الدرس 16
اإلمبراطوريات العظمى األربع للرجل
في مراجعة الدرس  ،15هللا يخبرنا عن طريق له النبي دانيال ،أنه ستكون هناك أربع اإلمبراطوريات العظمى البشري.

على و  irstاإلمبراطورية
وأنشئ حوالي  605قبل الميالد اإلمبراطورية البابلية ،ونحن نعرف من التاريخ وهو غزاها الفرس عام  539قبل الميالد .ولذلك يستمر
"اإلمبراطورية البابلية" فقط  66عاماً .ال تخلط بين هذا مع دولة مدينة بابل وهذا كان قوة إقليمية ،الذي كان قائما على هذا النحو لمئات من السنين،
ولكن عندما أصبح نبوخذنصر الملك وأنه المبينة لقهر العالم المعروفة بأسره وفي الواقع فعله.

اإلمبراطورية الثانية
اإلمبراطورية الفارسية ،إمبراطورية رجل عظيم الثانية ،ونعرف من التاريخ أن يوضع مع االستيالء على "اإلمبراطورية البابلية" عام
 539قبل الميالد وتستمر في حتى بدوره غزاها اإلغريق في  331قبل الميالد .ولذلك يستمر اإلمبراطورية الفارسية  208سنوات.
مع هذه المعرفة من اإلمبراطوريات األولى والثانية ،نحن يمكن استقراء من التاريخ ما ستكون عليه اإلمبراطوريات القادمتين.

اإلمبراطورية الثالثة
اإلمبراطورية اليونانية ،إمبراطورية كبيرة ثالث رجل ،ونعلم من التاريخ أنها أنشئت عندما غزا اإلمبراطورية الفارسية في  331قبل
الميالد اإلسكندر األكبر ،ويستمر لسنوات  163عندما يتم تجاوز باإلمبراطورية الرومانية في  168قبل الميالد.

اإلمبراطورية الرابعة
اإلمبراطورية الرومانية ،أنشئت في  168قبل الميالد ،وعلى الرغم من أنه هو غزا ابدأ أنها تقع بعيداً عن الفساد البيروقراطي .كما نعلم
من التاريخ أن اإلمبراطورية الرومانية انقسمت نصفين ،اإلمبراطورية الرومانية الشرقية واإلمبراطورية الرومانية الغربية ،ثم  476ميالدي عندما
أقيل من منصبه مدينة روما وكان أهلك الحكومة اإلمبراطورية ،هو أن اإلمبراطورية الرومانية الغربية قد وصلت إلى نهايتها.
عندما يتلقى دانيال رؤى النبوءة ،يعطي هللا هذه المعلومات ليس كما عاش التاريخ فعال النظر مرة أخرى في ما يمكن أن نفعله ،ولكن
كتاريخ بعد أن تتحقق.

تذكر :هللا كشف هذه اإلمبراطوريات األربع لدانيال خالل حياته من حوالي  600قبل الميالد إلى  550قبل الميالد .بوجود دانيال الكتابة
أسفل هذه النبوءات أخبرنا هللا وبالتالي من األحداث في المستقبل ،ومئات وآالف السنين قبل ما حدث فعال .أطلب منكم ،الذين يمكن أن ينبئ
األحداث حتى اآلن في وقت مبكر لكن "هللا الخالق"؟

الرسم البياني لالمبراطوريات األربع
ما يلي مخطط لمساعدتك لمعرفة تسلسل الممالك وتحدث في رؤية الملك نبوخذنصر التمثال والمعادن التي تعزى إلى كل "اإلمبراطورية
رجل".
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آلة إال هللا
لماذا هللا يقول لنا األحداث المقبلة في تاريخ البشرية؟
يوجد آلة واحد فقط ،وفي هذه النبوءات المستقبلية اإلمبراطوريات ،هللا يعطي دليالً على أنه هو "من خلق هللا" .من آخر ولكن "هللا خلق"
له القدرة على رؤية في المستقبل بنسبة  ٪ 100من الدقة؟ أي إنسان لديه القدرة على رؤية حتى يوم واحد في المستقبل مع أي نوع من الرؤية
الحقيقية ،إال إذا كان هذا اإلنسان يرد له رؤى من هللا أوالً.

عرض هذه األحداث في المستقبل ،ويقول لي أن هللا هو مما يجعلها واضحة لجميع الذين ليسوا من المكفوفين ،وأن هللا هو الحقيقي ،أن
كان هللا موجود ،وأنه هللا يشارك بنشاط في إعطاء الحقائق لمقابلة يكمن الشيطان .وهذا أيضا دليل إلثبات أن هللا هو مؤلف كتب الكتاب المقدس،
وأن أولئك الرجال الذين تحده الكلمات ،حيث قنوات لكلمات هللا على الصفحات الموجودة في الكتب .الذين تحده الكلمات ليسوا أولئك الذين تكلموا
الكلمات .يتم تعريف نبي هللا  ،واحد من خالل منهم يتحدث هللا.
في مواصلة الدروس هللا ،ال أريد الخوض طويالً في فصول "الكتاب دانيال" التي ليس لها تأثير مباشر على هوية مكافحة المسيح ،ولكن
التشجيع على قراءتها وفهمها.

المعبود في نبوخذنصر الذهبي
نبوخذنصر الملك قدم صورة ذهب ،واالرتفاع الذي كان المقياس ألستون ،واتساع نطاق منه ستة المقياس :أنه إعداده في سهل دور ًا ،في
مقاطعة بابل .دانيال 3:1

على الرغم من أن الملك نبوخذنصر قد أثبتت أن "هللا خلق" هو هللا الحقيقي الوحيد ،جانب المعرفة دانيال الحلم الملوك ،وله تفسيره،
يواصل الملك العبادة بلده اآللهة الوثنية .حتى ولو ثبت الملك دانيال أنه نبوخذنصر على الملك ،ألن هللا جعله الملك ،وأن يجلس على عرش
إمبراطورية قوية ،من دواعي سروري هلل ،الملك ال يزال ينكر هللا ونظرا لبلده الغرور والغرور ترى أن كل الذي قام به ،بيده والطاقة الخاصة ،
وال عالقة له بإرادة أي هللا.

أمر "الحضور التفاني"
"ثم نبوخذنصر" الملك أرسل إلى جمع األمراء والحكام ،والنقباء ،القضاة ،الكنوز ،المستشارون ،العمد ،وجميع حكام المقاطعات ،أن يأتي
إلى تفاني الصورة نبوخذنصر الذي أنشأ الملك .دانيال 3:2

واآلن بعد أن اكتمل هذا التمثال الذهبي العظيم ،الملك يدعو جميع حكام "اإلمبراطورية البابلية" يكون حاضرا في تفاني تماثيل .واقترح
أن الملك حصلت الفكرة للتمثال من تمثال معدني متعدد من حلمه.

كل المطلوب إلعطاء العبادة لتمثال
ثم األمراء والحكام ،ونقباء والقضاة ،وأمناء الصندوق ،المستشارون ،العمد وجميع حكام المقاطعات ،تم جمع معا منعزلة تفاني الصورة
التي أنشأت نبوخذنصر الملك؛ وأنها وقفت أمام الصورة التي أنشأت نبوخذنصر .ثم هيرالد بكى بصوت عال" ،لك هو أمر ،ويا الناس واألمم
واللغات ،أنه في وقت ما كنتم سماع الصوت في البوق والناي والقيثارة ،ساكبوت ،السنطور ،والسنطور وجميع أنواع الموسيقى ،يي تسقط وعبادة
الصورة الذهبية التي قد خلت إعداد نبوخذنصر الملك :دانيال 5-3:3

لقد مرت ثالثة وعشرون سنة منذ الملك قد حلم بشأن تمثال متعدد المعادن .وكان الملك من هذا الشاهد إلى العديد من معجزات هللا ،مثل
أن اقتناع آخر أن هللا الحي الغيب الحقيقي ،وقد شيدت السلطة على األرض ،ولكن نبوخذنصر في الغطرسة والكفر تمثال كبير مصنوع من الذهب،
ثم قاد أن جميع المسؤولين الحكوميين له كانت تنحني وتقديم العبادة لهذا التمثال الذهبي.

عقوبة لعدم إعطاء العبادة
واوتي فاليث ليس هبوط ًا ووورشيبيث يجب أن يلقي نفس الساعة في خضم حرق الفرن الناري .لذلك في ذلك الوقت ،عندما سمع جميع
الشعب صوت كورنيت الناي والقيثارة ،ساكبوت ،السنطور ،وجميع أنواع الموسيقى وجميع الناس واألمم واللغات ،سقط ويعبد الصورة الذهبية أن
نبوخذنصر الملك قد وضع المكياج .دانيال 7-3:6

هذه عقوبة قوية سيؤدي إلى أي شخص ال يعرف "هللا الحي" ،لتسقط وإعطاء العبادة لهذا التمثال مصنوع من الذهب على أيدي الحرفيين
البشرية.

المتهمين اليهود
عاديون في ذلك الوقت بعض الكلدان جاء القرب ،واتهم اليهود .تكلم وقال أن نبوخذنصر الملك" ،يا ملك ،ويعيش إلى األبد .أنت ،يا ملك،
يمتلك بمرسوم ،أن كل رجل أن تستمع إلى الصوت في البوق والناي والقيثارة ،ساكبوت ،السنطور ،ووالسنطور ،وجميع أنواع الموسيقى ،تقع
أسفل وعبادة الصورة الذهبية :كما أوتي فاليث ليس هبوط ًا ووورشيبيث ،أنه ينبغي أن يلقي في خضم فرن حرق الناري .وهناك بعض اليهود الذين
أنت يمتلك مجموعة على شؤون مقاطعة بابل ،شدرخ ،ميشخ ،وأبيدنيجو؛ هؤالء الرجال ،يا ملك ،وقد ال ينظر إليك :أنها تخدم ال خاصتك اآللهة،
وال عبادة الصورة الذهبية التي أنت يمتلك إعداد .دانيال 12-3:8

وقد شيدت نبوخذنصر تمثال ذهب ثم أوامر اإلطالق للعبادة .ثالثة من رفاقه دانيال؛ شدرخ ،ميشخ وأبيدنيجو ،الذين هم أيضا العبيد
العبرية ،مثل دانيال رفض تنحني وعبادة هذا اإلله كاذبة .الكتاب المقدس ال يقول لنا أين دانيال خالل هذا؛ ولذلك قال أنه ال يبدو بصورة مباشرة.

غضب الملوك
"ثم نبوخذنصر" في الغضب والغضب أمر بإحضار شدرخ وميشخ وأبيدنيجو .ثم أحضروا هؤالء الرجال أمام الملك .ثم نبوخذنصر كلم
وقال لهم" ،هل صحيح ،يا شدرخ ،ميشخ ،وأبيدنيجو ،ال أنتم تخدم بالدي اآللهة ،وال عبادة الصورة الذهبية التي قد أنشأت؟" دانيال 14-03:13

تذكر :نبوخذنصر هو ملك "اإلمبراطورية البابلية" وكلمته هي القانون ،وحتى عندما يقول لك تنحني وإعطاء العبادة لتمثال ،مطلوب
منك أن تفعل ذلك ،وعدم القيام حتى يصل إلى نفس الشيء مثل الخيانة ضد الملك.
هللا "الوصية األولى" تنص على أن أردنا وضع ال هللا األخرى أمام "هللا الخالق" .الصالحين من المراقبين لشريعة هللا ،أن رفاقه الثالثة
اختر واالحتفاظ "وصية هللا" أو إعطاء الطاعة للملك والعبادة إعطاء صورة المتجمدة وصنما.

إثبات الوالء عرضت
اآلن إذا يي تكون جاهزة في وقت ما يي سماع الصوت في البوق والناي والقيثارة ،ساكبوت ،السنطور ،والسنطور وجميع أنواع
الموسيقى ،يي تسقط وعبادة الصورة التي أنا جعلت؛ وكذلك :ولكن إذا كنتم العبادة ال ،يي أن يدلي ساعة نفسه في خضم فرن حرق الناري؛ وهو أن
هللا يسلم لك من بين يدي؟ " دانيال 03:15

وهذا ليس فقط عرضا ً بإعطاء ثالثة صحابة دانيال فرصة إلثبات أنهم هم من الموالين للملك ،ولكن أيضا تحديا ضد "من خلق هللا".
نبوخذنصر تتحدى هللا أن يثبت سلطته إلنقاذ هؤالء الثالثة الذين يقدمون العبادة له مرة أخرى.

إعالن نية
شدرخ وميشخ وأبيدنيجو ،أجاب وقال للملك" ،يا نبوخذنصر ،لم نكن حذرين لإلجابة إليك في هذه المسألة .إذا كان يكون ذلك ،الهنا الذين
نخدمه م قادرة على نجنا من الفرن الناري مشتعلة ،وأنه سوف يسلم لنا الخروج من يد ملكك ،يا ملك .ولكن إذا لم يكن كذلك ،فإنه يعرف منعزلة
إليك ،يا الملك بأننا لن يخدم خاصتك اآللهة ،ال عبادة الصورة الذهبية التي أنت يمتلك إعداد .دانيال 18-03:16

على الرغم من أن الملك نبوخذنصر قد أثبتت أن "هللا خلق" هو هللا الحقيقي الوحيد ،جانب المعرفة دانيال الحلم الملوك ،وله تفسيره،
يواصل الملك العبادة بلده اآللهة الوثنية .حتى ولو ثبت الملك دانيال أنه نبوخذنصر على الملك ،ألن هللا جعله الملك ،وأن يجلس على عرش
إمبراطورية قوية ،من دواعي سروري هلل ،الملك ال يزال ينكر هللا ونظرا لبلده الغرور والغرور ترى أن كل الذي قام به ،بيده والطاقة الخاصة ،
وال عالقة له بإرادة أي هللا.
ثالثة من رفاقه دانيال هي أمر إعطاء العبادة "تمثال الذهب" أحد اآللهة الوثنية كثير من بابل ،ولكن يقولون الملك على وجهة أنها ترفض
أن يكون خطيئة ضد هللا بهم" ،لخلق هللا" .التالي يكشف عن اإليمان بأن هذه الثالثة قد ،أن سوف يعرفون الموت بدالً من تكفر ضد هللا األب.
الكتاب المقدس ال يقول لنا أين دانيال خالل هذا؛ ولذلك قال أنه ال يبدو بصورة مباشرة.

لم نكن حذرين لإلجابة إليك في هذا الشأن
كنت حذراً عند األعذار أو في محاولة لتجنب مواجهة في بعض الطريق .ما يقوله هؤالء الثالثة أنها ال تحاول كن حذراً ،سيتكلم
ضمائرهم بغض النظر عن العواقب.

هللا نجنا من الفرن الناري حرق
الثالثة وهم من االعتقاد بأن هللا سيتم تسليمها من وفاة التي ألقيت في فرن ،إذا كانت هذه هي إرادة هللا للقيام بذلك .هؤالء الثالثة قد ال تقلق
ألنف سهم ألنهم يعرفون أنه إذا يسر هللا أن أنهم ال يموتون ،وأنهم سوف يحمي هللا ،أو إذا لم يكن السرور هللا إلبقائهم على قيد الحياة ،أنهم يعرفون أن
ال يزال يعرفوا الحياة طالما أنهم البقاء مخلصين إليمانهم باهلل .كم منكم الذين يشاهدون هذه الكلمات ،ويكون هذا النوع من اليقين في ايمانكم هللا
خلق؟

وسيلقي هللا لنا
مرة أخرى أنها تكرار اعتقادهم بأن "هللا خلق" بحماية لهم .وهذا اإليمان بالقدر الكامل من قدرات الشخص .يمكن أن تعطي خيار تقديم
العبادة لهذا "التمثال الذهب" أو يجري ألقيت في فرن جعل هذا خيار؟ أود أن أعتقد أنني سوف ،ولكن ما لم يتم اختبار نحن فعال ،هو األمل الوحيد،
دون أي ضمانات حقيقية.

ونحن لن يخدم خاصتك اآللهة الوثنية
هل تعتقد أن الملك سيعطي هؤالء الزمالء أي رحمه أو االحترام بسبب التزامهم هللا؟ على الرغم من أن الملك قد شهد مباشرة القوة "من
خلق هللا" ،أنه ال يزال يحاول يخترع آلة لبلده ،أحد أنه يمكن أن تتحكم ،ال أحد لديه السيطرة عليه.

الفرن الناري
ثم نبوخذنصر مليئة بالغضب ،وتم تغيير شكل له محيا ضد شدرخ وميشخ وأبيدنيجو :ذلك أنه كلم ،وقاد أنهم ينبغي أن حرارة الفرن واحدة
سبع مرات أكثر مما كان متعود تكون ساخنة .وقال أنه تحت قيادة الرجال األقوياء أكثر في جيشه لربط شدرخ وميشخ وأبيدنيجو ،ويلقي بها في
الفرن الناري حرق .دانيال 20-03:19

غضب مع ثالثة أصدقاء دانيال ،الملك األوامر لهم لطرح في فرن .كما ترون من الدراسة الخاصة بك من "كتاب دانيال" ،هللا يعطي
الحماية للثالثة .الملك يستخدم للحصول على طريقته ،وعندما يقول بذلك ،وأنه يتوقع أن يتم إنجاز ذلك .لهؤالء الثالثة ،الذين هم العبيد اليهود ،أن
يقول الملك لوجهة أنها ترفض أمر من الملك ،بعد كل شيء جيدا أنه ببساطة ال يمكن السكوت عليها.

يموت الرجال األقوياء
ثم هؤالء الرجال كانت ملزمة في ردائها وعلى هوزن ،وعلى القبعات ومالبسهم األخرى ،وكان يلقي في خضم حرق الفرن الناري.
ولذلك ألن وصية الملك كان عاج ً
ال ،والفرن تتجاوز الساخنة ،شعلة النار عدد كبير الرجال الذين تولي شدرخ وميشخ وأبيدنيجو -دانيال 22-03:21
كي تثبت لنا أن هذا الفرن كان حار جداً في الواقع ،يخبرنا هللا أن أولئك الرجال الذين ألقوا الثالثة في الفرن هلكوا أنفسهم من الحرارة كما
ألقوا الثالثة .وهذا يعطي دليالً ويشهد على قوة الرب الهنا.

داخل الفرن الناري
 ،وهؤالء الرجال الثالثة ،شدرخ وميشخ وأبيدنيجو ،سقط منضم في خضم حرق الفرن الناري .دانيال 03:23

الثالثة هي في الواقع ألقيت الفرن على الرغم من أن أولئك الذين ألقوا بهم في هلك من الحرارة منه.

هللا يحمي أطفاله الذين يحبونه
ثم نبوخذنصر الملك كان أستونيد ،وارتفع في العجلة ،وكلم ،وقال في معزل عن المستشارين" ،ال نحن يلقي الرجال الثالثة ملزمة في
خضم النار؟" أجاب وقال الملك" ،صحيح ،الملك س ".دانيال 03:24

ومن الواضح أن الملك قرر الشهود الثالثة التي ألقيت في الفرن نفسه.
غضب مع ثالثة أصدقاء دانيال ،الملك األوامر لهم لطرح في فرن .كما ترون من الدراسة الخاصة بك من "كتاب دانيال" ،هللا يعطي
الحماية للثالثة .الملك ي ستخدم للحصول على طريقته ،وعندما يقول بذلك ،وأنه يتوقع أن يتم إنجاز ذلك .لهؤالء الثالثة ،الذين هم العبيد اليهود ،أن
يقول الملك لوجهة أنها ترفض أمر من الملك ،بعد كل شيء جيدا أنه ببساطة ال يمكن السكوت عليها.
كي تثبت لنا أن هذا الفرن كان حار جداً في الواقع ،يخبرنا هللا أن أولئك الرجال الذين ألقوا الثالثة في الفرن هلكوا أنفسهم من الحرارة كما
ألقوا الثالثة.
تذكر :وقد شهد نبوخذنصر المعجزات أن هللا يتجلى من خالل دانيال ،ألنه يعلم بقوة هللا ،بعد ،في غطرسته ال يزال يضع نفسه في
صراع مباشر مع هللا ،أوالً في وجود "التمثال هللا" بناؤها ،وثم تطالب بأنه حتى أولئك الذين يتعبدون "هللا سبحانه وتعالى" يجب أيضا عبادة هذا
اإلله الوثني.

أربعة في الفرن
أجاب وقال" ،لو ،أرى الرجال األربعة فضفاضة ،سيرا على األقدام في خضم الحريق ،ولديهم ال أذى؛ والنموذج الرابع يشبه ابن هللا ".
دانيال 03:25

إلى استغراب الملك ومستشاريه الذين حضروا ،الثالثة اعتبرت ،مع رجل رابع (مثل ابن هللا) ،وفي خضم لهيب الفرن دون أذى من
اللهب والحرارة ،في أن ينظر إليها من قبل الملك يتجول داخل الفرن.

قوة هللا
ثم جاءت قريبة من الفم لحرق الفرن الناري ،وكلم نبوخذنصر ،وقال "شدرخ ،ميشخ ،وأبيدنيجو ،أنتم عبيد هللا العلي ،تأتي إليها ،ويأتي
هنا ".ثم خرج شدرخ وميشخ وأبيدنيجو ،في خضم الحريق .دانيال 03:26

عندما كانوا ثم خرج من الفرن ،جميع الحضور قد دهش في أن المالبس هي عاهرة وال حتى في أي شكل من األشكال بأضرار بسبب
الحريق ،وال لديهم رائحة الدخان عليها.

معجزة هللا
واألمراء والحكام ،والنقباء ومستشاري الملك ،يجري جمعها معا ،ورأى هؤالء الرجال ،وعلى جثثهم النار ليس لها سلطة ،ولم يكن شعر
رؤوسهم قعت ،أيا كانت تلك المعاطف اتهم ،وال رائحة الحريق قد مرت عليها .دانيال 03:27

مع هذه المعجزة التي شهدت بالملك ،جنبا إلى جنب مع تلك المتعلقة بحلمه في أن دانيال أعطت معنى ل ،نبوخذنصر الملك بدأت أخيرا
لرؤية وقبول "هللا الحقيقية" ،ولكن مثل "فرعون مصر" مع موسى ،الملك لم يكن مقتنعا تماما.

كلمات نبوخذنصر الخاصة
 4الفصل من "كتاب دانيال" ،لم يكتب بالكامل من دانيال ،ساهم الملك نبوخذنصر هذا الفصل مع بلده الكلمات واألفكار.

كلم "ثم نبوخذنصر" ،وقال" ،المباركة يكون آلة شدرخ ،ميشخ ،وأبيدنيجو ،الذين قد خلت أرسل له المالك ،وتسليم خدامه أن يثق به ،وقد
تغيرت كلمة الملك ،وأسفرت عن أجسادهم ،أنهم قد ال يخدم ال عبادة أي هللا ،باستثناء بهم هللا .دانيال 03:28

في هذه اآلية ،هو االعتراف بالملك نبوخذنصر قوة أن "هللا خلق" ،حتى على فرن ناري ،إلنقاذ أرواح أولئك الذين يثقون به.

لذلك اجعل مرسوما" ،أن كل الشعب واألمة ،واللغة ،التي يتكلم شيئا خاطئا ضد آلة شدرخ وميشخ وأبيدنيجو ،يجب أن تقطع قطع ،ويتخذ
منزلهم مزبلة :ألنه ال يوجد غيرها هللا التي يمكن أن تقدم بعد هذا النوع .دانيال 03:29

مع االعتراف بهذا يظن أنه سيحول الملك لعبادة "اإلله الحقيقي" ،ولكن سيكون من الخطأ.
ثم عزز الملك شدرخ ،ميشخ ،وأبيدنيجو ،في مقاطعة بابل .دانيال 03:30

على الرغم من أن الملك تعزز هذه ثالثة ،أعتقد أنه بسبب الخوف من ربهم وغير ذلك الكثير أن الملك لديه أي نية في معيشة واحدة هللا.
تذكر :الملك يعطي العبادة آللهة مختلفة كثيرة ،حتى إلضافة أخرى إلى القائمة ليست صفقة كبيرة للملك.

إعطاء المجد هلل عالية
نبوخذنصر الملك ،وحتى جميع الناس واألمم واللغات ،الذي يسكن في كل األرض؛ أن ضرب السالم لكم .اعتقدت أنه من الجيد أن شو
عالمات وعجائب الدنيا التي خلت أنزل هللا عالية تجاه لي .كيف كبيرة عالمات له! وكيف األقوياء له عجائب! مملكته مملكة أبدية ،وأن السيادة من
جيل إلى جيل .دانيال 3-4:1

الملك نبوخذنصر بعد مقاومة "من خلق هللا" أوالً وثم تأتي إلى إدراك أن هللا هو حقيقي وله سلطة على الرجال ،تقرر أن تعطي سردا لما
أصاب هللا عليه ،حيث أن األجيال المقبلة سوف نعرف اعتناقه من مصلين من اآللهة الوثنية مصلين "من خلق هللا".

حلم آخر
نبوخذنصر كان الباقي في األعمال المتعلقة باأللغام في البيت ،وازدهار في بالدي القصر :رأيت حلما مما جعلني خائفة ،واألفكار عند
سريري ورؤى رأسي المضطربة لي .ولذلك بذل مرسوما يقضي بإحضار جميع حكماء بابل قبلي ،ذلك أنها قد تجعل معروف لي تفسير الحلم.
دانيال 6-4:4

في حلم تمثال معدني متعدد ،كشف هللا نبوخذنصر ومن خالله لك ولي ،وخط الزمن في تاريخ اإلمبراطوريات العظمى األربع وثم األمم
العشرة التي ستنشأ من ت لك أربعة .مع هذا الحلم ،الملك الخوف مرة أخرى ،وأود أن نفترض ،أن اآلن بعد أن تم تحويل الملك إلى عبادة "هللا واحد
صحيح" ،أن حريصة على معرفة معنى هذا الحلم الجديد.

يتم استدعاء دانيال أمام الملك
ثم جاء في السحرة والمنجمين والكلدان ،والكهان :وقلت الحلم المعروضة عليها؛ بل أنها ال تجعل معروف لي تفسير منه .ولكن في األخير
جاء دانيال في قبلي ،كان اسمه بيلتيشازار ,وفقا السم إلهي ،والذي هو روح اآللهة المقدسة :وامامه وقلت الحلم ،قائال" ،يا بيلتيشازار ،ماجستير
السحرة ،ألنني أعرف أن روح اآللهة المقدسة في إليك ،وال يخفي على أحد تروبليث إليك  ،أخبرني رؤى حلمي الذي رأيته ،والتفسير منه .دانيال
9-4:7

الملك يقول كل من الكهان األخرى ،لكنها غير قادر على إدراك معنى الحلم ،حيث الملك يطلب دانيال ويقول له الحلم.

تأخذ

مالحظة :هذا الحلم من شجرة األقوياء يحدث حوالي  10سنوات بعد الحلم األول بشأن تمثال معدني متعدد.

شجرة األقوياء
وهكذا كانت رؤى رئيس منجم في سريري؛ رأيت ،وها ،شجرة في وسط األرض ،وارتفاع منه كان كبيرا .الشجرة نمت ،وكان قويا،
ووصلت إلى ذروة منه منعزلة السماء ،وعلى مرأى منه إلى نهاية كل األرض :يترك منه كانت عادلة ،وثمرة منه الكثير ،وفي أنه كان اللحوم
للجميع :وحوش الحقل الظل تحته ،والطيور السماء بإسهاب في الفروع منه  ،وكان بنك االحتياطي الفيدرالي اللحم كل ذلك .دانيال 12-04:10

الملك حلم آخر ،ومرة أخرى ال يوجد أخرى ولكن دانيال قادراً على تفسير .في هذا الحلم ،يرى الملك شجرة كبيرة نمت قوية ووصلت
إلى حد السماء .الشجرة كان مليئا بالفاكهة ،وأعطت الظل لوحوش الحقل ،وأدلى الطيور أعشاشها في فروع منه.

قطع هذه الشجرة
أنا رأيت في رؤى رأسي على سريري ،وها ،مراقب والكرسي أحد نزل من السماء؛ بكى بصوت عال ،وقال ومن ثم" ،هو أسفل
الشجرة ،وقطع له فروع ،والتخلص من أوراق له ومبعثر بلده الفاكهة :اسمحوا البهائم االبتعاد من أسفل ،والدجاج من له فروع :دانيال 14-04:13

هذه الشجرة رمزية "اإلمبراطورية البابلية" ،وكل ذلك جعل منزلهما في الشجرة العديد من الشعوب واألمم التي جزء من تلك
اإلمبراطورية .في هذا الحلم ،وتطالب هللا أن يكون قطع هذه الشجرة (اإلمبراطورية البابلية) .وهذا تحذير من هللا إلى نبوخذنصر كل ما الذي أنجزه
في إقامة هذه اإلمبراطورية على وشك أن تؤخذ بعيداً عنه ،إذا كان عدم إزالة نفسه من اآللهة الكاذبة ،وتعطي العبادة "من خلق هللا".

ترك جذع
ومع ذلك ترك السيجارة من له جذور في األرض ،وحتى مع عصابة من الحديد والنحاس ،في العشب العطاء في هذا الميدان؛ وليكن
الرطب مع ندى السماء ،واسمحوا له جزء يكون مع البهائم في عشب األرض :دانيال 04:15

وهذا تنبؤ ألن الذي سوف يصيب الملك إذا أنه ال التوبة عن الذنوب .ترك السيجارة من له جذور في األرض ،و عقب السيجارة الشجرة،
ورمزية "ابن الملوك" ،بلشاصر.
حتى مع عصابة من الحديد والنحاس و هو رمزية التي ستكون قوة االبن الذي عقد في مكان دون قدرة على النمو أو التوسع .أرى هذا
كعالمة على أن "اإلمبراطورية البابلية" تحت االبن ستدخل في فترة من الركود.
واسمحوا له جزء يكون مع البهائم في عشب األرض :إشارة إلى نبوخذنصر ،وأنه سوف تتاح ألكل أعشاب األرض كما يفعل وحش من
الميدان.

قلب الوحش
واسمحوا أن قلبه يمكن تغييرها من الرجل ،واسمحوا قلب الوحش أن تعطي له؛ وتسمح بتمرير سبع مرات أكثر منه .دانيال 04:16

هللا هو إعطاء تحذير للملك أنه إذا كان عدم التوبة؛ أن هللا سوف يسبب أن الملك سوف تتحول إلى نوعا الحيوانات ،وسوف تنفق سبع
سنوات كوحش من الميدان.

وسوف هللا هي العليا
هذه المسألة بموجب مرسوم مراقبات ،والطلب بكلمة تلك المقدسة :بقصد أن الحي قد يعرفون أن معظم العالية روليث في مملكة الرجال،
وجيفيث أنه كان مرتكبوها سوف ،وستيته أكثر من ذلك أحط من الرجال .دانيال 04:17

ثم جاء مالكا من هللا وأمرت شجرة ألن خفض .المالك وذلك للكشف على نبوخذنصر أن بلده الغطرسة والالمباالة متعجرفة اإلله الحقيقي
والشعب الذي استبعد أكثر ،وكان يعاقب عليها ،وإظهار لكل الذين يسمعون هذه القصة ،وأن يعرفوا أن معظم العالية قواعد على ممالك الرجال،
ويعطي لمنهم أنه سيتم ،أولئك الذين سيكونون ملوك.

يسأل نبوخذنصر دانيال لتفسير
هذا الحلم ،أنا الملك نبوخذنصر شهدت .واآلن أنت" ،يا بيلتيشازار" ،تعلن تفسيرها forasmuch ،ككل الرجال الحكماء لبلدي المملكة
ليست قادرة على جعل معروف لي التفسير :ولكن أنت الفن قادرة؛ لروح اآللهة المقدسة في إليك .دانيال 04:18

ومن الواضح أن الملك لم يتم تماما تحويله ،حيث يعطي هللا الملك بعد تحذير حلم آخر لألمور في المستقبل.

دانيال فاجأ
وكان "ثم دانيال" ،وكان اسمه بيلتيشازار ,أستونييد لمدة ساعة واحدة ،وأفكاره المضطربة له .الملك كلم ،وقال ،اسمحوا بيلتيشازار ,ال
الحلم ،أو في تفسيرها ،والمتاعب إليك .أجاب بيلتيشازار وقال" :ربي ،الحلم أن لهم أن الكراهية إليك ،وتفسير منه ملكك أعداء" .دانيال 04:19

في البداية يجب أن يعتقد الملك أن دانيال بل كان غير قادر على تفسير الحلم ،ولكن دانيال كان في الواقع فاجأ ،عندما أدرك أن الحلم هو
التنبأ سقوط أعظم ملك العالم قد عرفتها ،نبوخذنصر.

شجرة كبيرة
الشجرة التي أنت سوسة ،الذي نما ،وقوى ،االرتفاع الذي بلغ منعزلة في السماء ،وعلى مرأى منه إلى كل األرض؛ وأوراق الشجر التي
كانت عادلة ،وثمرة منه الكثير ،وفي أنه كان اللحوم للجميع؛ وتحت الذي يسكن البهائم الميدان ،وعلى الفروع التي دجاجة السماء كان على السكن:
أنت  ،س الملك ،أن فن نمت وتصبح قوية :يزرع خاصتك العظمة ،وريتشيث حتى السماء ،وخاصتك دومينيون إلى نهاية األرض .هذا هو التفسير،
يا ملك ،وهذا هو المرسوم الصادر عن معظم العالية ،والتي هي تأتي عند ربي الملك :دانيال 24-04:20

في هذه اآليات دانيال هو توضح ما هي حلم الواردة حتى أن الملك سوف تعرف مقدما أن يعرف دانيال الحلم أيضا.

من دواعي سروري أن هللا
يقوم محرك إليك من الرجال ،وخاصتك مسكن يكون مع وحش الميدان ،وأنها تقدم إليك أكل العشب كالثيران ،ويجوز الرطب إليك مع
ندى السماء ،وسبع مرات يجب أن تمر عبر إليك ،حتى أنت تعرف أن األعلى روليث في مملكة الرجال ،وجيفيث أن كان مرتكبوها أنه سوف.
دانيال 04:25

دانيال يقول الملك أن هذا الحلم هو تحذير من هللا ،أنه إذا قال الملك ال نهاية له آثام أنه سوف تكون مدفوعة من شركة الرجال ،لمدة سبع
سنوات ،وأن كان الملك سوف يسكن مع وحوش الحقل ،حيث أنه يجوز أكل العشب ،كالقيام الثيران.

إدانة للملك
وفي حين أنها قيادة لترك السيجارة جذور األشجار؛ يكون بالتأكيد لك ،خاصتك المملكة بعد ذلك أنت سوف يكون على علم بأن القاعدة
السماوات .ولهذا السبب ،يا ملك ،اسمحوا لي المحامي مقبو ًال بمعزل إليك ،وكسر قبالة خاصتك آثام ببر ،وظلم ملكك بالرحمة  shewingللفقراء؛
إذا كان قد يكون إطالة الهدوء خاصتك .دانيال 27-04:26

في هذه اآلية ،هو يتوسل دانيال مع الملك أنه يسمع ويطيع إرادة هللا؛ سوف تأخذ هللا آخر له االنتقام بها عند الملك .دانيال أشبه بالثالثة
األخرى ،مليئة باإليمان أن "كلمة هللا" يجب أن يطاع ،وأنه سوف يعاقب أولئك الذين عصيان .ولذلك ،قال أنه يتوسل مع الملك التوبة له العداء هلل
والشعب من امبراطوريته.

غطرسة الملوك يفوز بها
كل هذا جاء على نبوخذنصر الملك .في نهاية مدة اثني عشر شهرا (نبوخذنصر) مشى في قصر مملكة بابل .الملك كلم ،وقال "ليس هذا
بابل العظيم ،أنني قد بنيت لمنزل المملكة التي قد بلدي القوة ،وعلى شرف جاللة الملك بي؟" دانيال 30-04:28

كما يمكنك يمكن انظر الملك لم تستجيب لإلنذار دانيال أو التوبة عن خطايا ضد هللا.

وأدان بكلماته الخاصة
أثناء الكلمة في فم الملك ،سقطت هناك صوت من السماء ،قائال" :يا الملك نبوخذنصر ،إليك ما يتحدث بها؛ هو غادر المملكة من إليك" .
دانيال 04:31

بعد حلم فيما يتعلق "شجرة كبيرة" ،وبعد سنة من الملك بينما كان يمشي في قصره ،بعباراته الخاصة تدين له لتحقيق هذا الحلم .لمدة سبع
سنوات يسأم الملك كما قال الحلم أنه سيكون.

هللا يعاقب نبوخذنصر
وأنها سوف تدفع إليك من الرجال ،وأن يكون المسكن خاصتك مع الوحش الحقل :أنها تقدم إليك أكل العشب كالثيران ،وسبع مرات يجب
أن تمر عبر إليك ،حتى أنت تعرف أن معظم العالية روليث في مملكة الرجال ،وجيفيث أن كان مرتكبوها أنه سوف .كان مدار نفس الشيء تف
عليها نبوخذنصر :وأنه كان مدفوعا من الرجال ،وأكل العشب كالثيران ،وجسده كان مبللة بندي السماء ،حتى أن الشعر قد نمت مثل ريش النسور،
وأظافره مثل مخالب الطيور .دانيال 33-04:32

ورغم جميع المعجزات وغيرها من األعمال هلل ينظر بعينيه ،كان نبوخذنصر الملك غير راغبة أو غير قادرة على االعتراف بقدرة هللا.
لغطرسته ونظرا ألن مما ال شك فيه أنه تأثر بالشيطان ،دفعت الملك عقوبة شديدة.

تقوم بإرجاع "العقل الملوك" له
وفي نهاية األيام أنا نبوخذنصر رفعت عيون األلغام حتى السماء ،وفهم األلغام عاد لي ،وأنا المباركة أكثر العالية ،وأشاد ،ويشرف عليه
الحي إلى األبد الذين دومينيون دومينيون األبدي ومملكته من جيل إلى جيل :والمشهورة جميع سكان األرض كشيء  :ويفعل طبق ًا إلرادته في
الجيش من السماء ،وبين سكان األرض :وال شيء البقاء يده ،أو يقول له" ،ما هو صانع أنت؟" دانيال 35-04:34

أنا على علم بالكتاب المقدس حيث يجعل هللا هذا عرض آخر لرجل واحد ،تأخذ إنسانيته بعيداً عنه مثل هذا .ال عجب أن جاء إلى الملك
صحوة اإليمان .ثم كان أن الملك نبوخذنصر بدأت عبادة هللا الحقيقي الوحيد .بعد أن أمضى سبع سنوات كوحش من الميدان ،لم يستأنف نبوخذنصر
كملك "اإلمبراطورية البابلية"؛ التي ذهبت إلى ابنه بلشاصر .نبوخذنصر ذهب إلى التقاعد ،لدراسة النصوص اليهودية القديمة وإعطاء العبادة هلل
خلق.

المجد هلل على ارتفاع
وفي الوقت نفسه عاد لي سبب لي؛ ومجد بالدي المملكة ،شرف األلغام وسطوع عاد لي؛ وسعى مجلس اللوردات بالدي وبالدي
المستشارون لي؛ وقد أنشأت في بلدي المملكة ،وتمت إضافة جاللة ممتازة لي .اآلن أنا نبوخذنصر ثناء وتمجيد وتكريم ملك السماء ،وكل الذي
يعمل بالحقيقة ،وأن كان الحكم :وتلك التي سيرا على األقدام في الفخر وأن تحط .دانيال 37-04:36

مع نبوخذنصر هذا هو االعتراف أن هللا األعلى وأن ملوك األرض للمادة في متعة هللا ،وإذا كانوا التمرد ضد هللا أن هللا سوف تعاقب
عليها.

غطرسة ابن
هذه األحداث تجري في جميع أنحاء  538قبل الميالد أو سبعة عشر عاما ً في عهد بلشاصر هو ابن نبوخذنصر .على الرغم من أن األب
قد أدركت أن الحماقة ويأتي عبادة "هللا سبحانه وتعالى" ،االبن الذي على علم بكل ما حدث بين والده وهللا ،ال يزال معاديا هلل واحد صحيح.

عيد الملوك
بلشاصر الملك وليمة عظيمة أللف له مجلس اللوردات ،وشرب النبيذ قبل ألف .بلشاصر ،البرهة أنه تذوق النبيذ ،أمر بإحضار السفن
الذهبية والفضية التي اتخذت والده نبوخذنصر من الهيكل الذي كان في القدس؛ أن الملك واألمراء له ،وزوجاته وله محظيات ،قد شرب فيها .دانيال
2-5:1

بلشاصر هو ابن الملك نبوخذنصر ،الذي يصبح الملك عندما كان والده مصابا ً بمرض الحيوان .بلشاصر وقد شهدت جميع المعجزات
التي شهدت والده ،ومع ذلك فال يزال غير مقتنع بقوة "لخلق هللا" .وأنا أرى هذا الموقف أخذ التحف المقدسة" ،المعبد اليهودي" ،واستخدامها بمثابة
أطباق لتناول وجبة له مع ضيوفه ،تجديف متعمد ضد هللا .أرى أنها طريقة الملوك الشباب إلظهار ازدراء متغطرس أن "هللا خلق".

سفن المعبد المقدس
ثم أحضروا السفن الذهبية التي أخذت من معبد بيت هللا الذي كان في القدس؛ والملك ،وله األمراء وزوجاته وله محظيات ،يشرب فيها.
دانيال 5:3

إذا كنت اذهب إلى "الكتاب هجرة" سوف تجد الوصف نظراً لصنع هذه السفن .وكانت هذه ليس الستخدامها من قبل أي شخص حفظ أن
المسيح لدى وصوله .وكانوا المقدسة والمقدسة للعبرانيين وغيرهم من المواطنين "دولة إسرائيل".

أعطى المجد لآللهة الوثنية
أنهم يشربون الخمر ،وأشاد باآللهة من الذهب ،والفضة من النحاس ،والحديد ،من الخشب والحجر .دانيال 5:4

في إظهار هذا االزدراء "من خلق هللا" ،أعطى البابليين مرة أخرى إهانة مباشرة والمقصود "من خلق هللا" .بإعطاء الثناء لجميع اآللهة
الوثنية األخرى ،وال "من خلق هللا" ،فإنها تكشف باالزدراء والكراهية لديهم هلل.

يد هللا
في نفس الساعة خرج أصابع اليد للرجل ،وكتب ضد أكثر من الشمعدان على جص حائط قصر الملك :والملك وشهد الجزء من اليد التي كتبت .دانيال
5:5
ثم تم تغيير مالمح الملك ،وأفكاره المضطربة له ،حتى أن كانت أطلق مفاصل له وزرة ،وركبتيه سموت واحدة ضد أخرى .دانيال 5:6

تم تغيير مالمح الملك ،وأفكاره المضطربة له .يعرف مالمح كلمة :هيچ ث وجه شخص ما ،أو التعبير عن ذلك ،أو رباطة الجأش
للشخص أو ضبط النفس ،أن أقول أن الملك الشاب أصبح خائفة جداً بمرأى اليد التي تظهر من فراغ ،والكتابة على الحائط .أنا ال أعرف عنك،
ولكن الذي سيضع الخوف إلى لي كذلك ،حتى إذا أنا قد أخطأ في عدم.
حيث أنه قد أطلق في مفاصل وزرة له ،طريقة لطيف للقول بأنه عابث نفسه ،بسبب له الخوف.
وركبتيه سموت أحد ضد آخر؛ فإنه يصبح خائفة جداً أن ساقيه لن تجري له لدرجة أن هزة ركبتيه ضرب ضد بعضها البعض.

تسمى الحكماء لشرح
الملك بكى بصوت عال جلب المنجمين والكلدان ،والكهان .والملك كلم ،وقال للرجال الحكماء في بابيلونج" ،شو لي تفسير منه ،يجوز
يعاقب قراءة هذا الكتابة ،والملبس مع القرمزية ،ولها سلسلة من الذهب حول عنقه ،وأن يكون الحاكم الثالث في المملكة .ثم جاء في الرجل الحكيم
للملك :بل أنها يمكن أن ال قراءة الكتابة ،كما جعل معروف للملك في تفسيرها .دانيال 8-5:7

عرف الحكماء الملك كتب باللغة ال على الجدار ،حيث لم يتمكنوا من تفسير ذلك.

وجاء الخوف لدى بلشاصر
ثم كان الملك بلشاصر المضطربة إلى حد كبير ،وتم تغيير له مالمح له ،وكان له مجلس اللوردات أستونيد .دانيال 5:9

ضع نفسك في مكان بلشاصر .أنت بعد طرفا فيها ،وتتمتع بنفسك ،ثم هذا الزيغ باطني من جهة رجل ينظر إلى بناء الجدار للغرفة .ال
ينظر إليه اليد فقط ،ولكن ثم يبدأ بكتابة شيء على الجدار ،ولكن في لغة التي لم تكن على دراية .لن يكون خائفا من الذكاء الخاص بك ،وكذلك؟

تقديم المشورة للملكة
اآلن الملكة ،سبب كلمات الملك وله مجلس اللوردات ،جاء إلى البيت اجتماعات والئم :وكلم الملكة ،وقال "يا الملك ،ويعيش إلى األبد:
اسمحوا خاصتك األفكار ال المتاعب إليك ،وال تدع خاصتك مالمح تغيير :هناك رجل في المملكة خاصتك ،بروح اآللهة المقدسة؛ وفي أيام خاصتك
األب الضوء والفهم ،والحكمة ،ومثل حكمه اآللهة ،ووجد له؛ منهم الملك نبوخذنصر خاصتك والده ،الملك ،أقول ،خاصتك األب ،أدلى سيد السحرة
والمنجمين ،والكلدان ،والكهان؛  forasmuchكما روح ممتازة ،والمعرفة ،وفهم ،تفسير األحالم ،و  shewingمن األحكام الثابتة ،وإذابة الشكوك،
عثر في دانيال نفسه ،منهم الملك المسمى بيلتيشازار :اسمحوا دانييل أن يسمى اآلن ،وأنه سوف شو التفسير .دانيال 12-05:10

مرة أخرى ،ال أخرى ولكن دانيال غير قادرة على تفسير تلك التي كانت مكتوبة بخط اليد بناء الجدار .ثم يتم استدعاء دانيال وقال أنه
يعطي هذا التفسير من جهة كتابة إلى ابنه نبوخذنصر لآلن الملك ،بلشاصر .وأنا من االعتقاد بأن ما كتب على الحائط "اليد هلل" كتب باللغة العبرية
القديمة ،ولهذا السبب دانيال يمكن قراءته وليس غيرها ما يسمى الحكماء.

يتم استدعاء دانيال
ثم أحضر دانيال أمام الملك .والملك كلم وقال منعزلة دانيال" ،أنت الفن أن دانيال ،الذي الفن ألطفال األسر يهوذا ،منهم الملك والدي
أخرجت من يهود؟ بل لقد سمعت من إليك ،أن روح اآللهة في إليك ،وهذا الضوء والفهم ووجدت الحكمة ممتازة في إليك .واآلن الحكماء،
المنجمين ،قد عرضت لي ،أن قراءة كتابة هذا التقرير ،وأن تجعل معروف لي تفسير منه :ولكن كان يمكن أن ال شو تفسير الشيء :وقد سمعت من
إليك ،أنت كانست تقديم تفسيرات ،وحل شكوك :اآلن إذا أنت كانست قراءة الكتابة ،والتعريف تفسيره لي  ،أنت سوف يكون الملبس مع القرمزية،
وسلسلة من الذهب حول عنقه خاصتك ،وسوف يكون الحاكم الثالث في المملكة .دانيال 16-05:13

حيث يمكنك االحتفاظ بهذا في السياق ،يحدث هذا الزيغ من يد هللا حوالي  538قبل الميالد ،أو حوالي  32عاما ً بعد نبوخذنصر حلم
"الشجرة األقوياء".

هو غزا بابل
ثم أجاب دانيال وقال أمام الملك" ،اسمحوا خاصتك الهدايا تكون لنفسك ،وتعطي مكافآت خاصتك إلى آخر؛ بعد سيتم قراءة الكتابة منعزلة
الملك ،والتعريف له التفسير .دانيال 05:17

في ما سبق ،يتناقص دانيال أي تعويض عن تفسيره لكتابات على الحائط.

هللا يذل بلشاصر الملك
يا أنت الملك ،هللا العلي أعطى نبوخذنصر خاصتك األب مملكة ،وجاللة ،والمجد ،والشرف :والجاللة أنه أعطى له ،وكل من الناس
واألمم واللغات ،ترتعد ويخشى أمامه :منهم أنه قال أنه عدد كبير؛ وسيكون منهم أنه أبقى على قيد الحياة؛ ومنهم أنه أقام؛ ومنهم أن وضعه .ولكن
عندما تم رفع قلبه ،وعقله تصلب في الفخر ،أطيح من عرشه صاحبة ،وأخذوا مجده منه :وأنه كان مدفوعا من أبناء الرجال؛ وقدم قلبه مثل البهائم،
وكان مسكنه مع الحمير البرية :أنها تتغذى منه على العشب مثل الثيران ،وجثته مبللة بندي السماء؛ حتى أنه يعرف أن حكمت هللا العلي في المملكة
من الرجال ،وأن كان أبوينتيث أكثر من ذلك كان مرتكبوها أنه سوف .وأنت ابنه "بلشاصر س" ،وقد ال مذل ملكك القلب ،أنت نوسة كل هذا؛ ولكن
قد رفعت نفسك ضد رب السماء؛ وجلبت هذه سفن منزله قبل إليك ،وأنت ،ومجلس اللوردات خاصتك وخاصتك زوجات ومحظيات خاصتك ،قد
شرب النبيذ فيها؛ وأنت قد أشاد اآللهة من الفضة ،والذهب ،والنحاس والحديد والخشب والحجر ،والتي أرى ال ،ال تسمع وال تعرف :وهللا في اليد
التي خاصتك التنفس ،والتي هي جميع طرق خاصتك ،يمتلك أنت ال تمجد :دانيال 23-05:18

حتى ولو كان ابنه نبوخذنصر في شهد ومعرفة حميمة باللقاء في والده مع "خلق هللا" ،قبلت بلشاصر الملك ابدأ أن سقوط والده بسبب
وجود هللا ،لكنه ببساطة جانبا عقل مريض رجل مختل.

تفسير دانيال
ثم كان الجزء من جهة أرسلت منه؛ وقد كتب كتابة هذا التقرير .وهذه هي الكتابة التي تم كتابتها ،ميني ،ميني ،الشركة المصرية
لالتصاالت ،Kel-يو-Phar-الخطيئة .دانيال 05:24

وهذا هو التفسير للشيء:
ميني؛ "أن هللا قد خلت مرقمة خاصتك المملكة ،واالنتهاء من إجرائه".
الشركة المصرية لالتصاالتKel-؛ "أنت الفن وزنه في األرصدة ،والفن وجدت الرغبة".
 Peالدقة؛ "خاصتك المملكة مقسمة ،ونظرا إلى الميديين والفرس" .دانيال 28-05:25

وعلى الرغم من حقيقة أن بلشاصر شهد المعجزات التي كان ينظر إلى والده ،قبلت االبن ابدأ أن عالمات ومعجزات من "هللا خلق".
واقترح أن السبب بلشاصر السفن المعبد التي جلبت إلى الطرف ،تم إعطاء إهانة مباشرة ومتعمدة هلل ،نظراً ألنه ال يعتقد أن هللا قد أي سلطة
لمعاقبته على أي أكثر من أي من اآللهة الوثنية األخرى التي كان يعبد من قبل البابليين.

دانيال يعطي الشرف
ثم قاد بلشاصر وأنها كست دانيال القرمزي ،ووضع سلسلة من الذهب حول عنقه ،وقدمت إعالنا بشأن إليه ،أنه ينبغي أن تكون المسطرة
الثالثة في المملكة -دانيال 05:29

حتى ولو انخفضت دانيال أي مدفوعات ،منح الملك شرف له حتى.
في هذا الحساب "عيد الملوك" ورؤية يد هللا ،هللا يريد أن نفهم الذين يدرسون هذه الكتابات ،نفوذ الشيطان على الملك نبوخذنصر وابنه
بلشاصر .كما ترون ،التأثير موجودة ولكن كانت سطحية في أحسن األحوال ،من خالل مسار اإلمبراطوريات الثالثة التالية للرجل ،وتأثير الشيطان
وستزيد من حق الرقابة على.

الفرس
في هذا الليل بلشاصر ملك الكلدان القتيل .وأخذت داريوس الوسيط في المملكة ،حول ثريسكوري ،وهما ،)62( ،ويجري سنة .دانيال
31-05:30

داريوس  Medeالملك على مدينة بابل ،فضال عن األراضي التي الدعوة الفرس بابل ،ولكن أريدك أن تفهم ،هذا داريوس  Medeليس
"ملك" اإلمبراطورية الفارسية أسرة كبيرة.
مع هذا يرد ثم التحقق أن الجزء الثاني من التمثال المعدني ،من نبوخذنصر في الحلم ،و "صدره من الفضة" ،وتمثيل رمزي
"اإلمبراطورية" الفارسية .Mede
وهناك العديد من المؤرخين الذين سوف يقولون أن هذا الحساب من "كتاب دانيال" في الخطأ ،مما يجعل الكتاب كامل "لدانيال" في
السؤال ،لتبدو في هذا داريوس  Medeاعتباره "الملك العظيم" ،ملك الملوك ،ولكن ليس ،و "كتاب دانيال" يوحي ابدأ بأن اليوم .الخلط هو كذب
الشيطان ،كي يبطل نبوءات "الكتاب دانيال" ،واحد منها يعطي السنة أن المسيح ستبدأ وزارته يسوع المسيح وغيرها التي تعطي التنبؤ بإنشاء
سلطة مكافحة المسيح.
وحتى يتم خلع االبن وهو غزاها "اإلمبراطورية البابلية" التحالف -Medeالفارسية.

الهيكل الحكومي
أنه من دواعي سرور داريوس لتعيين أكثر من المملكة واألمراء مائة وعشرون ،والتي ينبغي على المملكة كلها؛ وأكثر هؤالء الرؤساء
الثالثة؛ من بينهم دانيال للمرة األولى :أن األمراء قد تعطي حسابات لهم ،وينبغي أن يكون الملك ألي ضرر( ،خسارة) .دانيال 2-6:1

و هذا يعطي وجهة نظر ممتازة لكيفية تأسيس الحكومة الفارسية .مرة أخرى ،هذا االنهيار الحكومية هو فقط واحدة مقاطعة من بابل
لإلمبراطورية الفارسية ،الذي يشمل األرض من الخليج الفارسي ،ومن خالل األراضي المتاخمة لنهري دجلة والفرات ،على طول الساحل الشرقي
للبحر األبيض المتوسط ،جنوبا ومصر بما في ذلك.
تذكر :هناك مقاطعتين أخريين ،لها بهم ملوك منفصالً عن داريوس .Mede
هذا المجال (بابل) ثم تنقسم إلى مقاطعات  ،120الفرس يشار إليها باسم الممالك ،كل مع الملك المؤجر الخاص به .هؤالء الملوك هم ثم
تشرف عليها وتحت حكم الرؤساء الثالثة .الرؤساء الثالثة ثم يتم رهنا وتحت حكم الملك المقاطعة ،الذي بدوره رهنا "الملك العظيم" ،أو ملك
الملوك من جميع أنحاء اإلمبراطورية الفارسية.
وكان أول "ملك عظيم" من اإلمبراطورية الفارسية سايروس الكبير ،الذي كان أحد الملك الذي وحد الفرس والميديين إلى أمة واحدة.
سايروس كان "الملك العظيم" الال القليل حتى أنه قتل في إحدى المعارك األخيرة من االستيالء على "اإلمبراطورية البابلية".

المسؤولين مستوى عال االحتفاظ
ثم كان يفضل هذا دانيال أعاله الرؤساء واألمراء ،ألنه بروح ممتازة وكان له؛ والملك يعتقد أن تعيين له على نطاق كامل .دانيال 6:3

أنها عادة ما تكون الحال عندما يغزو أمة واحدة أمة أخرى حكام أو زعماء األمة غزا يتم إزالة من السلطة لم يكن قتل على الفور .ولكن
في حالة دانيال ،نظرة الفرس مع صالح عليه ،لشهرته شهرة في جميع أنحاء العالم المتحضر بأسره .لهذا السبب ،يسمح لتظل في نفس المحطة التي
كان يتمتع بها تحت الملك نبوخذنصر في مقاطعة بابل وتحت سلطة الملك داريوس  Medeدانيال.

عرين األسد
المؤامرات الحكومية
ثم سعى الرؤساء واألمراء إلى إيجاد المناسبة ضد دانيال فيما يتعلق بالمملكة؛ ولكن يمكن أن تجد أي مناسبة وال خطأ؛  forasmuchكما
كان مخلصا ،لم يكن هناك أي خطأ أو خطأ في له .دانيال 6:4

تأمر الرؤساء اآلخرين واألمراء بين بعضها البعض لإلطاحة دانيال من مكانة أكثر منهم ،ولكن في محاوالتها الرامية إلى إيجاد خلل في
إليه التي يمكن أن تستخدم ضده مع داريوس الملك؛ ووجدوا بال ،لدانيال كانت صادقة ،ويبرع في أداء مهامه للملك.

االضطهاد الديني
ثم قال أن هؤالء الرجال ،وأن ال نجد أي مناسبة ضد هذا دانيال إال أننا نجد أنها ضده فيما يتعلق بقانون هللا له " .دانيال 6:5

الفرس يشكلون شعبا وثنية إعطاء العبادة لعدد كبير من اآللهة وااللهات؛ أنها سرعان ما أدركت أن الطريقة الوحيدة لهزيمة دانيال إلى
حيلة داريوس الملك في سن قانون أما منع دانيال من إعطاء العبادة "من خلق هللا" ،أو إجبار دانيال أن تختار بين هللا واآللهة الوثنية.

كلمة والشرف
ثم هذه الرؤساء واألمراء تجميعها معا للملك ،وقال له ،داريوس الملك ،وهكذا يعيش إلى األبد .جميع الرؤساء من المملكة ،والحكام،
واألمراء ،والمستشارين ،والنقباء ،تشاورت معا إنشاء نظام ملكية ،وجعل مرسوم راسخ ،الذي يعاقب يطلب التماس أية هللا أو رجل لمدة ثالثين
يوما ،احفظ من إليك ،يا ملك ،أنه سوف يلقي في دن الليونز .اآلن ،يا ملك ،وضع هذا المرسوم ،وتوقيع الكتابة ،أنه ال يمكن تغيير ،وفقا للقانون من
الميديين والفرس ،الذي التيريث ال .دانيال 8-6:6

ال الخداع وال نائب يمكن أن وجدت في دانيال ،حتى هؤالء الرجال يعرفون إخالصه هلل له ،تآمرت التسبب قانون أن تكون مكتوبة أن
أحداً لم يكن ليعطي لعبادة وال تسأل أي التماس من أية هللا أو الرجل ،من إنقاذ الملك لمدة ثالثين يوما .مع قانون مكتوب ومن ثم ،لن يكون هناك أي
خيار سوى البحث عن دانيال مذنب لعدم حفظ القانون الملوك.
الكلمات :طبقاً للقانون الميديين ،والفرس ،الذي التيريث ال ،له عالقة باالحساس القوى بشرف أن الشعبين ،الميديين والفرس ،عاش قبل.
مرة واحدة الفارسية أو  Medeوعد ،وقال أنه شرف ملزمة بالوفاء بذلك .أن تفقد الشرف الخاص بك كان أسوأ من تفقد حياتك .وكان هذا صحيحاً
من األفراد والحكومة وقادتها ،وكذلك.
وأنا أرى هذا االعتماد على شرف شخصي نوعية شخصية ماسة مفقودة في العالم اليوم .على الرغم من أن معظم الناس من العصور
القديمة تعبد هللا الوثنية وال "هللا خلق" ،فعلوا ذلك ألنه قد خدعتهم بالشيطان ،كما الحال في عالم اليوم ،ديفيرينسي فقط في حقيقة أن هذه الوثنية
المصلين ،ال يزالون محتجزين قوي ألخالق هللا ،على الرغم من أنهم فشلوا في إعطاء عبادة حقيقية وصحيحة "لخلق هللا".
على الرغم من أن العديد من إعطاء التشدق إلى كونها مسيحية ،أنها تفشل ليس فقط إلعطاء حقيقية والعبادة الصحيحة هلل ،أنها تفشل أيضا
التمسك والعيش "األخالق هللا" ،مرة أخرى ،بسبب التأثير المتزايد من أي وقت مضى للشيطان.

عالمات داريوس المرسوم
ولهذا السبب وقع الملك داريوس الكتابة والمرسوم .دانيال 6:9

عندما داريوس الملك يوقع المرسوم ،وأعتقد أنه ال يزال على حين غرة دسيسة كل شيء حوله ،وحتى يوقع في الجهل بالضحية
المقصودة.

محاولة للتالعب بالملك
كما قلت ،هذا مؤامرة بين الحكام ،واألمراء ،المستشارين ،والنقباء ،الذي يقول لي أن الملك لم يكن يعلم في البداية ما أنه تم التوقيع ،وهو
يعني أن هؤالء الرجال يعتقد الملك أن يكون كذبة منهم أنهم يمكن التالعب والسيطرة.

في المعرفة الكاملة بالقانون
اآلن عندما عرف دانيال أن الكتابة قد وقع ،ذهب إلى منزله .وله  windowsيتم فتح في بلده الدائرة نحو القدس ،ركع على ركبتيه ثالث
مرات في يوم ،وصلى ،وقدم شكره قبل هللا له ،كما كان يفعل أفوريتيمي .دانيال 06:10

وكان كلمة "أفوريتيمي" ،يعني في نظام تقييم األداء ،tوأن نقول أن دانيال استمر في عادته المنشأة العادية إلعطاء العبادة هلل مثلما كان
دائماً ،بدون أي تغيير في عادته بسبب القانون .على الرغم من أن دانيال عرف أنه سيكون انتهاكا للقانون الملوك ،وأنه استمر في صالته هلل ،ألنه
يعرف كما تفعل جميع الذين العبادة كأوامر هللا ،الحاجة إلى عبادة هللا كما أنه أوامر ،قبل كل شيء قوانين دانيال "مان ".اختيار هللا له محطة
والمكان للسلطة والهيبة في محكمة الملك.

المتهمين التماس الملك
ثم هؤالء الرجال تجميعها ،والعثور على دانيال الصالة ،وجعل الدعاء قبل هللا له .ثم أجاب على أنهم وقال أمام الملك ،أن دانيال ،ومن
أبناء األسر يهوذا ،ريجارديث ال إليك ،يا ملك ،أو المرسوم الذي يمتلك وقعت أنت ،لكن ماكيث التماسه ثالث مرات في يوم .دانيال 13-06:11

اتهم دانيال رفض مرسوم من الملك ،هذه اآلخرين األمل لإلطاحة بالسلطة وموقف دانيال له مع الملك ،وبالتالي زيادة الطاقة الخاصة بهم،
والتأثير على الملك.
أرى هذا أيضا كمحاولة الشيطان إلزالة النبي هللا دانيال ،من المحكمة للملك بغية إزالة تأثير هللا ،عن طريق دانيال ،الملك.

ويدرك الملك قد تم لعب
ثم كان الملك ،عندما سمع هذه الكلمات ،وقرحة مستاء مع نفسه ،وتعيين قلبه على دانيال تسليمه :وقال احتملت حتى الذهاب إلى أسفل من
الشمس لتسليمه .دانيال 06:14

أن تنتبه إلى الكلمات ،مستاء مع نفسه ،ليبلغوا لنا ،أن الملك يعرف أنه كان قد لعبت من قبل هؤالء الرجال الذين تم تعيين عند إسقاط
دانيال .ولهذا الملك لم يكن سرور أن عليه أن يكون الجملة نفذت ضد دانيال.
الميديين والفرس أبناء عمومه إلى بعضها البعض ،وكان ذلك نفس الخلفية الثقافية .وكانوا الناس الشرفاء ،الذي مرة يحلف أنهم كانوا
شرف ملزمة بالقيام بذلك .داريوس الملك أنه قد وقعت هذا القانون حيز التنفيذ القسري أنه سيتعين عليه أن العقوبة نفذت ،على الرغم من أنه يفضل
دانيال على جميع الحكام واألمراء اآلخرين.

مساعي الملك إلنقاذ دانيال
الكلمات" ،تعيين قلبه على دانيال تسليمه" ،يقول لي أن رغبة الملك له وعلى الرغم من عدم ،تعيين قلبه للوفاء بواجبه ،ولكن أن الملك
بذل جهودا شخصية للتحايل على القانون نفسه ،بغية إنقاذ دانيال من األسود.

ثم تجميعها منعزلة الملك هؤالء الرجال ،وقال الملك "أعرف ،يا ملك ،هذا هو القانون الميديين والفرس ،قد يتم تغيير أي مرسوم أو النظام
األساسي الذي استابليشيث الملك ".دانيال 06:15

ما يقولون له عالقة بشرف الفرس والميديين ،حيث أن مجرد يرصد يحلف أو مكتوبة قانون وال يمكن تغييرها حتى من قبل الملك نفسه.

الملك لديه النية سوف يحمي هللا
ثم قاد الملك ،وأنها جلبت دانيال ،ويلقي له في دن الليونز .اآلن الملك كلم وقال دانيال" ،خاصتك هللا منهم أنت سيرفيست باستمرار،
وسيلقي إليك ".دانيال 06:16

وهذا الملك يقول دانيال مع األمل في كلماته ،ألنه ال يريد دانييل أن يتعرض لألذى .واقترح ،على الرغم من أنها ال تمنح في الكتاب
المقدس أو في كتب التاريخ ،ولكن الذي سبب هللا الملك أن يكون األسود بنك االحتياطي الفيدرالي في الوفرة ،حتى عندما يتم وضع دانيال في عرين
األسد ،فليست من الجوع .أنا متأكد من أن هناك العديد من الذين سوف أقول أنه إذا كان هذا صحيحاً ،وسيخفض إلى حد ما معجزة دانيال لم
يتعرض لألذى ،ولكن أقول ،أن يجعل هللا في دراستي للكتاب المقدس ،استخدام األشياء البسيطة لتحقيق الغرض له ،وتلجأ إلى معجزات حقيقية إال
عندما يكون هناك أي خيار آخر .وإلى جانب ذلك ،تلمح هذه إمكانية في اآلية .06:14
شيء واحد أيضا أريد أن أشير إلى داريوس الملك ،فضال عن الملك نبوخذنصر سواء كان احترام "هللا دانيال" ،رغم أنهم كانوا كال من
المصلين لآللهة الوثنية.

دانيال مختومة في "عرين األسود"
وأحضر حجر ،ووضعت عند فم دن؛ وختم الملك أنه مع بلده الخاتم والخاتم له مجلس اللوردات؛ أن الغرض قد ال يمكن تغييرها بشأن
دانيال .دانيال 06:17

حالما تتم مرسوم أو قرار الملك يصبح القانون والملك وال حتى يمكن أن نعود في كلمته .لهذا السبب يجب وضع داريوس الملك دانيال في
عرين األسد حتى ولو أنه ال يريد.

الملك يشارك في الصيام
ثم الملك ذهب إلى قصره ،ومرت ليلة صيام :ال كانت صكوك موسيقى معروضة عليه :ونومه ذهب منه .دانيال 06:18

الصوم يقترن عادة شكالً من أشكال العبادة ،وانتشارا مع اليهود وصالتهم مع هللا .وهذا يوحي ثم بالنسبة لي ،أن الملك داريوس  Medeقد
يكون تحويل لعبادة "هللا إنشاء" ،أو على األقل ،كان معرفة اإلجراء العبادة اليهودية .أرى هذا داريوس ،إعطاء الصالة "هللا دانيال" ،على أمل أن
سوف يحفظ هللا دانيال.

يعرف

هذا :وكان الفرس والميديين شعب متدين جداً .قد عدد كبير آلهة التي كانت تعبد ،لكنها كانت قوية في تلك الممارسات الدينية.

مع هذه المعرفة ،يمكنك فهم أنه ليس دون إمكانية أن الملك سوف يصلون إلى "خلق هللا" ،كما أنه سيكون ألي من اآللهة األخرى ،على الرغم من
أنه لم يكن تحويل إلى اإليمان الحقيقي.

دانيال ينجو من األسود
ثم الملك قد نشأت في وقت مبكر جد ًا في الصباح ،وذهب على عجل منعزلة دن أسود .وعندما جاء إلى دن ،أنه بكى بصوت األسى
منعزلة دانيال :والملك كلم وقال لدانيال" ،يا دانيال ،خادم ًا هلل ،الحي خاصتك هللا ،منهم أنت سيرفيست باستمرار ،قادرة على تقديم إليك من
األسود؟" دانيال 20-06:19

أستطيع أن أرى أن الملك قلقا بشأن رفاه دانيال سيعود مبكرا في الصباح حتى لتحرير دانييل من عرين األسد قبل الليونز استيقظ وقررت
أن يكون دانيال لتناول اإلفطار.
كلمة "مؤسف" يعني ،سيئة مخيب لآلمال ،والحزينة ،ولذلك دليالً آخر على الملوك ال يريدون دانيال لألذى .اقتراح شامل من الكلمات
المستخدمة عندما ينادي الملك لدانيال ،يقول لي أنه األمل في أن دانيال ال يزال حيا بعد ليلة كاملة في عرين األسد.

حياة دانيال
ثم قال دانيال الملك" ،يا ملك ،ويعيش إلى األبد .إلهي أبعث أرسل له المالك ،وقد خلت إغالق أفواه األسباط ،لم يصب ليforasmuch :

كما قبل له تم العثور على إينوسينسي في لي؛ وأيضا قبل إليك ،يا الملك ،فعلت ال أذى " .ثم كان الملك تتجاوز سعيد له ،وأمر أن تأخذ دانيال
الخروج من دن .حيث تناولت دانيال من دن ،وتم العثور على ال طريقة ليصب عليه ،ألنه يعتقد بأن هللا .دانيال 23-06:22

كما يمكنك أن تقول بعبارة دانيلز أن أجرى ال الغضب ضد الملك ،وأود أن اقترح حتى أن هناك تلميح للحب في كلماته.
حالما يتم تفتيش دانيال ولم يصب أي العثور على جثته من األسود ،وهو أعلن األبرياء من أي جرائم وصدر عن الملك.

كونديمنيرس محكوم عليهم
وقاد الملك ،واحضروا أولئك الرجال الذي اتهم دانيال ،وأنهم يلقي لهم في دن من الليونز ،منهم وأطفالهم وزوجاتهم؛ واألسود على التمكن
منها ،والفرامل جميع عظامهم في القطع أو من أي وقت مضى أنها جاءت في الجزء السفلي من دن .دانيال 06:24

ما إذا كان قصد هللا أم ال ،أنا ال أعرف ،ولكن أعتقد أن واحداً من األسباب التي داريوس الملك كان غير قادر على النوم خالل الليل،
بسبب أنه كان يتآمر فقط ما هو الشكل الذي سيكون انتقامه على هؤالء المسؤولين الحكوميين لمحاولتها في التالعب بهم الملك.

خلق هللا نظراً للمجد
ثم كتب الملك داريوس منعزلة كل الناس واألمم واللغات ،الذي يسكن في كل األرض؛ أن ضرب السالم لكم .اجعل مرسوما" ،أنه في كل
دومينيون رجالي المملكة ترتعش والخوف أمام هللا دانيال :ألنه هو هللا الحي ،وتكون  stedfastلألبد ،ومملكته ال تكون دمرت فيها ،وله السيادة
حتى حتى النهاية .ديليفيريث ،وريسكويث ،وأنه  workethعالمات وعجائب في السماء واألرض ،وقد خلت ألقي دانيال من قوة األسود .دانيال
27-06:25

إذا لم تكن طالب في التاريخ ،اآلية أعاله ،06:28 ،يتيح لنا أن نعرف أن داريوس ملك للمقاطعة البابلية ،وأن سايروس الكبير ،ملك
الملوك من جميع أنحاء اإلمبراطورية الفارسية ،أبين هذا حتى تظهر كيف الشيطان ما فتئت تسعى إلى تشويه سمعة هذا الحساب من عرين األسد
ودانيال وله نبوءات.
الذين أدانوا دانيال كانت تفرز الشيطان ،حيث أنها تستخدم الخداع واألكاذيب للحصول على الملك لتسجيل الدخول إلى القانون الذي كانوا
يعرفون سيسبب دانيال أن وجد مذنبا بمخالفة القانون .في القصة المذكورة أعاله ،ودانيال نقطة محورية في التباين بين قوي الشيطان وهللا .هذا يدل
على أن وضع اإليمان باهلل ،سواء في الحياة الخاصة بك والخاص بك العبادة ،له المكافآت .هللا يحمي أولئك الذين يحبونه.

وغرض نبوءات
لذا هذا دانيال ازدهرت في عهد داريوس وفي عهد سايروس الفارسية .دانيال 06:28

كي ال ننسى ،هو غرض النبوءات لتكشف عن من هللا وإقامة قدوم المسيح 3 .فصول من خالل  6كتاب دانيال ،تعطي داخل عرض بشأن
شخصية هللا ،كذلك فإنها تكشف كيف يحمي هللا أولئك الذين العبادة وخدمة له كما أنه هللا يطالب بأنها العبادة له ،و  meadsمن العقاب ألولئك الذين
ال.
عندما داريوس يأمر تلك التي تآمرت ضد دانيال أن ألقيت في عرين األسد ،فضال عن أفراد أسرهم ،وشعرت وخز من التعاطف مع
األسر؛ بعد كل شيء كانوا أبرياء من أي خطايا .ولكن هللا يريد أن نفهم من هذا ،أن هللا لديه رحمه على أولئك الذين تعطي العبادة الصحيحة له،
والتسامح ال يذكر ألولئك الذين ال ،درس يمكن تعلمه من قبل أولئك الذين يسمون أنفسهم بالمسيحية ،والذين يعتقدون أن إعطاء العبادة الصحيحة هلل،
ولكنها لم تفعل ذلك.
دانيال ورفاقه الثالثة هم السجناء والعبيد ،وأول ملك بابل ،الذين بإذن هللا تتفق وتدمير دولة إسرائيل ،وثم في وقت الحق ،بعد هو يتفق
بابل ،يبقون عبيدا "ملوك بالد فارس" .على الرغم من أنها منحت محطات للشرف والسلطة من أسيادهم الجديدة ،فهي ال تزال العبيد وفي دعوتهم
وبيك الماجستير .ولكن دائماً إيمانهم ومحبة "خلق هللا" يبقيهم آمنة في أرض معادية خالف ذلك.

ارتفاع مكافحة المسيح
دانيال بهذه الرؤية لصعود مكافحة المسيح في سنة  555قبل الميالد ،بينما ال يزال يسود ابن نبوخذنصر كملك "اإلمبراطورية البابلية"،
وحوالي  17سنة قبل أن لديه المواجهة السابقة في عرين األسد ،في عهد داريوس .Mede
هذه األحداث أو الرؤى ال تعطي لدانيال الزمني أمر؛ أناتي ليست األحداث التي جربتها دانيال أن يملي هذه النبوءات مكان في صفحات
الكتاب المقدس ،ولكن في األوقات التي تكشف عن الرؤى.

دانيال يتلقى الرؤى
في السنة األولى للملك بلشاصر بابل ،كان دانيال حلما ورؤى رأسه على سريره :ثم كتبت الحلم ،وقال مجموع المسائل .دانيال 7:1

حلم نبوخذنصر الذي أعطى هللا التفسير ،وقع في حوالي  603قبل الميالد ،هذه الرؤية التي تعطي دانيال نفسه ،يحدث في حوالي 555
قبل الميالد .وهذا حوالي  48عاما ً في وقت الحق وفي السنة األولى من عهد بلشاصر ' ،sوقبل يد هللا كتب على الحائط أثناء الحزب بلشاصر ،الذي
يحدث في  538قبل الميالد.
إذا كنت الرقم دانيال قد شاب من يقول  19في وقت نبوخذنصر في الحلم األول ،أنه سيكون حوالي  67عاما ً عندما كان لديه هذه الرؤية.
في هذه النقطة في الوقت المناسب ،عندما يعيش معظم الرجال أن تكون خمسة وثالثين إلى خمسين عاماً ،أنه سينظر في القديم ليس مجرد رجل
عجوز.

مرجع وقت
تأخذ

مالحظة :هللا يعطينا إشارة وقت في هذه اآلية" ،في السنة األولى من ملك بابل بلشاصر ".يمكن كشف هذه اإلشارة الزمنية ،في

سنة كما نضع تقويمنا في هذه السنوات األولى من القرن الحادي والعشرين ،بدراسة التاريخ ،وهذا السبب في أن أقول أنها حوالي  555قبل الميالد
عندما يتلقى دانيال هذه الرؤيا.

أرض الحروب والصراعات
كلم دانيال وقال أنني رأيت في رؤيتي ليال ،وها ،وسعى الرياح األربع من السماء إلى البحر العظيم .دانيال 7:2

مرة أخرى

تذكر :كانت المناقشة السابقة بشأن الملك نبوخذنصر وابنه بلشاصر األحداث الفعلية والناس .هذه الرؤى التي تستلم

دانييل سيمبوليسمس أشياء األخرى ،ويجب أن ال تؤخذ حرفيا ،مما يعني أننا بحاجة إلى أن تأخذ من الوقت لتحديد ما رمزية من أجل الفهم الكامل
لما يبين لنا هللا.

تذكر

كذلك :أن هللا يستعرض ما قد أوضح بالفعل ،ثم يتوسع في هذه المعلومات مع المعلومات الجديدة .ولذلك ،الرياح األربع من

السماء ليست حرفية الرياح ،وال هو البحر بحر حرفية بل هي رمزية لشيء آخر.

الرياح األربع من السماء
استناداً إلى السياق الخاص به كما هو مستخدم في هذه اآلية ،توحي "الرياح األربع من السماء" بمجرد مرور الوقت .أن هللا يستخدم
العبارة" ،ستروفي على البحر العظيم "،يوحي لي أن مرور الزمن وكانت فترة عنيفة وصاخبة في الوقت المناسب.

تنشأ الوحوش األربعة
وجاء أربعة حيوانات عظيمة من البحر ،وواحد مختلف عن اآلخر .دانيال 7:3

البحر
"البحر" من الجهة األخرى ،كما تستخدم في سياق الممالك أو األمم ،اقترح تمثل المناطق المأهولة بالسكان في العالم ،حيث األمم أو
الممالك األخرى مرة وقفت أمام ،مكانا ً لها تاريخ من الحروب والصراعات.
"البحر" ليس بحر بل هو رمزي من أراضي أو مساحة من األرض حيث ترتفع "اإلمبراطوريات الرجل العظيم" أربعة من أصل.
المنطقة أو األراضي التي تنشأ فيها أربع دول أو امبراطوريات (الحيوانات األربعة) من أصل ،هو مكان عنيفة وصاخبة مع تدفق مستمر من األمم
والشعوب في حالة حرب مع بعضها البعض.
يمكنك أن ترى المرئيات الملونة التي يخلق هللا باستخدام تمثيالت رمزية لما هو يقول لنا؟ في أرض الصراع مع الحروب واألمم قهر
األمم من خالل مرور الوقت ،سوف تنشأ "اإلمبراطوريات العظمى" األربع.

مرجع وقت
حلم نبوخذنصر الذي أعطى هللا التفسير ،عن طريق دانيال ،وقع في حوالي  603قبل الميالد ،هذه الرؤية التي تعطي دانيال نفسه ،يحدث
في حوالي  555قبل الميالد .هذا حوالي  48عاما ً في وقت الحق وخالل السنة األولى من عهد في بلشاصر ،قبل يد هللا كتب على الحائط أثناء
بلشاصر للحزب.
إذا كنت الرقم دانيال قد شاب من يقول  19في وقت نبوخذنصر في الحلم األول ،أنه سيكون حوالي  67عاما ً عندما كان لديه هذه الرؤية.
في هذه النقطة في الوقت المناسب ،عندما يعيش معظم الرجال أن تكون خمسة وثالثين إلى خمسين عاماً ،أنه سينظر في القديم ليس مجرد رجل
عجوز.

وبعبارة أخرى ،على مرور الزمن ،سترتفع أربع دول كبرى ،أو ما يمكن أن نطلق عليه اإلمبراطوريات ،خارج مناطق األرض التي
كانت األمم األخرى في الماضي .ويستنتج هذا مع أربع ممالك األولية لحلم نبوخذنصر .يتم استبدال األجزاء األربعة للتمثال الوحوش األربعة؛
ولذلك ،تذكر هذا ،في نبوءة الكتاب المقدس ،سيمبوليسمس باستخدام حيوانات من األمم أو الممالك واالمبراطوريات.
هذه اآلية يبدو للتحقق من بالدي االفتراض السابق ،البحر يجري رمزية للمناطق المأهولة بالسكان في األرض ،وكل الحيوانات أو األمم
ستكون مختلفة عن بعضها البعض ،الذي يتم دعمه في اآلية التالية من "سفر الرؤيا".
وقال أنه  saithلي" ،المياه التي أنت سوسة ،حيث  sittethالعاهرة ،هي الشعوب ،والجموع ،واألمم واأللسنة" .الوحي 17:15

يمكنك مشاهدة أن البحر ممثل منطقة مأهولة بالسكان .سوف نصل إلى معنى الذي العاهرة ،في درس الحق.
تذكر :كيف قلت في وقت سابق أن كتب العهد القديم كانت غير مكتملة ،وأن األمور التي تحدث في "الكتب القديمة" بحاجة إلى األشياء
المكتوبة في العهد الجديد جعل ثم مفهومة تماما .هذا تواجد مثل هذا واحد.

الوحش األول مثل أسد
األول كان مثل أسد ،وكان أجنحة النسر :أنا صعوده حتى تم التقطه أجنحة منه ،وأنها رفعت من على وجه األرض ،وقدمت في الوقوف
على قدميه كرجل ،وأعطيت قلب رجل له .دانيال 7:4

الوحش األول مثل أسد ،وكان أجنحة النسر .مما يوحي ،أمة فتح ،أن يجري األسد ،وأن الفتوحات تحققت في وقت قصير نسبيا ،اإلشارة
إلى أجنحة النسر ،التي ترمز إلى السرعة.
كان التقطه أجنحة منه ،مما يوحي بمجرد توسيع المملكة إلى نقطة معينة ،ثم توقفت عن التوسع في اإلجمال.
أن الوحش كان رفعت من على وجه األرض ،والوقوف على قدميه كرجل ،يوحي بأن نوعا من التحول من المملكة أو زعيمها ،الملك،
وقع.

يحدث تحوالً
أن قلب رجل أعطيت لها ،تشير إلى أن هذا التحول أحد األعمال الخيرية والعاطفة ،والرحمة وطبعا اإليمان وعبادة هللا خلق .هذا وقد
أظهرنا في الفصول السابقة من "كتاب دانيال" حيث تم تحويل الملك نبوخذنصر من رجل متغطرس مليئة باالعتزاز للمرء الذي يعبد "هللا خلق".
هذه هي كافة المؤشرات أو األوصاف التي تسمح لنا أن ننظر إلى مملكة واحدة ،لتحديد هويتها .في تمثال حلم نبوخذنصر للمعادن ،هو
الجزء األول من أربعة أجزاء رئيسية ،شرح لنا رئيس الذهب ،حتى هذا الوحش كونها أول الوحوش األربعة للخروج من البحر ،ويجب أن يكون
تمثيل آخر "اإلمبراطورية البابلية" ،واألسد رمزي للملك نبوخذنصر وله التحول من ملك وثنية إلى العبادة "هللا خلق" .للمساعدة في دعم هذا ،هللا
قد وفرت لنا معرفا ً من كتاب آخر في الكتاب المقدس كما هو مبين في اآلية التالية.

سويفت كذباب النسر
الرب يوجه أمة ضد إليك من اآلن ،من نهاية األرض ،كما سريع كما النسر فلييث؛ أمة لغتها أنت سوف ال يفهم؛  28:49سفر التثنية

هذا المرجع في سفر التثنية هو نبوءة أحد الذين كانوا يعيشون حتى قبل دانيال ،موسى ،في حوالي  1451قبل الميالد ،أو حوالي 896
عاما ً في وقت سابق .تحذير لدولة إسرائيل ،أن لو أنها لم تتب طرق شريرة ،سيرسل هللا أمة أخرى لتدمير إسرائيل .يحيط علما باإلشارات إلى
النسر ،والعبّارة ،وأجنحة النسر ،وقد وصفه كوصف في دانيال .7:4
أنا وتشمل سفر التثنية  ،28:49هنا إلظهار أن هللا يتسق في الوفاء له النبوءات .أنا ال أعرف عنك ،ولكن وبقدر ما أشعر بالقلق ،اتساق
هذه الطريقة فقط يمكن أن يحدث على مدى فترة من عدة قرون ،هو ما إذا كانت هناك مهمة استخباراتية وراء ذلك( ،هللا) ،وال تحاول أن تقول لي
أن هناك نوعا من المؤامرة تمتد مئات اآلالف من السنين ،وهذا هو السبب لمثل هذه التنبؤات الدقيقة.
األسد أجنحة النسر ،و سفر التثنية  ،28:49يتحدث عن الوطن ضد إسرائيل القادمة سريعاً كالنسر فليث .األمة قهر بعيداً ،من إسرائيل،
على األقل النظر بعيداً في وقت دانيال .شعبها ،األمة التي سوف قهر إسرائيل ،سوف يتكلم لغة غير معروف إلسرائيل .هذا هو إلظهار أن
اإلسرائيليين ،أنه لن يكون أحد خصومهم القريبة ،ولكن مجهول هللا سوف تستخدم لتدميرها.

هي التقطه أجنحة
اآلن في دانيال  ،7:4أجنحة األسد هي التقطه ،مما يوحي بأن السرعة التي كان لقهر تم إزالته منه .ونحن نعلم أن هذا صحيح بابل من
معرفتنا بالتاريخ ،وأن األجنحة تمثل الملك نبوخذنصر نفسه ،الذي كان القوة الموجهة وراء ارتفاع بابل إلى مثل هذه السيطرة والقوة.

رفعت من على وجه األرض
اإلشارة إلى ،و أنه كان رفعت من على وجه األرض ،والوقوف على قدميه كرجل ،وأعطيت قلب رجل ،مرة أخرى إشارة إلى
نبوخذنصر الملك ،في أن األسد تقف مثل رجل ،وقهر لتحويله من الشريرة إلى المصلي "هللا خلق" .هذا هو أيضا السبب في قلب رجل كان سيظهر
لالسد ،لها قلب رمزي من شخص ما لديه الرحمة والتعاطف مع اآلخرين ،شيء الملك نبوخذنصر لم يكن لديها حتى تحول له.
يستخدم هللا هذه مرئيات ،بحيث يمكن التحقق من خارج الكتاب المقدس باألحداث التاريخية الفعلية ،وأنا أعرف من دراستي للتاريخ لهذه
األوقات ،أن في هذه الحالة فيما يتعلق "ملك بابل" ،هذه األمور .true

الوحش الثاني
ولمح وحشا آخر ،ثانية ،نود أن دب ،وأنه أقام نفسه على جانب واحد ،وكان ثالثة من أضالعه في الفم منه بين األسنان لذلك :وقالوا هكذا
منعزلة ،فتنشأ ،يلتهم الكثير من اللحم .دانيال 7:5

بعد أن الوحش األول مرجع آخر "اإلمبراطورية البابلية" كرأس تماثيل من الذهب ،ثم أنها تقف لسبب من األسباب ،أن هذا الوحش الثاني
يجب أن يكون على قدم المساواة إشارة أخرى إلى "اإلمبراطورية" الفارسية  ،Medeالذي يغزو "اإلمبراطورية البابلية" من أننا درسنا فعال.

جانب واحد "أعلى" من غيرها
الكلمات ،وأنه أقام نفسه على جانب واحد ,هو إشارة إلى االختالفات في القدرات العسكرية التي كانت موجودة بين الميديين والفرس.
الميديين قد تراكمت في مملكة صغيرة بهم أمام الفرس وجاءت في الصورة ،وفي الواقع بدأت الفرس باإلشادة الميديين ،وأثنى الميديين إلى بابل.
لكن ما هذه الكلمات إشارة إلى مباشرة هو تفاوت القوة العسكرية بين الفرس أقوى وأضعف الميديين ،ويمكن التحقق منها في التاريخ.

األضالع الثالثة
الكلمات ،وكان أضالعه الثالثة في الفم منه بين األسنان ,إشارة إلى حقيقة أن الفرس لقهر ثالث مقاطعات "اإلمبراطورية البابلية" جعل
الفتح الكامل.
مقاطعة واحدة كان يسمى فريجيا بالبابليين ،ولكن كان دعا وسائل اإلعالم ،قبل أن الميديين والفرس .أنا غير متأكد من الهجاء ،ولكن كان
من المنطقة الواقعة شمال منطقة بالد ما بين النهرين ،وتمتد إلى تركيا في العصر الحديث.
ودعي بالمقاطعة الثانية ليديا ،الذي كان في الطرف الغربي لتركيا في العصر الحديث.
وكانت المقاطعة األخرى والثالثة بابل نفسها ،التي تمتد من الخليج الفارسي عبر بالد ما بين النهرين وانخفاض تكلفة شرق البحر األبيض
المتوسط وإلى و بما في ذلك مصر.

استعراض وتكبير
إذا كنت تذكر ،وفي دانيال  ،02:32الجزء الثاني من تمثال معدني كان صدر الفضة ،وكما أننا أنشأنا هذا الفعل اإلمبراطورية الفارسية،
هذا جميع الروابط معا كوسيلة للتحقق من أن نفهم أن هللا هو استخدام أوصاف مختلفة أو سيمبوليسمس على أنها تعني نفس الشيء .وهذه المرة مع
ذلك يتم إضافة معلومات أكثر قليالً خالل الرؤى التقدمية ،للمساعدة في التحقق من هذا.

هللا هو حقيقي وعلى قيد الحياة
هذا هو كيف هللا التأكد من أننا متأكدون من ما يقول لنا .هللا هو استخدام طريقة التدريس استعراض ثم التكبير .بالنسبة لي ،هذا حتى اآلن
لمثال آخر لالستخبارات وراء القرن الطويل تاريخ الكتاب المقدس .دليل أكثر بالنسبة لي ،أن هللا موجود ،وأنه ليس نائماً ،ولكن يراقب خارجاً عن
أولئك منا الذين الحفاظ على وصاياه ،وشهادة يسوع المسيح.

الوحش الثالث
بعد هذا أنا صعوده ،ولو آخر ،مثل نمر ،الذي كان على الجزء الخلفي من أنها أربعة أجنحة الطيور؛ وكان الوحش أيضا أربعة رؤساء؛
وأعطيت السيادة عليه .دانيال 7:6

منطقياً ،إذا كانت هذه الحيوانات األولى والثانية هي نفس األجزاء األول والثاني من تمثال معدني ،ثم يترتب على ذلك أن هذا الوحش
يجب أيضا نفس الجزء الثالث من التمثال المعدني .ال تزال ال نعرف على وجه اليقين ما هي األمة وهذا يمثل ،ولكن في هذه اآلية هللا يعطينا المزيد
من الدالئل لمساعدتنا على معرفة.

مثل النمر
المرجع األول هو أنه كان مثل نمر ،مما يوحي بسرعة .أنا إقران ذلك بالسرعة التي كان ينتصر على األمم األخرى.

أجنحة الطيور
اإلشارة الثانية أن الفهد على اجنحتها األربعة مرة أخرى الطيور .هذا هو مرة أخرى إشارة إلى سرعة ،زوجين مع سرعة نمر ،وكنت قد
قهر مملكة التي تتحرك بالسرعة القصوى.

أربعة جنراالت ألكسندر
إذا كنت طالبا تاريخ ،سوف تعرف أن اليونان غزا بالد فارس ،أو أن اإلسكندر األكبر ،كملك اليونان والمقدونيين ،المتحدة غزا بالد
فارس .وهذا يدعم حقيقة أن األربعة أجنحة هي أيضا إشارة إلى أن الجنراالت األربعة التي حاربت مع ألكسندر ،وكان ذلك بسبب مهاراتهم لماذا
كان ألكسندر قادرة على قهر فارس في مثل هذا وقت القصير.
ويمكن القول بأن ألكسندر التكتيك رائع؛ ومع ذلك كان جنراالته األربعة التي قدمت له خطط العمل بها .إذا كنت طالبا تاريخ ،سوف
تعرف أن فارس غزا بابل ،وألكسندر العظيم كملك المقدونية والحلف اليوناني ،غزا بالد فارس .مع هذه المعرفة ،وهذه القرائن األخرى نظراً
للفعل ،يجب أن نفترض أن هذا الوحش الثالث ،فضال عن الجزء الثالث من التمثال همة( ،قوس) ،في حلم نبوخذنصر في ،ممثل اليونان.

أربعة رؤساء
الصور األخيرة لدانيال  7:6هو أن الوحش قد الرؤساء األربعة .مرة أخرى ،إذا كنت تعرف تاريخ ،سوف تعرف أن اإلمبراطورية التي
بناها ألكسندر الكبير قسمت بين جنراالته األربعة األعلى عند وفاته.
مرة أخرى ،أن الصور يتسق مع األحداث تاريخيا يمكن التحقق منها .إذا كنت تشك في بالدي التأكيدات ،في وقت من األوقات يخبرنا هللا
نفسه هذه الهوية .نضع في اعتبارنا ،أعطيت هذه النبوءة دانيال مئات من السنوات قبل ما حدث ،وأنه من غير المرجح أن دانيال يمكن أن يعرف
الهوية الجزء الثالث من التمثال أو الوحش الثالث ،وحتى مع ذلك ،كتب إلى أسفل ما أعطاه هللا لكتابة الضبط كما أعطاه هللا لكتابة ،وهو تعريف ما
"نبي هللا".

الوحش الرابع
وبعد ذلك رأيت في رؤى الليل ،وها وحش الرابع ،رهيب ،رهيب وقوى جد ًا؛ وكان أسنان حديد كبيرة :أنه يلتهم والفرامل في القطع،
وختمها البقايا مع أقدام فإنه :وكان المتنوعة من جميع الحيوانات التي كانت معروضة عليها؛ وكان عشرة قرون .دانيال 7:7

اإلمبراطورية الرومانية
اآلن ،أنا متأكد أنكم ستوافقون على أن الجزء الثالث من التمثال المعدني وذلك الوحش الثالث ،الذي هو الفهد ،رمزي من اليونان .بعد هذه
المعرفة للعمل مع ،من المنطقي افتراض أن الجزء الرابع من تمثال معدني أو الساقين طويل من الحديد وذلك الوحش الرابع هو اإلمبراطورية
الرومانية.
إذا كنت تعرف تاريخ ،سوف تعرف أن روما غزا اليونان ،فضال عن تلك األمم األخرى التي كانت في الجزء الغربي من بالد فارس،
واألمم األخرى على طول السواحل الشرقية للبحر األبيض المتوسط ،بما في ذلك مصر .دعونا نرى ما إذا كان الكتاب المقدس يدعم هذا
االفتراض.

األسنان الحديد
للتحقق من أن هذا الوحش هو نفس األمة كالجزء الرابع من تمثال معدني ،أعطانا هللا إشارة ال لبس فيها .األسنان الحديد الوحش ،ليتزامن
مع الساقين الحديد من التمثال.

كسر أربا
يظهر الوحش إلى أن اقتحام قطعة تلك األمم التي جاءت قبل ذلك .في التاريخ ونحن نعلم هذا صحيح لإلمبراطورية الرومانية .في التاريخ
كان غرض الفتوحات المبكرة من روما جلب الحضارة لبقية العالم ،والتي تعتبر الرومان البرابرة .لتحقيق هذا الهدف ،كان روما لتدمير تماما جميع
األمم التي غزا ،ليس فقط عسكريا بل ثقافيا أيضا.

عشر قرون
وكان الوحش عشر قرون ،مثلما أقدام تمثال معدني كان أصابع عشرة .
إذا لم تكن مع ذلك اقتناعا منها بأن هذه مرئيات اثنين اإلشارات إلى اإلمبراطورية الرومانية ،والقراءة ،وهناك المزيد من البراهين على
تأتي.
والسبب هللا أخذت من الوقت والجهد ليقدم لنا نظرة ثاقبة ذهن الملك نبوخذنصر إثبات أن الشيطان على مدى عدة قرون الماضي ببطء
إنشاء له النفوذ والسيطرة على األمم والقادة من الرجل .مع كل من "اإلمبراطوريات العظمى" األربع ،كان الشيطان له تأثير أكبر وأكبر ،اليوان مع
السيطرة المطلقة تقريبا على معظم اإلمبراطور في روما.

الممالك العشر
أنا نظرت القرون ،وها ،وهناك خرجت منها آخر التقطه القرن قلي ً
ال ،وقبل منهم كان هناك ثالثة من القرون األولى قبل أن جذور :وها،
وفي هذا القرن كانت عيون مثل عيون الرجل ،وفم تحدث أشياء عظيمة( ،تجديف) .دانيال 7:8

وكما تذكرون من دانيال 02:33؛ أصابع التمثال تمثل عشر دول سوف ترتفع خارج المملكة الرابعة ،اآلية أعاله ويتوسع هذا من خالل
إظهار أن أمة أخرى ترتفع حتى القرن قليالً.
تذكر :وهذا بنبوءة "نهاية مرات" ،ولذلك عندما أظهر هللا هذه الخلفية التاريخية تشير إلى عشر دول ،أنه اآلن سيعطي أوصاف أخرى
لهذه األمم ،حيث أننا سوف نعرف من هم ،وما هو الدور الذي هم للعب في "الثانية وظهور يسوع المسيح" ،فضال عن ما هي قوة مكافحة المسيح
قد أكثر منهم.

هو قرن المملكة أو األمة
تذكر :لقد قلت لكم أن وحشا في "نبوءة الكتاب المقدس" رمزي من أمة أو اإلمبراطورية؟

اإلحاطة

علما :أن كلما تم استخدام قرن في "نبوءة الكتاب المقدس" ،أنها رمزية للمملكة ال من إمبراطورية" ،عشر قرون" على

رأس الوحش تمثل اإلمبراطورية ككل لكن القرون على حدة تمثل عشرة الممالك األصغر أو األمم التي تنشأ من بقايا اإلمبراطورية أكبر.
إعطائنا معلومات كافية حتى اآلن إلظهار أن الوحش الرابع هو اإلمبراطورية الرومانية ،ما زال هللا في الماضي تلك اإلمبراطورية
للوصول إلى النبوءة التي ينوي ،صعود قوة مكافحة المسيح.

"تأخذ

مالحظة" :مكافحة المسيح قد تم التدخل في شؤون رجل منذ الشيطان كذب على آدم وحواء ،فإن للسلطة ،أن تؤثر ليس فقط

ب ل للسيطرة والسلطة لتقديمهم للمحاكمة ،التعذيب والقتل "القديسين هلل" ،الذي يعطي هللا هذه النبوءات من مكافحة المسيح.
كما أشرت من قبل ،فإن هللا يريد أن فهم تاريخ دور الشيطان في التالعب والسيطرة األمم للرجل .في هذا الصدد ،كما يظهر هللا القوة
المتزايدة للشيطان وتزايد النفوذ والسيطرة على قادة وحكام دول رجل على مر القرون.

القرن قليالً
يأتي من داخل
أنا نظرت القرون ،وها ،وهناك خرجت منها آخر التقطه القرن قلي ً
ال ،وقبل منهم كان هناك ثالثة من القرون األولى قبل أن جذور :وها،
وفي هذا القرن كانت عيون مثل عيون الرجل ،وفم تحدث أشياء عظيمة( ،تجديف) .دانيال 7:8

وكما تذكرون من دانيال 02:33؛ أصابع تمثال يمثل عشر دول سوف ترتفع خارج المملكة الرابعة ،اآلية أعاله ويتوسع هذا من خالل
إظهار أن أمة أخرى ترتفع حتى القرن قليالً.
في كتاب دانيال  7:8أعاله ،يدخل هللا المملكة آخر .وليس جزءا من العشرة األصلي ،ولكن أن أنها تأتي من داخل تلك عشرة .العبارة؛

جاء هناك بينها آخر القرن قلي ً
ال ويكشف هذا . ,

مملكة صغيرة
أرى أنه كالمملكة آخر ،نظراً ألنها وصفت القرن األفريقي ،التي تمثل الممالك العشر األصلي ك .على الرغم من أن هذا هو القرن قليالً،
وأفسر يعني ،عدم وجود قوة عسكرية أو اقتصادية من أي من العشرة.

ثالثة التقطه
على الرغم من أنها دولة صغيرة ،ويدير بطريقة ما نتف ثالثة من العشرة من قبل أن جذور.
أفسر هذا يعني أن القليل من هذه األمة ،على نحو ما يتم تدمير أسباب ثالثة األمم عشرة األصلية التي ترتفع من بقايا اإلمبراطورية
الرومانية ،وعلى نحو ما إلى درجة أنها لم تعد موجودة كاألمم أو الشعوب.
وهذا يمكن التحقق منه في التاريخ ،ولكن لتظهر لك هذا اآلن سابق ألوانه في ذلك فإنه يشعر أنه من األفضل أن لديك كل الحقائق المتعلقة
بمكافحة المسيح قبل أن تكشف عن هويتها.

عيون الرجل
الصور التالية لهذه اآلية هو العيون مثل عيون الرجل ،العبارة" ،وجود عيون مثل رجل "،يوحي بالنسبة لي ليس لديه هذه المملكة قليالً
ملك في رأسه ،ولكن أي نوع آخر من حاكم أو زعيم .الصور الملتقطة من وجود عيون تاريخيا يشير إلى القدرة على رؤية أشياء غير متوفرة
بطبيعة الحال للشخص العادي ،مثل المشاركة مع غامض ،أو خارق .ومع ذلك ،يمكن أيضا إشارة إلى حقيقة أن رجل على رأسه ،أو في عنصر
التحكم ،ولكن ليس بالضرورة ملك .سوف تصبح كامل األثر المترتب على هذه الصور الواضحة قريبا.

الفم تحدث أشياء عظيمة
وفم تحدث أشياء عظيمة ،رمزي من شخص الذين تجديف هللا وأن اإلنجيل المقدس.
كي يتسنى لك سوف ال يسيئون فهم معنى العبارة" ،أشياء عظيمة "،سأقدم تعريف لها .الكلمة العبرية "رابراب" ويستخدم في النص
األصلي .وهذا يترجم إلى "يوق في حرف" .المترجمين للكتاب المقدس إلى اللغة اإلنجليزية ينبغي أن يعطي كلمة "تجديف "،كبديل أفضل للكلمات
أشياء عظيمة .
وبعبارة أخرى ،يتحدث هذا القرن قليل أو األمة مع طابع التسلط وتجديف ضد هللا ،وأن العبادة الحقيقية.

القرن األفريقي القليل هو مكافحة المسيح
ولذلك هذه األمة قليالً هو أول إشارة إلى مكافحة المسيح .نعم المسيح الدجال هو ليس رجل ،على الرغم من اإلشارة إلى "عيون من
رجل ،وفم الذي يتكلم أشياء عظيمة "،إشارة إلى رأس المملكة كرجل أو استمرارا للرجال على مر القرون ،ولكن مكافحة المسيح نفسه ليس رجل
ولكن يبدأ كأمة قليالً.
السؤال الذي سألته أمة ما للرجل هو الذي يخبرنا باهلل هو "القرن األفريقي قليالً"؟ وسوف تكون اإلجابة على هذا السؤال في الوقت
المناسب .وكما قلت ،تحتاج جميع الحقائق أوالً.

طريقة عرض لنهاية األيام
أنا صعوده حتى كان يلقي العروش إلى أسفل ،والجلوس قديمة أيام ،وكان الذين المالبس البيضاء كالثلج ،وشعر رأسه كالصوف النقي:
كان عرشه مثل اللهب الناري وله عجالت كحرق النار .دانيال 7:9

يأخذ هذه اآلية قفزة في الوقت المناسب من األمم العشرة التي تمأل الفراغ الذي تركه سقوط مدينة روما "الثانية وظهور المسيح" .في
"نهاية األيام" ،سيأخذ هللا استقالل الدول السبع المتبقية من العشرة األصلي ،بعيداً عنها .ويستنتج هذا عن طريق فيما يتعلق باالصابع العشرة من
الحديد والطين ،التمثال ،وكيف سيتم سحقهم بالصخرة التي ملون بها ولكن ليس بأيدي.

يلقي العروش إلى أسفل
أنا صعوده حتى كان يلقي العروش .العروش التي تحدثت هنا هي الدول السبع التي ما زالت الممالك العشر األصلي .هذه اآلية رؤية
أظهرت لنا تلك الدول السبع التي دمرها هللا.

قديمة أيام
وصف القديمة أيام يحتاج للتذكير .سيتم استخدامه لوصف بعد الصور أكثر في دانيال والوحي على حد سواء .عليك أن تتذكر هذا ،حتى
تعرف أن واحد المذكورة هي في الواقع هللا األب ،وهو القديم األيام.

اللهب الناري العرش
كان عرشه مثل اللهب الناري .وهناك اثنان مشاهد رمزية كشفت في هذه الكلمات.
عند قراءة الكلمات التي تتحدث عن أن "عرش هللا" ،أنا متأكد من أن كنت تصور كرسي خشبي كبير المنقوش منحوتة مع جواهر
وتطعيم الذهب ،مثل ما على البشرية الملك أو اإلمبراطور أن الجلوس عليها في بلده روعة الملكي .وهذا ليس "عرش هللا" ماهو إال .ال أعتقد أن هللا

كرجل أن يجلس على كرسي .أعتقد بدالً من ما األساس لسيادة هللا الكون .هللا أنشأت مملكة في السماء تماما كما أنه سوف مملكة على األرض،
والتفكير في ما أن هذه المملكة ،كمبدأ أساسي في الحكم .هذا ما ،ويرد في "اإلنجيل هللا" كالوصايا العشر ،التي هي عرش هللا.
إنشاء هللا له سلطة الحكم على هذا كلمته الحقيقية ،أو أن اإلنجيل المقدس .فمن هذا ،مختصر وموجز بالوصايا العشر التي هي عرش هللا.
إذا نظرتم إلى الوصايا العشر ،يجب أن تكون قادرة على أن نرى أنها تمثل باختصار ملء هللا "اإلنجيل المقدس" ،في وسيلة سهلة لتذكر الشكل .كل
ما هو تحدث في "اإلنجيل هلل" ،وقد كقاعدة لها أن تمثل الوصايا العشر.

يلفها في الحريق
ويرد "عرش هللا" كما يجري يلفها في النار ،ألن "كلمة هللا" هي الحقيقة ،والحقيقة األعلى على األكاذيب والخداع .عندما كنت تعتقد
كذبة ألن الحقيقة كنت قد خدعت بتلك األكاذيب ،ثم عندما كنت أظهرت الحقيقة واألكاذيب بيان أن يكمن ،فالحقيقة كنار في قلبك .إذا عندما تسمع
الحقيقة ،أنت تبني عليه وقبوله كالحقيقة ،ثم أن إطالق النار سوف يكون حريق تطهير لتنقية.
إذا كان مع ذلك قمت برفض الحقيقة ،مفضال االحتفاظ بالكذب ،ثم الحريق نار طويالً يسبب لك األلم واالنزعاج .ولتوضيح ذلك ،يسوع
يقول لنا أن "العديد من "،في "نهاية األيام" ،كما كان مع اليوم "اليهود يسوع" ،عندما يسمعون "كلمة هللا" سوف يكون المتضرر ،هذا االنزعاج
من سماع الحقيقة التي تسبب هؤالء الناس يكون المتضرر.

سيف يسوع
عندما يعود يسوع ،سيكون له اإلنجيل ،كما يدرس لنا في تعاليمه من العهد الجديد والعهد القديم ،الذي سوف تهزم الشيطان وأكاذيبه،
حالما يظهر الحقيقة في شكله أصلية .هللا ليس من الضروري استخدام العنف أو قوة السالح لهزيمة الشيطان ،فقط في معرفة حقيقة كلماته أنه بحاجة
إلى استخدام جميع.

حرق العجالت
وله عجالت كحرق النار .مع "العرش من النار" ،يكون حرق العجالت معنى مماثل .والسؤال" :ما عجالت؟" حيث أنه يظهر أن هللا قد
أي عجالت؟ هو أن يسوع سيعود إلى األرض ركوب عربة ،والعجالت ألنها سوف تكون على النار؟ ال يكون ذا قيمة حرفية في تفسيركم لما
يتحدث هللا من .كما بينت أن "عرش هللا" ليست حرفية ،ولكن هو رمزي من هللا في "اإلنجيل المقدس" ،لذا هي أيضا "عجالت هللا" ،رمزاً للكتب
من الكتاب المقدس.
"كلمة هللا" كما النار تستهلك أكاذيب الشيطان .حيث ثم نحن" ،أبناء للرجل" ،وأن تكتسب "كلمة هللا"؟ ونجد "كلمة هللا" ،بدراسة وبحث
الكتب من الكتاب المقدس ،للبح ث عن "كلمة" هللا الحقيقية .بمجرد أننا نجد "حقيقة هللا" ،يكمن الشيطان إذابة ولم يعد لدينا السلطة أكثر منا.
عجالت النار الذي لديه القدرة على تحويل "كلمة إلطالق النار" هللا إلى سالح يمكننا ثم استخدامها ضد أكاذيب الشيطان هي الكتب
المكتوبة "أنبياء هللا" من الكتاب المقدس.

طريقة عرض ليوم القيامة
أصدر تيار ناري وخرج منها قبل له :آالف آالف اسعف له ،وعشرة آالف مرة عشرة آالف وقفت أمامه :تم تعيين الحكم ،وفتحت الكتب.
دانيال 07:10

أصدر تيار ناري وخرج منها قبل له" :كلمة هللا" كنار ألولئك الذين ال يريدون سماع الحقيقة .وهذا أعاله اآلية تصوير ليوم القيامة،
وأولئك الذين ليسوا "القديسين هللا" نقف أمام هللا ،وحقيقة كلمة هللا ستكون كالنار للمذنبين.
وفتحت "الكتب" ،يشير ليس فقط إلى "كتاب الحياة" ولكن أيضا إلى دفاتر األستاذ هللا يحتفظ كل من حياتنا .لذلك ،عندما تقف إثم أمام
هللا ،سيتم قراءة دفتر األستاذ المتعلقة بحياته أو حياتها العودة إلى اآلثم ،وجميع الذين هم في الحضور .وهذه القراءة التي سوف تظهر آثام كل من
المذنبين ،والحرارة من هذه الحقائق سوف يحرق كالنار على نفوسهم؛ بعض سيتم تطهيرها ونظرا إلى الحياة األبدية ،ولكن البعض اآلخر سوف
تستهلك ونظرا إلى الموت األبدي.

الحقيقة يدمر مكافحة المسيح
أنا روق ثم بسبب صوت الكلمات العظيمة (الكفر) الذي كلم القرن :أنا صعوده بل حتى قتل الوحش ،وجسده دمرت ،ونظرا ألن الشعلة
مشتعلة .دانيال 07:11

مرة أخرى تستخدم المترجمين العبارة" ،عبارة كبيرة" ،إذا قمت باستبدال ذلك عبارة تنطوي على تجديف ،سوف تفهم المعني الكامل
لهذه اآلية .دانيال ،في هذه الرؤية ،يقف في االحتفال بهذا الحدث ،الذي سيعقد بعد "الثانية وظهور المسيح" .وشاهد على تدمير القرن قليالً ،أو ما
نسميه المسيح الدجال .مكافحة المسيح هو يصور يسوع الوحش ،وهو ذلك الوحش الذي هو القتيل وهو تدمير جثته كالنظر في اآلية أعاله .مكافحة
المسيح هي الكنيسة التي تستند إلى "اإلنجيل كاذبة" الشيطان( ،األكاذيب) .تماما كما "كلمة" هللا الحقيقية ستكون كنار مشتعلة في نفوس المذنبين،
سوف يكون طويالً إطالق النار على الشيطان لالكاذيب ،والكنيسة التي تقف عند تلك األكاذيب.

أن األمم التي البقاء على قيد الحياة
كالمتعلقة ببقية الحيوانات ،كان لديهم دومينيون بهم تتخذ بعيد ًا :ومع ذلك كانت حياتهم لفترات طويلة للموسم والوقت .دانيال 07:12

رمزية وحش
تأخذ علما بأن هللا يشير إلى القرون أو األمم التي تمأل فراغ سقوط روما ،ألن الحيوانات ،كما يفعل للقرن األفريقي قليالً ورمزية لمكافحة
المسيح .هذه الرمزية الظهارهم الوحش له صلة في "سفر الرؤيا".
تذكر :رمزية وحشا يمثل أمة ،المملكة أو اإلمبراطورية ،لكن الرمزية من قرن ،يمثل ،المملكة أو أمة ،ولكن ال إمبراطورية.

ولذلك ،هذا التحقق من بلدي تفسير سابق ،أن الممالك السبعة المتبقية سوف تفقد استقاللها ،ومع ذلك ،هذه اآلية إضافة إلى أخرى التي
تقول لنا أن حكومات بعض الدول األخرى من رجل سيسمح باالستمرار في تلك الدول لفترة أطول قليالً ،ولكن أن تلك الدول التي تقدم الدعم
لمكافحة المسيح ،مما يجعلها جزءا من مكافحة المسيح  ،سيتم تدمير مقدما.

الموسم والوقت
العبارة" ،الموسم والوقت "،فترة من الوقت ،ولكن غير محددة إلعطاء اليقين في مدته .وهناك آخرون أن أعطى تفسيراً ألن نصل إليها.
بكل صدق ،ال أعرف كم من الوقت يوحي بهذه العبارة .هو وقت الذي سوف تأخذ مكان بعد الثانية وظهور المسيح ،حتى ال يوجد لديه هدف إعطاء
هوية مكافحة المسيح ،ولذلك لن أسهب في ذلك.

تأسيس ملكوت هللا على األرض
أنا رأيت في رؤى الليل ،ولمح واحد مثل "ابن الرجل" الذي جاء مع غيوم السماء ،وجاء إلى القديم األيام واحضروا له قرب أمامه .دانيال
07:13

تذكر :دانيال هو رؤية هذا كرؤية .ولذلك قال أنه يعطي وصفا ً لما يراه ،استناداً إلى علمه الشخصي ووجهة نظرة في الوقت المناسب.
ولذلك ،عندما يشير إلى شخص مثل ابن اإلنسان ،أنه هو إشارة إلى صورة لرجل ،بدالً من صورة للوحش .هذا الرجل الذي يرى دانيال هو يسوع،
الذي ولد في الشبه من الرجل ،وهو يسوع الذي عرضت القديمة من أيام أو كما تذكرون ،هذا إشارة إلى هللا األب.

ونظرا إلى أن "ابنه الرجل" دومينيون
وكان هناك أعطى له السيادة ،والمجد ،ومملكة ،أن جميع الناس واألمم واللغات ،ينبغي أن تكون له :دومينيون له هو سيادة أبدية ،التي ال
يجوز تمرير بعيد ًا ،ومملكته ال تكون دمرت فيها .دانيال 07:14

يسوع المسيح وكشف
إذا كنت تذكر من التمثال المعدني ،سيكون صخرة ملون بدون اليد ،التي سوف سحق بت اإلمبراطوريات األربعة فضال عن أصابع
التمثال ،وأن هذه الصخرة هي رمزية للمسيح ،وأنا أعلم أن يسوع .ألنه هو إظهار هذه اآلية أيضا مكافحة كما يجري تدميرها بيسوع المسيح ،فإنه
يعطينا التحقق أن "صخرة مربعة" ولكن ليس باليد ،أيضا إشارة إلى يسوع المسيح.
فقط ضع نفسك في موقف دانيلز .هنا ،هذا الرجل ،يمثل "ابن الرجل" أمام هللا ،ثم يرد من هللا والسيادة والمجد ومملكة .دانيال على أي
طريقة من معرفة من هذا الرجل ،ولكن هللا نفسه إعطائه صاحبة السلطة على جميع سكان الدول السبع المتبقية ،وبقية أمم األرض .دانيال يعرف أن
هذا هو المسيح؛ أنا أعرف من دراستي للكتاب المقدس ،أن المسيح هو ،ويمكن أن يكون إال يسوع .سوف تكشف الحقيقة من هذا كما تقدم هذه
الدروس.

المملكة األبد
كيف كبيرة عالمات له! وكيف األقوياء له عجائب! مملكته مملكة أبدية ،وأن السيادة من جيل إلى جيل .دانيال 4:3

أن اقترح له السيادة هو سيادة أبدية ،التي يجب أن ال تمر بعيد ًا ،ومملكته ال تكون دمرت فيها ،إلى أولئك الذين ليسوا الدؤوب في
دراستهم للكتاب المقدس هذا هو القول المملكة أن يسوع على األرض سوف تكون أبدية ،ولكن ليس هذا هو القول.
في الجزء األول من اآلية أعاله هللا يعطي سلطانا األرض "ابن اإلنسان" ،ولكن هذا الموضوع ليس "ابن اإلنسان" لكن هللا ،القديمة من
أيام ،وأنه هو مملكة هللا التي سوف تستمر إلى األبد ،ومن أي وقت مضى ،ليس في المملكة على األرض.
تذكر :يسوع سوف القاعدة ألف سنة فقط ،ليس إلى األبد .ويرد هذا الدعم في اآلية التالية.
هذه الكلمات كتبها الملك نبوخذنصر الذي كان يتحدث عن "من خلق هللا" ،ال يسوع .وهو ملكوت هللا الذي مملكة أبدية .ما دام الرجل قد
سار على وجه األرض ،طوال أجيال كل رجل ،هللا قد تم هنا ،وكان ،هو ودائما سيكون حاكما لألرض وخلق كل ال المملكة نظراً إلى يسوع.

هللا يعطي تفسير
دانيال كان الحزن في روحي في وسط جسمي ،ورؤى رأسي المضطربة لي .لقد جئت قرب معزل واحد منهم التي وقفت إلى جانب،
وطلبت منه الحقيقة في كل هذا .حتى أنه قال لي ،وقدم لي أن أعرف تفسير األمور .دانيال 16-07:15

يقول دانيال لنا في هذه اآلية أنه الخلط وغير مؤكد ما يعرض له هللا.
هذا حيث يفسر هللا هذه الرؤيا لدانيال بالنسبة لنا .ومن ثم التحقق من أم ال ،ما أنا قد تم تأكيدها في بالدي تعليق اآليات أعاله من "كتاب
دانيال".

الوحوش األربعة هي أربع ممالك
هذه الحيوانات كبيرة التي أربعة هي أربعة ملوك ،التي سوف تنشأ عن األرض -دانيال 07:17

وهذا يقوم بالتحقق من أن هذه الحيوانات رمزية ألربع ممالك أو امبراطوريات ،وكذلك األجزاء األربعة تمثال معدني .

تذكر

أيضا :الصور المستخدمة في النبوءة هو أن البهائم تنشأ عن بحر متماوج ،ولكن هنا يؤكد هللا أن البحر في الواقع خارج

األرض ،الذي ال ينفي لي التأكيد على أنه يعني أرض الممالك السابقة ،أو منطقة مأهولة فعال من األرض.

وسوف تمتلك "القديسين هلل"
ولكن القديسين في األعلى وتتخذ المملكة ،وتمتلك المملكة إلى األبد ،وحتى إلى األبد ومن أي وقت مضى .دانيال 07:18

بينما الصورة السابقة كان رجل واحد فقط ،المسيح ،وهنا دانيال يقال أن الرجل كان رمزيا للقديسين في معظم "عالية" ،وأن من هم
الذين سوف يحكمون الدول السبع المتبقية وكل األرض.
تذكر :كانت الكلمات المستخدمة لوصف المسيح" ،واحد مثل ابن اإلنسان" .كما ترون ،يتم إعطاء ال مناقشة للمسيح ،إال أن الصورة
تعطي السيادة أن "واحد مثل ابن اإلنسان" ،لكن ليس رجل نفسه .يسوع المسيح ،وهو ولد "ابن اإلنسان" في أن والدته هي ماري ابنه الرجل.
أنا ال أعرف عنك ،ولكن أنا دائما ً قيل أن سيكون يسوع الذي سيكون قاعدة أللف سنة ،وربما كان ما هللا يقول لنا هنا هو أن بعد األلف
سنة ،رجل مرة أخرى تعطي السيادة على األرض ،وأن السلطة سوف تستمر إلى األبد ،ومن أي وقت مضى.
وافترض أن هذا ال يزال صحيحاً ،وأن يسوع كالكاهن الرأس لإليمان المسيحي ،يجلس على العرش بل أنها "القديسين هلل" ،منهم أنه
قواعد أكثر .أن في هذه المملكة ،فقط القديسين ستظل ،جميع الدول األخرى التي رفضت عبادة هللا حسب األوامر ،وأنه تم الحكم عليها وإزالتها من
على وجه األرض .مرة أخرى وهذا بالطبع بلدي تفسير ،يمكنك أن تقرر النفسكم بعد دراسة جدية ،إذا أنا الصحيح أم ال.

الوحش الرابع (أمة)
ثم أود أن أعرف الحقيقة الوحش الرابع ،الذي كان متنوعا من جميع اآلخرين ،تتجاوز  ،dreadfulاألسنان التي كانت من الحديد،
وأظافره نحاس؛ التي التهمت ،الفرامل في القطع ،وختمها البقايا بقدميه؛ دانيال 07:19

تذكر :دانيال عاش  600سنة قبل المسيح ،حيث يثير هذا الوحش ،ونحن نعلم اآلن أن تكون اإلمبراطورية الرومانية ،له .أنه يفهم ،أنا
متأكد من أنها ممثلة المملكة أو أمة ،ولكن لم يكن أي وسيلة لمعرفة ما هي األمة .ولهذا السبب ،دانيال غير مؤكد ويود أن يكون نظراً للتفاهم.
هذا االلتباس نفسه والرغبة في فهم قد كان بي القوة الدافعة في دراستي الشخصية للكتاب المقدس ،وأدعو هللا أن مرة واحدة كنت قد بدأت
بقراءة هذه الدروس يمكنك أيضا الجوع لمعرفة المزيد.

القرن قليالً أكثر شجاع
والقرون العشرة التي كانت في رأسه ،واألخرى التي جاءت ،وقبل منهم سقط ثالثة؛ وحتى في هذا القرن قد العينين وفم أن كلم جد ًا أشياء
عظيمة( ،تجديف) ،التي تبدو وكان شجاع أكثر من زمالء له .دانيال 07:20

هنا دليل آخر على هوية القرن قليالً ،أو مكافحة المسيح .وكانت نظرة "أكثر ستاوت "،أكثر من األمم األخرى .يتم تعريف كلمة
"شجاع" " :وجود أو تتسم بالجرأة ،والشجاعة ،أو التصميم؛ قوي وحازم " .ولذلك هذه األمة قليالً أصغر من اآلخرين في براعة عسكرية

واقتصادية ،ولكن بسبب تصميمه جريئة ،قد تمزق من جذورها ثالث دول أخرى .هللا يشير مرة أخرى إلى هذه األمة قليالً كما تحدث تجديف ضد
هللا وقوانين بلده .الكالم السب أن تكون مضادة هللا .ولذلك هذه األمة قليالً من مكافحة المسيح.

يجعل الحرب مع القديسين هلل
أنا صعوده ،والقرن األفريقي نفس الحرب مع القديسين ،وساد ضدهم؛ دانيال 07:21

القرن نفسه أدلى الحرب مع القديسين ،جعل الحرب هو اضطهاد ،وإلى تورتشير ،تشوه وتقتل.
وسادت ضدهم ،يشير إلى أن مكافحة المسيح يكون ناجحا ً في تدمير "القديسين هللا" ،على مدى فترة من الزمن.
ويرد وصف مشابهة في كتاب آخر من الكتاب المقدس كما هو مبين في اآلية التالية.

وكانت تستحق مع التنين المرأة  ،وذهب إلى جعل الحرب مع ما تبقى البذور لها ،مما يبقى وصايا هللا ،ولديها شهادة يسوع المسيح.
الوحي 12:17

المرأة التي تحدثت هنا هو الذي وصف في اآلية التالية.

وبدأ أن هناك عجب عظيم في السماء؛ امرأة كست بالشمس والقمر تحت قدميها ،وعلى رأسها تاج من اثني عشر نجوم :وقالت أنها
تجري مع الطفل بكى ،توجهها في الوالدة ،ويتألمون لتسليمها .رؤيا 2-12:1

عبادة هللا الحقيقية وتصحيح
وسوف تعطي مناقشة كاملة بشأن جميع سيمبوليسمس المستخدمة في هذه اآليتين ،في وقت الحق ،ولكن اآلن نفهم أن هذا هو رمزية
للمسيح ،ولكن ليس الرجل يسوع ،لكن اإلنجيل الذي قال أنه بشر واإليمان بأن يأتي من اإلنجيل له .ومن هذا اإليمان امرأة ،رمزية لكنيسة المسيح،
يتألمون لتسليم.
امرأة هي كنيسة يسوع المسيح .إنجيل هللا كما أوفت "تعاليم يسوع المسيح "،وهو الطفل الذي ينتظر أن يكون ولد ،وهو أن اإلنجيل ،الذي
هو األساس لكنيسة المسيح ،وفي المقابل لتأسيسها" ،إنجيل هللا" مختصر في الوصايا العشر.

دمية في يد الشيطان
على الرغم من أن الكلمات المستخدمة مختلفة ،معنى وراءها هو نفسه .ولذلك ،اإلشارة إلى القرن األفريقي القليل هو أيضا إشارة إلى
التنين ،الذي نعرف أنه شيطان .أفسر هذا يعني أن القرن قليالً ،أو هذه األمة قليالً ،مكافحة المسيح ،على نحو ما تحت السيطرة ،أو في إطار شراكة
مع الشيطان .وإال لماذا أنه سيجعل الحرب على القديسين؟ وكما ذكرت من قبل ،هو مكافحة المسيح ممثل إيرثلي الشيطان .فإنه يأخذ اتجاهه من
الشيطان .من خالل مكافحة المسيح الشيطان لديه القدرة على مباشرة تؤثر على الناس ،وإلى مراقبة ونفوذ كل من له اإلرادة للقيام بذلك.

في حال لم تكن متأكداً ،يعني اإلشارة إلى القديسين "القديسين هللا" ،أو اتباع المسيح وتعاليمه ،تلك التي تلتزم بالحفاظ على الوصايا العشر
وتقبل أن يسوع هو هللا في جسد رجل

القديسين تمتلك المملكة
جاءت "حتى القديمة" من أيام ،وحكم أعطيت للقديسين في األعلى؛ وجاء الوقت أن أمتلك القديسون المملكة .دانيال 07:22

األيام القديمة من هللا ،وتعطي الحكم للقديسين في األعلى .أشعر أنني ملزم بإعطاء فكرة سابقة ألوانها بشأن هوية القرن قليالً (المسيح
الدجال) ،وأن له عالقة مع حقيقة أن يضطهد والقتل ،المؤمنين الحقيقي يسوع المسيح ،باسم هللا .بعد كل شيء ،هذا ما يحدث عندما تقوم بالحرب .ما
هي هذه اآلية إشارة إلى القديسين ،بسبب إيمانهم الراسخ بيسوع يستشهدون بالقرن األفريقي قليالً أو مكافحة المسيح .مكافحة المسيح تقديمهم
للمحاكمة ،ويعلن لهم بالسفيميرس ،والزنادقة ،وثم تحرق لهم في المكدس أو بيدس لهم.
هللا برحمته في "آخر أيام" سيعطي حكمه على أولئك الذين استشهدوا ،وتعلن أن "القديسين هللا" بريء من هذه التهم التي تم قتلهم وفعالية
قلب الحكم لمكافحة المسيح ،هلل هو السلطة النهائية في الكون ،وله قانون يحل محل جميع اآلخرين.
أن األحكام التي قدمها ضد القديسين مكافحة المسيح كانت زائفة وبالتالي وفاة هؤالء حتى يحكم ال أساس لها .ولذلك هللا يقلب هذه األحكام
الزائفة ويستعيد القديسين في الحياة.

الوحش الرابع
وهكذا قال" ،أن الوحش الرابع المملكة الرابعة على األرض ،التي يجوز تكون متنوعة من جميع الممالك ،ويقوم يلتهم األرض كلها،
والعجلة من أسفل ،وكسر في القطع" .دانيال 07:23

وهذا يتحقق من تفسيري ،أن الوحش الرابع مملكة .فإن اإلمبراطورية الرومانية ،معتمد من قبل حقيقة أن هو غزا ابدأ ،ولكنه يندرج
وبصرف النظر عن وأن اإلمبراطورية الرومانية أوالً ينقسم إلى قسمين ثم ينقسم هذا األخير واحد من هذين إلى الممالك العشر التي تنشأ عن ذلك.

كل األرض
شيء واحد وأود أن أوضح لكم هنا ،عندما يشير الكتاب المقدس إلى األرض برمتها ،ال تأخذ ذلك بالمعنى حرفي .وفي وقت الشعوب
القديمة والبحر األبيض المتوسط واألراضي التي على الحدود فإنه ،كان األرض كلها .ولذلك ،عندما يشير إلى المملكة الرابعة التي نعرف اآلن أن
تكون روما ،نحن نعلم أن روما لم قهر األرض كلها ،إال فيما يتعلق بأوروبا وتلك األراضي المتاخمة للبحر األبيض المتوسط.

السلطة المدنية ال تزال موجودة
ابدأ غزا شيء واحد أكثر فقد تحتاج إلى النظر ،فيما يتعلق باإلمبراطورية الرابعة( ،روما)؛ أنها ببساطة تقسيم في سبليت ثم هما مرة
أخرى إلى عشر دول أصغر .باستثناء ثالث ممالك التقطه واسطة مكافحة المسيح ،هذه األمم ال تزال قائمة اليوم .هذه األمم جنبا إلى جنب مع

الواليات المتحدة ال يزال لديها السلطة والتأثير على مدى معظم بقية العالم .ولذلك ،عندما اآلية أعاله يقول لنا" :وسوف يلتهم األرض برمتها"،
هذا قد يكون صحيحاً ،وأن لم تكن اإلمبراطورية الرومانية ،وإنما ذرية يلتهم األرض كلها ،ودعونا ال ننسى السنوات اإلمبريالية التي تشارك دول
أوروبا وأمريكا ثم في.

السلطة الدينية ال تزال موجودة
هناك شيء آخر قد ترغب في النظر في .اإلمبراطورية الرومانية ال تزال موجودة حتى اليوم .عندما انهارت الحكومة المدنية من إقالة
مدينة روما ،في إعالن  ،476كنيسة روما ال تزال سليمة .من تلك النقطة ،حتى أنه تلقي الجرح بشري التي تلتئم ،كنيسة روما كانت بمثابة الغراء
اإلمبراطوري الذي أبقى أمم أوروبا من أي سيادة حقيقية خاصة بهم .كل ملوك وشعوب أمم أوروبا طوال "العصور المظلمة" ،حيث يخضع إلى

وتتماشى مع روما للكنيسة بدرجة أو بأخرى .وبهذه الطريقة ،ابدأ حقاً اإلمبراطورية الرومانية وصل إلى نهايته .عند هللا يعطي النبوءة" ،وسوف
يلتهم األرض برمتها "،أنها في الواقع كنيسة روما أن يجلب هذا الوفاء ،باستخدام نفوذها وسيطرتها من أمم أوروبا ،وقوتها العسكرية.

تنشأ الملوك العشرة
والقرون العشرة من هذه المملكة هي عشرة ملوك التي سوف تنشأ :وآخر سوف ترتفع بعد لهم؛ وأنه يكون متنوع من األول ،وأنه يجب
إخضاع ثالثة ملوك .دانيال 07:24

الكتاب المقدس يفسر نفسه .عشرة قرون ،الوحش الرابع ،الممالك العشر التي سترتفع من أصل ما تبقى اإلمبراطورية الرومانية الغربية،
والقرن األفريقي قليالً هو مملكة ،وسوف تنشأ من أصل عشرة وتدمير ثالثة منهم في العملية .كما يحيط علما بأن في هذه اآلية هللا يشير إلى المسيح
الدجال 'هو' ،التي ستكون مفيدة لفهم الفصل  11دانيال ،وجميع إشاراته إلى مكافحة المسيح وكيف 'هو' األسباب األمم أن يتصرفوا تجاه الدول
األخرى.

بعد العشرة
هذه الكلمات الرئيسية سيكون لها أهمية تعطي معرفات األخير حتى اآلن لمكافحة المسيح .عبارة "آخر سوف ترتفع بعد لهم "،يجب أن
أقول لكم أن هذا القرن قليالً سوف تنشأ من أصل العشرة ،ولكن ليس حتى بعد عشرة هي أنشئت ألول مرة.

متنوعة من اآلخرين
عبارة "متنوعة من األول "،دليل آخر في تحديد هذا القرن األفريقي قليالً ،أو هوية مكافحة المسيح .كلمة "المتنوعة "،يعرف بأنه:
وجود أشكال مختلفة من األصلي -حتى هذا القرن قليالً ،أو هذه األمة قليالً ،مثل الممالك األخرى ،ولكن هناك شيء مختلف عن ذلك الذي يجعل
مميزة عن اآلخرين.
ومرة أخرى ،هناك إشارة ،في هذا القرن قليالً سوف بطريقة تتسبب في تدمير ثالثة من الممالك العشر األصلي ،الذي بعد معرف آخر
لمكافحة المسيح ويمكن تحديد من السجالت التاريخية.
أمة ما يقع في مكان ما في أوروبا أو شمال غرب أفريقيا ،بعد أن تشكلت كأمة ،تسببت ثالثة من الممالك العشر األصلي تدميرها؟ فقط مع
المعرفة بالتاريخ يمكن أن لديك هذه المعلومات .في أحد الدروس التالية سوف اذهب بالتفصيل ،األدلة التاريخية التي تعطي الهوية لمكافحة المسيح
أكثر.

زعيم ديني
 ،و أنه يجوز أن يتكلم كلمات كبيرة (تجديف) ضد معظم العالية ،ويجوز تبلي القديسين أكثر العالية ،وتعتقد لتغيير األوقات والقوانين:
وهي تعطي في يده حتى وقت وأوقات وتقسيم الوقت -دانيال 07:25

يتحدث تجديف
وقال أنه يجوز أن يتكلم كلمات كبيرة ضد األعلى.
تذكر :إذا قمت باستبدال كلمة كبيرة مع تجديفا ،سيكون لديك فهم هو ما يقوله هذا القرن قليالً ،أو الرئيس لهذه األمة قليالً أفضل .وهذا
يوحي لي أن رئيس هذه األمة قليالً لديه نوع من تسمية دينية ،في ذلك أنه المسقوط ضد هللا ،الذي يوحي أن رئيس هذه األمة قليالً يعظ "اإلنجيل"
الشيطان كاذبة ،في أن يتحدث بكلمات معارضة هللا "اإلنجيل المقدس".

تبلي القديسين
الكلمات" ،أن تبلي القديسين في األعلى "،طريقة أخرى قائال أن الحرب التي تجري مكافحة المسيح ضد "القديسين هللا" بنجاح ،وأن
القديسين هي تناقص في العدد مع مرور الوقت أن تعطي مكافحة المسيح جعل الحرب عليها .العبارة" ،تبلي القديسين في األعلى "،يشير إلى
اضطهاد قديسين هللا .إذا كنت أخطأت في وقت سابق ،القديسون هم الذين تقبل المسيح كاهلل ،الحي وتعلن له أن يكون منقذهم ،والحفاظ على وصايا
هللا ،ومنها عدد نفسي .ولذلك ،ماذا تقول هذه الكلمات أن مكافحة المسيح يضطهد "القديسين هللا" بشكل مستمر.

يضطهد القديس
كلمة "بيرسيكوتيس" يعني :الموضوع بشكل منهجي مجموعة من األشخاص لمعاملة قاسية أو غير عادلة بسبب أصلهم العرقي أو
معتقداتهم الدينية .وهذا يمكن أفضل سيظهر في "محاكمات محاكم التفتيش "،عمليات تعذيب الكنيسة الكاثوليكية ،الشنق والحرق في المكدس،
أولئك الذين يعارضون أو رفض الخضوع للكنيسة كاذبة العقيدة والتقاليد.
إذا كنت تنظر ،عشر قرون أو األمم التي تنشأ من واحد ،اإلمبراطورية الرومانية ،ثم القرن قليالً حتى يأتي من بينها ،ويبدأ اضطهاد

القديسين .وهذا يمكن التحقق منه في التاريخ ،وهو كنيسة روما أن التاريخ يبين لنا أن هذه األعمال الوحشية،

ولذلك فمن كنيسة روما أن

مكافحة المسيح كما أنه يرمز كالقرن قليالً.

يضطهد باستمرار
هنا شيء بالنسبة لك للتفكير .في هذه اآليات يقال لنا أن مكافحة المسيح سوف اضطهاد قديسين هللا باستمرار .معرفة هذا ليكون صحيحاً،
وأنت تفكر في نفسك أن يكون مسيحياً ،أو سانت هلل ،ثم لماذا أنت ال يتعرضون لالضطهاد؟ هل من الممكن أن كنت ال تتناسب مع التعريف الذي
أعطى يسوع الذي هو "سانت من هللا" ،وهو :أولئك الذين الحفاظ على وصايا هللا وشهادة يسوع المسيح؟
وصايا هللا هي الوصايا العشر .هل تبقى كل الوصايا العشر كما وردت في كتاب من نزوح الفصل 20؟ شهادة يسوع المسيح ذو شقين،
يسوع شهد بأنه هو هللا في جسد رجل ،والمسيح ،والذي كان يعلم أن تجلب لإلنجاز (تحقيق) فهمنا ألخالق هللا كما هو موضح في الوصايا العشر.
هل تقبل هذا للسيد المسيح ،وثم تعيش حياتك وتغيير األخالق الخاصة بك من واحدة من الخطيئة إلى واحد كما هللا؟ إذا كان هذا الذي كنت ثم أنت
"سانت هلل" ،إذا كنت تقصر أي ما ينطوي هذا التعريف ،ثم أنك لم "سانت من هللا".

المسيح الدجال ينشأ
ولذلك ،في وقت ما بعد تفكك اإلمبراطورية الرومانية الغربية ،تنشأ عشرة ممالك صغيرة .وبعد ذلك ،سوف ترتفع آخر من بين العشرة،
نتف حتى ثالثة منهم في هذه العملية .ونحن نعلم تاريخيا مدينة روما أقيل من منصبه ،وانخفض في عام  476م إلى البرابرة .،لذلك ،قد هذه "األمة
قليالً" ظهرت بعض الوقت بعد ذلك .أنشئت كنيسة روما باالمبراطور قسطنطين في  12:00م ،حيث سيقول كثيرون أن كنيسة روما ال يمكن
مكافحة المسيح ألنها موجودة قبل إنشاء الممالك العشر .أنها ليست إنشاء لمكافحة المسيح على األرض بالشيطان الذي يجلب إلى الوفاء بنبوءات هللا
كما جاء في "كتاب دانيال" ،لكن إنشاء مكافحة المسيح كقوة وطنية مع القدرة قتل واضطهاد.
في عام ميالدي  538قدم اإلمبراطور جستنيان سيادة األراضي التي تعرف باسم الفاتيكان كنيسة روما .وتشكل هذه السيادة إقامة دولة
مستقلة .هذا هو الذي تحول كنيسة روما إلى مكافحة المسيح ،ونظرا ألن هذا يحدث بعد إنشاء الممالك العشر" ،كنيسة روما" ثم تناسبها هذه النبوءة.
حتى تفهمون ،مكافحة المسيح هو "يد الشيطان" على األرض ،وعلى هذا النحو كانت موجودة منذ وقت آدم وحواء .على الرغم من أنه
كان التأثير بدرجة أو بأخرى ،لم تكن السلطة الضطهاد أو قتل الذين ضحوا بصواب والعبادة الصحيحة "هللا خلق" حتى تنشأ عن طريق كنيسة
روما في اإلعالن  .538من هذا الحدث الذي يعطي هللا نبوة في "كتاب دانيال".

نبوءة الوقت
ولذلك سوف تعرف هذا أيضا نبوءة وقت .تعني عبارة "وقت وأوقات وتقسيم الوقت "،فترة من الزمن .ماذا يعني هذا نبوءة الوقت
إلبالغنا بمقدار الوقت أن هذه األمة قليالً ،مكافحة المسيح ،سيكون لها القدرة على جعل الحرب على القديسين.

 3.5شيئا
في الجزء األخير من هذه اآلية ،تبين أن هذه األكاذيب لمكافحة المسيح وعن اضطهاد القديسين سيسمح للذهاب لوقت وأوقات وتقسيم
الوقت.
وهذه ليست مجرد كلمات .أنها تشير إلى فترة زمنية محددة 3.5 ،شيئا .كيف أعرف هذا يمثل ½ 3؟
أوالً ،الوقت
أوقات

،1

،2

تقسيم الوقت

½.

إضافتها معا تحصل على .½ 3
هذه اآلية توضح ما إذا كان  3.5أيام ،أسابيع ،أشهر ،أو سنة ،فإنه ال يعطي لنا عددا ،التي ليست ممثلة لفترة زمنية حتى اآلن بوضوح.
وهناك آيات أخرى من هذه الفترة الزمنية نفسها في الكتاب المقدس ،ولكن صرح أو النظر بطريقة مختلفة ،في القيام بذلك ،هللا يعطينا إشارات
أخرى للمساعدة في فهم هذه الرمزية الوقت ومدته.

اثنين وأربعين شهرا
تم العثور على أحد هذه بما يلي:
وهناك أعطيت له الفم تحدث أشياء عظيمة وتجديف؛ وقوة أعطيت له االستمرار في اثنين وأربعين شهرا .رؤيا 13:5

تذكر :وأظهر لي كيف يعلمنا هللا بإعطاء المعلومات ثم هذه األخيرة يعطينا معلومات إضافية ،بناء على ما كان بالفعل .وهذا ما يفعله في
هذه اآلية ،الوحي  -13:5هذه اآلية هو إشارة إلى مكافحة المسيح بكلمات قريبة جداً كتلك المستخدمة من قبل دانيال ،تجعل من المستحيل أن ال نرى
هذا .ولكن بدالً من القول مرة ومرات وتقسيم الوقت ،كما فعل في "كتاب دانيال" ،هللا يستخدم الكلمات التي لها معنى أكبر ،اثنين وأربعين شهرا.

األيام 1260
أشهر اثنين وأربعين  42شهرا ،والذي يترجم إلى  3سنوات ونصف .إذا كنت تأخذ  42وقسمته على  12شهرا في سنة ،يمكنك الحصول
على  3.5سنوات .إذا لك ثم ضرب  3.5ضعف عدد األيام في سنة كما يحتفظ بها أولئك من وقت يوحنا الرسول ،أو  360يوما ،تحصل1260 ،
يوما.

االحتفاظ بهذا الرقم 1260 ،يوما في االعتبار للرجوع إليها في المستقبل .فمن المهم في الكشف عن معرف آخر لمكافحة المسيح .وأنا
على اقتناع بأنه كلما هذه الفترة الزمنية المذكورة ،فإنه يشير الوقت نفسه في التاريخ ،ونفس تاريخ البدء إلى تاريخ انتهاء نفس ،وبعبارة أخرى
تشغيل متزامنة مع بعضها البعض.
مع هذا التعريف الصحيح لما يعنيه  ،3.5يمكن طرح السؤال ،عندما تبدأ هذه الفترة الزمنية ،ومن ذلك يمكننا تحديد متى ستنتهي؟ هللا
سوف تكشف هذا كذلك ،تابع القراءة لمعرفة ذلك.

الكذبة األولى الشيطان
هناك شيء حول هذا الذي تريد أن تفهم .عندما قال الشيطان تحت ستار الثعبان أن أول كذبة عشية سفر التكوين  ،3:4على الرغم من
كذبة بسيطة ،وكان آثار عميقة هلل .أساسا ،يشوه الشيطان باسم حسن وسمعة من هللا .الشيطان :قال أن هللا كاذب ،ومخادع .إذا كان شخص ما يسمى
أنت كاذب ،وأنك لم تكن ،ثم ماذا ستفعل؟ كيف سيكون لك إقناع اآلخرين ،أن كان المتهم أن الكذاب ال لك؟ فمن هذه المحاولة من جانب هللا لتبرئة
ساحته من أي شكوك ،لماذا أنه ليس ببساطة إزالة الشيطان من وجود الثاني أنه اكتشف الغدر إلبليس.

ال رجل
هذا القليل القرن ،أو كما نعلم اآلن ،هذه "األمة قليالً" ،وهو مكافحة المسيح التي كنت قد قيل حول منذ كنت طفال .والفرق الوحيد هو أن
القصة كما تعلمون تم تغيير من الحقيقة ،وال شك بمكافحة المسيح نفسه.
كما ترون من ما درسناه حتى اآلن ،وأن مكافحة المسيح ليس رجل واحد ينشأ ويأخذ السلطة بعض الوقت فقط قبل المجيء الثاني للمسيح،
ولكن مكافحة المسيح هو دولة صغيرة ،الذي خط طويل من القادة ،على مدى عدة قرون ،سيتكلم تجديف ضد هللا ،وعصره ،وله قوانين.
يجب أن نعرف أن للكالم السب يعني ليس فقط للتحدث ولكن أيضا فعال األعمال التجديفية ،مثل كتابة قوانين هللا .مثل تغيير يوم السبت
المقدس ،يحدد فيه هللا الشك في "الوصية الرابعة" كما يجري "اليوم السابع".
مكافحة المسيح من خالل األكاذيب تغيرت يوم السبت من اليوم السابع من األسبوع لليوم األول من األسبوع ،التي ال يوجد شيء في
الكتاب المقدس احتياطي نقل ،تبين أن يكون كذب الشيطان ،اإلنجيل الشيطان كاذبة ،وفي المعارضة المباشرة للقوانين هللا.

تذكر هللا

البديهي :إذا كان هللا لم يتكلم ،كذب .إذا لم يكن هناك أي شيء في صفحات الكتب من الكتاب المقدس أن يعطي الدعم هلل أو

يسوع إعطاء األوامر أو التعليمات أن اليوم األول من األسبوع هو يوم الراحة "المقدسة مجلس اللوردات" ،ثم يجب أن يكون كذب.

الشيطان للممثل على األرض
تذكر :مكافحة المسيح هو الممثل الشيطان على األرض .مهما كانت ال مكافحة المسيح مع الدعم الكامل من الشيطان .ولذلك ،يمكن
القول أن السب التي يتحدث بها قادة هذه األمة قليالً هي فعال كلمات الشيطان( ،اإلنجيل الشيطان كاذبة) .ولذلك ،هؤالء القادة تحت تأثير الشيطان أو
تواؤما ً وثيقا مع نفس النوع من شخصية الشيطان له ،أنه ال يوجد تمييز بين االثنين.

تذكر

أيضا :الشيطان ليس فرد واحد" ،إبليس"؛ الشيطان هو أي شخص أو أي مجموعة الذين وضعوا أنفسهم في معارضة "كالم

هللا" .إبليس كان أول "الشيطان "،العدو الذين سقطوا ،ولكن جميع اآلخرين بما في ذلك تلك المالئكة التي سقطت من السماء مع إبليس ،هي أيضا
"الشيطان" .إذا ،بعد االستماع إلى "كلمة هللا" والحقيقة هناك ،ال تزال تضغط بأكاذيب الشيطان ،فأنت أيضا الشيطان.

على سبيل

المثال :لقد أظهرت أن "اليوم السابع" هو اليوم الحقيقي اليوم مجلس اللوردات من بقية؛ ولذلك ،إذا كنت ال تزال بك

احتفاال بيوم األحد كيوم السبت الحقيقي ،ثم أنك تظهر أن رفض الحقيقة هللا ،صالح أكاذيب الشيطان ،مما يجعلك طفل الشيطان.

وسيتم كشف جميع
في "نهاية األيام" ،ونحن حاليا أيضا إلى أنه سيتم كشف التي كانت مخبأة بالشيطان ،ومن ثم ،للذين على قيد الحياة في تلك األيام أن تختار
بين أكاذيب الشيطان التي اعتبرت الحقيقة لعدة قرون ،أو االعتراف "كلمة هللا" كالحقيقة .ويرد هذا الدعم في اآلية التالية.
ألن هناك شيئا المشمولة ،التي يقوم عدم كشف؛ وال أخفى ،التي ال تعرف -لوقا 12:2

ألن هناك شيئا المشمولة ،يشير إلى فهم الرجل للكتاب المقدس .نظراً ألن الكثير من الكتاب المقدس هو النظر في سيمبوليسمس ،أنها
مربكة جداً ،حتى يفهم سيمبوليسمس .وبسبب هذه الصعوبة في فهم ،كان الشيطان قادراً على أن أقول له تقع على عاتق المعارضة قليالً أو ال .فمن
هذا النقص في المعارضة أن أقنع الناس أن الكذب هو الحقيقة على مر القرون .ولكن ما تقول لي اآلية أعاله أنه سيأتي الوقت الذي" ،نهاية األيام"،
عند هذه سيمبوليسمس ستعطى معنى ،والكشف عن الحقيقة هللا وفضح أكاذيب الشيطان .أن الذي قد يظهر لك في الصفحات من هذه الدروس،
تحقيق النبوءة المذكورة أعاله من "كتاب لوقا".
يجوز لم تكشف أن ،هو وعد يسوع أن كامل فهم في الكتاب المقدس كله ،وكل ذلك يعني أنه سيتم بيان ،عند نقطة ما ،اقترح في نهاية
األيام ،وكذلك تشهد على أن كل ما لدى المكتوبة والمفروضة على هذا صفحة ويب ،أعطيت لي باهلل وفاء هذه النبوءة.

تغيير أوقات وقوانين هللا
تعتقد لتغيير األوقات والقوانين  ,يشير إلى أوقات وقوانين هللا .أعتقد أنكم تعلمون أن قوانين هللا هي الوصايا العشر ،مكتوبة في حجر
بأصبع هللا نفسه ،يرمز إلى أنهم أن يدوم إلى األبد .هنا هو شيء قد ترغب في النظر .إذا كان الشيطان هو محاولة لتغيير "قوانين اآللهة" ،ونحن

نعلم أن الوصايا العشر ،ثم ال تظن أنها الحكمة للحفاظ على الوصايا العشر ،إذا كنت تريد عبادة هللا الحقيقية؟ إذا كان الشيطان يحاول تغييرها ،ثم
لك أن ال تبقى الوصايا العشر ،ال أن يضع لك على جانب الشيطان بدالً من جانب هللا؟

مرات هلل
قد ال يفهم تماما ما اإلشارة إلى أوقات هللا  ،ولذلك أعطى تفسيراً.
عملية إنشاء ،أنشأ هللا أول أسبوع يوم سبعة .في اليوم األول هللا بدأ إنشاء بإشعال "شرارة إنشاء" ،وثم بدأ التالعب بتلك التي كان قد تم
إنشاؤها .اليوم األخير من األسبوع ،أو في "اليوم السابع" ،استراح هللا من جميع عمله .في هذا هللا المنشأة في أسبوع يوم سبعة.
في السبعة أيام الخلق ،خلق هللا سفر التكوين  1:1من خالل سفر التكوين  ،2:5شيء آخر أن لم يكن مسروداً كإنشاء ولكن تم إنشاؤه مع
ذلك .هللا خلق الزمن ،أو على األقل باهلل نظراً للطريقة الوقت التي يتعين مراعاتها.

تأخذ

مالحظة :في نهاية كل يوم عمل في خلقه للكون ،هللا يعطي اسم إلى اليوم ،فضال عن كل ما خلقه .على سبيل المثال ،في نهاية

اليوم السادس ،هللا يقول" :وكان المساء والصباح اليوم السادس" .وهذا يعني أن اليوم هللا يبدأ عند غروب الشمس ،وطريقة أخرى للقول مساء
ويذهب خالل الليل في الصباح ،ومن ثم من خالل النهار إلى المساء وينتهي عند غروب الشمس مرة أخرى .كما ال شك أنكم تعلمون ،نحن ال
تحتفظ الوقت بهذه الطريقة .يبدأ اليوم الجديد بالنسبة لنا  12:00صباحا أو منتصف الليل .هذا وقد أحدثتها الشيطان تغيير أوقات هللا.
وأعتقد أنكم تتفقون معي أن كا ن الشيطان يده في شؤون الرجل ودولهم ،منذ البداية .ولذلك من المنطقي أن لديه بعض دور في التأثير على
حكام روما .لست متأكداً متى ،لكن بالتأكيد بحلول الوقت الذي إنشاء من اإلمبراطورية الرومانية ،واليوم جاء تقاس من صباح إلى صباح اليوم
التالي ،أو الشمس حتى الشمس .وبعبارة أخرى ،عندما تشرق الشمس ،هو يوم جديد ،حتى ترتفع مرة أخرى في اليوم التالي.
إذا الحظت في السبعة أيام الخلق ،تدابير هللا من المساء والصباح كجزء من اليوم الجديد .وهذا يعني أن هللا هو تشير ،من المساء خالل
الليل ،بما في ذلك الصباح ،هو اليوم الجديد .في "الشمس ألسفل" ،وينتهي ذلك اليوم ويبدأ يوم جديد آخر .هو الشيطان من خالل نفوذه على
المساطر للرجل الذي لم نعد نعيش باهلل وقت معين من اليوم.

غروب الشمس إلى الغروب
وباختصار ،اليوم الجديد يبدأ عند الغسق أو في الشمس إلى أسفل ،وينتهي عند الغسق أو الشمس أسفل بعد  24ساعة .وهذا يثبت أفضل
بالطريقة يخبرنا "الوصية الرابعة" االحتفال بيوم السبت .باهلل نظراً للوقت عندما يكون يوم السبت التي يتعين مراعاتها عند غروب الشمس يوم
الجمعة حتى الغروب يوم السبت .الجديدة يوم السبت يبدأ عند غروب الشمس يوم الجمعة عند غروب شمس .ما نحن ندعو ليلة الجمعة بسبب تأثير
الشيطان ،لكن في الواقع هو "ليلة السبت" وفقا لطريقة هللا للحفاظ على الوقت .الجديدة يوم السبت ،يبدأ في الشمس ،حتى أن ليلة الفترة ،يجب أن يتم
استدعاء ،ليلة السبت .أعرف هذا مربكا ً بعض الشيء ،ولكن هذا ألن الشيطان كان ناجحا ً جداً في محاولته الغتصاب مرات جداً من هللا ،وأن
طريقة الشيطان لتقول الوقت منغرس في طبيعتنا ،فيما يتعلق بجعل هللا الوقت لتكون غريبة.

انتهاك الوصية الرابعة
تحتاج إلى أن تكون على علم ،أن الشيطان قد نجحت في إعادة صياغة القوانين هلل كذلك .األكثر وضوحاً هو يوم السبت .إذا كنت مراقبة
يوم السبت يوم األحد ،ثم كنت في انتهاك هلل الوصية الرابعة ،خروج  20:8إلى -11

حكم هللا
ولكن يجوز الجلوس الحكم ،ويجب عليها أن تتخذ بعيد ًا من له السيادة ،ألنها تستهلك وتدمير حتى النهاية .دانيال 07:26

وهذا هو مثيرة لالهتمام ،تجتمع الحكم .ماذا يعني هذا على الرغم من أفضل الجهود التي تبذلها الشيطان وأنه سوف تفشل ،وحكم هللا
عليه ،الذي أدلى به في جنة عدن ،وسوف نقف .إذا كنت تذكر،

النبوة األولى هللا
جعل هللا نفسه النبوءة األولى كما كشفت في اآليات التالية.

وقال اللورد جود منعزلة الثعبان" ،ألنه يمتلك أنت تفعل هذا ،أنت الفن لعن فوق جميع الماشية ،وفوق كل الوحش من الميدان؛ عند البطن
خاصتك سوف أنت تذهب ،والغبار سوف أنت أكل جميع أيام الحياة خاصتك .وسوف أضع عداوة بين إليك وامرأة ،وبين خاصتك البذور والبذور
لها؛ فإنه يجوز كدمة خاصتك الرأس ،وأنت سوف كدمة له كعب " .سفر التكوين 15-03:14

المسيح يهزم الشيطان
صرح النبوءة األولى من أي وقت مضى ،ليس فقط قيل باهلل ،لكن النبوءة األولى "ظهور المسيح" ،وأن المسيح الذي يسحق الثعابين
الرأس ،أو يهزم الشيطان .بعبارة" ،وأنت سوف كدمة له كعب" في رأيي هو نبوءة التي قد حان بالفعل لتمرير .نحن نفكر من اليهود كتلك التي
تسببها يسوع يصلب ،ولكن كان تأثير الشيطان على اليهود التي تسببت في هذا .ولذلك كان في نهاية المطاف الشيطان الذي يصلب يسوع في
الواقع ،وفي ذلك الوفاء به النبوءة أعاله.
الكلمات ،يجب عليها أن تتخذ بعيد ًا من له السيادة ،تستهلك وتدميره حتى النهاية ,يمكن أن يفسر على أنه دومينيون هللا يأخذ الشيطان
بعيداً ،ولكن في هذا الصدد ،أنني مقتنع بأن القضاة هم في الواقع "المالئكة من السماء" ،وهذا أختم بسبب استخدام كلمة "هم" .وبسبب لهم ،أن هللا
قد مسح سمعته الطيبة من األكاذيب التي وجهت ضده بالشيطان آلدم وحواء ،ومتى تم ذلك بما يرضي تلك المالئكة ،ثم هللا مجاني للتخلص من
الشيطان ،ولكن وفقا للحكم الصادر عن المالئكة.

إذا كان هللا تكلم عليه
قد أكون مخطئا في ذلك ،والبعض اآلخر قال لي على هذا النحو ،ولكن هذا ما كل شيء عن هذه الدراسة .في محاولة لتسبب لك للتفكير
حول المعتقدات الحالية الخاصة بك ،ومع هذا التفسير للكتاب المقدس ،وقوة لك أن تعيد التفكير في ما نعتقد ،وأنه عقد على ضوء الكتاب المقدس
وانظر إذا كان المعتقدات الخاصة بك ال يزال صحيحاً .عليك أن تقرر ،تقبل أن الكلمات في الكتاب المقدس ليست فقط مستوحى من هللا ،بل أن هللا
سبب لهم أن تكون مكتوبة .إذا قمت بذلك ،ثم كيف يمكن مسيحي يقبل شيئا غير معتمد من قبل الكتاب المقدس أكثر من ذلك الذي ينص على الكتاب
المقدس؟ إذا كان هللا تكلم سوف تجد أنها في الكتاب المقدس ،وإذا كان هللا لم يتكلم عليه ثم أنه ال يمكن أن تدعمها الكلمات في الكتاب المقدس وأنها
كذبة.

ونظرا للقديسين
والمملكة والهيمنة ،وعظمة المملكة تحت كل السماء ،تعطي لشعب القديسين في األعلى والمملكة التي هي مملكة أبدية ،وتخدم جميع
المالك وطاعته .دانيال 07:27

"تأخذ

مالحظة" :المملكة تحت السماء للقديسين في األعلى ،ال مملكة السماء نفسها .هذه اآلية يذهب إلى القول مملكة هللا ،ملكوت

السموات األبدية ،وتتولى تخدم جميع المالك ،أو السلطة أنه يعطي لآلخرين ،وطاعته .وبعبارة أخرى ،القديسين ستعطى السلطة على األرض ،بل
أنها ستظل خاضعة هلل .يتم دعم ذلك في اآليات التالية.

تابع يسوع هلل
ألنه األب هاث الحياة في نفسه؛ وحتى خلت أنه نظر ًا إلى االبن للحياة في نفسه؛ وقد خلت أعطاه السلطة لتنفيذ الحكم أيضا ،ألنه "ابن
رجل" جون 27-05:26

ما هو هذا أن تقول لي ،هو أن يسوع حتى كحاكم لألرض أللف سنة ،حتى يخضع هلل األب في السماء.

دانيال المضطربة
هي حتى اآلن نهاية لهذه المسألة .بالنسبة لي دانيال ،كوجيتاتيونس بي كثير المضطربة لي ،وتغيير مالمح بالدي في لي :ولكن ظللت هذه
المسألة في قلبي .دانيال 07:28

في اآلية أعاله دانيال يخبرنا أنه يدرك اآلن أن الذي يظهر هللا له ،ولكن هذه المعرفة مقلق له بنفس الطريقة .وأود أن تكشف عن أن هذا
صحيح بالنسبة لي كذلك .لقد أعطاني هللا قوة التفاهم .ويرجع هذا الفهم ما هي الحقيقة وما هو الكذب ،أن أنا قد شرعت في المهمة الشاقة المتمثلة في
كتابة هذه الدروس والفصول من صفحة ويب .وحتى مع ذلك ،أنا سحق روح بالدي بمعرفة أن الكثير ما هو حولنا ،واآلن نرى يد الشيطان تنطوي
في .أنه ألمر محزن واالكتئاب عند محاولة إظهار اآلخرين التي أحب أكثر في هذه الحياة ،وهذه الحقائق ،أنهم يرفضون علنا ما تبشر به ،لدرجة

أن أشعر بالقلق من أنه يجوز لهم ابدأ تحويل للعبادة الحقيقية هلل ولذا أن المفقودة إلى الموت األبدي .بقعة مشرقة فقط في كل هذا هو معرفة أن ينظر
صفحة ويب هذه بآالف الناس العالم أكثر ،ومن جميع األمم واللغات .على الرغم من أن تلك التي أحب آخر رفض هذه الكتابات ،أنه ألمر جيد أن
نعرف أن كثيرين في العالم يأخذون على األقل اهتماما بالقراءة لهم.
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