 _1کتاب دانیل

 _2دانیل چه کسی است؟
 539_587قبل از میالد مسیح
دانیل را همراه یهودیان اسراییل به بابل به اسارت می برند

دانیل و سه تا از دوستانش برای خدمت به پادشاه نبوکدنصر انتخاب می
شوند.آنها از پرستش بتها خوداری می کنند.
خداوند دانایی،دانش پیشگویی را به دانیل هدیه می دهد و همچنین نبوت و
تعبیر خواب در زمان خود را و خبر زمان تولد عیسی مسیح و ،آخرین زمان
قبل بازگشت مسیح را .
دانیل تمام عمر به خداوند وفادار بوده است.
مردم یهود زیر نظر حکومت پادشاهی کوروش به اسراییل بر می گردند.

کتاب دانیل 21 _17 :1

 _3دانیل در زمان خود  ،خواب نخست نبوکدنصر را تعبیر می کند.

 _4آنچه نبوکدنصر پس از دیدن خواب انجام می دهد
کتاب دانیل 30_24 :3


یک مجسمه طالیی می سازد که همه باید در هنگام
شنیدن ساز ونوا به پای آن بیفتند و پرستش کنند.



دوستان دانیل مجسمه را پرستش نمی کنند و برای
همین به داخل کوره



آتش انداخته می شوند.



نبوکدنصر آنها را در داخل آتش سالم  ،همراه پسر خدا
می بیند.



"هیچ خدایی وجود ندارد که بتوانند مانند او کمک
کند".

_5خواب دوم نبوکدنصر درباره درخت بریده شده
 درختی عظیم که به همه ی حیوانات سرزمین
غذا می داد.
 فرشته ای از آسمان فرود آمد و دستور داد که
درخت قطع شود
 پادشاه حافظه خود را از دست می دهد تا اینکه
به نزد خدا توبه کند و اقتدارش را بدست آورد.
 خدا حاکم بر تمام مردمان و ممالک .

صر کتاب دانیل 28_22 :5
 _6جشن پادشاهی بل َ
ش َّ


صر یک جشن بزرگ ترتیب می دهد.
بل َ
ش َّ



او از ظرفهای جام معبد اورشلیم استفاده میکند و مهمانان بت
های خود را پرستش می کنند.



دست خدا متنی را بر روی دیوار می نویسد



هیچ کس نمی تواند آن را تفسیر کند.



مادر پادشاه دانیل را به عنوان مترجم می گیرد:



خدا روزهای سلطنت تو را شمرده و آن را به پایان رسانده
است.



در ترازو وزن شده و ناقص یافت شده ای ،پادشاهی تو تقسیم
گشته و به مادها و پارس ها داده شده است.



صر کشته می شود.
در همان شب بل َ
ش َّ

_7پادشاه داریوش_ از ماد
دانیل 23_16 :6


داریوش در پادشاهی خود  120ساتراپ (استاندار)
و سه وزیر برای امپراتوری خود گماشت.



دانیل یکی از وزیران است



دیگران به او حسودی می کنند



قانون جدید :در  30روز آینده فقط باید پادشاه را
عبادت کنند



دانیل را به چاه شیران انداخته و نجات می یابد.



"او خدای زنده است که تا ابد باقی می ماند.پادشاهی
او نمی تواند نابود شود،امپراتوری او پایان ندارد.

_8دانیل پیش از آمدن عیسی مسیح آن را پیشگویی می کند.
نمایان شدن چهار قدرت و قلمرو کتاب دانیل
28_17 :7
صر
سال نخست تحت پادشاهی بل َ
ش َّ
چهار حیوان بزرگ از دریا برخواستند

از آسمان
خدا ،پیرمرد بر تخت پادشاهی می نشیند تا داوری
کند.
حیوانی وحشتناک کشته می شود و در بین آتش
انداخته می شود.

بابل_شیر

سایر حیوانات نیز پس از مدت معینی می میرد.

ماد و پارس_ خرس

پسر انسان از ابرهای آسمان می آید

یونان _پلنگ

و به نزد خدا آورده می شود ،آن پیرمرد.

روم

و به او قدرت ،افتخار و پادشاهی عطا شد .همه اقوام
و قبایل و زبانها باید در خدمت او باشند .پادشاهی او
ابدی است.

حیوانی وحشتناک با دندانهای آهنین و ده شاخ

 _9رویای قوچ و بز
کتاب دانیل 27_17 :8
صر در شوش و در استان ایالم
تحت پادشاهی بل َ
ش َّ
در شهر شوش و استان ایالم قوچی با دوشاخ در
کنار نهر اوالی ایستاده بود وبه سوی غرب و
شمال و جنوب شاخ می زد و هیچ کس نمی
توانست در برابر او ایستادگی کند.

یک بز با شاخی قدرتمند در پیشانی قوچ را شکست
می دهد
بز خیلی قدرتمند است و هنگامی که در قویترین
حالت قرار دارد شاخش شکسته می شود.

چهار شاخ که در جای آن شاخ شکسته برآمدندو
سرانجام کوچکترین همه را شکست می دهد و در
آسمان بزرگترین است و معبد را در هم ویران می کند
و قربانیهای روزرانه را متوقف می کند
قوچ _ ماد و پارس

بز_ یونان
چهار شاخ _روم
یک شاخ کوچک_ انتویوخوس اپیفانس

 2300شام و صبح تا آخرین زمان

 _10دعای دانیل برای اورشلیم
تحت پادشاهی داریوش _ کتاب دانیل 27_17 :9
تحت پادشاهی داریوش _ کتاب دانیل 27-17:9

پاسخ خداوند از طریق جبرئیل فرشته

دانیل پیشگویی ارمیا را می خواند و می بیند که
اورشلیم  70سال ویران خواهد شد.

" 70هفته برای قوم تو و برای شهر مقدست
مقرر گشته تا به نافرمانی خاتمه داده شودو
گناهان پایان پذیرندو تقصیر کفاره گردد و
پارسایی جاودانگی آورده شودو رویا ئ نبوت
مهر گردد و مقدس ترین مکان افتتاح شود.

"نور چهره ی خویش را بر قدس ویران شده ات
تابان ساز ما تمناهای خود خویش را نه بر پایه
پارسایی خود بلکه بر پایه رحمت عظیم تو به
درگاهت بیان میداریم.پروردگارا بشنو
!پروردگارا ببخش!پروردگارا گوش کن .عمل
کن!"

اورشلیم و معبد طی  62هفته بازسازی می
شود.

دعای دانیل
توبه و بخشش گناهان اسرائیل

پس از آن مسح نابود و ناپدید خواهد شد و قوم
آن رهبر که می آید ،شهر و معبدها را نابود
خواهند کرد وقتی شاهزاده بیاید.

_11رویای دانیل در مورد آینده
تحت پادشاهی کوروش
رویای دانیل در کنار دجله
دانیل عیسی را می بیند_ کتاب دانیل 14_5 :10
او گفت" :نترس،ای مرد بسیار محبوب ،سالمتی بر تو باد
،قوی و دلیر باش همه چیز خوب خواهد بود.قوی باش ،قوی
باش"
دانیل اقتدار قدرت از مسیح را در بین ماد و پارس ویونان و
مصر و سوریه می بیند.
کتاب دانیل 9_2 :11
دانیل اقتدار برای قدرت را در پایان زمان می بیند
وعده رستاخیز بعد از مرگ
دانیل 13_1 :12

