ،سأفعل ذلك أيضا 46:11 .إشعيا

في هذه اآلية هللا يتيح لنا ضمان أنه عندما نضع ثقتنا في هللا ،ابدأ علينا أن شك له أو له كلمة .عندما يقول هللا أنه سيفعل شيئا ،ثم أنه سيتم،
عند هللا يقول أن حرب العظمى والمحنة العظيمة سوف يصيب الرجل في "نهاية األيام" ،فإننا بحاجة ال شك في أنه سيكون تماما كما يخبرنا هللا أنه
سوف يكون ،ولذلك علينا أن نعيش حياتنا قصيرة في طاعة هللا حيث أنه عند وصول هذا  ،وسوف نكون من أولئك الذين يتمتعون بالحماية من أسوأ
ما في األمر.

أنا أقول لكم مسبقاً ،حيث سوف تعرف
واآلن أقول لكم من قبل أنه يأتي ،أنه عندما كان هو يأتي لتمرير ،يي قد يعتقد أنني أشعر بأنه .يوحنا 13:19

أنني أفسر هذه اآليات الثالث على أنها تعني ببساطة" .أنا هللا ،وأنا سوف يثبت عليه ".أن يسوع يتكلم أيضا في ذلك مانور إظهار أن
يسوع هو هللا ،وأن هللا نفسه في العهد القديم حتى العهد الجديد .أن يسوع يمكن أن تعطي تنبؤات المستقبل دليل على أنه هو هللا .لقد جئت إلى قبول
أنه ال يوجد العهد القديم أو العهد الجديد ،وهناك ما هو إال استمرار لإلرشادات والتحذيرات من بداية الكتاب المقدس إلى نهايته هللا.
"مجيء المسي ح األول" الفردي انتقال من العهود القديمة ،حيث أن هللا يعطي وعود باألرض واألمة لألجيال المقبلة ،إلى العهد الجديد
حيث يعطي هللا الوعد بالحياة األبدية والجنة لكل منا كأفراد مع هللا في السماء.

وعود هللا
هذا كيف نؤمن "كلمة هللا" .أبراهام مثال جيد لإليمان يقوم على اإليمان "كلمة هللا" .المناقشة التالية إبراهيم يكشف هذا ليكون صحيحاً.

إبرام يسأل هللا لوريث
بعد هذه األمور تأتي كلمة الرب حتى إبرام في رؤيا ،قائال" :الخوف ال ،إبرام :أنا خاصتك الدرع ،ومكافأة كبيرة تتجاوز خاصتك ".سفر
التكوين 15:1

وقال أن إبرام" ،اللورد جود ،الذبول ما أنت تعطيني ،رؤية اذهب دون أطفال ،وستيوارد بيتي هو إليعازر هذا من دمشق؟" وقال إبرام
"ها ،بالنسبة لي أنت يمتلك إعطاء ال البذور :ولو ،أحد ولد في بيتي وريث األلغام ".سفر التكوين 3-15:2

وعود هللا االبن
ولمح ،وجاءت كلمة الرب له ،قائال" :هذا ال يجوز ملكك وريث؛ لكنه قال أنه يجوز الخروج الخاصة ملكك أحشاء المنصوص عليه بأن
يكون ملكك وريث " .سفر التكوين 15:4

كلمة "وريث" يعرف بأنه :وريث أو مستفيد .في هذا االبن يرث الثروة عند وفاة األب.

بذرة أبراهام
وأحضر معه الواردة من الخارج ،وقال "نتطلع اآلن نحو السماء ،وأقول النجوم ،إذا أنت تكون قادرة على عدد منهم ":وقال له" ،حتى
خاصتك البذور تكون" .سفر التكوين 15:5

"بذرة أبراهام" ليست بالضرورة نفس الشيء وريث ،أو سليل الدم أبراهام .يمكن أيضا أن تكون "البذور" إشارة إلى جميع الذين
يؤمنون "كلمة هللا" كما يفعل أبراهام .وأنا "البذور" إبراهيم ،على الرغم من أنني لست نسل أبراهام دم .أنا "صدق" كلمة هللا ،وعندما يقول هللا،
"سوف نفعل ذلك "،أنا أعرف بدون شك أنه سوف يتم القيام بذلك .وهذا يجعلني البذور أبراهامز هو.
في اآليات أعاله ،هللا واعدة إبرام ،هدية األرض التي نسميها األرض الموعودة ،هدية بذور إبرام حتى يتم ترقيم ،فإنه سيكون أكثر من
النجوم في السماء .في هذا الوعد ،هللا لم نعد أن إبرام ابنه ،يجري هذا وعد منفصلة من أحد في اآلية السابقة ،كما ال يوجد وعد بأن بذور إبرام نسل
الدم إبرام .أنا متأكد من أن إبرام ويرى هللا هو إشارة إلى ابن وعد هللا ،وأنا متأكد من أن تفعل لك القارئ كذلك .واسمحوا لي أن تظهر لك لماذا ليس
نسل الدم إلبرام الذي سيكون له البذور ،ولكن هؤالء مثل إبرام هذا االعتقاد أو اإليمان ،التي سوف تكون بذور إبرام.

البذور إلبرام
اختار هللا إبرام أن "البطريرك هللا" العبادة الحقيقية ،ألنه يعتقد أن إبرام ،في  Wordووعود هللا .ويعتقد أنه حتى عندما قال المنطق أن
الوعد كان مستحيالً في النظام الطبيعي للعالم.

وظهر الرب له في سهول معمر :وهو (أبراهام) يجلس في باب خيمة في الحرارة اليوم؛ وأنه أرفع له عيون ويتطلع ،ولو ،ثالثة رجال
وقفت إلى جانب له :وعندما قال (أبراهام) رآهم ،ركض للوفاء بها من باب خيمة ،وانحنى نفسه تجاه األرض ،وقال" ،ربي ،إذا اآلن قد وجدت
تأييدا في خاصتك البصر ،تمرير ليس بعيد ًا ،وأدعو إليك ،من خادم خاصتك ":سفر التكوين 3-18:1

ضحك سارة
وقالوا له" ،أين هو سارة خاصتك الزوجة؟" وقال (أبراهام)" :ها ،في الخيمة ".وقال (إنجيل هللا) أن "التأكيد سأعود لك وفقا لوقت الحياة؛
ولو ،سارة خاصتك الزوجة يكون ابنا " .وسمعت سارة في باب الخيمة ،الذي كان وراءه.
اآلن إبراهيم وسارة كانت قديمة وكذلك المنكوبة في العمر؛ وأنها توقفت عن أن تكون مع سارة بعد طريقة النساء .ولذلك ضحك سارة
داخل نفسها ،قائال" :بعد أنا ابن مصبح القديمة ،يسرني ،ربي يجري القديمة أيضا؟" سفر التكوين 12-18:9

في االعتقاد بكلمة ووعد هللا ،أظهر إبرام إيمانه التام في "خلق هللا" .في سن ال  100وسارة زوجته يجري  ،90من المستحيل أن تعتقد
أنها يمكن أن نتصور ثم وحدها إنجاب طفل.
كانت نية أبرامز بأنه يعرف إذا قال هللا أنه سيحدث ،ثم أن ذلك سيحدث.

هو الرب سبحانه وتعالى
وقال اللورد منعزلة أبراهام" ،ولهذا السبب سارة الضحك ،قائال ،يتحمل األول من كفالة طفل ،والذي أنا القديمة؟ أي شيء من الصعب
جد ًا للرب؟ في الوقت عينة سوف أعود لك ،وفقا لوقت الحياة ،ويكون لسارة ابن " .سفر التكوين 14-18:13
وسارة أنكرت ،قائال" :أنا ضحك ال؛" ألنها كانت خائفة .وقال (إنجيل هللا)" :ني؛ لكن أنت الضحك " .سفر التكوين 18:15

في هذا الوعد نظراً إلى أبراهام ،أنا متأكد من أن إبراهيم ولك القارئ ،هو إعطاء التعزيز أن عندما يتكلم هللا بذرة إبراهيم ،أنه إشارة إلى
دم أبناء إبراهيم من خالل ابنه .سيكون فقط صحيح جزئيا ،ومع ذلك.
بذرة أبراهام هو اإليمان ،االعتقاد ،بأن وعد هللا هو وعد التي سيتم االحتفاظ بها .كل الذين لديهم هذا االعتقاد هي بذرة أبراهام .ويمكن أن
يتضح هذا أفضل في تعريف الكلمة" ،اإلسرائيلية".

بنو إسرائيل
بنفس الطريقة أن اإلسرائيلية ليس في بالضرورة نسل يعقوب ،دم حتى جداً هي تلك العقيدة ليس بالضرورة دم أبناء إبراهيم .يمكن أن
يتضح هذا أفضل في قصة يعقوب وعالقته مع هللا .أنا سوف تسمح لك بقراءة هذه القصة في الكتاب المقدس .التالية ،مع ذلك ،اختصار لقصة
يعقوب.

يعقوب تاب خطاياه
أنا ال تستحق أقل من كل رحمه وكل الحقيقة ،التي أنت يمتلك ضياؤه منعزلة خاصتك موظف؛ لتصبح مع موظفي مكتبي مررت عبر هذا
األردن؛ وأنا اآلن شريطين .يسلم لي ،أنا أصلي ،من يد أخي من يد عيسو :ألخشى منه ،لئال أنه سيأتي وأضرب لي ،واألم مع األطفال .وأنت
سادي ،سيتم بالتأكيد أفعل إليك جيدة ،وجعل خاصتك البذور كرمل البحر ،الذي ال يمكن أن تكون مرقمة للعديد 32:10 .سفر التكوين12-

مع هذه الصالة إلى هللا ،كشف يعقوب العار لوجود أخطأ بأن تطلب من هللا يغفر له وتبعث إلى عيسو أخيه يغفر له.

يتغلب على يعقوب
"يعقوب ،و" قد تركت وحدها؛ وهناك تصارعوا رجل معه حتى كسر اليوم .وعندما( ،الرجل) ،رأي أنه ساد عدم ضده( ،،الرجل)،
وتطرق جوفاء له ،الفخذ (يعقوب) .،وكانت جوفاء فخذ يعقوب من أصل مشترك ،كما أنه تصارعوا معه .وأضاف( ،الرجل) ،وقال "اسمحوا لي
الذهاب ،بريكيث اليوم ".وأضاف( ،يعقوب) ،وقال "سوف تتيح ال إليك الذهاب ،فيما عدا أنت يبارك لي 32:24 ".سفر التكوين26-

أوالً يقال لنا أن يترك جاكوب وحدها ،ثم تقول أن جاكوب تصارعوا مع رجل كان معه .وبهذه الطريقة يعطينا هللا فهم أن هذا ليس هو
رجل الذي يتصارع يعقوب.
دليل آخر على ذلك عندما يسأل يعقوب أن الرجل يبارك له .وأنا من االعتقاد بأن يعقوب يعلم أن هذا الرجل ليس رجل ولكن "هللا سبحانه
وتعالى" في هذا الوقت.

وتسود يعقوب مع هللا
وأنه (هللا) ،وقال له" ،ما هو اسمك؟" وقال أن "يعقوب" .وقال (هللا) ،وقال "يجب أن يطلق اسم خاصتك ال يعقوب أكثر ،لكن إسرائيل:
لوصفه أمير يمتلك أنت السلطة ومع هللا ومع الرجال ،ويمتلك سادت ".الفيلم سفر التكوين28-

عندما سادت يعقوب مع هللا ،في الحصول على اإلعفاء من هللا ،يعقوب ثم خرجت لمواجهة الشقيقة ،ونطلب الصفح عنه.
عندما سادت يعقوب مع هللا ،في الحصول على اإلعفاء من هللا ،يعقوب ثم خرجت لمواجهة الشقيقة ،ونطلب الصفح عنه.

بنفس الطريقة أن اإلسرائيلية ليس في بالضرورة نسل يعقوب ،دم حتى جداً هي تلك العقيدة ليس بالضرورة دم أبناء إبراهيم .يمكن أن
يتضح هذا أفضل في قصة يعقوب وعالقته مع هللا .أنا سوف تسمح لك بقراءة هذه القصة في الكتاب المقدس .التالية ،مع ذلك ،اختصار لقصة
يعقوب.
هذه القصة يمكن استخدامها بواسطة كل واحد منا الذين قد أخطأ ضد هللا وأن نحب اآلخرين ،ويأخذ القلب في الحقيقة أنه ،من الممكن
الصفح إذا نحن ولكن التوبة فقط آثامنا وثم أطلب الصفح ،من تلك التي نحب وكذلك من هللا.
ما كان سائدا يعقوب ،هو ذنوبه .في القيام بذلك ،أنه أصبح مرة واحدة مع هللا ،ومرة أكثر بموجب قوانين ووصايا هللا ،والعودة إلى عبادة
هللا واإليمان التام ،ما الرسول بولس يسمى "المشي في روح الرب".
هذه القصة يمكن استخدامها بواسطة كل واحد منا الذين قد أخطأ ضد هللا وأن نحب اآلخرين ،ويأخذ القلب في الحقيقة أنه ،من الممكن
الصفح إذا نحن ولكن التوبة فقط آثامنا وثم أطلب الصفح ،من تلك التي نحب وكذلك من هللا.
ما كان سائدا يعقوب ،هو ذنوبه .في القيام بذلك ،أنه أصبح مرة واحدة مع هللا ،ومرة أكثر بموجب قوانين ووصايا هللا ،والعودة إلى عبادة
هللا واإليمان التام ،ما الرسول بولس يسمى "المشي في روح الرب".

تغيير اسم يعقوب إلى إسرائيل
هللا ثم إعادة تسمية له إسرائيل ،ألنه قد تغلب على خطاياه ،وهكذا أعطى نفسه مرة أخرى لعبادة هللا .هذا المهم ،بالنسبة لنا ،ألنه أيضا
يجب أن نتغلب على خطايانا ،إذا كنا نريد الحصول على المغفرة من هللا ،ومن ثم تكون قادرة على أخذ مكاننا في عبادة له كأوامر هللا.

التغلب على خطاياك
تحت العهد الجديد" ،بني إسرائيل" التي ليست ألنها استطردت الدم يعقوب ،ولكن ألن لديهم التغلب على ذنوبهم وتلقى اإلعفاء منها ،تماما
كما فعل يعقوب .اليهود هم أحفاد يعقوب ،وهذا صحيح ،ولكن الطفل إسرائيل ،أو اإلسرائيلية ،أن ألنها مثل يعقوب تغلبت آثامهم وتلقى الصفح هللا.
وهم عباد هللا الحقيقية ،في اإليمان الحقيقي ،كما ورد في الوصايا العشر .وبعبارة أخرى ،أنا واحد من "بني إسرائيل" ،اإلسرائيلية ،حتى رغم أنني
لست سليل من يعقوب ،أو أي دولة أخرى أن نعرف من اليهود كما.

تابعة إلسرائيل
وأنا "الطفل إسرائيل" ،ليس بسبب خطوط الدم بلدي ولكن بسبب إيماني .في هذه المعرفة لم يعد يشير إلى نفسي كمسيحي ،هذا االسم بعد
قد تلوثت بالشيطان وله اإلنجيل كاذبة ،أشير اآلن إلى نفسي كاإلسرائيلية.
بني إسرائيل سبب مثل يعقوب أنهم يستطيعون التغلب على آثامهم .ولذلك عندما يقول هللا من جميع القبائل من "بني إسرائيل" ،كما يمكن
أن يعني ليس من اليهود ولكن أولئك الذين يستطيعون التغلب على آثامهم.

أبناء يعقوب تغلبت آثامهم
األطفال يعقوب ،الذين إعطاء أسمائهم "القبائل اإلثني عشر" ،كانت أيضا أولئك الذين تغلب على آثامهم .على هذا النحو القبائل من
إسرائيل ،تأسست من قبل أولئك الذين تغلب على آثامهم ،عندما طلبوا من أخيه جوزيف ،منهم أنها باعت في العبودية ،يغفر لهم .هذه الحالة ثم هلل أن
أقول لجميع القبائل من "بني إسرائيل" لم تعني الدم نسل يعقوب.
بنفس الطريقة" ،بذرة أبراهام" اإليمان الحقيقي .ويعرف هللا "اإليمان" أولئك الذين يعتقدون أن "كلمة هللا" العليا ،وأن وعود هللا حقيقية
وموثوق بها  .عندما يقول هللا" ،سوف تفعل هذا الشيء" ،ثم اإليمان لديهم أي شك في أن هذا الشيء سوف يتحقق في الواقع ،تماما كما يقول هللا أنه
سوف يكون.

تلك العقيدة
وكان آدم من اإليمان حتى أنه كان مخدوع بعشية والثعبان.
وكان نوح من اإليمان ،كما كانت أبنائه ،ألنه يعتقد أن هللا عندما قال أنه سيحقق طوفان على األرض .وكشف نوح عمق إيمانه عندما قال
أنه وأبنائه بني التابوت ،رغم االحتقار والسخرية من جيرانهم.
أبراهام من اإليمان ،وقدم له العديد من األمم.
وكان إسحاق من اإليمان ،حتى أنه وضع حياته في يد هللا.
يعقوب كان من اإليمان قبل أنه أخطأ ضد هللا ،وأخيه ثم عاد يعقوب إلى اإليمان بعد التغلب على خطاياه ،وتلقى الغفران من هللا ،وهذا
السبب في تسمية هللا له إسرائيل.
أنا من اإليمان ألنه مثل إبراهيم وأعتقد كلمة ووعود هللا .أنا من اإليمان ألنه ،مثل يعقوب ،أنا تغلبت على وقتي الحياة من اآلثام ،ويكون
لذلك مبرر لالعتقاد بأن هللا قد غفر لي .وأنا من اإليمان ألنني أعتقد أن يسوع هو هللا في جسد رجل ،وأن تعاليم يسوع بناء عليها ،ومما تفي
بالوصايا أو القوانين هلل.

الكتاب المقدس ،والجناس
الكتاب المقدس كتاب للتعليم .على صفحات يمكنك سيتم تدريس التاريخ واإليمان والطاعة والحب .وهذا من السهل أن نرى إذا كنت تعتقد
كلمة "الكتاب المقدس" جناس،
أين تقف "ب" ل "األساسي"،
أين تقف " "Iللحصول على "تعليمات"،
أين تقف "ب" على "قبل"،
أين تقف " "Lعلى "ترك"،
أين تقف "هاء" على "األرض".

ولذلك كلمة يعني الكتاب المقدس" ،التعليمات األساسية قبل ترك األرض".
هو الشيء الوحيد الذي قد تغير ،وبقدر ما يتعلق األمر باهلل وله قوانين متطلبات العهد له أنه أنشأ مع أبراهام ،ثم إسحاق ،ثم يعقوب،
وأخيراً أقام مع موسى ،والعهد الجديد ومختلفة مع أولئك الذين يقبلون يسوع كاهلل في جسد رجل وقد كتبت قوانين هللا على قلوبهم.

نهاية وقت األنبياء
عندما كان دانيال مجرد صبي صغير ،أو قبل والدته ،تنبأ إرميا وحزقيال عن سقوط وتدمير القدس ودولة إسرائيل .دانيال ،بسبب له
نبوءات من مكافحة المسيح والتاريخ المؤدية إلى وما بعدها عصرنا الحالي ،وما أصبح يعرف باسم هو "نهاية الوقت النبي "،في حين ال إرميا
وحزقيال.

مقصود بطء عملية التفاهم
يجوز السؤال ما أنا ذاهب لتظهر لك في ما يلي ،وأسأل ما يجب أن تفعل مع المسيح الدجال أو الشيطان لهذه المسألة ،هذا ولكن بطء بعد
مقصود العملية ،لذا يرجى تتحمل معي؛ وفي النهاية سترى وفهم.

تاريخ رجل
في كتب دانيال والوحي ،حيث توجد معظم نبوءات "أوقات النهاية" .في هذه الكتب ،وهللا يعطي حساب شاملة لتاريخ الرجل ،من يوم قليالً
قبل عام  600قبل الميالد حتى هذا الحالي وفي المستقبل القريب .يحكي تاريخ الرجل ،مئات وآالف السنين قبل هذه األحداث تجري.
قبل أن نبدأ في فهم هذه النبوءات ،ثالثة أسئلة بحاجة إلى أن يطلب ،وعليك أن تقرر اإلجابة لنفسك.
( )1هل تعتقد أن الكلمات في الكتاب المقدس هللا تحدث لك؟
( )2هل تعتقد أن الكلمات في الكتاب المقدس هي العبارة الرجال ،الذين كانوا مصدر الهام لكتابة الكلمات ،بسبب هذه الحماسة الدينية؟
( )3هل تعتقد أن من الممكن لإلنسان بقدراته الخاصة لمشاهدة األحداث في المستقبل؟

يمكن رؤية رجل حتى بضع ساعات في المستقبل ،ثم وحدها المئات وآالف السنين؟ يمكنك أن تقرر لنفسك ما اإلجابة على هذه األسئلة.
والغرض من كتاب دانيال ،فضال عن سفر الرؤيا إظهار أن هللا حقيقي ،وأن يطالب هللا أن نحن العبادة له كما أنه يعرف العبادة ،وهللا
يمكن أن يثبت نفسه كخالق الكون ،قبل التنبأ األحداث في المستقبل.

الملك نبوخذنصر
ليس هدفي أن يذهب أكثر من كل واحدة من اآليات في "كتاب دانيال" ،سوف أعطى المناقشة لتلك التي ذات صلة بفهم تاريخ الرجل كما
تنبأ باهلل ،ونحن بحاجة في فهم دور الشيطان ومكافحة المسيح وفي التاريخ وفي المستقبل.
وفي السنة الثانية من عهد نبوخذنصر ،يحلم نبوخذنصر األحالم ،داخلنا شعرت باالنزعاج لروحه ،والفرامل نومه منه .دانيال 2:1

اإلمبراطورية الفارسية
الملك نبوخذنصر هو ملك "اإلمبراطورية البابلية" ،الملك نفسه الذي غزا ،كل من ثم يعرف العالم المتحضر .امتدت امبراطوريته من
عمق اليوم الحالي تركيا ،ما عرف باسم آسيا الصغرى في يومه ،وصوالً إلى مصر ،ومن شاطئ البحر األبيض المتوسط ،شرقا تخيم على أراضي
الميديين ،العراق ،إلى منطقة الخليج في العصر الحديث ،والمتاخمة ألراضي بارثيا ،وهو اليوم الحالي في إيران.
وقسمت إلى ثالث مقاطعات األولية ،بابل ،التي شملت مصر ،ووسائط اإلعالم ،وليديا هذه اإلمبراطورية .خارج هذه اإلمبراطورية عاش
الناس معظمهم غير متحضرين ،حتى اإلغريق كانوا معظمهم رعاة األغنام الذين يعيشون في أكواخ الطين.

النبوة األولى في كتاب دانيال
وقد كان الملك نبوخذنصر حلم ،ومن متاعب له ،حيث يدعو رجاله من الحكمة تأتي وتكشف عن معنى الحلم .الحلم يثير ذلك له ،وأنه
استيقظ له من نومه .يجب أن نعرف أن هذا لم يكن حدثا ً غير مألوف للملك .هذا السبب أنه يحتفظ العديد من الحكماء والمنجمين في محكمته .وكانوا
معتادين على أن استيقظ في منتصف الليل لتفسير األحالم الملوك له.
مرة أخرى أقدم لكم أدناه خريطة لمنطقة عرض حدود "اإلمبراطورية البابلية".

ثم الملك قيادة الدعوة إلى السحرة ،والمنجمون ،والسحرة ،والكلدان ،إلى شو الملك أحالمه .ذلك أنها جاءت ووقفت أمام الملك -دانيال 2:2

هؤالء هم الناس الذين المعلن أن لديها القدرة على رؤية إلى عالم األرواح ،على هذا النحو ،كان الملك لهم في كشوف المرتبات له لهذا
الغرض.

المضطربة "روح الملوك"
والملك قال لهم ،لقد حلمت حلما ،وكان المضطربة روحي معرفة الحلم .دانيال 2:3

ومن الواضح أن كانت الحلم بأنه غادر الملك األسى.

أطلب المزيد من المعلومات من الحكماء
ثم كلم الكلدان إلى الملك في اللغة السريانية ،يا ملك ،ويعيش إلى األبد :أقول خاصتك خدم الحلم ،وإننا سوف شو التفسير .دانيال 2:4

له الحكماء أطلب منه أن أقول لهم ما كان الحلم حول ،حتى أنها يمكن تفسيرها ثم.

ال تذكر الملك
أجاب الملك وقال للكلدان .ذهب الشيء من لي :إذا أنتم لن تجعل معروف لي الحلم ومع التفسير منه ،ية يجب أن تقطع قطع ،وتقدم
المنازل الخاصة بك مزبلة .دانيال 2:5

عندما سألوا الملك أقول لهم الحلم حتى أنها يمكن أن يفسر ذلك ،أنه ال يتذكر ما كان عليه .وحتى مع ذلك ،طالب بأن له الحكماء والكلدان،
ليس فقط أقول له تفسير الحلم ،ولكن الحلم ذاته .إذا فشلوا في القيام بذلك ،فإنهم جميعا سيقتلون ،هم وأسرهم.

وتبين لي حلم
لكن إذا ية شو الحلم ،وتفسيرها ،يي يتقاضى لي هدايا ومكافآت وشرف عظيم :ولذلك شو لي الحلم ،وتفسير منه .دانيال 2:6

من ناحية أخرى ،إذا كانوا قادرين على إظهار الحلم وتفسيره ،أنهم سوف يكافأ إلى حد كبير.

كرر الحكماء على طلبها
أجاب مرة أخرى وقال "اسمحوا الملك أقول خدامه الحلم ،ونحن سوف شو تفسير عليه ".دانيال 2:7

مرة أخرى وطلبوا الملك للكشف عن الحلم ،حيث أنها يمكن أن تحدد معناها.

تبحث لكسب الوقت
أجاب الملك وقال" ،أنا أعرف من اليقين أن يي ستستفيد الوقت ،ألن يي انظر ذهب الشيء من الشرق األوسط ".دانيال 2:8

عرف الملك أن كانوا يحاولون كسب الوقت ،ألنها يمكن أن نرى أنه كان الملك ال أحياء لذكرى ما كان حلمه.

لكن المرسوم واحد
ولكن إذا كنتم لن تجعل معروف لي الحلم ،هناك لكن المرسوم واحد لك :يي قد أعدت الكذب والفاسدة الكلمات في الكالم قبلي ،حتى يتم
تغيير الوقت :ولذلك قل لي الحلم ،وما أعرف أن يي يمكن شو لي تفسيرها .دانيال 2:9

الملك اآلن مقتنع بأن كان هؤالء الرجال من الحكمة ما يسمى المشعوذين ،وأنه قد تم دفع لهم أداء خدمة أن كان لديهم ال قدرة على الوفاء.

إال هللا
"الكلدان" اإلجابة عليها من قبل الملك ،وقال" :ليس هناك رجل على األرض التي يمكن شو المسألة الملك :ولذلك هناك ال الملك ،الرب،
وال حاكم ،أن طلب مثل هذه األمور في أي الكلدانية ،الساحر ،أو المنجم ".دانيال 02:10

وإدراكا منها أن الملك عرف منهم لما كانت عليه ،حاولوا النجاة بأنفسهم من خالل إظهار الملك أن ما طلب كان من المستحيل ،وذلك أمر
ال ينبغي أن ال يكون طلب.
قد تأخذ علما ،أن هذه الكهان نفسه حتى عند هذه النقطة في الوقت المناسب ،مع جميع الخرافات ،واالعتماد على الكهان ،عرف أن يكون
من المستحيل لرجل أن انظر إلى األحالم أو األفكار من رجل آخر.

رجل المستحيل
وهو شيء نادر الحدوث أن الملك ريكويريث ،وهناك ال شيئ الذي يمكن شو من قبل الملك ،فيما عدا اآللهة ،والمسكن الذي ليس مع
اللحم .دانيال 02:11

فقط هللا يمكن أن يقول شخص ما أفكارهم .أي رجل له القدرة على ذلك .فمن رأيي أن هللا كان له يد في وضع هذه المواجهة .أنه بالتأكيد
الذي أعطى الحلم نبوخذنصر ،بل أنه تسبب في هذه المواجهة مع الملوك الحكماء إثبات أن هللا فقط يمكن أن نرى في العقل وأحالم الملك .هللا فعل
هذا لصالح الملك ،فضال عن أننا الذين قرأوا هذه الكلمات منذ دانيال كتب لهم إلى أسفل.

والملك إهانة
لهذا السبب الملك غاضب وغاضب جد ًا ،وأمر بتدمير جميع الرجال الحكماء لبابل .دانيال 02:12

نظراً ألنها يمكن أن ال أقول له حلمه ،وقد قالوا له أن ينبغي ابدأ وقد سأل مثل هذا شيء منهم ،أصبح الملك غاضب في السخط ،أنه أمر
وفاتهم .بعد كل شيء ،ما كان اإلحساس بدفع هؤالء الناس على راتب ،إذا لم تكن قادراً على أن أقول له حلمه؟ وهذا ما وظف منهم في المقام األول.

قتل جميع الرجال الحكماء
وخرج المرسوم أن ينبغي أن يكون القتيل الحكماء؛ وطلبوا دانيال وزمالء له أن يكون القتيل .دانيال 02:13

دانيال ورفاقه الثالثة كانوا أسرى وعبيدا "ملك بابل" .وكانوا اليهود إلى بابل في التعليم بطرق البابليين ،حيث أن إمكان إعادتهم إلى
الشعب ،وسيادة أكثر منهم كممثلين للملك .نظراً ألنها كانت متعلمة ،أنها أدرجت في عدد أولئك الذين يعتبرون الحكماء.

لماذا يمتلك؟
"دانيال ثم" اإلجابة مع المحامي والحكمة أريوتش قائد حرس الملك ،التي ذهب إليها لذبح الرجال الحكماء لبابل :أنه أجاب وقال أن
أريوتش الملك القبطان" ،لماذا هو المرسوم متسرع جد ًا من الملك؟" ثم أريوتش بالشيء المعروف دانيال .دانيال 15-02:14
ومن الواضح أن الحراس قد أرسلت تلك الليلة جداً ،إلى قتل جميع الرجال الحكماء لبابل ،وهذا السبب في دانيال الكابتن الملك ،سأل لماذا
يمتلك؟

مقابلة مع الملك
دانيال ثم ذهبت ،والمطلوب من الملك أن يعطيه الوقت ،وأنه شو الملك التفسير .دانيال 02:16

مرة واحدة قد أوضح الكابتن السبب له ،ودانيال طلب إيالء الجمهور أمام الملك .بغية ضمان أن الملك سيعطي له الجمهور ،قال القبطان،
ألنه يمكن أن يعطي الملك ما طلب.

دانيال يصلي هلل
دانيال ثم ذهب إلى منزله ،وإطالع الشيء وميصائيل ،هيشين ،والبرص ،رفاقه :أن أن رغبت في رحمه هللا من السماء بشأن هذا السر؛
وأن دانيال وزمالء له ال ينبغي أن يموت مع بقية الرجال الحكماء لبابل .دانيال 18-02:17

ومن الواضح أن منح الملك بعد جمهوره مع الملك ،دانيال قليالً من الوقت .دانيال ذهب إلى أصحابه اليهود زميل ،وبعد أخبارهم الوضع،
جثا معا وصلّيت بهم هللا ،اإلله الحقيقي ،خالق الكون ،لمساعدته في هذا الشأن.

إذا كان اثنين أو أكثر يصلي في انسجام
مرة أخرى أقول لكم" ،أن إذا اثنين من أنت تتفق على األرض كلمس شيء ما يسألون ،يتم لهم من والدي الذي في السماء ".ماثيو 18:19

وكما ترون من هذه اآلية ،إذا كان اثنين أو أكثر يصلي لنفس الشيء ،سيتم ذلك .لم أكن على علم بأن األمر استغرق اثنين أو أكثر مشترك
والصالة قبل القيام بهذه "الدراسة الكتاب المقدس" ،ولكن يبدو أن القضية.

دانيال يعطي شكرا هلل
وكان ثم سر أنزل دانيال في رؤيا الليل .ثم دانيال أنعم هللا السماء .دانيال 02:19

ولم يعط الملك في غضبه أي وقت لحلمه في أن يكشف له ،حتى أستطيع إال أن نفترض أن بعد أن كان صلى دانيال ورفاقه ،غط في
النوم ،وكان ثم خالل نفس الليلة أن هللا كشف جواب دانيال.

يبحث هللا عن األنبياء
وقال "نسمع اآلن كلماتي :إذا كان يكون هناك نبي ًا بينكم ،والرب سوف اجعل نفسي المعروفة له في رؤية ،وسوف يتحدث له في المنام".
أرقام 12:6

هذا مثيرة لالهتمام بالنسبة لي ،ألنه يوحي بأن الجميع ال يمكن أن يكون "النبي من هللا" .ومن الواضح أن هناك شيئا خاصا حول بعض
الناس التي تمكنهم من االستماع إلى هللا أو المالئكة له التحدث إليهم .وهذا يفسر لي لماذا الكثير من الناس ال يؤمنون باهلل ،إذا ال تسمع له ،من
الصعب أن نعتقد.

كيف يتصل هللا مع الرجال
هللا له أربع طرق فيه أنه يتصل معنا.

"بالكتاب المقدس" :الكتاب المقدس كانت تحده على يد عدة رجال مختلفة ،ولكن كان بسبب أن تكون مكتوبة باهلل .التعريف الصحيح
لكلمة النبي ال أحد الذي يتحدث عن هللا ،أن يكون االفتراض إذا لم يكن الكفر؛ التعريف الصحيح لكلمة النبي ،و واحد من
خالل منهم يتحدث هللا .

من السماء :حيث أنها مكتوبة:

"هللا و" قال :يجب إال يكون هناك أضواء في السماء من السماء لتقسيم اليوم من الليل؛ والسماح لهم بأن تكون عالمات،
والفصول ،لأليام والسنوات :نشأة 01:14

االتصال "بالمباشر" :عن طريق المالئكة أو نفسه.

"برؤى" :نظراً إلى األنبياء وتوجه عن طريق الكتابة إلى لك ،و.

صالة دانيال
أجاب دانيال وقال" ،المباركة تكون باسم هللا على اإلطالق ومن أي وقت مضى :لحكمة وقد تكون له ":وأنه تشانجيث األوقات والمواسم:
ريموفيث أنه الملوك ،وستيته حتى الملوك :أنه جيفيث الحكمة منعزلة الحكمة والمعرفة إليها والتي تعرف فهم :أنه ريفيليث األشياء العميقة
والسرية :أنه كنوويث ما هو في الظالم  ،وعلى ضوء المائتة معه .أشكر إليك ،والثناء إليك ،يا هللا آبائي ،الذي يمتلك أعطاني الحكمة والقوة،
ويمتلك معروف لي اآلن ما رغبنا من إليك أنت :أنت يمتلك اآلن أدلى المعروفة معزل لنا األمر للملك .دانيال 23-02:20

عند االستيقاظ ،مع اإلجابة في رأسه ،وأنه يجب أن يكون ذهبت فورا إلى ركبتيه وقدم الشكر إلى الرب .أنا أعرف أن لدى.

حلم وكشف
"دانيال ولذلك" ذهب معزل أريوتش ،الذين قد رسموا الملك لتدمير الرجال الحكماء لبابل :ذهب وهكذا وقال له" ،تدمير ال حكماء بابل:
جلب لي أمام الملك ،وسوف شو منعزلة الملك التفسير ".دانيال 02:24

وهذا هو اإليمان بدانيال ،مع اليقين وقوة العقل ،أنه ذهب إلى النقيب للملك ،وطلب للمثول أمام الملك.

الفتح للرجل
تأخذ

مالحظة :وترد هذه النبوءات لدانيال حتى يمكن إظهار أن هللا التقدم البطيء عبر التاريخ من تنامي تأثير الشيطان ومراقبة حتى

من الحكام للرجل .مع مرور الوقت ،مكاسب الشيطان السلطة أكثر وأكثر على الرجل غرض استعباد البشرية .يمكن أن تفكر في الشيطان كغير
أرضية يجري إشراك آالف السنين لالستيالء األرض والبشرية جمعاء.

دانيال يقف أمام الملك
أريوتش ثم أحضر في دانيال أمام الملك على عجل ،وقال وبالتالي له" ،لقد وجدت رج ً
ال من األسرى يهوذا ،التي ستجعل يعرف بمعزل
الملك التفسير ".أجاب الملك وقال لدانيال ،وكان اسمه بيلتيشازار" ,الفن أنت قادرة على جعل معروف لي الحلم الذي شاهدته ،وتفسير منه؟" دانيال
26-02:25

هل يمكن أن افترض فقط السبب ذهب القبطان للملك في يمتلك للملك ،ألن الوقت بدأ ينفد ،وكان تكره على قتل جميع الرجال الحكماء،
ولكن إذا أنه لم يفعل ذلك ،أنه سوف يفقد حياته.

إذا كنت يمكن أن صورة المشهد ،الملك غاضبا ،ومقتنعة اآلن بأن هؤالء الرجال الحكماء ليست أكثر من المشعوذين .ولذلك ،عندما دانيال
يقف أمامه ،أنه يبحث في إليه مع االحتقار والشك .عدم وجود رضخت في قراره بأن جميع الحكماء دمرت ،يسأل دانيال ،تعطي لي الحلم والتفسير؛
آخر يمكنك ستوضع على حق الموت إلى أين نقف .على الرغم من أن هذه اآلية ال الواقع يقول أن ،أنا متأكد من دانيال يعرف أن يكون صحيحاً.

يؤكد من جديد أن هللا فقط يمكن أن نرى األحالم
دانيال الرد على حضور الملك ،وقال" :السرية التي خلت طالب الملك ال الحكماء ،المنجمين ،السحرة ،والكهان ،شو منعزلة الملك؛"
دانيال 02:27

دانيال يكرر ما قد سبق أن الحكماء األخرى .ال أحد ،هذه األرض يمكن أن أقول أن الذي هو في ذهن الملك.

رؤية لأليام األخيرة
"ولكن هناك آلة في السماء ريفيليث األسرار ،وماكيث المعروفة للملك نبوخذنصر ما يكون في األيام األخيرة .حلم خاصتك ،ورؤى
رئيس خاصتك على سرير خاصتك ،هذه؛ " دانيال 02:28

في هذه اآلية هو التعهد دانيال أي قدرة من تلقاء نفسه في فهم حلم الملك .أن كان هللا في السماء ،وينبغي إيالء خالق الكون ،والتي كشفت
عن هذه األمور له ،وأنه من هللا أن المجد .وهذا طريقة أخرى للقول أنه كان دانيال رجالً عاجزاً المميزين أحالم الملك .ولكن هللا له ،أن هللا خلق،
يمكن القيام بذلك.

أحالم هللا وهبها
بالنسبة إليك ،يا ملك ،حيز األفكار خاصتك خاصتك العقل على سرير خاصتك ،ما ينبغي أن يأتي لتمرير اآلخرة :وهو أن ريفياليث أسرار
ماكيث المعروفة إليك ما يجب أن تأتي ل  .passدانيال 02:29

ما يحلم الملك هي من األمور بعد أن يأتي لتمرير ،أو شيء من هذا يحدث في المستقبل للملك .أنه ،الملك ،وشهد برؤية للمستقبل.

دانيال يتنصل أي قدرة
ولكن بالنسبة لي ،هذا السر هو عدم كشف لي للحكمة أي أن معيشة أكثر من أي ولكن ألجلكم أن تصرح بالتفسير للملك ،وأن أنت تعرف
مايتيست الفكر والقلب خاصتك .دانيال 02:30

مرة أخرى ،دانيال يتنصل وجود أي قدرة من تلقاء نفسه ،ويعطي هذا المجد هلل ،ومن أجل أولئك اآلخرين أن الملك قد أمر بقتل ،فضال
من أجل الملوك امتالك فهم من تلك األشياء أن المتاعب له.

تمثال للمعادن األربعة
أنت ،يا الملك ،سوسة ،وها صورة كبيرة( ،تمثال) .هذه صورة رائعة ،السطوع الذي كان ممتازا ،وقفت أمام إليك؛ وشكل منه كان فظيعا.
دانيال 02:31

يمكن استبداله كلمة "الرهيب" ،مع كلمة "ممتاز" .ترجمة من الكلمة العبرية" ،دخل "،مما يعني الخوف ،وجعل الخوف ،المروعة ،أو
هائلة .بالنسبة لي وهو ما يعني أنه كان مشهد رائع ،ليس مشهدا مرعبا ،ولكن هذا رأيي فقط ،يمكنك أن تصوغ الخاصة بك.

الرأس من الذهب
رئيس هذه الصورة كان الذهب الجميلة وصدره وذراعيه من فضة ،وبطنه وفخذيه للنحاس ،وساقيه من الحديد وله جزء أقدام من الحديد
وجزء من الطين .دانيال 33-02:32

دانيال اآلن تعطي وصفا ً لما يحلم الملك ،كما قدمت له باهلل.

دون األيدي
أنت سوسة حتى أن كان قطع حجر دون أيدي ،الذي سموت الصورة عند قدميه كانت من الحديد والطين ،والفرامل منهم إلى أشالء .دانيال
02:34

الصور الملتقطة في هذه اآليات عميق .النظر ،التي تبحث في تمثال لرجل تتكون من المعادن المختلفة،
الرأس من الذهب ,
الصدر أو الثدي وذراعيه مصنوعة من الفضة ,
مصنوعة بالبطن والفخذين من النحاس ,
طويل الساقين ،مصنوعة من الحديد ,
القدمين وأصابع القدم مصنوعة من خليط من الحديد والطين ,
ثم قطع حجر ،ولكن ليس بأيدي ،الذي أفسر يعني ال على يد رجل .ثم يتم استخدام هذا الحجر لسحق لقطع القدمين وأصابع القدمين
للتمثال .أود أن أذكركم بأن هذه هي جميع سيمبوليسمس ،الذي يستخدم هللا تعزيزا للصور في أذهاننا ،كذلك فيما يتعلق بالقول في الصور بدالً من
تهجئة الكلمات فقط .العبارة" ،صورة تقول ألف كلمة" ،يتبادر إلى الذهن هنا.

يدمر الحجر قبل كل
ثم كان الحديد والطين ،والنحاس ،والفضة والذهب ،كسر للقطع معا ،وأصبح مثل قش الصيف الدرس طوابق؛ والريح التي تقوم عليها
بعيد ًا ،التي عثر عليها ال مكان لهم :والحجر الذي سموت الصورة أصبح جبال عظيما ،ومألت األرض كلها .دانيال 02:35

ما تقول لي هذه اآلية هو أن كل ما كان يمثله التمثال المعدني متعدد هو تحطيم الغبار ،بالحجر قطع بها ولكن ليس بيدي ،وفي مهب
الريح .أنني أفسر يجري في مهب الريح كما رمزية لكونه األرض إلى أسفل والتخلص منها عن طريق هللا على مدى فترة من الزمن.

تمثال سيمبوليسمس
لفهم هذا أفضل تحتاج إلى فهم ما رمزية لهذه األجزاء من التمثال المصنوعة من المعادن المختلفة .اآليات أعاله قد ال معنى حتى نفهم ما
رمزية من.

قطع الحجر
الحجر ،ال قطع األيدي التي سموت لهم ،إشارة إلى المسيح ،وأنا أعرف أن يسوع .ومع ذلك ،الحجر رمزية أكثر من يسوع الرجل؛ أنها
رمزية لكل ما يمثل يسوع ،ويعلم جميع أن يسوع .ويمثل "الصخرة" العبادة الحقيقية هلل ،وكنيسة المسيح التي بنيت عليها تلك العبادة.
مع العلم أن هذه "الصخرة" رمزي ليسوع وتعاليمه سيكون مهما في النبوءات األخير ،حتى ال تفقد الذاكرة هذا .أيضا تأثير على من هو
أن يسوع يقول أنه سيبني كنيسته على هذه المعرفة.

يسوع هو الصخرة
أنه  saithلهم" ،ولكن بعضهم يقول يي أنا؟" وبيتر سيمون أجاب وقال" ،أنت الفن المسيح ،ابن هللا الحي" .وأجاب يسوع وقال له،
"المباركة الفن أنت ،بارجونا سيمون :للحم والدم قد خلت ال أنزل إليك ،ولكن والدي الذي في السماء ".وأقول أيضا لك" ,أن أنت الفن بيتر
(تروس) ،وبناء على هذه الصخرة ( ،)Petraستبني كنيستي؛ وال تكون الغلبة أبواب جهنم ضد إجرائه " .ماثيو 18 – 16:15

وهو يسوع ،بيتر هو الصخرة بنيت كنيسة المسيح على ال .ولذلك سوف تفهم هذا المرجع في نهاية األيام ،والمجيء الثاني يسوع .الرجل
دانيال عاش  600سنة قبل المسيح ،ولكنه يعطي هذا المظهر في المستقبل من "الثانية وظهور المسيح" ،ال ظهور ليسوع أول.
ويجري معظم الذين أتحدث عن هذه اآلية االنطباع بأن بيتر هو الصخرة التي يتحدث يسوع ،الذي قال أنه سيبني كنيسته .هذه األصوات
الصحيحة في اللغة اإلنجليزية القديمة ،ولكن عند استبدال العبارة باليونانية األصلية يبين معنى مختلف عن طريق.
اسم بيتر في اليونانية هو "تروس" الذي يعني "أم الصخور ،وتباعدت ،بسهولة نقل أو الرضوخ ،حجر المتعثرة.
ولكي نفهم ،وهو ال بيتر ،وسوف تبني عليها يسوع كنيسته ،تحتاج إلى فهم أن الكلمة اليونانية األصلية المستخدمة بدالً من "بناء على هذه
الصخرة "،كانت الكلمة اليونانية األصلية "الصخرة" هي البتراء ،التي تحدد الوسائل ،كتلة من الصخور ،وغير قابلة للنقل ،الكونية .حتى يمكنك
رؤية ،بيتر فقط تروس ،بينما يقول يسوع بترا .المفتاح لفهم هذا في اآلية التالية.
وال تكون الغلبة أبواب جهنم ضد إجرائه .ماثيو 16:18

هللا ال تنوي بناء كنيسته تروس ،ولكن البتراء .يمكن أن تقف فقط البتراء ضد أبواب الجحيم ،وليس قطعة من الصخور ،ولكن كتلة من
الصخور ،وغير قابلة للنقل ،الكونية .حتى ما هو الصخرة على يسوع الذي يتحدث عن ذلك؟ عندما ننظر في اآليات األربع العليا ووضعها في
سياق هذا الموضوع أن يتم الحديث عنها ،كل شيء يصبح واضحا.

موضوع المناقشة
هذا الموضوع ليس بيتر ،ولكن السؤال الذي يسأل يسوع" ،ولكن بعضهم يقول يي أنا؟" اإلجابة على من هو يسوع هو موضوع معنى

كلمة الصخرة .ولذلك ،الصخرة التي ستبني المسيح كنيسته ليس بيتر ،ولكن بيتر في اإلجابة على السؤال أن يسوع يسأل" .أنت الفن المسيح ،ابن
هللا الحي" .المسيح هو ابن هللا الحي ،وعند تلك الصخرة التي المسيح سيبني كنيسته .وهذا معتمد بالعبارة" ،كان قطع حجر دون األيدي" .دانيال
 -02:35كما تذكرون ،هذا إشارة إلى يسوع المسيح .هو يسوع هو الصخرة التي يتم قطع دون يد ،وهو يسوع وتعاليمه التي من شأنها سحق لقطع جميع أن
"التمثال المعدنية" المتعددة الحلم في أن الملك نبوخذنصر يمثل.

المسار إلى الحياة األبدية
وهذه هي الحياة األبدية ،أنهم قد يعرفون إليك باهلل الحقيقي الوحيد ،ويسوع المسيح ،منهم أنت يمتلك أرسلت .يوحنا 17:3

وقد فهم هذا أعاله أية أهمية في ما إذا كان يمكنك الحصول على الحياة األبدية أو الموت األبدي .يوجد "آلة واحد" فقط ،وتم إرسال يسوع
المسيح "هللا خلق" ،أننا سوف ننقذ من خالل يسوع المسيح .حيث أنه سوف تفهم هذا ،أعطى الشرح التالي.

تذكر الصور
ولكي نفهم بقية نبوءات "نهاية الوقت" ،هذه صورة أو تمثال من المهم تذكر .لها رأس من الذهب ،الصدر من الفضة ،تنورة من النحاس،
ذات أرجل طويلة من الحديد ،واقدام من الحديد والطين .يمكنك القول" ،ما هو جيد أن تعرف هذه الصورة؟ ال معنى لها بالنسبة لي؟ " قراءة على،
هللا على وشك تقديم تفسير جزئي لما يمثل مختلف أجزاء التمثال.
تذكر :هذا هو رؤية ،والذي يبين هللا لدانيال ،حتى ال ينظر إلى شيء حرفية ،ولكن رمزية لشيء آخر.

هللا يعطي تفسيراً
هذا هو الحلم؛ وسوف نقول تفسير منه أمام الملك -دانيال 02:36

بعد االنتهاء من وصف حلم الملك ،مستعدة دانيال اآلن إلعطاء تفسير لها أيضا المقدمة له من هللا .هل الحظت أن دانيال يقول "نحن"
سوف أقول التفسير منه؟ دانيال يقف وحيدا أمام الملك ،ومن ثم أنه يشير إلى عندما يقول "نحن؟" يتم الكشف عن دانيال للملك أن أنه يتحدث عن
هللا وال نفسه ،ولذلك فإن هللا الذي يجعل "نحن" .تعرف أيضا ،أنه في هذه اآلية أن النبي هللا يرد تعريف "واحد عن طريق منهم يتحدث عن هللا".

في متعة هللا
أنت ،يا ملك ،الفن ملك الملوك :هلل السماء وقد خلت نظر ًا إليك المملكة والسلطة ،والقوة ،والمجد -دانيال 02:37

دانيال مرة أخرى هو إعطاء المجد هلل ،حسب قول "ملك بابل" ،أقوى رجل له اليوم ،أن يحمل تلك السلطة ،وال بقدراته الخاصة ،لكنه
نظراً هلل في السماء ،هللا الذي كشف عن هذا الحلم إلى دانيال ،أعطى الملك مملكته ،سلطته واإلمبراطورية اآلن الملك أكثر.

بابل هو "الرأس من الذهب"
وعند أي وقت مضى حتى خلت أطفال يسكن الرجل ،وحوش الحقل وطيور السماء نظر ًا ألنه (هللا) إلى يد ملكك ،وخلت أدلى إليك حاكم
على كل منهم .الفن أنت هذا الرأس من ذهب .دانيال 02:38

يجب أن تأخذ علما أن دانيال هو التأكد من أن الملك على علم بأنه هو الملك في متعة هللا" ،أنه (هللا) وبالنظر إلى يد ملكك ،وخلت أدلى
إليك المسطرة على مدى كل منهم".

خط الزمن
هذا هو التفسير األول من التمثال .ويمثل الملك نبوخذنصر أو اإلمبراطورية البابلية "الرأس من الذهب" .استخدام فقط حتى هذا قليالً
صغيرة من المعلومات ينبغي أن توحي لنا ،أن األجزاء األخرى من التمثال يجب أن تمثل أيضا األمم الممالك أو اإلمبراطوريات ،التي تنشأ بعد
بابل ،أن أربعة أجزاء رئيسية من التمثال ،فضال عن األقدام والحجر الذي يدمر كل منهم ،ثم نوع من خط الوقت ،تطور من بابل إلى المستقبل
لواحد من األمة أو اإلمبراطورية خلفا آلخر.

تطور الممالك أو اإلمبراطوريات
وبعد إليك سوف تنشأ مملكة أخرى أقل شأنا من إليك ،والمملكة الثالثة آخر من النحاس ،التي يجب أن تحمل القاعدة على كل األرض.
دانيال 02:39

هذه اآلية يخبرنا ،أن تمثل في الواقع التمثال خط الزمن ،مع "اإلمبراطورية البابلية" يجري ابدأ ألنه ،والحجر ال قطع باليد ،لتكون نهاية
خط الزمن.

"تأخذ

مالحظة" :أن هللا يقول أن المملكة الثالث وسوف القاعدة على كل األرض .هذا ليس إعالنا عن حرفية .عند فهم ما ثالث

دولة في العالم ،سوف نفهم أن ابدأ حكمت كامل األرض .واقترح أن هللا يستخدم هذا النوع من اللغة لإلشارة إلى أن هذه المملكة الثالثة سوف
السيطرة على كامل األرض المعروفة ،وهو بيان صحيح عند استخدامها في سياق من أولئك الذين عاشوا خالل تلك األوقات .في تلك األوقات،
كانت األراضي المحيطة بالبحر األبيض المتوسط العالم بأسره.
بعد بابل ،سوف تنشأ المملكة آخر ،على الرغم من تدني إلى بابل .ثم بعد المملكة آخر سوف تنشأ بعد الثانية .وهذا يقول لنا ،إذا كان رأس
التمثال بابل ،وسيكون هناك اثنين من الممالك أكثر بعد بابل ،و "الصدر الفضة" هو ممثل المملكة الثاني والتنورة من النحاس لذلك ،يجب أن تمثل
المملكة الثالثة .وهذا الصحيح إذا كنت تأخذ األوصاف منطقياً.

المعرفة بالتاريخ
إذا كنت طالبا تاريخ ،قد تتمكن من استخدام هذه األوصاف لمعرفة ما األمم أو الممالك ،وبالتالي يجري المشار إليها .كما أنها مفيدة لفهم،
ألن أيضا ميتليس أربعة من التمثال الممثل ألربع ممالك التاريخ وأن المعادن التي ترتبط بتلك األمم .إذا لم تكن طالب في التاريخ ،ثم على قراءة،
الكتاب المقدس سوف أعطيك تفسير هذه الممالك األخرى في الوقت المناسب.

المملكة الرابعة أو اإلمبراطورية
والمملكة الرابعة تكون قوية كالحديد forasmuch :كما بريكيث في قطع الحديد وسوبدويث كل األشياء :كالحديد التي بريكيث جميعا،
وهذه ،بأنها كسر في القطع وكدمة .دانيال 02:40

إشارة قوية بشأن ما المملكة هذه اآلية يتحدث عن الذي يمثله الساقين طويل من الحديد ،هو هذه اإلشارة إلى الحقيقة ،أن يكسر في قطع
جميع األمم التي جاءت قبل ذلك وبعد ذلك سيتم تقسيم هذه المملكة الرابعة للقطع ،وكذلك .وأنا اقرأ هذا للمرة األولى ،كنت على يقين من هذه الهوية
الممالك ،هل لديك أي أفكار خاصة بك بعد؟
هذا الشعر يخبرنا عن المملكة الرابعة ،التي سوف تنشأ بعد بابل ،وإذا كنت تأخذ أوصاف منطقيا ً من تلك الثالثة األولى ،ثم تحتاج إلى
استخدام تلك الكلمات التي تعطي الوصف إلى األمم من أجل تحديد هوية األمة الرابعة.
المملكة األولى نحن نعرف بالتأكيد ،ألن هللا يقول لنا .الرأس من الذهب هو بابل ،ولكن جزءا من وصف الجزء الثاني من التمثال في
الواقع يساعد في تقول لنا شيئا أكثر حول الرأس .الكلمات" ،وبعد إليك سوف تنشأ مملكة أخرى أقل شأنا من إليك ".هذه الكلمات ال تقول لنا أن
المملكة القادم سوف تنشأ ،ولكن أن لم يحصل على عظمة بابل .هل تعرف ما هو الشعب أو األمة ينتصر بابل؟

الثانية المملكة أو اإلمبراطورية
عند دانيال يفسر هذه الرؤية في أو حوالي  603قبل الميالد ،أنه قد خمنت هوية المملكة الثانية ،نظراً لقوة الميديين والفرس آخذة في
التزايد .ومع ذلك ،هناك أية طريقة ،دانيال ،قد خمنت هوية الممالك الثالث أو الرابع.
من ناحية أخرى ،تعيش سنة  2600بعد وقت دانيال ،أن ليس لدينا مشكلة تحديد هذه الممالك .بعد كل شيء ،أعطى هللا دانيال وتهدف هذه
الرؤى تعطي لنا ،في "نهاية األيام" ،ومنهم الرؤى ل .أقول هذا بثقة ،ألن الذين آخر يعيشون في الماضي والذين ال يعرفون التاريخ كما نفعل نحن،
يمكن فهم ربما.
كما سبق أن اقترح ،هو "اإلمبراطورية" الفارسية  Medeالمملكة الثانية .قد تسأل" ،كيف أعرف هذا لبعض ،عندما ال تكون محددة حتى
اآلن في الكتاب المقدس؟" من الضروري أن تولي اهتماما للكلمات المستخدمة لوصف كل المملكة .ومع ذلك ،إذا قمت بمقارنة التفسيرات الممالك
األربع في دانيال ،واألوصاف نظراً للوحوش األربعة في رؤية أخرى أن دانيال نفسه ،الهوية سوف يعبر عن نفسه .كما أنه يساعد على معرفة
شخصية بالتاريخ الذي تحدث عن.

مراجعة وتوسيع
في حال كنت ال تعلم ،هللا يحب أن يقدم لنا معلومات وثم في وقت الحق أنه سيتم استعراض ما قدمه لنا مسبقاً ،ثم قم بتوسيع بناء على تلك
المعلومات .عند القيام بذلك ،وقادرة على التأكيد أن الرؤية الجديدة في الواقع استمرار للسابقة .وهذه معروفة لمهنة التدريس مراجعة وتوسيع .
أرجو أن أوضحت هذا بشكل صحيح .هللا يعطينا المعلومات ،ثم قال أنه يستعرض في رؤية أخرى ،الذي قال أنه أعطى بالفعل لنا ،حيث
أننا يمكن أن يكون متأكداً من أن هذه الرؤية في الواقع تشير إلى الرؤية السابقة ،فإنه يعطينا معلومات إضافية ،مما يوسع بناء على المعلومات
السابقة مما يساعدنا في تحديد ما هو يقول لنا.

امبراطوريات المستقبل
في هذه "الرؤية نبوخذنصر" ،كشف هللا عن شيء ما سيحدث في "المستقبل" ،فيما يتعلق بالوقت نبوخذنصر .كيف أعرف أنها رؤية

للمستقبل؟ دانيال يخبرنا بنفس القدر .أضاف وماكيث المعروفة للملك نبوخذنصر ما يكون في األيام األخيرة.
ما هي المعلومات هذه الرؤية في دانيال أعطانا؟
" -1رئيس الذهب" يمثل بابل ،ذلك أننا نعرف بعض من دانيال -02:38

" -2الصدر من الفضة" يمثل "اإلمبراطورية" الفارسية ميدو( ،سوف تظهر كيف أعرف هذا قريبا).
" -3تنورة من النحاس" ،ال يزال غير معروف إلى هذه النقطة في هذه الدراسة ،على الرغم من أن يمكن إجراء تخمين ،استخدام حقيقة أن
الممالك األولى والثانية هي بابل وبالد فارس.
" -4الساقين طويل من حديد" بعد مجهولة ،ولكن مرة أخرى تخمين منطقي ممكن استناداً إلى معلومات الممالك الثالث األولى ،والمعرفة
بالتاريخ.
هناك المزيد من المعلومات التي تعطي في هذا التمثال ومع ذلك ،فقد القدمين وأصابع القدمين من الطين والحديد .وكما تعلمون ،ال خلط
الحديد مع الطين .بغض النظر عن كيفية الساخنة تحصل على الحديد ،حتى في حالة سائلة ،إذا قمت بمزج الطين مع ليكن باردا ،سيتم فصل االثنين
من بعضها البعض .هذا يقول لي أن هناك بعد آخر المملكة أو الممالك التي تمثل القدمين وأصابع القدمين ،تذكر أن هللا قال أن المملكة الرابعة أن
نفسها تكون مكسورة القطع" ،بأنه كسر في القطع وكدمة ".وهذا أيضا إضافة إلى ما األمة هذه األمة الرابع هو .اعتبارا من هذه النقطة،
والمعلومات التي قد أعطانا هللا حتى اآلن ،وهذا فقط من التكهنات .التكهن بما نحن من المفترض أن تفعل في دراستنا الدؤوب من الكتاب المقدس،
لطرح األسئلة ،ثم إعطاء الفكر ثم للدراسة ،فضال عن إعطاء الصالة هلل للتوجيه طوال العملية برمتها.

مسار الحكمة
المضاربة يؤدي إلى الدراسة والدراسة يؤدي إلى المعرفة ،والمعرفة يؤدي إلى التفاهم والتفاهم يؤدي إلى الحكمة.

إمبراطورية مقسمة
 ،وبينما أنت ساويست القدمين وأصابع القدم ،جزء من الفخار؛ والطين ،وجزء من الحديد ،تقسم المملكة؛ ولكن يجوز في قوة الحديد،
 forasmuchكما أنت ساويست الحديد مختلطة مع طين متوحل .دانيال 02:41

كما ترون ،هللا يعطي تفسيره الخاص لكلماته ،وهذا يتحقق من أن قدميه ثم أصابع القدم في الواقع تمثيل شعبة المملكة الرابعة أوالً في
النصف ،ألن هناك قدمين وقدمين ،ثم إلى عشر ممالك صغيرة .أقول الممالك العشر ألن هناك عشرة أصابع.

تقسيم في النصف األول
وهذا يعني بالنسبة لي ،أن المملكة الرابعة سوف تقسم أوالً إلى النصف ،بسبب الرمزية من اثنين من القدمين والساقين.

ويقسم إلى الممالك العشر
ثم يواصل النصف تقع خارج السلطة ،سوف تنشأ الممالك العشر من أصل واحد نصفين .كما أنني أعرف أن هذه الممالك العشر سيكون
لها بعض السلطة أحد ،ولكن بسبب الرمزية من الطين والحديد ال يلتزم كل منهما اآلخر ،السلطة تكون إال جزئية في أن واحد قبل أنهم كسر قبالة.

جزء صغير من السلطة السابقة
وكذلك أصابع القدمين جزء من الحديد ،وجزء من الطين ،حتى الممالك تكون قوية جزئيا ،وجزئي ًا إلى كسر -دانيال 02:42

ويتأكد اآلن تكهنات بلدي من قبل .هذه اآليتين 41 ،و  ،42يقولون لي نقطتين أساسيتين تذكر.
 -1القدمين وأصابع القدمين العشرة في الواقع تمثل الممالك ،ولكن خالفا لآلخرين التي نشأت وغزا واحد قبل ذلك ،تستمد هذه الممالك
العشر ،بدالً من ذلك ،من اإلمبراطورية المعروضة عليهم ،ولكن ليس عن طريق الغزو .هذا وسيلة إلعطاء هوية المملكة مع سيقان
طويلة من الحديد .على نحو ما ،كانت مكسورة ،أوالً في النصف ،ومن هذه الشعبة سوف تشكل عشرة ممالك مستقلة أو األمم.
 42 -2اآلية تقول لي ،أن هذه الممالك العشر بعض القوة للمملكة السابق من الحديد ،وبعد أن تكون ضعيفة ومنقسمة في الوقت نفسه ،وهذا
أنا تسقط من اإلشارة إلى خليط الحديد والطين ،ألن هاتين المادتين ال يتمسكون بواحدة إلى أخرى.

بذور الرجال
 ،وبينما أنت سوسة الحديد مختلطة مع طين متوحل ،أنهم سوف تختلط أنفسهم مع بذور الرجال :بل أنهم ال يجوز تنشق واحد إلى آخر،
حتى وأن الحديد ال يختلط بالطين .دانيال 02:43

هذه اآلية تخبرنا شيئا عن شعوب تلك الدول العشر ،شيء ال تحدث في وصف المملكة األخرى .الكلمات" ،البذور من الرجال "،هي
المرجع الرئيسي هنا .وهذا تفسيراً لماذا كان يستخدم الرمزية من الحديد المختلط والطين .ما هذه اآلية تقول لي ،هو أن شعب الممالك العشر التي
تنشأ من اإلمبراطورية واحد أكبر مع طال الحديد الساقين ،وسيحاول توحيد أنفسهم مرة أخرى إلى واحد ،ولكن الفشل ،على الرغم من أنها محاولة
لتوحيد عن طريق الزواج من واحد إلى آخر.
مجرد وجود هذه المعلومات ،أنا على يقين ما تمثل ممالك العالم العشرة أصابع التمثال .ومع ذلك ،أعرف مسبقاً هذا من دراستي السابقة،
ذلك أن أقول لكم هنا أمر سابق ألوانه ،أريد أن يقدم جميع األدلة بترتيب منهجي ،لذلك سوف تفهم ومعرفة لماذا أنا أعرف منهم أن يكون الذين
أعتقد أن لها أن تكون ،حتى يتسنى لك جداً سوف نرى ونفهم.

مملكة هللا
وفي أيام هؤالء الملوك هللا السماء وتنشئ مملكة ،التي يتعين تدميرها ابدأ :والمملكة ال يترك لشعب آخر ،ولكن يقوم بكسر في القطع
وتستهلك كل هذه الممالك ،وأنه يجب الوقوف إلى األبد .دانيال 02:44

أود أن أشير إلى ،يتم أيضا إعالم هذه اآليات لنا أن هللا سيدمر كل ما هذه "اإلمبراطوريات رجل" احتضنت ،والبناء عليها ملكوت هللا
األبدي.

تأثير الشيطان على األمم للرجل
وهذا سوف يفعل ،ألن هذه اإلمبراطوريات الرجل ليست فقط من الرجل ،ولكن تأثير الشيطان على رجال السلطة لبناء اإلمبراطوريات
وتحدد .هذا إلظهار أن الشيطان يشارك بنشاط في التدخل في شؤون الرجل .مع تطور كل من اإلمبراطورية واحد إلى آخر ،الشيطان هو توسيع
وتوطيد سيطرته من الرجل.
اآلية أعاله تفسير لآلية التالية.

"أنت سوسة حتى أن كان قطع حجر دون أيدي ،الذي سموت الصورة عند قدميه كانت من الحديد والطين ،والفرامل لهم بالقطع "،دانيال
،02:34
التي كذلك يخبرنا ،كيف وعلى يد من ،تكون الممالك العشر كسر في القطع.

تقدم اإلمبراطوريات
ما هللا يقول هو أن األمة األولى سوف غزاها بابل الثانية والثانية فارس بالثالث والثالث اليونان قبل الرابع .األمة الرابعة روما ولكن سوف
ال يكون غزا لكن سوف تنهار بطريقة ما من داخل ومن أنها سوف تقسم أوالً في النصف ،ثم من أصل واحد من تلك النصفين سوف تنشأ األمم
العشرة ،التي سوف محاولة لجمع الشمل مرة أخرى في اإلمبراطورية كلها واحدة ولكن بدالً من ذلك سيتم  implodedفي بناء نفسها .ثم حتى هذه
الدول العشر وسيتم تدمير ،الصخرة التي هي المحفورة ولكن ليس بأيدي (يسوع) ،واألمة (مملكة هللا) التي ستنشأ من هذه الصخرة التي تمأل
األرض كلها ،وسوف تستمر إلى األبد ،ابدأ أن غزاها آخر.

آالف سنة في عهد يسوع
هذا إصدار إعالن قوي األقوياء .هللا يقول لنا ،أنه سيتم التغلب على هذه الدول العشر ،وبناء مملكته الخاصة بناء على أنقاض ،ليس ذلك
فحسب ولكن أيضا أن مملكته سوف آخر إلى األبد وابدأ أن غزا .هذه اآلية كما تقول لي ،أن الحكومات التي تشكل األمم عشر لن تنجو أما ،وأن
المملكة الجديدة لن تترك لهم ،ولكن لشعب هللا نفسه .هذا هو إشارة إلى عهد السنة  1,000يسوع على األرض التي تحدث بعد "مجيء الثانية

للمسيح" .وبعبارة أخرى ،هذا التمثال والوقت خط أنه يمثل ،هو التنبأ ملكوت هللا على األرض ،والتقدم من "اإلمبراطوريات الرجل" الذي سيؤدي
إلى ملكوت هللا على األرض.
في حال كنت لم تكن قد أدركت أنها ،هذه اآلية يعود بنا إلى "نهاية األيام" ،والمجيء الثاني ليسوع المسيح .ولكن عند هذه النقطة في
دراستنا ،ونحن مهتمون بمعرفة هوية مكافحة المسيح ،قدر معرفة تاريخ تأثير الشيطان على أمم الرجل ،لذا دعونا تواصل مع "كتاب دانيال".

ويلخص دانيال الحلم
 Forasmuchكما أنت سوسة أن قطع الحجارة من الجبل دون األيدي ،وأن الفرامل في قطع الحديد والنحاس ،والطين ،والفضة والذهب؛
هللا العظيم خلت معلوما للملك ما يجب أن تأتي لتمرير اآلخرة :والحلم معينة ،وتفسير متأكد منه -دانيال 02:45

تذكر :في أية سابقة ،التي تتحدث عن حجر قص ولكن ليس بيدي؛ وتتوسع هذه اآلية في أن مع مزيد من المعلومات.
تذكر :هذه الرؤى لدانيال سيمبوليسمس أشياء األخرى ،ولذلك ،يمكنك تخمين ،ما يمثل الحجر قطع من الجبل دون األيدي؟ فإنه يستخدم
لكسر في القطع الممالك العشر من الحديد والطين ،فضال عن تلك التي يمثلها الحديد والنحاس والفضة والذهب .الحجر أصبح جبال عظيما، ،
ومألت األرض كلها.
هذا هو إشارة إلى المجيء الثاني للمسيح ،وأن المملكة أنه سيتم إعداد على األرض ،والتي سوف تستمر إلى األبد .هو يسوع الذي هو
الحجر الذي سيتم سحق الممالك القديمة ،وهو ملكوت هللا على األرض التي سوف تستمر إلى األبد ،وأن غزا ابدأ .هو المسيح نفسه وتعاليم يسوع
الذي هو الصخرة التي ستبني يسوع كنيسته.

قربان لدانيال
ثم نبوخذنصر الملك سقط على وجهة ،ويعبد دانيال ،وقاد أنها ينبغي أن توفر قربان وروائح حلوة له .دانيال 02:46

تعني كلمة "قربان"  ،القانون يقدم شيئا ،مثل العبادة أو الشكر ،اللة ،أو هلل.
كلمة "الروائح الكريهة" هي الكلمة اإلنجليزية القديمة الروائح الكريهة ،مما يعني ،الخاصية أو نوعية الشيء الذي يؤثر على ،يحفز ،أو
يتصوره حاسة الشم.
باستثناء فصل الصيف كان خمسة عشر عاماً ،ولقد كان اهتمام ضئيل أو ال يوجد في الكتاب المقدس أو في الدين .لهذا السبب ،يكون أي
خبرة تتعلق بالجمارك أو طقوس تلك الممارسة من مختلف األديان .ولذلك ليس لدى أي فكرة حول ما إذا كان هذه أوبليشنز التي يجري تقديمها إلى
دانيال أشكال العبادة لآللهة الوثنية أم ال .وأعتقد ولكن أنا جاهل فيما يتعلق بما إذا كان حرق الروائح الكريهة جزء من العبادة اليهودية ،أو إذا كان
في القيام بذلك ،أنها واحدة من الطقوس الوثنية التي يحتج على هللا ضد اليهود حول.
دانيال يعرف هذا؛ ومع ذلك ليس هناك ما يدل أنه يقبل هذه بيستوومينتس الوثنية .الشيء الذي أعرفه أننا لوضع ال هللا أمام هللا األب؛
ولذلك ،وجهت هذه أوبالتيونس في دانيال وليس على هللا ،حتى أنا واثق تماما أن دانيال سوف ال قبلتها ،لنفسه ،أن هللا نعم ،ولكن ليس لنفسه.

آلة اآللهة
الملك أجاب منعزلة دانيال ،وقال" ،أنها الحقيقة ،أن هللا هو آلة اآللهة ورب الملوك وكاشف األسرار ،رؤية أنت كولديست تكشف هذا
السر ".دانيال 02:47

بهذا االعتراف بقوة وعظمة "هللا خلق" ،كنت أعتقد أن الملك نبوخذنصر قد حولت إلى عبادة اإلله الحي الحقيقي الوحيد الحقيقي.

الملك لم تنس الحلم
ثم الملك قدم دانيال رجل عظيم ،وقدم له الكثير من الهدايا الرائعة ،وجعلته حاكم محافظة بابل كامل وكبير للمحافظين على جميع الرجال
الحكماء لبابل .دانيال 02:48

إذا قمت بقراءة "كتاب دانيال" كامل ،بدالً من القطع ولقد استخدمت للمساعدة في التعرف على مكافحة المسيح ،ربما أنكم تتفقون معي في
أن أعتقد أن الملك يعرف الحلم طوال الوقت ،ولكنني أردت سببا للتخلص من يدري كم من مئات القائلون تهدئة والسحرة والحكماء أنه كان في بلده
كشوف المرتبات .عند دانيال كان قادراً على أن أقول له الحلم ،ثم عرف أن هللا دانيال كان أكبر من أي اآللهة األخرى .وقد مضى ما هللا األخرى
القدرة على رؤية في أفكار رجل؟
وهذا يوحي بأن دانيال تقبل بيستوومينتس الوثنية؛ ومع ذلك ،فإنه ال دليل على أنه ،وكما قلت ،أنا جاهل إذا كانت أو لم تكن وثنية .تخبرنا
هذه اآلية إال أن يضع الملك ،دانيال في موقف قوة عظمى ومكانه ،وهذا أنا على يقين ،أنه كان بقصد هللا أن دانيال توضع في هذا الموقف من
السلطة.

رفاقه الثالثة دانيلز
"ثم دانيال" وطلب من الملك ،وهو تعيين شدرخ وميشخ وأبيدنيجو ،على شؤون محافظة بابل :ولكن دانيال جلس في بوابة الملك .دانيال
02:49

هؤالء الثالثة هم الصحابة الذين صلى مع دانيال إلى هللا بهم ،واألعمال المتعلقة باأللغام ،لنظره ثاقبة حلم الملوك .مع هذا الحلم للملك،
يمكننا أن نرى اآلن أن يسوع هو الصخرة التي سيتم بناء كنيسة المسيح.

أنا هللا صباحا ،ولكن بالنسبة لي ال يوجد أي شيء آخر
سوف تعطي ما لديها مجرد قراءة هو لمحة عامة عن المعلومات ما هي النبوءات التي تتبع لكم .هللا منحك هذا المخطط العام ،واآلن هللا
سوف تعطي المعلومات أن يصبح أكثر تحديداً .هذا وهو يفعل ذلك سوف تتعلم حقيقته .في عرض تنبؤات بالمستقبل ومئات وآالف السنين قبل
حدوثها ،فمن نيته وهكذا سوف تفهم ،أنه هو هللا ،ولكن له هناك ال األخرى ،و "أنه هللا" فقط ،يمكن أن يرى في المستقبل بدقة  .٪ 100وهذا ما

يفعله لتظهر لك أن ما يقوله صحيحاً ،وكل شيء آخر أن كنت قد تعتقد أنك تعرف من وقتك الحياة لعبادة تحت "اإلنجيل" الشيطان كاذبة ،في الواقع
زائفة .نؤمن بما قال هللا يقول لك .إذا ما كنت تعتقد أن ال تكون مدعومة بالعبارة اإلنجيل ،ثم أنها كاذبة.
تذكر :الحقيقة البديهية هللا ،إذا تكلم هللا فإنه هو الحقيقة .إذا كان هللا لم يتكلم عليه ،ثم أنها كذبة.

عالقة حميمة
وفي هذا الوقت ،أود أن أقدم اقتراحا قد يؤدي إلى عواقب هامة لك كما يمكنك البحث عن عالقة شخصية وحميمة مع هللا .كنت قد ذهبت
من خالل العمل الشاق لجلب لك هذا الفهم لحقيقة هللا كما وردت في الكتاب المقدس ،ولكن تذكر :هللا يريد أن يكون الشخصية والعالقة الحميمة مع
لكم ،هو لذلك  behoovingلكم أن يمكنك البحث والدراسة ،وكذلك .إذا كان لديك  peekedاهتمامك بشيء ما بينت لك ،والبحوث أنه أبعد مما
فعلت .وبهذه الطريقة يمكنك أيضا سوف تسعى هللا جد.
أولئك الذين تسعى لي مبكرا( ،جد) ،وسوف تجد لي .األمثال 08:17

تذكر :الكلمة جد يعني أنه يجب دراسة والبحث عن إجابات نفسك ،بالنسبة لي للقيام بجميع األعمال ويمكنك ببساطة قراءة كلماتي،
يقلقني لك سوف ال وفاء بمتطلبات هللا التي كنت تسعى له شخصيا ب.

تعد نفسك للغفران
إذا كنت لم تكن قد فعلت ذلك أصالً ،واقترح أن تأخذ القلم في يد ،وتقديم قائمة بجميع خطاياك أنه يمكنك أن تذكر ،من عام يمكنك .هذه
المعلومات هي شخصية بين لك وهللا ،وال ينبغي أن تكون مشتركة مع أي شخص آخر ،وال حتى الزوج الحبيب ،األم ،األب ،أو األخوة واألخوات.
هذا شخصية بين لك وهللا ،وفي اإلبقاء عليه سر شخصية بين لك وهللا ،تبدأ الخطوة األولى نحو إقامة عالقات شخصية وحميمة مع هللا ،خالقك.
بمجرد اكتمال القائمة ،وإحياء ذكرى خطاياك مقدمة لعقلك ،وقتا ً للتوبة تلك الذنوب ،وتعرف في قلبك أن كانوا في الواقع خطايا ضد
قوانين هللا .مرة كنت قد قدمت توبة القلبية من خطاياك ،ثم في الصالة إلى هللا ،أطلب منه المغفرة.
مرة مما كنت قد مذل نفسك قبل المنشئ الخاص بك ،ونصلي له إعطاء فكرة عن ما هو له الحقيقة والفهم حتى يتسنى لك معرفة الحقيقة
عندما ترى.
اسأل هللا أن تقودك في اتجاه الدراسة التي يريد لك أن تأخذ ،وعندما قال أنه يعطيك االتجاه ،اتبع كما يدير ،وليس كما تقرر .في هذا
الصدد ،سوف تبدأ بعد ذلك فهم هو هللا ،والذي كنت ،وما هو الغرض كان هللا له لتتمكن من القيام بالنسبة له .كل ما عليك القيام به ،وكل ما كان
يظهر لك ،لغرض إعطاء المجد له ،وهللا .عند إعطاء المجد هلل أنه سوف المتدرب تمجيد لك.
قبل أن يمكنك االستمرار في قراءة الدرس التالي ،اقترح عليك قراءة الكتاب بأكمله دانيال من الكتاب المقدس الخاص بك أوالً .كما كنت
تقرأ ،المتاحة لديك قلم ولوح ،حتى أنه عندما تقرأ شيئا أنت ال تفهم ،يمكنك كتابة السؤال (ق).

تذكر :طرح األسئلة المتوقع منكم باهلل ،إال من خالل طرح األسئلة أنه يمكن أن توفر لك مع اإلجابات .األمر متروك لك لتقرر إذا كنت
التوقف عن القراءة ،والبحث عن الجواب ،أو االنتهاء من قراءة دانيال ،ثم ابحث عن أجوبة هذا األخير .واقترح هذا األخير ،ألن هللا سيعطي لك
اإلجابة على أسئلتك كما يطيب له للقيام بذلك ،وكما يرى أنها ذات صلة باتجاه بلده.

هللا يفسر الكتاب المقدس لك
ذلك سوف نعرف ،هللا يفسر "كتاب دانيال" ،فضال عن الكثير من بقية الكتاب المقدس لك ،أنت فقط تحتاج إلى التحلي بالصبر وسيتم
الكشف عن األجوبة على األسئلة الخاصة بك ،ومع ذلك ،عندما كنت تأخذ من الوقت لكتابة األسئلة ،كما أنها تأتي لك ،ثم سيتم منحك الفكر لما كنت
تدرس  ،حتى عندما يتم اإلجابة عن السؤال الذي سوف يتعرف عليه كإجابة على سؤالك ،بينما إذا لم يطلب منك السؤال ،سوف ال تعرف أن هللا
اإلجابة على أي من األسئلة الخاصة بك.

