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دانيال، نبي 
نهاية الزمن

ــع  ــرن التاس ــوارى الق إذ ت
عشــر وبــدأ القــرن العشــرون، 
شــاع شــعور ِمــن التفــاؤل 
فــي الغــرب. فََعــن طريــق 
كانــت  والتكنلوجيــا  العلــم 
م نحــو عصــٍر  ــدَّ البشــرية تتق

ــر  ــة والفق ــروب واألوبئ ــرًا الح ــتنتهي أخي ــن س ــة حي ــات هائل ــتقبل ذات إمكاني ــي، مس ذهب
ــل. ــو األم ــك ه ــال كان ذل ــى أي ح ــوع. عل والج

ــا فقــط بــل كان ســاذًجا  وطبًعــا، برهــن القــرن العشــرين بــأنَّ هــذا األمــل لــم يكــن خاطئً
أيًضــا. هــذا يُســاهم فــي تفســير ســبب عــدم إحساســنا الزائــد بالتفــاؤل حــول مســتقبل أفضــل 

عنــد دخولنــا فــي القــرن الحــادي والعشــرين.
مــن منظــوٍر عالمــي، ال يــزال العالــم يبــدو فــي شــكل كئيــب جــًدا، واألســوأ مــن ذلــك، أنــه 
ــى  ــون إل ــى اآلن يميل ــا زال البشــر إل ــن لألفضــل. م ــل مــن احتمــال التحسُّ ــك إال القلي ال يمتل
الطمــع والقهــر والعنــف والصــراع واالســتغالل والتدميــر الذاتــي تماًمــا كمــا كان أســالفنا فــي 
العصــور الماضيــة. فــي هــذه األثنــاء، بالرغــم مــن أن الكثيــر مــن التقــدم التقنــي والتكنلوجــي، 
قــد يخــدم البشــرية بشــكل جيــد أحيانـًـا، إال أنــه ســاعدنا فــي طمعنــا وقهرنــا وعنفنا واســتغاللنا 

وتدميرنــا ألنفســنا.
ال يجــب أن يكــون أي مــن هــذا مفاجئـًـا، قطًعــا، ليــس مــع آيــات مثــل: »القلــب أخــدع مــن 
كل شــيء، وهــو نجيــس، َمــن يعرفــه« )إرميــا ١٧: ٩( أو »ألنــه تقــوم أمــة علــى أمــة ومملكــة 

علــى مملكــة، وتكــون مجاعــات وأوبئــة وزالزل فــي أماكــن« )إنجيــل متــى 2٤: ٧(.



٣

ومــع ذلــك، فوســط كل هــذا اليــأس والكــوارث، لدينــا ســفر دانيــال، دراســتنا لهــذا الربــع، 
ِســفٌر يتناســب بصــورة خاصــة معنــا، نحــن الذيــن نعيــش فــي »وقــت النهايــة« )دانيــال ١2: 
ســة لســفر دانيــال يوجــد لدينــا براهيــن منطقيــة، قويــة،  ٩(. وذلــك ألنــه فــي الصفحــات الُمَقدَّ
وُمثبِّتــة لإليمــان ليــس فقــط ألجــل إيماننــا بــاهلل بــل فــي الــرب يســوع المســيح وفــي موتــه 

علــى الصليــب، كمــا فــي وعــد عودتــه وكل مــا يتعلَّــق بهــذه العــودة.
ـل فـي ذلـك. عبـر كل سـفر دانيـال )دانيـال 2، ٧، ٨، ١١(، اُعطـي لنـا ِمن زوايـا متعددة،  تأمَّ
التتابـع التالـي لإلمبراطوريـات: بابـل، مـادي وفـارس، اليونـان، رومـا، ومملكـة هللا األبديـة بعـد 
المجـيء الثانـي. ِمـن منظورنـا اليـوم، وفـي الزمـن الـذي نعيش فيـه اآلن، نسـتطيع أن نـرى أنَّ 
كل الممالـك العالميـة جـاءت وذهبـت كمـا تـمَّ التنبـؤ بهـا. أو، في حالـة روما، فقد جـاءت وما 
زالـت باقيـة، علـى األقـل فـي الوقـت الحاضر، تماًمـا كما كتـب دانيال. تـمَّ تمثيلهـا أو تصويرها 
بالقدميـن واألصابـع فـي دانيـال 2: ٣٣، ٤١، واسـتُْعلَِنت فـي أمـم أوربـا التـي ما زالت منقسـمة 
س على قدر  كمـا فـي كنيسـة رومـا ذاتهـا. ولهذا، لدينـا إثبات وتأكيد عـن نبـوات الِكتَاب الُمَقـدَّ
اتِّسـاع وصالبـة تاريـخ العالـم لـم يكـن يمكن لشـخص عـاش في زمـن بابـل أو اليونـان أو حتى 

فـي األيـام األولـى لرومـا أن تكـون ُمتاحة له.
إذ نعيــش حيــث نحــن علــى الجــدول الزمنــي للنبــوة، يمكننــا أن نــرى أيًضــا بــأنَّ دانيــال 
ــا حــول كل هــذه الممالــك: ولذلــك، فلدينــا المزيــد مــن األســباب للثقــة بــه بخصــوص  كان ُمِحقًّ

المملكــة الوحيــدة التــي ســتأتي بعــد: مملكــة هللا األبديــة، بعــد مجــيء المســيح ثانيــة.
ــة لإليمــان، خاصــة لألدفنتســت الســبتيين،  ــة وُمثبِّت ــال وثيقــة قوي نعــم، يظــل ســفر داني
الذيــن يجــدون فــي صفحاتــه آيــات مهمــة بالنســبة لكنيســتنا، خاصــة اآليــة الــواردة فــي دانيال 
ــة  ــْدس‹«. هــذه اآلي ــرأ الُق ــاح ومســاء، فيتب ــة صب ــالث مئ ــن وث ــى ألفي ــي: ›إل ــال ل ٨: ١٤: »فق
تتطابــق مــع دانيــال ٧: 22، 2٦، 2٧، التــي تُظِْهــر أنــه بعــد الحكــم الســماوي العظيــم، الُمعطــى 
لصالــح جنــد قديســي العلــي، ســيتم تأســيس مملكــة هللا األبديــة. علــى نقيــض اإلمبراطوريــات 

األرضيــة الزائلــة، ســتبقى مملكــة هللا إلــى األبــد.
ومــع ذلــك، فبجانــب الصــورة الشــاملة، نــرى مــدى الُقــرب الــذي يمكــن أن يقتــرب فيــه 
ــر إلــى نجــاة دانيــال  المســيح إلــى كل واحــد منــا، بصــورة فرديــة. منــذ حلــم الملــك نَبُوَخْذنَصَّ
مــن جــب األســود، يُظِهــر لنــا ســفر دانيــال حضــور هللا، أو قربــه منــا؛ كمــا قــال دانيــال للملــك 

الشــرير بيلشــاصر، أنَّ »هللا الــذي بيــده نســمتك ولــه كل طرقــك« )دانيــال ٥: 2٣(.
باختصــار، إنَّ ســفر دانيــال، دراســتنا لهــذا الربــع، يظــل كمــا كُِتــَب منــذ آالف الســنين: رؤيــا 
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س فــي  إليــاس براســيل ديســوزا يعمــل كرئيــس لمؤسســة أبحــاث الِكتَــاب الُمَقــدَّ
المجمــع العــام لألدفنتســت الســبتيين - المقــر الرئيســي. يحمــل شــهادة الدكتــوراه فــي دراســة 

وتفســير العهــد القديــم والالهــوت مــن جامعــة آنــدروز.



٤

حان وقت انخراط كافة الأعضاء
ما هو »انخراط كافة الأعضاء«؟

ــه كرازي واســع النطاق على مســتوى الكنيســة العالمية  	 » انخــراط كافــة الأعضــاء › TMI ‹ « هــو تّوجُّ
ــة،  يَْصاِلّي ــواع الخدمــة العامــة الإِ ــوع مــن أن ــان إداري، كل ن ــه كل عضــو، كل كنيســة، كل كي يشــارك في

ــة الشــخصية والمؤسســاتية.  يَْصاِلّي ــك الخدمــات الإِ وكذل

إنهــا خطــة تعتمــد علــى تواريــخ محــددة وتهدف إلــى ربح النفــوس المعنــي وتقف علــى احتياجات  	
العائــات والأصدقــاء والجيــران. ثــم تشــارك كيــف يلّبــي هللا كل حاجــة، ممــا يــؤدي إلــى زرع كنائــس 

جديــدة ونمــو الكنيســة ككل، مــع التركيــز علــى إبقــاء الأعضــاء، التبشــير، المشــاركة والتلمــذة. 

بت كيفية تطبيق »انخراط كافة الأعضاء« في مدرسة السَّ
خّصص أول 15 دقيقة * من كل درس للتخطيط والصالة والمشاركة:

» انخــراط كافــة الأعضــاء › TMI ‹ « فــي الوصــول لَمــن ينتمــون للكنيســة: خطــط لزيــارة الأعضــاء  	
ــِن بهــم، وقــم بتوزيــع مهــام لــكل منطقــة. َصــلِّ  المتغيبيــن أو المتضرريــن وصــلِّ مــن أجلهــم واعت
ة، الأعضــاء غيــر الفاعليــن،  وناقــش الطــرق التــي يمكــن مــن خالهــا تلبيــة احتياجــات العائــات الكنســيَّ

ــة الكنســية منخرطــة فــي الخدمــة.  الشــبيبة، الّنســاء والرجــال، وطــرق مختلفــة لجعــل العائل

» انخراط كافة الأعضاء › TMI ‹ « في الوصول لَمن ل ينتمون للكنيسة: َصلِّ وناقش الطرق التي ِمن  	
رع،  خالهــا يمكــن الوصــول إلــى مجتمعــك، مدينتــك، والعالــم، بإتمــام مهمــة البشــارة مــن خــال الــزَّ
الحصــاد، والحفــاظ علــى مــا نجمعــه. قــم بإشــراك جميــع الخدمــات الكنســّية إذ تخطــط لمشــاريع ربــح 
النفــوس قصيــرة المــدى وبعيــدة المــدى. إنَّ مبــادرة » انخــراط كافــة الأعضــاء › TMI ‹ « أساســها أعمــال 
الّترّفــق المكتــرث. فيمــا يلــي بعــض الطــرق العمليــة لتصبــح منخرطــاً بشــكل شــخصي:  1. قــم بتنميــة 
عــادة التعــرّف علــى الحتياجــات فــي مجتمعــك. 2. ضــع الخطــط لتلبيــة هــذه الحتياجــات. 3. َصــلِّ 

مــن أجــل انســكاب الــروح القــدس.

ع الأعضــاء على  	 » انخــراط كافــة الأعضــاء › TMI ‹ « للتواصــل مــع هللا: دراســة فصــل الكتــاب. شــجِّ
س في مدرســة الســبت  س – اجعــل دراســة الِكتــاب الُمَقــدَّ النخــراط فــي الدراســة الفرديــة للِكتــاب الُمقــدَّ

يجابــي وليــس مــن أجــل الحصــول علــى المعلومــات.  دراســة تشــاركية. ادرســوا مــن أجــل التغّيــر الإ

› TMI ‹ الّشرحالوقتانخراط كافة الأعضاء

التبشير بالمشاركة 

المرسلية العالمية

َصّل، خطِّط، نّظم للعمل. اهتم بالأعضاء المتغيبين. 15 دقيقة.*
ضع جدولً زمنياً للتواصل. العطاء المرسلي.

درس دليل دراسة الِكتاب 

س الُمَقدَّ

س. اطرح 45 دقيقة.* قم بإشراك الجميع في درس الِكتاب الُمَقدَّ
أسئلة. سّلط الضوء على النصوص الرئيسية. 

ف بعد العبادة.الغداء خطط للغداء مع أعضاء الصَّ
ثم فليخرج كل واحد منكم ويتواصل مع شخص ما. 

*يمكن تعديل الوقت حسب الضرورة. 

انخراط كافة الأعضاء

* ٢٨ كانون األول )ديسمرب( - ٣ كانون الثاين )يناير(    الدرس األول    

ِمن القراءة إلى الفهم

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: إنجيــل لوقــا ٢٤: ٢٥-٢٧؛ ٢بطــرس ٣: ١١-١٣؛ يونــان ٣: ٣-١٠؛ 

العــدد ١٤: ٣٤؛ دانيــال ٩: ٢٣؛ دانيــال ١٠: ١١، ١٢.

آيـة الحفـظ: »فبـادر إليه فيلبس، وسـمعه يقـرأ النبي إشـعياء، فقال: ›ألعلَّـك تفهم ما 
أنـت تقرأ؟‹ « )أعمال الرسـل ٨: ٣٠(�

ُولِــَدت كنيســتنا ِمــن بيــن طيَّــات صفحــات ســفر دانيــال، دراســتنا لهــذا الربــع. وإذ نبــدأ، 
علينــا أن نحتفــظ بالنقــاط التاليــة فــي أذهاننــا كنمــوذج ليُســاهم فــي إرشــادنا خــالل دراســتنا.

أواًل، علينــا أن نتذكَّــر دائًمــا أنَّ المســيح هــو محــور ومركــز ســفر دانيــال، كمــا أنَّــه محــور 
س بأكملــه. ومركــز الِكتَــاب الُمَقــدَّ

ثانيًا، أنَّ سفر دانيال ُمنظَّم بطريقة تُظِْهُر جمااًل أدبيًا يُساعدنا على فهم التركيز األساسي فيه.
ــا، نحــن بحاجــة ألن نفهــم الفــرق بيــن النبــوات التقليديــة وبيــن النبــوات الُمتعلِّقــة  ثالثً
بنهايــة العالــم. هــذا سيُســاعدنا علــى التمييــز بيــن نبــوُّات دانيــال وبيــن نبــوُّات اآلخريــن مثــل 

إشــعياء، وعامــوس، وإرميــا.
ــك  ــة لتل ــداول الزمني ــم أنَّ الج ــا أن نفه ــال، علين ــة لداني ــوات الزمني ــدرس النب ــا، إذ ن رابًع
النبــوات تمتــدُّ عبــر فتــرات مطّولــة مــن الزَّمــن ويتــم قياســها حســب قاعــدة »اليــوم يُســاوي 

ســنة فــي النبــوات.«
ــه  ــة، ولكن ــات نبوي ــال ال يحمــل فقــط معلوم ــى أنَّ ســفر داني د عل ــدِّ ــا، ســوف نُش خامًس

ــوم. ــة الي ــا الخاصَّ ــا بحياتن يتَّصــل اتِّصــااًل وثيًق

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٤كانون الثاني )يناير(.
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إشــعياء، وعامــوس، وإرميــا.
ــك  ــة لتل ــداول الزمني ــم أنَّ الج ــا أن نفه ــال، علين ــة لداني ــوات الزمني ــدرس النب ــا، إذ ن رابًع
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٢٩ كانون األول )ديسمرب(         األحد        

المسيح: مركز )محور( ِسفر دانيال

اقــرأ إنجيــل لوقــا 2٤: 	2-2٧؛ إنجيــل يوحنــا 	: ٣9؛ 2كورنثــوس 1: 19، 2٠� بأيَّــة طــرق 
س؟ يكــون المســيح هــو مركــز الِكَتــاب الُمَقــدَّ

 

ــن ســفر  س، وذلــك يتضمَّ ال يوجــد شــك فــي أنَّ يســوع هــو مركــز ومحــور الِكتَــاب الُمَقــدَّ
ــار  ــة، أنَّ اختب ــر كامل ــدودة وغي ــة مح ــو بطريق ــر، ول ــاح ١ يُظِه ــاًل: األصح ــا. فمث ــال أيًض داني
دانيــال يُماثِــل اختبــار المســيح، الــذي تـَـرَك الســماء ليعيــش علــى هــذه األرض األثيمــة ويُجابــه 
قــوى الظــالم. إضافــة إلــى ذلــك، أنَّ دانيــال وأصدقــاءه ُوِهبــوا ِحكمــة ِمــن الســماء ليواجهــوا 
 )eschatological( يــات الثقافــة البابليــة. األصحــاح 2 يصــف مشــهد حجــر نهايــة الزمــن تحدِّ
ُمشــيرًا إلــى أنَّ مملكــة المســيح ســتحلُّ أخيــرًا محــل كل ممالــك العالــم. األصحــاح ٣ يكشــف 
ــر  امــه األمنــاء وســط آتــون النــار. األصحــاح ٤ يُظهــر هللا ينــزع نَبُوَخْذنَصَّ المســيح ماشــيًا مــع ُخدَّ
ــال ٤: 2٦(.  ــك »أنَّ الســماء ســلطان« )داني ــى يفهــم المل ــرة مــن الزمــن حت ــه لفت مــن مملكت
إنَّ عبــارة »الســماء ســلطان« تُذكِّرنــا بــأنَّ المســيح، كـــ »إبــن إنســان« )دانيــال ٧: ١٣(، يُعطــى 
ســلطانًا ومجــًدا وملكوتـًـا، كمــا ُوِصــَف فــي دانيــال ٧. األصحــاح ٥ يُظهــر زوال الملــك بيلشــاصر 
وســقوط بابــل فــي يــد الفــرس خــالل ليلــة ِمــن الصخــب والفجــور. يرمــز هــذا إلــى هزيمــة 
الشــيطان وزوال بابــل آخــر الزمــن بواســطة المســيح ومالئكتــه. األصحــاح ٦ يُظهــر المكيــدة 
ضــدَّ دانيــال بأســاليب تُماثِــل اإلتِّهامــات الباطلــة التــي صــرَّح بهــا الكهنــة ضــدَّ يســوع. باإلضافة 
ــاول بيالطــس دون  ــال، يُح ــوس دون جــدوى أن يُنقــذ داني ــك داري ــاول المل ــك، إذ يُح ــى ذل إل
جــدوى إنقــاذ حيــاة يســوع )إنجيــل متــى 2٧: ١٧-2٤(. األصحــاح ٧ يصــف المســيح كـــ إبــن 
اإلنســان وهــو يُعطــى الملكــوت ويملــك علــى شــعبه. األصحــاح ٨ يُظهــر المســيح ككاهــن فــي 
الَمْقــِدس الســماوي. األصحــاح ٩، يُصــوِّر المســيح كضحيَّــة الفــداء الــذي يُثبــت بموتــه العهــد 
ــذي  ــى، ال ــس األعل ــل، الرئي ــيح كميخائي ــل المس ــات ١0-١2 تُمثِّ ــعبه. واألصحاح ــن هللا وش بي

ة المــوت أيًضــا. يُحــارب قــوى الشــر ويُخلِّــص بانتصــار شــعب هللا، ِمــن قــوَّ
إًذا دعونــا أن نُبقــي فــي أذهاننــا أنَّ المســيح هــو مركــز ســفر دانيــال. ففــي كل أصحــاح 

ــة اختبــار أو فكــرة تُشــير إلــى المســيح. مــن هــذا الســفر، ثمَّ

فــي خضــم الصراعــات والتجــارب وحتــى فــي أوقــات الســعادة العارِمــة واالزدهــار، 
كيــف يمكننــا أن نتعلَّــم أن نُبقــي المســيح فــي مركــز حياتنــا؟ لمــاذا ِمــن الُمهــم جــًدا 

أن نفعــل ذلــك؟



٧

٣٠ كانون األول )ديسمرب(        االثنني        

طريقة تنظيم )هيكلة( سفر دانيال
ــن  ــزاء م ــات 2-٧ )أج ــال، األصحاح ــفر داني ــن س ــي م ــم اآلرام ــم القس ــب وتنظي إنَّ ترتي
ســفر دانيــال كُِتبَــت باللغــة العبريــة وأجــزاء أخــرى باآلراميــة(، تكشــف الهيكلــة التاليــة، التــي 

ــاب ككل: ــك القســم، وللكت ــة لذل ــى تثبيــت رســالة مركزي ــاعدنا عل تُس
ر للممالك األربعة )دانيال 2( أ. رؤيا نَبُوَخْذنَصَّ  

ب. هللا يُنِقذ رفاق دانيال من آتون النار الُمتَّقد )دانيال ٣(   
ر )دانيال ٤( ج. دينونة على نَبُوَخْذنَصَّ    

َج. دينونة على بيلشاصر )دانيال ٥(    
َب. هللا يُنقذ دانيال من ُجب األسود )دانيال ٦(   

أَ. رؤيا دانيال لألربع ممالك )دانيال ٧(  

ــى النقطــة الرئيســية  ــاء الضــوء عل ــي إلق ــاهم ف ــي يُس ــن التنســيق األدب ــوع م هــذا الن
ــف مــن ج  ــة يتألَّ مــن خــالل وضعهــا فــي مركــز نظــام الســفر، الــذي هــو فــي هــذه الحال
ــا(.  ــن بيلشــاصر )نهائيً ــا( وِم ــر )مؤقتً ــال ٤، ٥(: هللا ينــزع المملكــة مــن نَبُوَخْذنَصَّ - َج )داني
ولذلــك، فــإنَّ التشــديد فــي األصحاحــات 2-٧ هــو علــى ُســلطان هللا علــى ملــوك العالــم إذ 

ــه هــو الــذي يُثبِّتهــم وينزعهــم. أن
ــاًل،  ــة هــو التِّكــرار. مث ــة إلبــالغ رســالة وتوضيــح نقطــة معيَّن ــر فاعلي إحــدى الطــرق األكث
هللا يُعطــي فرعــون ُحلميــن حــول الُمســتقبل الُمباشــر لمصــر )تكويــن ٤١: ١-٧(. فــي الحلــم 
ــي، ســبع ســنابل  ــم الثان ــة. فــي الحل األول، ســبع بقــرات ســمينة تبتلعهــا ســبع بقــرات هزيل
ــرزان النقطــة ذاتهــا:  ــة وحســنة تبتلعهــا ســبع ســنابل يابســة ورقيقــة. كال الحلميــن يب ممتلئ

ســبع ســنوات مــن االزدهــار والشــبع تتبعهــا ســبع ســنوات مــن القحــط والجــوع.
فـي سـفر دانيـال، يسـتخدم هللا التكـرار أيًضـا. هناك أربـع دورات نبويـة، هي بمثابـة تكرار 
ـيادة الُمطلقة هلل. ومع أنَّ كل مسـار  لنظام أساسـي شـامل. في النهاية، يُظهر لنا هذا النظام السِّ
ي نفـس المـدى التاريخي،  ًدا، لكـن فـي مجملهـا كلهـا تُغطِـّ نبـوي رئيسـي يحمـل منظـوًرا ُمحـدَّ

الـذي يمتـد مـن زمـن النبي إلـى النهاية، كمـا يوضحه الرسـم البيانـي التالي:

دانيال 1٠-12دانيال ٨، 9دانيال ٧دانيال 2
بابلبابل

مادي وفارسمادي وفارسمادي وفارسمادي وفارس
اليوناناليوناناليوناناليونان

روماروماروماروما



٨

دانيال 1٠-12دانيال ٨، 9دانيال ٧دانيال 2

تأسيس 
مملكة 

هللا

الدينونة السماوية
التي تقود إلى 
األرض الجديدة

تطهير
الهيكل

ميخائيل يقوم

ــة  ــتقبل طويل ــاق الُمس ــوص آف ــات بخص ــذه اآلي ــاه ه ــا إيَّ ــم تمنحن ــاء عظي أي رج
األمــد؟ دانيــال 2: ٤٤؛ مزمــور 9: ٧-12؛ 2بطــرس ٣: 11-1٣�

٣١ كانون األول )ديسمرب(        الثالثاء        

نبوات نهاية العالم في دانيال
لة في سفر دانيال هي ذات طبيعة مختلفة عن ُمعظم الرسائل النبوية  الرؤى النبوية الُمسجَّ
الواردة عبر األنبياء اآلخرين للعهد القديم. تنتمي نبوات دانيال إلى فئة نبوات نهاية العالم، بينما 
تنتمي ُمعظم نبوات أنبياء العهد القديم إلى فئة النبوات النمطية أو الكالسيكية. إنَّ فهم االختالف 

س. األساسي بين هذه الفئات النبوية، هو أمر حتمي للفهم الصحيح لنبوات الِكتَاب الُمَقدَّ
نبــوات نهايــة العالــم تعــرض بعــض الخصائــص التــي تميزهــا عــن تلــك التــي يُطلــق عليهــا 

اســم النبــوات النمطيــة )الكالســيكية(:
الــرؤى واألحــالم. فــي نبــوات نهايــة العالــم، يســتخدم هللا بشــكل أساســي الــرؤى واألحــالم 
ــى النبــي »كلمــة هللا«،  ليوصــل رســالته إلــى النبــي. فــي النبــوات النمطيــة )الكالســيكية(، يتلقَّ
- التــي قــد تشــمل رؤى - ُمصطلــح يظهــر حوالــي ١٦00 مــرة مــع بعــض االختالفــات البســيطة 

فــي النبــوات النمطيــة )الكالســيكية(.
الرمزيــة الُمركَّبــة. بينمــا تشــمل النبــوات النمطيــة قــدًرا محــدوًدا مــن الرمزيــة، تتضمــن 
أساًســا رمــوزًا تُطابــق الحيــاة؛ إال أنــه فــي نبــوات نهايــة العالــم يُظِهــر هللا رمــوزًا وصــوًرا إلــى 
مــا وراء عالــم الواقــع البشــري، مثــل الحيوانــات الهجينــة أو دينوصــورات ذات قــرون وأجنحــة.

ــف إتمامهــا  ــي يتوقَّ ــوات الكالســيكية، الت ــن مــع النب ــة الُمطلقــة. فــي تباي الســلطة اإللهي
ــا علــى االســتجابة البشــرية فــي ســياق عهــد هللا مــع إســرائيل، فنبــوات نهايــة العالــم ال  غالبً
ــات  ــقوط إمبراطوري ــام وس ــن قي ــف هللا ع ــم، يكش ــة العال ــوات نهاي ــي نب ــروط. ف ــد بش تتقي
العالــم منــذ زمــن دانيــال إلــى وقــت النهايــة. هــذا النــوع مــن النبــوات يســتند إلــى ســابق 

ــارات البشــرية. ــم، بغــضِّ النظــر عــن القــرارات واالختي ــلطانه وســوف تت ــم هللا وُس عل

اقــرأ يونــان ٣: ٣-1٠� هــل هــذه نبــوة نمطيــة )كالســيكية( أو أنهــا نبــوة نهايــة العالــم؟ 
ر إجابتــك� مــاذا عــن دانيــال ٧: 6؟ بــرِّ

 



9

إنَّ المعرفــة الواســعة عــن أنــواع النبــوات مثــل النبــوات النمطيــة )الكالســيكية( ونبــوات 
ــة. أواًل، ألنَّ هــذه األنــواع تُظهــر أنَّ هللا يســتخدم  نهايــة العالــم يُمكــن أن تكــون ذات فائــدة جمَّ
ــذه  ــة كه ــا، ألنَّ معرف ــن ١: ١(. ثانيً ــوي )عبرانيي ــق نب ــال ح ــة إليص ــدة ومختلف ــج عدي مناه
ــا، ألّن هــذه المعرفــة  س. ثالثً ــاب الُمَقــدَّ ر بشــكل أفضــل جمــال وإِتَِّســاق الِكتَ تســاعدنا لُنقــدِّ
س بطــرق تتناســق وتتناغــم مــع مجمــل  ــاب الُمَقــدَّ تُســاعدنا أيًضــا علــى تفســير نبــوات الِكتَ

ــاوس 2: ١٥(. ــة »كلمــة الحــق باالســتقامة« )2تيموث ل س، ُمفصِّ ــدَّ ــاب الُمَق شــهادات الِكتَ

ــا 9:  ــي هوشــع ٣: ٤، 	؛ عامــوس ٨: 11؛ وزكري ــواردة ف ــل ال ــرات مث ــى فق ــاًءا عل بن
1،؛يتوقَّــع بعــض المســيحيين اليــوم أنَّ األحــداث األخيــرة لتاريــخ هــذا العالــم ســوف 
ــف  ــي هــذا التفســير؟ كي ــأ ف ــا هــو الخط ــي الشــرق األوســط� م ــا ف تنكشــف تِباًع
يمكــن لمعرفــة الفــرق بيــن نبــوات نهايــة العالــم والنبــوات النمطيــة )الكالســيكية( 

أن يُســاعدنا فــي توضيــح هــذا األمــر؟

١ كانون الثاين )يناير(        األربعاء       

جدول هللا الزمني
مفهــوم مهــم آخــر يجــب علينــا أن نحفظــه فــي ذاكرتنــا ونحــن نــدرس ســفر دانيــال هــو 
النَّهــج )األســلوب( التاريخــي لنبــوات نهايــة العالــم. هــذا النَّهــج، يُعــرَف أيًضــا بنهــج التاريخيــة 
أو )التأريخانيــة( )historicism(، يمكــن فهمــه بطريقــة أفضــل إذا مــا قــوِرن بــاآلراء الُمعارضــة 

كنظريــة الســابقية ، والمســتقبلية، والمثاليــة.
ــي ســفر  ــواردة ف ــة ال ــة أنَّ األحــداث النبوي ــى رؤي ــل إل ــج الســابقية )preterism( يمي نه
عــي بــأنَّ نفــس النبــوات  دانيــال قــد حدثــت فــي الماضــي. ونهــج الُمســتقبلية )futurism( يدَّ
ــوات  ــأنَّ نب ــة )idealism( ب ــج المثالي ــك نه ــدوره، يتمسَّ ــتقبل. ب ــي المس ــا ف ــر تحقيقه يُنتظ
دة. ــة مــن دون أيــة مرجعيــات تاريخيــة محــدَّ نهايــة العالــم هــي رمــوز لحقائــق روحيــة عامَّ

ــك النهــج التاريخــي بــأنَّ هللا، فــي نبــوات نهايــة العالــم، يكشــف  فــي ُمقابــل ذلــك، يتمسَّ
عــن تعاقــب )تتابــع( ُمتَّصــل للتاريــخ منــذ زمــن النبــي إلــى نهايــة الزمــن. وإذ نــدرس ســفر 
ــذا  ــرِّر ه ــال 2، ٧، ٨، ١١( تُك ــفر )داني ــي الس ــية ف ــا رئيس ــأنَّ كل رؤي ــرى ب ــوف ن ــال، س داني
الجــدول التاريخــي مــن منطلقــات مختلفــة وبتفاصيــل جديــدة. إنَّ روَّاد األدفنتســت األوائــل، 

ومــن ضمنهــم إلــن ج. هوايــت، فَِهُمــوا نبــوات ســفر دانيــال والرؤيــا مــن منظــور تاريخــي.

اقرأ سفر العدد 1٤: ٣٤ وحزقيال ٤: 	، 6� باللغة النبوية إلى ماذا يرمز الـ »يوم« عادة؟
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إذ نـدرس سـفر دانيـال، علينـا أن نتذكَّـر دائًمـا أنَّ الزمن النبوي يُقاس حسـب قاعـدة ومبدأ 
، يـوم فـي النبـّوة عـادة يُسـاوي سـنة فـي الزمـن التاريخـي الفعلـي. وهكـذا،  اليوم/سـنة. أي أنَّ

مثـاًل، نبـوة الــ 2,٣00 صبـاح ومسـاء يجـب أن تُفهم علـى أنَّها 2,٣00 سـنة )دانيـال ٨: ١٤(. 
وهكذا، فإنَّ نبوة الـ ٧0 أسبوًعا يجب أن تُفهم على أنها ٤٩0 سنة )دانيال ٩: 2٤-2٧(.

ة أســباب واضحــة: )١( بمــا أنَّ الــرؤى  ــه صحيــح لعــدَّ إنَّ هــذا المقيــاس الزمنــي يبــدو أنَّ
ــف  هــي رمزيــة، فــإنَّ األوقــات الُمبيَّنــة معهــا يجــب أن تكــون هــي أيًضــا رمزيــة. )2( إذ تتكشَّ
األحــداث الموصوفــة فــي الــرؤى عبــر فتــرات زمنيــة طويلــة، حتــى إلــى »نهايــة الزمــن« فــي 
ــك.  ــا لذل ــر وفًق ــوات يجــب أن تُفسَّ ــذه النب ــة به ــة الُمتعلِّق ــرات الزمني ــان، فالفت بعــض األحي
)٣( قاعــدة الســنة/يوم ثابتــة فــي ســفر دانيــال. ومثــال واضــح لذلــك يأتــي مــن نبــوة الـــ ٧0 
ت مــن أيَّــام الملــك أرتحشســتا إلــى مجــيء يســوع كالمســيَّا. وعلــى ذلــك  أســبوًعا، التــي امتــدَّ
فــإنَّ أوضــح وأَصــح طريقــة لفهــم األزمنــة النبويــة الــواردة فــي ســفر دانيــال هــي تفســير تلــك 

النبــوات حســب قاعــدة أو مبــدأ اليوم/ســنة.

بعض هذه النبوات الزَّمنية تُغطِّي مئات، بل آالف السنين� ماذا يُعلِّمنا ذلك عن الصبر؟

٢ كانون الثاين )يناير(        الخميس        

الُمالءمة الُمعاصرة لسفر دانيال
علــى الرغــم مــن كتابتــه منــذ أكثــر مــن 2,٥00 ســنة مضــت، يظــلُّ ســفر دانيــال ُمالئًمــا 
بشــكل كبيــر لشــعب هللا فــي القــرن الحــادي والعشــرين. ســوف ناُلحــظ ثــالث مناطــق يُمكــن 

أن يكــون فيهــا دانيــال ُمتالئًمــا معنــا.
يقــف هللا ُمتســلِّطًا علــى حياتنــا. حتــى عندمــا تســوء األمــور، يقــف هللا ُمتســلِّطًا ويعمــل 
م األفضــل ألبنائــه. إنَّ اختبــار دانيــال فــي  مــن خــالل أهــواء ونــزوات األفعــال البشــرية ليُقــدِّ
ــوا  ــة كان ــارس. هــؤالء الشــباب الثالث ــي ف ــتير ف ــي مصــر وأس ــار يوســف ف ــل اختب ــل يُماث باب
أســرى فــي بــالد غريبــة وتحــت ســلطة ســاحقة مــن أمــم وثنيــة. بالنســبة للمراقــب العابــر قــد 
يبــدو لــه بأنَّهــم ضعفــاء ومنســيِّون مــن هللا. ولكــن، الــرب منحهــم القــوَّة واســتخدمهم بطــرق 
قويــة. عندمــا نواجــه التَّجــارب والمآســي والُمعارضــة، يمكننــا أن نتطلَّــع إلــى مــا فعلــه هللا مــع 
دانيــال ويوســف وأَْســِتيَر. يمكننــا أن نبقــى ُمطمئنِّيــن ألنَّ الــرب ال زال هــو الــرب، ولــم يتخــلَّ 

ــا حتــى وســط التجــارب واإلغــواءات. عنَّ
ـه مجـرى التاريـخ. فـي بعـض األحيان نشـعر بالضيق ِمـن َعالٍَم ُمشـوَّش وِبال هدف،  هللا يوجَّ
عالـم ملـيء بالخطيـة والُعنـف. ولكـنَّ الرِّسـالة فـي دانيـال هـي أنَّ هللا يقـف ُمسـيطرًا على كل 
ـه مجـرى  ًة بـأنَّ هللا يوجِّ شـيء. فـي كل أصحـاح مـن سـفر دانيـال، تـزداد الرِّسـالة وضوًحـا وقـوَّ
التاريـخ. وكمـا تقـول إلـن ج. هوايـت: »فـي األخبـار القديمـة للتاريـخ البشـري نجـد أنَّ نمـو 
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األمـم وقيـام اإلمبراطوريـات وسـقوطها يبـدو وكأْن يعتمـد على إرادة اإلنسـان وبسـالته. وصوغ 
األحـداث يبـدو وكأنَّ الـذي يتحكَّـم فيـه قـوَّة اإلنسـان أو طموحـه أو هـواه إلـى حـدٍّ كبيـر. أما 
ـتار يُـزاح جانبًا فتُشـاهد خلف وفوق وداخل كل شـيء تضـارب المصالح  فـي كلمـة هللا فـإنَّ السِّ
م بسـكون وصبر  ي الرَّحمـة تُتمِّ البشـرية والقـوة واألهـواء اإلنسـانية، نشـاهد قـوَّات اإللـه الُكلِـّ

مشـورات إرادتـه« )روح النبـوة، مـن كتـاب ›التربيـة الحقيقيـة›، صفحـة 20٤، 20٥(.
ــه  ــذى ب ــااًل يُحت ــه مث ــال ورفاق ــل داني ــن. يُمثِّ ــة الزَّم ــي نهاي ــعبه ف ــا لش ــر هللا نموذًج يوفِّ
ــى ِخــالف مــع  ــان عل ــر مــن األحي ــة تكــون فــي كثي ــاة فــي مجتمــع يحمــل نظــرة عالمي لحي
س. عندمــا ُضِغــَط عليهــم للُمســاومة علــى إيمانهــم وتقديــم تنــازالت للنظــام  ــاب الُمَقــدَّ الِكتَ
البابلــي فــي مجــاالت مــن شــأنها أن تجعلهــم ينكــرون تكريســهم ووالءهــم للــرب، ظلــوا أمنــاء 
ــا نُواجــه  ــا تشــجيًعا عندم ــرب يمنحن ــق لل ــم وتكريســهم الُمطل ــار أمانته لكلمــة هللا. إنَّ اختب
ــن  ــه م ــال أنَّ ــر داني ــت، يُظه ــي ذات الوق ــل. وف ــل اإلنجي ــن أج ــاًدا م ــى اضطه ــة وحت ُمقاوم

ــرب. ــة والمجتمــع ونبقــى ُمكرَّســين لل م ُمســاهمة للدول ــدِّ الممكــن أن نُق

اقــرأ دانيــال 9: 2٣؛ دانيــال 1٠: 11، 12؛ وإنجيــل متــى 1٠: 29-٣1� مــا الــذي تقولــه 
هــذه اآليــات عــن اهتمــام هللا فــي صراعاتنــا الشــخصية؟

٣ كانون الثاين )يناير(        الجمعة        

لــدرس: »لقــد قُِصــَد بالكتــاب أن يكــون ُمرشــًدا لــكل َمــن يرغبــون  ا لمزيــد مــن 
فــي معرفــة إرادة جابلهــم. ولقــد أعطــى هللا النــاس كلمــة النبــوة الثابتــة. أتــى المالئكــة بــل 
ــة  حتــى المســيح نفســه إلفهــام دانيــال ويوحنــا مــا ال بـُـدَّ أن يكــون قريبًــا. فتلــك األمــور الُمهمَّ
ــى  ــن عل ــم تُعل ــي ل ــوض. وه ــاء والغم ــال الخف ــي ح ــرك ف ــن لِتُت ــم تك ــا ل ــة بخالصن الُمختصَّ
نحــٍو يُرِبــك الطالبيــن والباحثيــن األمنــاء عــن الحــق أو يُضلهــم. وقــد قــال الــرب علــى لســان 
ــوق 2: 2(.  ــا› )حبق ــض قارئه ــي يرك ــواح لك ــى أل ــها عل ــا وانقش ــب الرؤي ــي: ›اكت ــوق النب حبق
إنَّ كلمــة هللا واضحــة لــكل َمــن يدرســونها بقلــوب ُمصلِّيــة. فــكل نفــس أمينــة بالحــق تأتــي 
م فــي  يــق‹ )مزمــور ٩٧: ١١(. وال يُمكــن لكنيســة أن تتقــدَّ إلــى نــور الحــق ›نــور قــد زرع للصدِّ
القداســة مــا لــم يبحــث أعضاؤهــا عــن الحــق بــكل غيــرة كمــن يبحثــون عــن كنــوز مخبــوءة« 

)روح النبــوة، مــن كتــاب ›الصــراع العظيــم›، صفحــة ٥٦٧-٥٦٨(.
»ادرس تاريــخ دانيــال ورفاقــه. علــى الرغــم مــن عيشــهم حيــث كانــوا، تواجههــم مــن كل 
ــدوه فــي حياتهــم اليوميــة.  جانــب تجــارب إلشــباع رغبــات أنفســهم، إال أنَّهــم أكرمــوا هللا ومجَّ
لقــد عزمــوا علــى أن يتجنَّبــوا كل شــر. رفضــوا أن يضعــوا أنفســهم فــي مســار العــدو. فجازاهــم 
هللا بغنــى بركاتــه لثباتهــم ووالئهــم« )روح النبــوة، Manuscript Releases، ]رقــم 22٤[، 

ــد ٤، صفحــة ١٦٩، ١٧0(. المجل
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أسئلة للنقاش

ــة� إنَّ هللا ليــس ُمتســلِّطًا  ــا نقطــة قوي ــال، ســوف تمــر علين 1� إذ نــدرس ســفر داني
فقــط علــى كل األمــم، لكنــه أيًضــا علــى اطــالع بــكل واحــد منــا، حتــى إلــى مســتوى 
األعمــاق� مثــاًل، كمــا ســنرى فــي دانيــال 2، لقــد أعطــى هلل ُحلًمــا إلــى ملــك وثنــي� 
ــن ِمــن أن يدخــل إلــى داخــل عقــل إنســان، أثنــاء نومــه، ليغــرس فــي  فلكــي يتمكَّ
ذهنــه حلًمــا يكشــف عــن ُقــرب ال نســتطيع حتــى أن نبــدأ فــي فهمــه أو اســتيعابه� 
ــة  ــي نهاي ــم تكشــف أنَّ هللا، ف ــإنَّ طبيعــة الُحل ــي نفــس الوقــت، وكمــا ســنرى، ف ف
المطــاف، هــو الُمســيطر حتــى فــي إمبراطوريــات العالــم الشاســعة ويعــرف كيــف 
ــاف  ــذه األوص ــن ه ــتخلصه م ــا أن نس ــاء يمكنن ــزاء ورج ــيء� أي ع ــينتهي كل ش س
المتعلقــة بالواقــع؟ فــي نفــس الوقــت، كيــف تشــعر وأنــت تعلــم بــأنَّ الــرب قريــب 
جــًدا إلــى درجــة أنــه يعــرف أفــكارك الخاصــة؟ فــي هــذا الســياق، لمــاذا يُصبــح وعــد 

الصليــب بهــذه األهميــة؟

2� ناقــش، فــي الصــف، الفــرق بين النبــوات النمطية )الكالســيكية( ونبوات نهايــة الزمن� 
س؟٣� فــي درس  أيَّــة أمثلــة أخــرى عــن كليهمــا يمكنــك أن تجدهــا فــي الِكَتــاب الُمَقــدَّ
يــوم الخميــس نقــرأ حيــن كتبــت إلــن هوايــت حــول مركزيــة كلمــة هللا فــي خدمــة َعــْزَرا 
يتــه فــي عملــه لنشــرها بيــن النــاس� مــا هــو الــدرس الظاهــر والهــام بالنســبة  وحــول جدِّ

لنــا اليــوم الخــاص بمركزيــة كلمــة هللا التــي يجــب أن تكــون لدينــا ولــدى الكنيســة؟
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* ٤–١٠كانون الثاين )يناير(    الدرس الثاين    

من أورشليم إلى بابل

السبت بعد الظهر
ــل  ــة ٢: ١٩، ٢٠؛ إنجي ــال ١؛ غالطي ــوك ٢١: ١٠-١٦؛ داني ــبوعية: ٢مل ــع األس المراج

متــى ١٦: ٢٤-٢٦؛ ٢كورنثــوس ٤: ١٧؛ يعقــوب ١: ٥.

ــي كل  ــاًل ف ــة وعق ــان األربعــة فأعطاهــم هللا معرف ــا هــؤالء الفتي ــة الحفــظ: »أم آي
ــال 1: 1٧(� ــالم« )داني ــرؤى واألح ــكل ال ــا ب ــال فهيًم ــة، وكان داني ــة وِحكم كتاب

س ِمــن إظهــار ضعفــات الجنــس البشــري الســاقط. فبــدًءا مــن  ــاب الُمَقــدَّ ال يتحفــظ الِكتَ
ســفر التكويــن األصحــاح ٣ ومــا بعــد، يتــم عــرض خطيئــة اإلنســان ونتائجهــا الُمحزنــة بشــكل 
بــارز. فــي نفــس الوقــت، نــرى أيًضــا حــاالت لبعــض أولئــك الذيــن أظهــروا أمانــة عظيمــة هلل، 
حتــى عندمــا واجهتهــم محفــزات قويــة قــد تجعلهــم أبعــد مــا يكونــون عــن األمانــة. وبعــض 

أكثــر األمثلــة إثــارة ألمانــٍة كهــذه تـُـرى فــي ســفر دانيــال.
ــفر  ــي لس ــور الرئيس ــو المح ــر أنَّ هللا ه ــا نتذكَّ ــال، دعون ــفر داني ــدرس س ــك، إذ ن ــع ذل م
ــد  ــى درجــة ق ــه إل ــال ورفاق ــة داني ــى أمان ــز عل ــى قصــص تُركِّ ــرًا عل ــا كثي ــد اعتدن ــال. لق داني
ــم  ــة وه ــباب األربع ــك الش ــم أولئ ــد ودع ــاد وأرش ــذي ق ــة ال ــم أمان ــد ونُعظِّ ــينا أن نُمجِّ تُنس
ــٌر كاٍف  ــة فــي الوطــن األم هــو أم ــة. إنَّ األمان ــة البابلي ــوَّة وإغــواءات اإلمبراطوري يُجابهــون ق
بحــدِّ ذاتــه، ناهيــك عــن مواجهــة الضغــوط فــي بــالٍد غريبــة، وثقافــة وديانــة غريبــة. ولكــن 
ــس:  ــال الرســول بول ــا ق ــم، كم ي ألنه ــون التَّحــدِّ ــال يواجه ــي ســفر داني األبطــال البشــريين ف

ــون. ــه يثق ــاوس ١: ١2(، وب ــوا(« )2تيموث ــت )آَمن ــن آمن ــون( ِبَم ــٌم )عالِم »عالِ

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ١١كانون الثاني )يناير(.
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٥ كانون الثاين )يناير(        األحد       

سيادة هللا وسلطانه
للوهلــة األولــى، يبــدأ ســفر دانيــال بنبــرة حزينــة عــن هزيمــة. استســلمت يهــوذا 
ــر واُِخــذت آنيــة الهيــكل مــن أورشــليم إلــى أرض شــنعار. تَظَْهــر كلمــة شــنعار فــي  لَنبُوَخْذنَصَّ
ــة  ــنعار هــي عالم ــل. إنَّ ش ــرج باب ــع ب ــا موق ــى أنه ــن ١١: 2 عل ــي تكوي س ف ــدَّ ــاب الُمَق الِكتَ
ــى إذا  ــن حت ــح هلل. ولك ي الصري ــدِّ ــي التَّح ر ف ــذِّ ــروع ُمتج ــى مش ــير إل ــا تُش ــؤومة، إذ أنه مش
ــرض أنَّ  ــي يفت ــر الخارج ــماء، فالمظه ــى الس ــول إل ــم الوص ــي محاولته ــل ف ــاة باب ــق بُن أخف
ــرائيل. ــد إس ــه عه ــروا هللا – إل ــد قه ــنعار - ق ــي أرض ش ــودة ف ــه - الموج ــر وآلهت نَبُوَخْذنَصَّ

مــع ذلــك، فاألســطر االفتتاحيــة لســفر دانيــال توِضــح أنَّ هزيمة أورشــليم ال تُحســب لصالح 
تفــوُّق قــوة ملــك بابــل؛ بــل باألحــرى، أنهــا حصلــت ألنَّ الــرَّب: »ســلَّم… ِبيَــِدِه يَُهويَاِقيــَم ملــك 
ــه إذا نســيه شــعبه  ــن هللا أن ــر، أعل ــك بكثي ــل ذل ــال ١: 2(. قب ــر )داني ــى نَبُوَخْذنَاصَّ يهــوذا« إل
وكســروا العهــد، فســوف يُرســلهم كمســبيين إلــى بــالد غريبــة. لذلــك، يعــرف دانيــال أن وراء 
قــوة بابــل العســكرية، ومــن جانــب آخــر، يــد إلــه الســماء تقــود مســيرة التاريــخ. إنَّهــا النظــرة 
ــلطان هللا التــي دعمــت هــؤالء الشــباب ومنحتهــم القــوة والشــجاعة لمواجهــة  الواضحــة لُس

التجــارب والضغــوط مــن ِقبــل اإلمبراطوريــة البابليــة.

ــا ٣: 1٣� لمــاذا يُســلِّم هللا يهــوذا  ــوك 2٤: 1٨-2٠؛ وإرمي ــوك 21: 1٠-16؛ 2مل ــرأ 2مل اق
وأورشــليم إلــى يــد البابلييــن؟

 

يــات القــرن الحــادي والعشــرين، نحــن بحاجــة الســترداد إدراكنــا هلل الــذي  إذ نواجــه تحدِّ
يُْعَكــس بــكل وضــوح فــي ســفر دانيــال. فبحســب هــذا الســفر، فــإنَّ هللا الــذي نعبــده ال يدفــع 
ــل بــكل رحمــة فــي  ويُحــرِّك فقــط قــوى التاريــخ بواســطة ســلطته وُســلطانه، ولكنــه أيًضــا يتدخَّ
هــم بالعــون الضــروري فــي أوقــات الحاجــة. وكمــا ســنرى الحًقــا، فمــا فعلــه  حيــاة شــعبه ليمدَّ
ــة الزمــن، بغــضِّ النظــر عــن الهجمــات  ــي نهاي ــن ســيفعله لشــعبه ف هللا للمســبيين العبرانيي

عــة عليهــم وعلــى إيمانهــم. المتنوِّ

يــات التــي يواجههــا إيمانــك اآلن، ســواء كان ذلــك مــن مصــادر  مــا هــي بعــض التَّحدِّ
خارجيــة، أو مــن داخــل الكنيســة، أو مــن جــرَّاء نقائــص أخالقيــة تُعانــي منهــا؟ كيــف 
ــا  ــى كل م ــب عل ــي التَّغلُّ ــاعدك ف ــوَّة هللا لُتس ــى ق ــتناد عل ــم االس ــك أن تتعلَّ يمكن

يعترضــك ويقــف أمامــك؟
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٦ كانون الثاين )يناير(        االثنني        

إيمان تحت الضغوط

اقرأ دانيال 1� ما هي الضغوط التي ُوِضعت على هؤالء الشباب ليتجاوبوا معها؟

 

ي  عنــد وصولهــم إلــى بابــل، كان علــى هــؤالء الشــباب األربعــة أن يواجهــوا أكثــر تحــدٍّ جــدِّ
إليمانهــم وقناعاتهــم: لقــد تــمَّ اختيارهــم ليجتــازوا تدريبًــا خاًصــا لكــي يخدمــوا الملــك. غالبًــا 
ــي،  ــر الملك ــي القص ــوا ف ــراهم ليخدم ــل أس ــض أفض ــدون بع ــاء يُجنِّ ــوك الُقدم ــا كان المل م
وبذلــك، يغيّــرون والءهــم إلــى الملــك وآلهــة اإلمبراطوريــة التــي أســرتهم. فــي الحقيقــة، كان 
المقصــود مــن ُمجمــل هــذه العمليــة أن تُْحــِدَث نوًعــا مــن التأثيــر والتبديــل والتلقيــن الــذي 
ســينتج عنــه تغييــر فــي النظــرة العالميــة. وكجــزء مــن هــذا اإلجــراء، كان يتــم تغييــر أســماء 
العبرانييــن المســبيين. إنَّ االســم الجديــد يُشــير إلــى تغييــر الُملكيــة وتغييــر المصيــر. وهكــذا، 
ــلطة عليهــم وإجبارهــم علــى اســتيعاب  فبتغييــر اســماء المســبيين، قََصــَد البابليــون فــرض السُّ
قيــم وثقافــة بابــل. إنَّ أســماءهم األصليــة، التــي تُشــير إلــى إلــه إســرائيل، تُســتبدل بأســماء 
تُكــرِم آلهــة غريبــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يُِصــّر الملــك علــى أنَّ يتنــاول الشــباب الطعــام ِمــن 
مائدتــه. األكل مــن طعــام الملــك كان لــه آثــاًرا عميقــة فــي العصــور القديمــة. فقــد كان يعنــي 
م  والًءا كامــاًل ال يتجــزَّأ للملــك كمــا أنَّــه يعكــس االعتمــاد عليــه. وإذ كان الطعــام عــادة مــا يُقــدَّ
إلــى إلــه أو آلهــة اإلمبراطوريــة، فتنــاول الطعــام كان لــه معنــًى دينيـًـا عميًقــا. مــن الواضــح أنَّــه 

كان يعنــي القبــول والُمشــاركة فــي نظــام عبــادة الملــك.
ــم كان بقاؤهــم  ــة. بالنســبة له ــي ظــروف صعب ــه أنفســهم ف ــال ورفاق ــذا، وجــد داني هك
ـب شــيئًا إال  ة الســاحقة لنظــام اإلمبراطوريــة ال يتطلَـّ علــى والئهــم هلل والنجــاة مــن القــوَّ
ُمعجــزة. ولتعقيــد األمــور أكثــر، كانــت مدينــة بابــل نفســها تقــف أيًضــا كُنصــب تــذكاري ضخــم 
لإلنجــاز البشــري. إن الجمــال الهندســي للمعابــد البابليــة، والحدائــق الُمعلَّقــة، ونهــر الُفــرات 
ــت  ــذا، ُمِنَح ــا. وهك ــا ومجده ته ــا لقوَّ ــر له ــورة ال نظي ــت ص ــة أعط ــر المدين ــه عب بانعطافات
ــم  ــع وازدهــار هــذا النظــام. يمكنه ــع بمناف ــاء وفُرصــة للتمتُّ ــة لالرتق ــه إمكاني ــال ورفاق لداني
ــن. هــل سيُســاومون علــى  ــا ملكيي أن يتوقَّفــوا عــن كونهــم أســرى عبرانييــن ليصبحــوا ُضباطً

ــى المجــد؟ مبادئهــم ويســلكوا فــي الســبيل الســهل إل

روا( قــراًرا للمســاومة علــى  بأيَّــة طُــرق كان يُمكــن لهــؤالء الشــبَّان أن يســوغوا )يُبــرِّ
يــات مماثلــة، إذا لــم  قناعاتهــم؟ بأيَّــة طــرق يمكــن أن تكــون أنــت اآلن تواجــه تحدِّ

تكــن أكثــر خداًعــا ومكــًرا؟
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٧ كانون الثاين )يناير(        الثالثاء        

قرار حازم

ــل هللا� أي  اقــرأ دانيــال 1: ٧-2٠� نجــد عامليــن يعمــالن ُهنــا: إرادة دانيــال الُحــرَّة وتدخُّ
مبــدأ هــام نجــده ُهنــا أيًضــا؟ 

 

ــن  ــة. مـ ــمائهم البابليـ ــى أسـ ــوا علـ ــم يعترضـ ــة لـ ــن األربعـ ــرى العبرانييـ ــدو أنَّ األسـ يبـ
ــمائهم  ــتعمال أسـ ــه، بخـــالف اسـ ــتطيعون فعلـ ــه لـــم يكـــن ِمـــن شـــيء يسـ المحتمـــل أنـ
ـــن  ـــك، فم ـــدة المل ـــن مائ ـــر ِم ـــام والخم ـــص بالطع ـــا يخت ـــن فيم ـــم. ولك ـــا بينه ـــة فيم العبراني
يـــة اختيـــار  ـــد أنـــه كان فـــي مقدورهـــم تناولـــه أو عـــدم تناولـــه. وهكـــذا، فقـــد كانـــت حرِّ المؤكَّ

ـــة جـــًدا ُهنـــا. هـــؤالء الرجـــال األربعـــة ُمهمَّ
ــام.  ــة الطع ــر قائم ــا تغيي ــه أيًض ــر أســمائهم، فبإمكان ــط تغيي ــكان ضاب ولكــن، إذا كان بإم
ــك. ــدة المل ــوا مــن مائ ــم يرغــب هــؤالء األربعــة أن يتناول ــك ســببان ُمحتمــالن لمــاذا ل هنال

أواًل، وجبــات الطعــام علــى مائــدة الملــك قــد تحتــوي علــى لحــوم نجســة )الوييــن ١١(. 
م الطعــام أواًل كوجبــة لتمثــال أو صــور اإللــه ثــم يُرســل إلــى الملــك ليتــم تناولــه  ــا، يُقــدَّ ثانيً
ــه دانيــال بجــالء، دون اللجــوء إلــى االحتيــال أو الخديعــة، بــأنَّ  واســتهالكه. ولذلــك، عندمــا يوجِّ
طلبــه لــه حيثيــات دينيــة، أي أنَّ الطعــام فــي القصــر سيدنِّســه وأصدقــاءه )دانيــال ١: ٨(، فهــو 

يتصــرَّف بشــجاعة شــديدة.
ــة.  ة نقــاط هامَّ ــرز عــدَّ ــي، تب ــط البابل ــال والضاب ــن داني ــر بي ــى التفاعــل الدائ إذ ننظــر إل
ــة  ــه تجرب ــرح علي ــذا يقت ــط، له ــب للضاب ــف الصع ــًدا الموق ــم جي ــال يفه ــدو أنَّ داني أواًل، يب
ــد نظــام  ــر فوائ ــة لِتُظِْه ــة يجــب أن تكــون كافي ــات بديل ــاول وجب ــام لتن ــاًرا. عشــرة أيَّ أو اختب
ــتكون  ــة س ــأنَّ الحصيل ــال ب ــن داني ــا، إنَّ يقي ــط. ثانيً ــاوف الضاب ــْل مخ ــك تَبْطُ ــة وبذل التغذي
ــة فــي هللا.  ــة الُمطلق ــع مــن الثِّق ــرة مــن الزمــن تنب ــرة القصي ــك الفت ــة جــًدا خــالل تل إيجابي
ثالثـًـا، إنَّ اختيــار نظــام غــذاء قائــم علــى الخضــروات والمــاء يُشــير إلــى الماضــي إلــى الطعــام 
الــذي أعطــاه هللا للبشــرية عنــد الخليقــة )انظــر تكويــن ١: 2٩(، حقيقــة ربمــا تكــون قــد أثَّــرت 
علــى اختيــار دانيــال أيًضــا. علــى أي حــال، أي نظــام غذائــي يمكــن أن يكــون أفضــل مــن الــذي 

أعطــاه هللا لنــا فــي البــدء؟

ــة الكامنــة فــي االختيــار الحــر لدانيــال الــذي يفتــح الطريــق أمــام  مــا هــي األهميَّ
هللا ليعمــل بهــذا الشــكل )انظــر دانيــال 1: 9(؟ أيــة دروس يمكننــا اســتخالصها مــن 
هــذا حــول أهميــة اختياراتنــا؟ كيــف يمكــن لثقتنــا فــي هللا أن تؤثِّــر علــى اختياراتنــا؟
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ال عيب فيهم وحكماء
ــات  ــع المواصف ــن م ــوا ُمتالئمي ــم كان ــة ألنه ــة الملكي ــه للخدم ــال ورفاق ــار داني ــمَّ اختي ت
ــب  ــوا »ال عي ــر أن يكون ــاط القص ــى ُضبَّ ــك، كان عل ــا للمل ــر. فوفًق ــا نَبُوَخْذنَصَّ ــي وضعه الت
فيهــم«، »ِحســان المنظــر« )دانيــال ١: ٤(. الُمثيــر لالهتمــام، كانــت الذبائــح واألشــخاص الذيــن 
ــن 2١: ١٦-2٤(.  ــن 22: ١٧-2٥؛ الويي ــب« )الويي ــال عي ــوا »ب ــكل أن يكون ــي الهي ــون ف يخدم
يبــدو بــأنَّ الملــك البابلــي كان يُقــارن نفســه بإلــه إســرائيل بقــدر مــا كان يطلبــه مــن مؤهــالت 
ــذه كان  ــة أخــرى، مؤهــالت كه ــن ناحي ــي قصــره. م ــون ف ــن يخدم ــك الذي ــي أولئ ــة ف مماثل
ــوا يواجهــون  ــة هلل إذ كان ــوا ذبائــح حيَّ ــال ورفاقــه كان ــأنَّ داني يمكــن دون قصــد أن تفتــرض ب

ــة. ــة البابلي ــات اإلمبراطوري ي تحدِّ

اقــرأ غالطيــة 2: 19، 2٠؛ إنجيــل متــى 16: 2٤-26؛ 2كورنثــوس ٤: 1٧� مــاذا تُخبرنــا هــذه 
اآليــات حــول كيــف يمكننــا أن نبقــى أمنــاء وســط أي تجــارب نواجههــا؟

 

هللا يُكــرم والء األســرى العبرانييــن األربعــة، وفــي نهايــة فتــرة أيَّــام اختبارهــم العشــرة كان 
ــة وأكثــر حيويــة مــن بقيَّــة الطــالب الذيــن أكلــوا مــن المائــدة الملكيــة.  مظهرهــم أكثــر صحَّ
امــه األربعــة: »معرفــة وعقــاًل فــي كل كتابــة وحكمــة« ودانيــال وحــده  وهكــذا، أعطــى هللا خدَّ
ــا  جعلــه هللا »فهيًمــا بــكل الــرؤى واألحــالم« )دانيــال ١: ١٧(. هــذه الموهبــة ســتلعب دوًرا هامًّ

فــي خدمــة دانيــال النبويــة. 
تماًمــا مثلمــا يُْكــرِم هللا إيمــان عبيــده فــي القصــر البابلــي، فهــو يُعطينــا الحكمــة إذ نواجــه 
يــات العالــم. يمكننــا أن نتعلَّــم، مــن اختبــار دانيــال ورفاقــه، أنَّــه مــن الممكــن بالفعــل أن  تحدِّ
ــب علينــا  ثيــن مــن العناصــر الفاســدة فــي مجتمعاتنــا. نتعلَّــم أيًضــا أنــه ال يتوجَّ نبقــى غيــر ُملوَّ
أن نفصــل أنفســنا عــن المجتمــع وعــن ثقافــة الحيــاة لكــي نخــدم هللا. فدانيــال ورفاقــه لــم 
نــوا  يعيشــوا فقــط وســط حضــارة وثقافــة ُشــيِّدت علــى األكاذيــب واألخطــاء والخرافــات، بــل لُقِّ

وتــمَّ تعليمهــم هــذه األكاذيــب واألخطــاء والخرافــات. ومــع ذلــك، ظلــوا أمنــاء هلل.

بغــضِّ النظــر عــن المــكان الــذي نعيــش فيــه، نحــن نُواجــه تحــّدي البقــاء أمنــاء لمــا 
د  نؤمــن بــه وســط تأثيــرات حضاريــة وثقافيــة واجتماعيــة تناقــض ذلــك اإليمــان� حــدِّ
اآلثــار الســلبية فــي حضارتــك وثقافتــك الخاصــة، واســأل نفســك: مــا مــدى نجاحــي 

فــي مقاومتهــا؟
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االمتحان األخير

اقــرأ دانيــال 1: 1٧-21� مــا هــو الســبب الرئيســي أو الُمفتــاح لنجــاح الرجــال األربعــة؟ 
)انظــر أيًضــا أيــوب ٣٨: ٣6؛ أمثــال 2: 6؛ يعقــوب 1: 	(�

 

 

ــن  ــار العبرانيي ــمَّ إحض ــة›، ت ــة البابلي ــي ›الجامع ــب ف ــن التدري ــنوات م ــالث س ــب ث عق
األربعــة أمــام الملــك لالختبــار األخيــر. هــم ليســوا أكثــر صحــة مــن باقــي الطــالب فقــط، بــل 
قــون عليهــم بالمعرفــة والحكمــة. تــمَّ تعييــن األربعــة فــي الحــال لخدمــة الملــك.  أنهــم يتفوَّ
ــة.  ــر مــن الوثني ــى الكثي ــال شــك عل ــوي ب ــَس أنَّ هــذه »المعرفــة والحكمــة« تحت ــا أال نن علين
ــًدا أيًضــا، حتــى وإن لــم  ومــع ذلــك فقــد تعلَّموهــا علــى أيِّ حــال، ويبــدو أنَّهــم تعلَّموهــا جيِّ

يؤمنــوا بهــا.
ــر  ــي القص ــي ف ــام الغذائ ــة بالنظ ــه عالق ــذا كان ل ــازًا كه ــر أنَّ إنج ــد نَبُوَخْذنَصَّ ــد يعتق ق
ــه الطــالب األربعــة. لكــنَّ دانيــال ورفاقــه يعرفــون، كمــا  والبرنامــج التدريبــي الــذي خضــع ل
يُظهــر ســرد األحــداث بجــالء، أنَّ أداءهــم الُمتفــوِّق ال يديــن بشــيء إلــى النظــام البابلــي. فــكل 
ــا يُمِكــن أن يفعلــه هللا للذيــن يثقــون بــه. علينــا  شــيٍء يأتــي مــن هللا. يــا لــه ِمــن مثــاٍل قــوي عمَّ
ــرى  ــات األخ ــات، أو المؤسس ــالم، أو الحكوم ــائل اإلع ــطوة وس ــحة لس ــوة الكاس ــاب الق أال نه
ــه  ــد بأنَّ د بتدميــر هويتنــا كأبنــاء هللا. وإذ نضــع ثقتنــا فــي هللا، يمكننــا أن نتأكَّ التــي قــد تُهــدِّ
قــادر علــى أن يعولنــا فــي اللحظــات الصعبــة وقــادر أن يحفظنــا ضــد كل الشــرور. إنَّ الســر 
يــات فيمــا يتعلَّــق بإيماننــا. أو الُمفتــاح هــو أن نتَّخــذ االختيــار الصحيــح عندمــا تُجابهنــا التَّحدِّ

ــة جــًدا عــن هللا:  إذ ننظــر إلــى األصحــاح ١ مــن ســفر دانيــال، نتعلَّــم بعــض الــدروس الهامَّ
ــل ونجتــاز الُمحيــط  )١( هللا يُســيطر علــى التاريــخ. )2( هللا يهــب الحكمــة حتــى يمكننــا أن نتنقَّ
الِعدائــي فــي حضارتنــا ومجتمعنــا. )٣( يُكــرم هللا أولئــك الذيــن يثقــون بــه مــن خــالل قناعاتهــم 

الداخليــة وأســلوب حياتهم.
ــال اســتمر إلــى »الســنة األولــى لكــورش الملــك«  ــم األصحــاح باإلشــارة إلــى أنَّ داني يُختَتَ
م لمحــة ِمــن األمــل والرَّجــاء  ــة: إنــه يُقــدِّ )دانيــال ١: 2١(. إنَّ ِذكْــر كــورش ُهنــا لــه أهميــة خاصَّ
وســط اختبــار النَّفــي. كــورش هــو الُمختــار ِمــن هللا ليُحــرِّر شــعبه ويســمح لهــم بالعــودة إلــى 
أورشــليم. مــع أنَّ األصحــاح يبــدأ بمظهــر الهزيمــة والنفــي، إال أنَّــه يُختَــم بلمحــة ِمــن الرجــاء 
والعــودة إلــى الوطــن. هــذا هــو إلهنــا: حتــى وســط أقســى اللحظــات صعوبــة فــي حياتنــا، 
دائًمــا يفتــح لنــا نافــذة رجــاء حتــى نتمكَّــن ِمــن أن نــرى المجــد والفــرح اللذيــن يكُمنــان وراء 

الُمعانــاة واأللــم.
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ــظ  ــدو أنَّ الح ــل، كان يب ــي باب ــم ف ــه وه ــال ورفاق ــدرس: »إنَّ داني ــن ال ــد م لمزي
يحالفهــم فــي شــبابهم وكان يبــدو أنَّهــم أســعد حظـًـا مــن يوســف فــي ســني حياتــه األولــى فــي 
مصــر، ولكنهــم مــع ذلــك تعرَّضــوا المتحانــات ال تقــل قســوة عمــا تعــرَّض هــو لــه. فلقــد نقــل 
هــؤالء الشــبان الذيــن كانــوا مــن النســل الملكــي مــن البســاطة النســبية فــي وطنهــم اليهــودي 
ام  بــوا علــى أن يكونــوا ُخــدَّ إلــى أعظــم المــدن وإلــى بــالط أعظــم ملوكهــا، وقــد اُفــرزوا ليتدرَّ
الملــك الخصوصييــن. وكانــت التجــارب التــي أحاطــت بهــم فــي ذلــك البــالط الفاســد الُمتــرف 
قويــة وشــديدة. إنَّ حقيقــة كونهــم وهــم عبــدة الــرب، قــد ســبوا إلــى بابــل، وأن آنيــة بيــت 
ــدي  ــن أي ــك إســرائيل كان هــو نفســه أســيرًا بي ــل، وأنَّ مل ــة باب ــكل آله ــي هي هللا وضعــت ف
ــم  ــى أنَّ دينه ــل عل ــن كدلي ــار متفاخري ــك األخب ــون تل ــن يتناقل ــت المنتصري ــن، جعل البابليي
وعوائدهــم أســمى مــن ديــن العبرانييــن وعوائدهــم. ففــي مثــل تلــك الظــروف وعــن طريــق 
نفــس اإلهانــات التــي أوجبهــا ارتــداد العبرانييــن عــن وصايــا هللا، قــدم هللا البرهــان لبابــل علــى 
م هــو  ســلطانه الُمطلــق وعلــى قداســة مطاليبــه وعلــى النتيجــة الحتميــة للطاعــة. وقــد قــدَّ
هــذه الشــهادة علــى أنَّهــا هــي وحدهــا التــي يمكــن تقديمهــا عــن طريــق أولئــك الذيــن ظلــوا 

ثابتيــن علــى والئهــم« )روح النبــوة، مــن كتــاب ›التربيــة الحقيقــة‹، صفحــة ٦٣(.

أسئلة للنقاش
يــات الثقافيــة واالجتماعيــة الُمختلفــة التــي تواجهها  1� فــي الصــف، تكلَّــم عــن التحدِّ
ــم  أنــت كمســيحي فــي مجتمعــك� مــا هــي، وكيــف يمكــن للكنيســة ككل أن تتعلَّ

كيفيــة االســتجابة لهــا؟
2� فكِّـر فـي كيـف كان ِمن السـهل لدانيال واآلخرين أن يُسـاوموا علـى إيمانهم� على 
أي حـال، كان البابليـون هـم المنتصـرون� لقـد انهزمـت األمـة اليهوديـة� أي ›برهـان› 
أكثـر كان يلـزم إلثبـات أنَّ ›آلهـة› البابلييـن كانـت أعظم من إلـه إسـرائيل، ولهذا كان 
علـى دانيـال ورفاقـه أن يقبلـوا هذه الحقيقة؟ فـي هذه الحالة، أيـة حقائق مهمة من 
ـكون بهـا سـاعدتهم وحفظتهـم أمنـاء خـالل ذلك  س ربمـا كانـوا يَتمسَّ الِكَتـاب الُمَقـدَّ
الوقـت؟ )انظـر إرميـا 	: 19؛ إرميـا ٧: 22-٣٤(� مـاذا يجـب أن يُخبرنـا هـذا عـن مدى 

أهميـة معرفتنـا للكتاب المقـدس وفهمنا لـ»الحـق الحاضر«؟
٣� لمــاذا تُعتبــر األمانــة بهــذه األهميــة، ليــس فقــط ألنفســنا ولكــن ألولئــك الذيــن 

تشــهد لهــم أمانتنــا عــن صفــات الــرب، الــذي نســعى لخدمتــه؟
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* ١١-١٧كانون الثاين )يناير(    الدرس الثالث    

ر إلى الرؤيا من السِّ

السبت بعد الظهر
المراجع األسبوعية: دانيال ٢: ١-١٦؛ أعمال الرسل ١٧: ٢٨؛ دانيال ٢: ١٧-٤٩؛ مزمور 

١٣٨؛ إنجيل يوحنا ١٥: ٥؛ تثنية ٣٢: ٤؛ ١بطرس ٢: ٤.

آيـة الحفـظ: »أجـاب دانيـال وقـال: ليكن اسـم هللا ُمبـاركًا مـن األزل وإلـى األبد، ألن 
لـه الِحكمة والجبـروت« )دانيـال 2: 2٠(�

فــي الميــاه حــول كرينالنــد توجــد جبــال جليديــة مــن كل األحجــام. أحيانـًـا تطفــوا الكتــل 
ــل الضخمــة وتتحــرَّك فــي  ــن، بينمــا تتَّجــه الُكت ــرة وتتحــرَّك فــي اتِّجــاه معي ــة الصغي الجليدي
يــاح الســطحية تدفــع القطــع الصغيــرة، بينمــا الكتــل  االتّجــاه اآلخــر. إنَّ مــا يحــدث هــو أنَّ الرِّ
ــل فــي قيــام وســقوط  الضخمــة مــن الجليــد تدفعهــا تيــارات الُمحيــط العميقــة. عندمــا نتأمَّ
األمــم عبــر التاريــخ، يبــدو األمــر مماثــاًل لِمــا يحــدث مــن الريــاح الســطحية وتيَّــارات المحيــط. 
ترمــز الريــاح إلــى كل شــيء قابــل للتغييــر وُمتقلِّــب وال يُمكــن التكهُّــن بــه تماًمــا مثــل إرادة 
يــاح، هنالــك قــوَّة أخــرى، قــوَّة أكثــر ضخامــة  اإلنســان. ولكــن تزامًنــا مــع هــذه العواصــف والرِّ
وشــبيهًة جــًدا بتيَّــارات المحيــط. إنهــا بالتأكيــد حركــة حكمــة وســيادة مقاصــد هللا. وكمــا قالــت 
إلــن ج. هوايــت: »كالكواكــب فــي أفالكهــا الوســيعة فــي مداراتهــا الُمعيَّنــة، فكذلــك مقاصــد 
ــام  ــع أنَّ قي ــة 2٩(. م ــال، صفح ــتهى األجي ــوة، مش ــاء« )روح النب ــة وال إبط ــرف عجل هللا ال تع
وســقوط األمــم، والمذاهــب، واألحــزاب السياســية يبــدو وكأنــه يحــدث حســب أهــواء البشــر 
وحدهــا، إال أنَّ األصحــاح 2 مــن ســفر دانيــال يُظهــر أنَّ إلــه الســماء هــو الــذي يُحــرِّك التاريــخ 

البشــري إلــى النهايــة العظمــى.

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ١٨ كانون الثاني )يناير(.
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١٢ كانون الثاين )يناير(        األحد        

حضور هللا

اقــرأ دانيــال 2: 1-16� مــا هــي الكارثــة التــي تُواجــه العبرانييــن بســبب الُحلــم الــذي 
أعطــاه هللا للملــك؟

 

كانــت األحــالم تؤَخــذ علــى محمــل الجــد فــي العالــم القديــم. عندمــا كان الحلــم يبــدو 
ــم لمــاذا شــعر  ــة وشــيكة. وهكــذا، نفه ــى كارث ــير إل ــا كان يُش ــا م ــذًرا بحــدوث شــر، غالبً ُمن
ــر باضطــراب شــديد مــن حلــم، زاد مــن شــؤمه، أنَّــه لــم يعــد يتذكَّــره. اعتقــد الخبــراء  نَبُوَخْذنَصَّ
البابليــون أنَّ اآللهــة تســتطيع أن تكشــف تفســير األحــالم، ولكــن فــي حالــة هــذا الحلــم فــي 
ــك نســي  ــوه ألنَّ المل ــراء أن يفعل ــن شــيء يســتطيع الخب ــك ِم ــم يكــن هنال ــال، ل ســفر داني
ــوا  ــيرًا ليُرض ــون تفس م ــيُهيؤون ويُقدِّ ــوا س ــم، كان م له ــدِّ ــد قُ ــم ق ــوى الحل ــو أنَّ محت ــم. ل الحل
الملــك. ولكــن فــي هــذه الحالــة غيــر المســبوقة، عندمــا أصبــح خبــراء األحــالم غيــر قادريــن 
ام  أن يُخبــروا الملــك عــن موضــوع حلمــه، اُجِبــروا علــى االعتــراف بأنَّــه: »ليــس آخــر يُبيِّنــه قــدَّ

الملــك غيــر اآللهــة الذيــن ليســت ســكناهم مــع البشــر« )دانيــال 2: ١١(.
إذ طغـى اإلحبـاط علـى الملـك، أمـر ِبَقتْـِل كل ُحكمـاء بابـل. وحشـيَّة كهـذه لـم تكـن غيـر 
ه، بسـبب مؤامـرة، قـام داريـوس  معروفـة فـي العالـم القديـم. فالمصـادر التاريخيـة تشـهد أنَـّ
األول بإعـدام كل المجـوس، وقـام أحشـويرش بقتـل المهندسـين الذيـن قامـوا ببناء جسـر لكنه 
ـر أمره، كان دانيال ورفاقـه قد أكملوا للتو تدريبهـم وانضموا إلى  م. عندمـا أصـدر نَبُوَخْذنَصَّ تهـدَّ
دائـرة خبـراء الملـك. ولهـذا السـبب، كان أمر القتـل الصادر من الملـك ينطبق عليهـم أيًضا. في 
حقيقـة األمـر، تفتـرض اللغـة األصليـة أنَّ القتـل يبـدأ علـى الفـور، وأنَّ دانيـال ورفاقه سـيُقتلون 
م إلـى أريـوخ، الرجـل المسـؤول  بعدئـذ. لكـن دانيـال، »بحكمـة وعقـل« )دانيـال 2: ١٤(، يتقـدَّ
م دانيـال بطلـب وقـٍت مـن الملـك نفسـه لِيَحـّل سـر ولغز  عـن تنفيـذ اإلعدامـات. أخيـرًا، يتقـدَّ
الحلـم. ومـن الُمثيـر لالهتمـام، بالرغم مـن اتِّهام الملك للسـحرة أنَّهـم يحاولون شـراء ›الوقت‹، 
نـراه يوافـق فـوًرا علـى َمْنح دانيـال ›الوقت‹ الـذي طلبه. اتََّفق دانيـال مع السـحرة أنَّه ال يمكن 
ألي كائـن بشـري أن يَِحـل مثـل هـذا السـر، لكـنَّ النبـي كان يعرف أيًضـا عن هللا الذي يسـتطيع 

أن يكشـف كاًل مـن المحتـوى والتفسـير للحلم.

ــإنَّ هللا  ــة، ف ــن الخليق ــزه ع ــم تََميُّ ــه رغ ــور‹ هللا، وأنَّ ــن ›حض ــون ع ــم الالهوتي يتكلَّ
ــاه حقيقــة أن هللا يُعطــي  يســتطيع أن يكــون قريًبــا جــًدا منهــا� مــا الــذي تُعلِّمنــا إيَّ
ــور هللا  ــا حض ــون فيه ــن أن يك ــي يمك ــة الت ــن الكيفي ــا ع ــر ُحلًم ــك نَُبوَخْذنَصَّ المل

ــل 1٧: 2٨(� ــال الرس ــا أعم ــر أيًض ــا؟ )انظ ــبة لن بالنس
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١٣ كانون الثاين )يناير(        االثنني         

الصالة
فــي الحــال يجمــع دانيــال رفاقــه الثالثــة الجتمــاع صــالة، موضًحــا أنَّهــم ســيُقتلون إن لــم 
يكشــف لهــم هللا الُحلــم. عندمــا نُواجــه مشــكلة عويصــة، علينــا أيًضــا أن نـُـدرك أنَّ إلهنــا عظيــٌم 

جــًدا ليحــل حتــى أصعــب التحديــات غيــر القابلــة للحــل.

الة اللتان َوَرَدتَا هنا؟ اقرأ دانيال 2: 1٧-2٣� ما هما نوعا الصَّ

 

 

 

ع التــي يطلــب فيهــا  صنفــان مــن الصــالة ذُكرتــا فــي هــذا األصحــاح. األولــى صــالة تضــرُّ
دانيــال مــن هللا أن يكشــف فحــوى الحلــم وتفســيره )دانيــال 2: ١٧-١٩(. لــم تــرد كلمــات هــذه 
الصــالة، ولكننــا قــد اُخبرنــا بــأنَّ دانيــال ورفاقــه قــد طلبــوا »المراحــم ِمــن ِقبَــل إلــه الســموات 
ــال  ــل« )داني ــاء باب ــائر ُحكم ــع س ــه م ــال وأصحاب ــك داني ــي ال يهل ــر لك ــذا الس ــة ه ــن جه م
ــك وتفســيره.  ــم المل ــون، اســتجاب هللا لتضرعاتهــم وكشــف فحــوى ُحل 2: ١٨(. وإذ هــم يُصلُّ
يمكننــا أن نطمئــن تماًمــا أنَّــه فــي أي وقــٍت نطلــب »المراِحــم ِمــن قبــل إلــه الســماء« ســوف 
تُســمع صلواتنــا أيًضــا، حتــى وإن لــم تكــن بهــذه الصــورة الُمثيــرة التــي نراهــا ُهنــا، ألنَّ إلــه 

دانيــال هــو إلهنــا نحــن أيًضــا.
ــكٍر  ــالة ُشـ ــي صـ ــه فـ ــال ورفاقـ ــبَّ دانيـ ــم، هـ ــتجابة هللا لتضرعاتهـ ــم السـ ــي تجاوبهـ فـ
وتســـبيح. لقـــد ســـبَّحوا هللا ألنـــه منبـــع الحكمـــة وألنـــه يُســـيطر علـــى الطبيعـــة وعلـــى التاريـــخ 
ـــل إلـــى هللا مـــن أجـــل  ــي ونتوسَّ السياســـي. هنـــاك درس مهـــم يمكننـــا أن نتعلَّمـــه. إذ نُصلِـّ
ـــوع  ـــار يس ـــا؟ إنَّ اختب ـــتجابته صلواتن ـــكره الس ـــبِّح هللا ونش ـــرَّة نُس ـــن م ـــم ِم ـــرة، ك ـــياء كثي أش
ـــوا  ـــن ِضمـــن عشـــرٍة حصل ـــرًا مـــن مظاهـــر جحـــود البشـــر. ِم ـــا مظه ـــرص يُعطين مـــع العشـــرة ب
ـــتجابة  ـــا ١٧: ١٨(. إنَّ اس ـــل لوق ـــًدا هلل« )إنجي ـــي مج ـــع »ليُعط ـــط رج ـــد فق ـــفاء، واح ـــى الش عل
ـــذي  ـــه ال ـــات اإلل ـــا صف ـــل تكشـــف أيًض ـــة الشـــكر والتســـبيح، ب ـــط بأهمي ـــا فق ـــال ال تُذكَّرن داني
ـــا،  ـــل لصالحن ـــو أفض ـــا ه ـــيفعل م ـــه س ـــق بأن ـــا أن نث ـــه، يمكنن ـــي ل ـــا نُصلِّ ـــه. عندم ـــي ل نُصلِّ

ـــا. ـــمه دائًم ـــبِّح اس ـــكره ونُس ـــا أن نش ـــك علين ولذل

اقــرأ مزمــور 1٣٨� مــاذا يمكنــك أن تأخــذه مــن صــالة الشــكر هــذه والــذي يمكــن أن 
يُســاعدك لتتعلَّــم أن تكــون شــكوًرا هلل، بغــضِّ النظــر عــن ظروفــك؟
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١٤ كانون الثاين )يناير(        الثالثاء        

التمثال، الجزء األول

ــره  ــم جــًدا ألن نتذك ــذي هــو مه ــا وال ــال ُهن ــه داني ــذي يقول ــا ال ــال 2: 2٤-٣٠� م داني
ــا 	1: 	(� ــل يوحن ــا إنجي ــر أيًض ــة؟ )انظ ــورة دائم بص

 

 

ــار  ــن إخب ــال ع ــى داني ــيره. وال يتوان ــم وتفس ــوى الحل ــف هللا فح ــالة، يكش ــتجابًة للص اس
ــم  ــوى الحل ــح بفح ــل التصري ــا، قب ــماء«. أيًض ــه الس ــن »إل ــي ِم ــر يأت ــل للس ــأنَّ الح ــك ب المل
ــر عنهــا عندمــا كان مضطجًعــا  وتفســيره، يذكــر دانيــال أفــكار ومخــاوف الملــك التــي لــم يُعبِّ
فــي فراشــه ال يســتطيع النــوم. هــذه المعلومــات الظرفيــة تؤكِّــد بشــكل أكبــر علــى مصداقيــة 
الرِّســالة، ألنَّ مثــل هــذه المعلومــات التــي ال يعرفهــا ســوى الملــك ال بـُـدَّ وأن تكــون قــد جــاءت 
إلــى دانيــال ِمــن خــالل قــوَّة خارقــة للطبيعــة. ولكــن إذ يُتابــع دانيــال إبــالغ فحــوى الُحلــم، 

ــر. يُخاطــر بإثــارة كارثــة أخــرى، ألنَّ الحلــم ليــس بالضــرورة أخبــاًرا جيــدة لَنبُوَخْذنَصَّ

ر؟ اقرأ دانيال 2: ٣1-٤9� ما الذي يقوله الحلم بخصوص مصير مملكة نَُبوَخْذنَصَّ

 

 

يتكــوَّن الُحلــم ِمــن تمثــال ُمهيــب »رأس هــذا التمثــال ِمــن َذَهــٍب جيِّــد. صــدره وذراعــاه 
ــد  ــن حدي ــا م ــاه بعضهم ــد. قدم ــن حدي ــاقاه م ــاس. س ــن نح ــذاه م ــه وفخ ــة. بطن ــن فض م
والبعــض مــن خــزف« )دانيــال 2: ٣2-٣٣(. فــي النهايــة، حجــر »ضــرب التمثــال علــى قدميــه« 
)دانيــال 2: ٣٤(، وانســحق التمثــال كلــه وصــار كُعصافــة البيــدر تذريهــا الريــح. يشــرح دانيــال 
بــأنَّ المعــادن الُمختلفــة ترمــز إلــى ممالــك ُمتتاليــة ستســتبدل كل واحــدة األخــرى عبــر مــرِّ 
ــر، الرســالة واضحــة: بابــل، بــكل عظمتهــا ومجدهــا، ســتزول وتحــل  التاريــخ. بالنســبة لَنبُوَخْذنَصَّ
ــة  ــة ُمختلف ــة ذات طبيع ــي مملك ــى أن تأت ــك أخــرى إل ــا ممال ــة أخــرى، تتبعه ــا مملك مكانه

تماًمــا لتحــل مــكان كل الممالــك األخــرى: مملكــة هللا األبديــة، التــي ســتدوم إلــى األبــد.

ــب أن  ــذي يج ــا ال ــرية� م ــياء البش ــرعة زوال كل األش ــة وس ــدى وقتي ــى م ــر إل انظ
تُعلِّمنــا إيــاه هــذه الحقيقــة عــن الرجــاء العظيــم الــذي لنــا فــي يســوع، وفــي يســوع 

ــوس ٤: 1٨(؟ ــا 6: ٤	؛ 2كورنث ــل يوحن وحــده )انظــر إنجي
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١٥ كانون الثاين )يناير(        األربعاء        

التمثال، الجزء الثاني

أِعــد قــراءة الُحلــم وتفســيره )دانيــال 2: ٣1-٤9(� مــاذا يُعلِّمنــا هــذا عــن ســابق ِعلــم 
هللا لتاريــخ العالــم؟

 

ــر توفِّــر مخططـًـا نبويـًـا عاًمــا يعمــل كأداة للقيــاس  إنَّ النبــوة المنقولــة عبــر حلــم نَبُوَخْذنَصَّ
الــذي بواســطته يمكننــا أن نقتــرب مــن - النبــوات األكثــر تفصيــاًل فــي دانيــال ٧، ٨ و١١. وأيًضــا، 
دانيــال 2 ليســت نبــوة مشــروطة. إنهــا نبــوة نهايــة العالــم: إنهــا تنبــؤ نهائــي لمــا قــد ســبق هللا 

ورآه وســوف يحققــه فعــاًل فــي المســتقبل.
الـــرأس الذهبـــي يرمـــز إلـــى بابـــل )٦2٦ - ٥٣٩ ق. م.(. حقيقـــة، ال يمكـــن ألي معـــدن 
ـــاب  ـــميها الِكتَ ـــن الذهـــب. يُس ـــر م ـــة أكث ـــة البابلي ـــراء اإلمبراطوري ـــوَّة وث ـــى ق ـــز إل آخـــر أن يرم
س »المدينـــة الذهبيـــة« )إشـــعياء ١٤: ٤ ]حســـب الترجمـــة اإلنكليزيـــة[( و«كأس ذهـــب  الُمَقـــدَّ
ـــأنَّ  ـــرودوت ب ـــم هي ـــؤرخ القدي ـــر الم ـــا ١٨: ١٦(. يُق ـــع رؤي ـــارن م ـــا ٥١: ٧؛ ق ـــرب« )إرمي ـــد ال بي

ـــة. ـــت المدين ـــب زيَّن ـــرة الذه وف
ـة ترمز إلـى مادي وفـارس )٥٣٩ - ٣٣١ ق. م.(. وحيـث أنَّ الفضة  الصـدر والذراعـان مـن فضَّ
أقـل قيمـة مـن الذهـب، فـإنَّ إمبراطوريـة مـادي وفـارس لـم تحرز قـط عظمـة بابـل. باإلضافة 

إلـى ذلـك، كانـت الفضـة رمزًا مناسـبًا للُفـرس ألنهم اسـتخدموا الفضـة في نظـام ضرائبهم.
البطــن والفخــذان مــن نحــاس يرمــز إلــى اليونــان )٣٣١ - ١٦٨ ق. م.(. يُصــوِّر حزقيــال 2٧: 
ــز الجنــود اليونــان بدروعهــم النحاســية.  ١٣ اليونانييــن فــي مقايضــة األوانــي النحاســية. وتميَّ
كانــت خوذهــم، دروعهــم، وفؤوســهم الحربيــة مكونــة مــن النحــاس. يُخبرنــا هيــرودوت بــأنَّ 
ــأت »برجــال  ــوة أنب ــا لنب ــن تحقيًق ــة اليونانيي ســامتيكوس األول لمصــر رأى فــي غــزو القراصن

مــن البرونــز قادميــن مــن البحــر«.
األقــدام مــن حديــد تاُلئــم تماًمــا رومــا )١٦٨ ق. م. - ٤٧٦ م.(. كمــا شــرح دانيــال، الحديــد 
يرمــز إلــى القــوة الســاحقة لإلمبراطوريــة الرومانيــة، التــي دامــت أطــول مــن أي مــن الممالــك 

األخــرى. كان الحديــد هــو المعــدن المثالــي ليرمــز إلــى تلــك اإلمبراطوريــة.
األقــدام، بعضهــا مــن حديــد والبعــض اآلخــر مــن خــزف ترمــز إلــى أوربــا الُمنقســمة )٤٧٦ 
م. - إلــى المجــيء الثانــي للمســيح(. إن خليــط الحديــد مــع الخــزف يوفــر صــورة ُمالئمــة إلــى 
مــا َحــَدَث بعــد تفــكك اإلمبراطوريــة الرومانيــة. علــى الرغــم مــن المحــاوالت العديــدة التــي 
قامــت لتوحيــد أوربــا، التــي تراَوَحــت مــا بيــن المصاهــرة بالــزواج بيــن العائــالت الملكيــة إلــى 
اإلتِّحــاد األوربــي الحالــي، إال أنَّ االنقســامات والفرقــة شــاعت وســادت، وحســب هــذه النبــوة، 

ســيبقى الحــال علــى مــا هــو عليــه إلــى أن يؤســس هللا المملكــة األبديــة.
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١٦ كانون الثاين )يناير(        الخميس        

الحجر

ــر  ــن المصي ــات ع ــذه اآلي ــاه ه ــا إيَّ ــذي تُعلِّمن ــا ال ــال 2: ٣٤، 	٣، ٤٤، 	٤� م ــرأ داني اق
ــا؟ ــي لعالمن النهائ

 

تركيــز الحلــم هــو علــى مــا ســيحدث فــي »آخــر األيــام« )دانيــال 2: 2٨(. بقــدر مــا كانــوا 
ــة لتأســيس  م ــم تكــن ســوى ُمقدِّ ــد )والخــزف( ل ــك الحدي ــإنَّ ممال ــراء، ف ــوَّة وث ــن ق ــه م علي
مملكــة الحجــر. وحيــث أنَّ الحديــد والخــزف يمكــن أن يكونــا، إلــى حــدٍّ مــا، نتــاج الصناعــة 
ــات  ــد إنســان. بكلم ــم يُقطــع بي ــم ل ــي الحل ــع اإلنســان، إال أنَّ الحجــر ف ــن ُصن البشــرية وم
ــة،  ــى نهاي ــرًا إل ــل أخي ــابقة تص ــك الس ــن الممال ــدة م ــن أنَّ كل واح ــم م ــى الرغ ــرى، عل أخ
فالمملكــة التــي رُِمــز لهــا بالحجــر ســوف تــدوم إلــى األبــد. إنَّ المجــاز أو االســتعارة للحجــر، 
ــل 2: 2؛ مزمــور ١٨: ٣١(، والحجــر  ــة ٣2: ٤؛ ١صموئي ــالً، تثني ــى هللا )مث ــز إل ــا ترم ــا م إًذا، غالبً
ــد  ــذا، ال يوج ــرس 2: ٤، ٧(. وهك ــور ١١٨: 22؛ ١بط ــيَّا )مزم ــى المس ــز إل ــن أن يرم ــا يُمِك أيًض

ــة. ــى تأســيس مملكــة هللا األبدي ــن الحجــر ليرمــز إل ــر ُمالئمــة ِم شــيء أكث
يُجــاِدل البعــض بــأنَّ مملكــة الحجــر قــد تأسســت خــالل زمــن خدمــة يســوع علــى األرض، 
وأنَّ انتشــار اإلنجيــل يُعتبــر دليــاًل علــى أنَّ مملكــة هللا قــد تســلَّطت علــى العالــم أجمــع. إال أنَّ 
مملكــة الحجــر تظهــر للوجــود فقــط بعــد ســقوط الممالــك األربعــة ووصــول التاريــخ البشــري 
ــة  ــال. هــذه الحقيق ــع التمث ــدام وأصاب ــا بأق ــوز إليه ــك الُمنقســمة، والمرم ــت الممال ــى وق إل
ــا،  ــاء ســلطة روم ــت أثن ــة حدث ــة يســوع األرضي ــرن األول، ألنَّ خدم ــام خــالل الق تلغــي اإلتم

المملكــة الرابعــة.
ــرًا  ــاًل كبي ــال فصــار جب ــذي ضــرب التمث ــل. أي، »الحجــر ال ــى جب ولكــن الحجــر تحــوَّل إل
ومــأل األرض كلهــا« )دانيــال 2: ٣٥(. جبــل كهــذا يســتدعينا إلــى جبــل صهيــون، حيــث يقــف 
ــا ملموًســا لمملكــة هللا فــي العهــد القديــم. الُمثيــر لالهتمــام، أنَّ الحجــر  الهيــكل، رمــزًا واقعيً
ــص موجــود  ــذي هــو حســب النَّ ــل، ال ــه. هــذا الجب ــاًل بذات ــل صــار جب ــن جب ــَع م ــذي قُِط ال
بالفعــل، يُشــير علــى األغلــب إلــى صهيــون الســماوية، الهيــكل الســماوي، مــن حيــث ســيأتي 
المســيح ليؤســس مملكتــه األبديــة. وفــي أورشــليم التــي ســتنزل مــن الســماء )رؤيــا يوحنــا 2١: 

ــي. ــا النهائ ١- 22: ٥(، هــذه المملكــة ســتجد إتمامه

كان األصحــاح 2 مــن ســفر دانيــال صحيًحــا بخصــوص كل الممالــك إلــى هــذا الحــد� 
ــن مجــيء  ــه ع ــق بنبوءت ــا أن نث ــة أيًض ــن الحكم ــًدا وم ــول ج ــن المعق ــاذا إًذا م لم
المملكــة النهائيــة، مملكــة هللا األبديــة؟ لمــاذا مــن غيــر المنطقــي أال نؤمــن بالنبــوة؟
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١٧ كانون الثاين )يناير(        الجمعة        

ــال 2  ــي داني ــوارد ف ــال ال ــأنَّ التمث ــد أن نالحــظ ب ــن الُمفي ــدرس: م ــن ال ــد م لمزي
يتكــوَّن مــن الذهــب والفضــة، وهمــا معدنيــن لهمــا عالقــة بالقــوة االقتصاديــة. والتمثــال أيًضــا 
ات واألســلحة، وفــي ُصنــع  مكــوَّن مــن نحــاس وحديــد، اللذيــن كانــا يُســتخدمان فــي الُمعــدِّ
ــذا،  ــة. وهك ــراض المنزلي ــة واألغ ــم للثقاف ــم القدي ــي العال ــتخدم ف ــت تُس ــي كان ــي، الت األوان
ــا. األنســب، هــو أنَّ األجــزاء التشــريحية  ــا للبشــرية وإنجازاته ــرًا واضًح ــر تصوي ــال يوفِّ فالتمث
المتميــزة للتمثــال توصــل رســالة تتابــع ممالــك األرض واالنفصــال واالنشــقاق النهائــي الــذي 
سيســود فــي األيــام األخيــرة لتاريــخ البشــرية. إال أنَّ الحجــر، يُصــوَّر بوضــوح ومــن دون ريــب 
ــوق  ــة ف ــوي بالنهاي ــر ق ــال 2: ٤٥(، ُمذكِّ ــرية )داني ــٍد بش ــوع بأي ــر مصن ــيء غي ــه ش ــى أن عل

ــه البشــرية. ــي وكل إنجازات ــم المؤقــت والفان ــى هــذا العال ــي ســتحل عل الطبيعــة الت
ــارة عــن  ــه وبالنســبة »للعيــن البشــرية الُمجــرَّدة، قــد يبــدو التاريــخ البشــري عب رغــم أنَّ
تصــارع فوضــوي للقــوى وُمضادَّاتهــا… فــإنَّ دانيــال يؤكِّــد لنــا بــأنَّ هللا يقــف، خلــف كل ذلــك، 
 ،William H. Shea( »ناظــرًا إلــى التاريــخ وُمتحــرِّكًا مــن خاللــه لتحقيــق مــا يــراه هــو األفضــل

دانيــال: دليــل القــارئ، صفحــة ٩٨(.

أسئلة للنقاش 
1� حسـًنا أن نعـرف أنـه وسـط كل فوضـى وآالم هـذا العالـم، هللا هـو الُمتسـلِّط فـي 
النهايـة وسـُيحضر كل شـيء إلـى نهايـة مجيـدة� وإلـى ذلـك الحيـن، مـا هـو دورنـا 
ـعي لعمـل كل الخيـر الـذي نسـتطيع أن نفعلـه لنسـاعد فـي تخفيـف األلـم  فـي السَّ

المتفّشـي فـي هـذا العالـم السـاقط؟

ـح موضـوع دانيـال واألسـرى وهـم يعملـون بالُقـرب ِمـن، وفـي والء  2� كيـف نوضِّ
ظاهـر لزعيـم وقائـد وثنـي - أوقـع قـدًرا كبيـًرا ِمـن الضـرر واألذى علـى شـعب دانيـال؟

٣� كمـا رأينـا، تجـادَل البعـض أنَّ الحجـر الذي ُقِطع بدون أيٍد بشـرية يُشـير إلى نشـر 
ة أسـباب، مـن ضمنها ما  اإلنجيـل إلـى العالـم� ال يمكـن أن يكـون ذلـك صحيًحـا لعـدَّ
تقولـه اآليـة فـي دانيـال 2: 	٣، التـي تقـول بـأنَّ الحجـر سيسـحق الممالـك السـابقة 
وبأنهـا »صـارت كعصافـة البيدر في الصيـف فحملتها الريح فلم يوجد لهـا مكان«� إنَّ 
ذلـك لـم يحـدث بعـد الصليب� باإلضافة إلـى ذلك، يُحـاول البعض تحديـد أو ُمطابقة 
مملكـة الحجـر بالكنيسـة ُمهمليـن مالحظـة أنَّ مملكـة الحجـر تحـل محل كل أشـكال 
السـلطة البشـرية� إنهـا مملكة تضـم العالم كله� لذلك، فمجيء يسـوع المسـيح ثانية 
فقـط هـو الـذي سـيبدأ فـي تأسـيس المسـار الُمصـوَّر كخاتمـة لهـذا الحلـم النبـوي� 
لمـاذا، إًذا، يكـون مجـيء المسـيح ثانيـة هـو التفسـير العقالنـي الوحيـد لما سـيفعله 

الحجر فـي األيـام األخيرة؟
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* ١٨-٢٤كانون الثاين )يناير(    الدرس الرابع    

من آتون النار إلى القصر

السبت بعد الظهر
ــا ١٣: ١١-١٨؛ خــروج ٢٠: ٣-٦؛ تثنيــة ٦: ٤؛  ــبوعية: دانيــال ٣؛ رؤي المراجــع األس

١كورنثــوس ١٥: ١٢-٢٦؛ عبرانييــن ١١.

ينــا مــن آتــون النــار الُمتَّقــدة، وأن  آيــة الحفــظ: »إلهنــا الــذي نعبــده يســتطيع أن يُنجِّ
ينقذنــا مــن يــدك أيهــا الملــك« )دانيــال ٣: 1٧(�

»إًذا هــؤالء الشــبَّان، ُملَهميــن مــن الــروح القــدس، يُعلِنــون إيمانهــم لألمــة كلهــا، أنَّ ذاك 
الــذي يعبدونــه هــو اإللــه الحــق والحــي الوحيــد. هــذا اإلعــالن عــن إيمانهــم الشــخصي كان 
أبلــغ تصريــح عــن مبادئهــم. فلكــي يُؤثِّــروا ويطبعــوا فــي نفــوس الوثنييــن قـُـوَّة وعظمــة اإللــه 
الحــي، كان علــى عبيــده أن يكشــفوا خشــوعهم الشــخصي هلل. عليهــم أن يعلنــوا بــكل وضــوح 
بأنــه هــو الوحيــد الــذي يســتحق إكرامهــم وعبادتهــم، وأنــه ليــس مــن اعتبــار آخــر، وال حتــى 
حفــظ الحيــاة ذاتهــا، يمكــن أن تدفعهــم لتقديــم أيَّــة تنــازالت للوثنيــة. هــذه الــدروس تحمــل 
 In Heavenly ،تأثيــرًا حيويًــا وُمباشــرًا علــى اختبارنــا فــي هــذه األيــام األخيــرة« )روح النبــوة
ــوع  ــبب موض ــوت بس ــد بالم ــة التهدي ــأنَّ مواجه ــدو ب ــد يب ــا ق ــة ١٤٩(. بينم Places، صفح
س  العبــادة هــو شــيء مــن عصــر الخرافــات ومــا قبــل العلــم الحديــث، يكشــف الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
م‹ العالــم بشــكل كبيــر، فــإنَّ شــيئًا مماثــاًل سينكشــف،  بأنــه وفــي نهايــة الزمــن، حينمــا ›يتقــدَّ
ولكــن علــى مســتوى العالــم ككل. وهكــذا، فمــن دراســة هــذه القصــة، ســنحصل علــى رؤيــة 

س. إلــى داخــل األمــور التــي ســتواجه المؤمنيــن بــاهلل، حســب الِكتَــاب الُمَقــدَّ

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٢٥ كانون الثاني )يناير(. * نرجو التعمَّ
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١٩ كانون الثاين )يناير(        األحد        

التمثال الذهبي

ـــة  ـــى إقام ـــك عل ـــت المل ـــي حثَّ ـــة الت ـــع المحتمل واف ـــي الدَّ ـــا ه ـــال ٣: 1-٧� م ـــرأ داني اق
ـــال؟ ـــذا التمث ه

 

 

 

لقــد مضــى بعــض الوقــت بيــن الحلــم وإقامــة التمثــال. ومــع ذلــك، يبــدو أنَّ الملــك لــم 
ــرى. وإذ  ــوى أخ ــة وق ــتَبَْدل بمملك ــل ستُس ــة أنَّ باب ــم وحقيق ــى الحل ــتطيع أن ينس ــد يس يع
ــاًل بكامــل التمثــال مــن  ــف بكونــه الــرأس الذهبــي فقــط، أراد الملــك أن يكــون ممثَّ لــم يكتَ

ــخ. ــى مــدى التاري ــه ســتدوم عل ــأنَّ مملكت ــاه ب ــى رعاي الذهــب لكــي يوصــل إل
هــذا الموقــف والســلوك مــن الكبريــاء يُذكِّرنــا ببُنــاة بــرج بابــل، الذيــن، بغرورهــم 
ــر أقــل غــروًرا ُهنــا. لقــد أنجــز  وا هللا ذاتــه. لــم يكــن نَبُوَخْذنَصَّ وغطرســتهم، حاولــوا أن يتحــدُّ
الكثيــر كحاكــم لبابــل، وهــو ال يســتطيع أن يعيــش مــع فكــرة أنَّ مملكتــه ســتزول فــي النهايــة. 
تــه وبذلــك يُقيِّــم والء رعايــاه.  وهكــذا، فــي محاولتــه لتمجيــد ذاتــه، يقيــم تمثــااًل ليســتعرض قوَّ
مــع أنَّــه ليــس مــن الواضــح مــا إذا كان المقصــود مــن التمثــال أن يكــون رمــزًا للملــك أو إلــى 
ــأن الخــط الفاصــل بيــن السياســة والديــن، فــي األزمــان  ــا ب ــا أن نُبقــي فــي أذهانن ــه، علين إل

ــا غيــر واضــٍح فــي أغلــب األحيــان، هــذا فــي حالــة وجــوده أصــاًل. القديمــة، كان خطً
ــر كانــت لديــه فرصتــان للتعــرُّف علــى اإللــه  علينــا أن نتذكَّــر، أيًضــا، بــأنَّ نَبُوَخْذنَصَّ
ــر معرفــة وِحكمــة بعشــرة  ــن ووجدهــم أكث الحقيقــي. أواًل، عندمــا امتحــن الشــبَّان العبرانيي
مــرَّات مــن كل ُحكمــاء بابــل. ثــم، بعــد أن فََشــل كل باقــي الُخبــراء فــي تذكيــره بالحلــم، يُخبــره 
دانيــال باألفــكار التــي انتابــت ذهنــه، والحلــم، وتفســيره. أخيــرًا، يـُـدرِك الملــك عظمــة وتفــوُّق 
ــر مــن  إلــه دانيــال. لكــن وبــكل دهشــة، هــذه الــدروس الالهوتيــة الســابقة لــم تمنــع نَبُوَخْذنَصَّ
العــودة إلــى الوثنيــة. لمــاذا؟ علــى األرجــح، الكبريــاء. إنَّ المخلوقــات البشــرية الخاطئــة تُقــاوم 
االعتــراف بحقيقــة أنَّ إنجازاتهــم المادِّيــة والفكريــة هــي هبــاء ومصيرهــا االختفــاء والتَّالشــي. 
ــا يمكــن أن  ــدر م ــا وننســى ق ــرًا بإنجازاتن ــم كثي ــر‹ إذ نهت ــد نتصــرَّف كـــ ›نَبُوَخْذنَصَّ ــا ق أحيانً

تكــون عليــه مــن تفاهــة فــي مواجهــة األبديــة.

ــخ  ــي نفــس الف ــى بطــرق خادعــة جــًدا، ف ــم أال نســقط، حت ــا أن نتعلَّ ــف يمكنن كي
ــر؟ ــه نَُبوَخْذنَصَّ ــذي نصب ال
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عوة إلى السجود الدَّ

اقــرأ دانيــال ٣: ٨-	1؛ ورؤيــا 1٣: 11-1٨� مــا هــي أوجــه الشــبه بيــن مــا حــدث فــي 
زمــن دانيــال ومــا ســيحدث فــي المســتقبل؟

 

 

 

ــي  ــة يعن ــة األكدي ــمه باللغ ــذي اس ــهل دورا، ال ــي س ــم ف ــذي أُِقي ــب ال ــال الذه إنَّ تمث
ــا،  »المــكان الُمســوَّر أو الُمحــوَّط«، يمنــح االنطبــاع بمعبــٍد شاســع. وكأن ذلــك لــم يكــن كافيً
ــى الموســيقى  ــح. كان عل ــن المــكان يســتحضر صــورة المذب ــد بالقــرب ِم ــار الُمتَّق ــون الن فآت
ــن اآلالت  ــواع م ــبعة أن ــر س ــم ِذكْ ــة. يت ــوس الديني ــك الطق ــن تل ــزًءا م ــون ج ــة أن تك البابلي

ــجود. ــادة والس ــم العب ــة مراس ــال وفاعلي ــل كم ــا توص ــيقية، وكأنه الموس
اليــوم، تتقاذفنــا الدعــوات مــن كل جانــب النتهــاج أنمــاط حيــاة جديــدة، وعقائــد جديــدة، 
ــاء  ــا لُِخلف ــلِّم والءن ــه وأن نُس ــي كلمت ــا ف ــر عنه ــلطان هللا الُمعبَّ ــنا لس ــن تكريس ــي ع والتَّخل
ــا، ولكــن علينــا  ــة العالــم وإغواءاتــه تبــدو طاغيــة أحيانً ُمعاصريــن إلمبراطوريــة بابــل. إنَّ ِفتَْن

ــا النهائــي ينتمــي هلل الخالــق. ــر أنفســنا أنَّ والءن أن نُذكِّ
بحســب التقويــم النبــوي، نحــن نعيــش فــي األيــام األخيــرة مــن تاريــخ العالــم. األصحــاح 
ــك  ــه. تل ــيُْدَعون للســجود للوحــش ولصورت ــكَّان األرض َس ــأنَّ ُس ــن ب ــا يُعل ١٣ مــن ســفر الرؤي
الشــخصية ســوف تجعــل »الجميــع: الصغــار والكبــار، واألغنيــاء والفقــراء، واألحــرار والعبيــد، 

ــع لهــم ِســَمة علــى يدهــم اليمنــى أو علــى جبهتهــم« )رؤيــا ١٣: ١٦(. تُصَن
ســتة فئــات مــن النــاس يُقــال بأنهــم ســيعطون والءهــم لصــورة الوحــش: »الصغــار والكبــار، 
د أيًضــا  واألغنيــاء والفقــراء، واألحــرار والعبيــد«. إنَّ رقــم اســم الوحــش، الــذي هــو ٦٦٦، يُشــدِّ
ــح  ــوى توضي ــس س ــر لي ــه نَبُوَخْذنَصَّ ــذي أقام ــال ال ــر أنَّ التمث ــذا يُظه ــتة. ه ــدد س ــى الع عل
ــى  ــال ٣: ١ للتشــبيه ســتة وســتين(. وعل ــرة )أنظــر داني ــام األخي ــي األي ــل ف ــا ســتفعله باب لِم
ذلــك، يجــدر بنــا أن نولــي انتباهنــا بمــا يتضــح مــن وقائــع فــي هــذه األحــداث وكيــف أنَّ هللا 

ــه شــؤون العالــم. بســلطته يوجِّ

ــوالء  ــاًرا بال ــراف جه ــام شــيء أو شــخص واالعت ــاء أم ــرَّد اإلنحن ــادة ليســت مج العب
النهائــي� مــا هــي الطــرق األخــرى، طــرق أكثــر دهــاًءا، التــي يُمكــن أن تنتهــي بنــا 

بحيــث نعبــد شــيًئا آخــر خــالف ربنــا؟
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امتحان النار
إنَّ فــرض الســجود للتمثــال الــذي أصــدره الملــك، كان بالنســبة للعبرانييــن الثالثــة تزييًفــا 
ــى  ــى. وعل ــم األول ــني حياتِه ــي س ــا ف ــي اختبروه ــليم، الت ــي أورش ــكل ف ــادة الهي ــافرًا لعب س
ا لَِوالئهــم  الرغــم مــن مناصبهــم فــي اإلمبراطوريــة ووالئهــم للملــك، فــإنَّ والءهــم هلل َوَضــَع َحــدًّ
البشــري. إنَّهــم يرغبــون بــكل تأكيــد أن يســتمروا فــي خدمــة الملــك كُمــَدراء أمنــاء؛ ولكنهــم، 

ال يســتطيعون االنضمــام إلــى المراســيم.

ــر بــكل  اقــرأ خــروج 2٠: ٣-6؛ وتثنيــة 6: ٤� مــا الــذي توضحــه هــذه اآليــات والــذي أثَّ
تأكيــد علــى الموقــف الــذي اتَّخــذه هــؤالء الرجــال؟

 

 

َعِقـَب التعليمـات التـي أصدرهـا الملـك، كان على كل الشـعب أن يسـجدوا لعبـادة التمثال 
الذهبـي عنـد سـماعهم صـوت اآلالت الموسـيقية. ثالثـة فقـط - شـدرخ وميشـخ وعبدنغـو - 
م بعـض البابلييـن ليلفتوا اهتمام الملـك إلى ذلك  تجـرأوا علـى ِعصيـان الملك. وفـي الحال، تقدَّ
األمـر. سـعى الُمشـتكون إلثارة غضـب الملك بقولهـم: )١( إن الملك ذاته هو الـذي وضع هؤالء 
الشـبان الثالثـة ُحكَّاًمـا علـى قضـاء بابـل؛ )2( الرجال اليهـود ال يخدمـون آلهة الملـك؛ )٣( إنَّهم 
ال يسـجدون للتمثـال الذهبـي الـذي أقامـه الملـك )دانيـال ٣: ١2(. ولكن على الرغـم من حنقه 
م الملـك فرصـة ثانيـة للرجـال الثالثـة. إنَّ الملـك على اسـتعداد ألن يُعيـد اإلجراء  هـم، يُقـدِّ ضدَّ
بأكملـه حتـى يتمكَّـن هـؤالء الرجـال ِمـن التَّراُجع عـن موقفهـم ويسـجدوا للتمثـال. إذا رفضوا، 
ر مناشـدته بكل اسـتعالء وغـرور قائاًل:  سـيُطرحون فـي آتـون النـار الُمتَّقـدة. ويختتـم نَبُوَخْذنَصَّ

»وَمـن هـو اإللـه الـذي يُنقذكم ِمن يـدي؟« )دانيـال ٣: ١٥(.
ُملَْهِميــن بشــجاعة فــوق الطبيعيــة، أجابــوا الملــك قائليــن: »عــن هــذا األمــر، هــوذا يوجــد 
ينــا ِمــن آتــون النــار الُمتَّقــدة، وأن ينقذنــا مــن يــدك أيهــا  إلهنــا الــذي نعبــده يســتطيع أن يُنجِّ
الملــك. وإال فليكــن معلوًمــا لــك أيهــا الملــك أننــا ال نعبــد آلهتــك، وال نســجد لتمثــال الذهــب 

الــذي نصبتــه« )دانيــال ٣: ١٦، ١٧، ١٨(.

ــأنَّ هللا  ــان ب ــم الضم ــن لديه ــم يك ــم، ل ــدر أن ينقذه ــم يق ــأنَّ إلهه ــم ب ــع علمه م
ســيفعل ذلــك� ومــع ذلــك، رفضــوا إطاعــة أمــر الملــك، حتــى مــع علمهــم أنهــم قــد 

ــن اإليمــان؟ ــن أيــن نأتــي بهــذا النــوع ِم ــاء� ِم ــون أحي يُْحرَُق
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الرجل الرابع

اقرأ دانيال ٣: 19-2٧� ماذا يحدث؟ َمن هو الشخص اآلخر الذي في النار؟

 

 

 

ــر وهــو يالحــظ وجــود شــخص  بعــد أن طـُـِرَح العبرانيــون األمنــاء فــي النــار، ُذِهــل نَبُوَخْذنَصَّ
رابــع داخــل آتــون النــار. إلــى حــدِّ علمــه، يُشــخِّص الملــك الشــخص الرابــع علــى أنــه »ابــن 

اآللهــة« )دانيــال ٣: 2٥(.
لــم يســتطع الملــك أن يتكلَّــم أكثــر، ولكننــا نحــن نعلــم َمــن هــو ذلك الشــخص الرابــع. لقد 
ظهــر إلبراهيــم قبــل هــالك ســدوم وعمــورة، تصــارع مــع يعقــوب عنــد مخاضــة يبوق، وكشــف 
ــد، آتيًــا  نفســه لموســى علــى العليقــة الُمحترقــة. إنَّــه يســوع المســيح فــي هيئــة قبــل التَّجسُّ

لكــي يُظهــر أن هللا يقــف مــع شــعبه فــي مشــاكلهم وصعوباتهــم. 
تــه. فــإذ اُلقــي شــهوده فــي اآلتــون  تقــول إلــن ج. هوايــت: »لكــن الــرب لــم ينــس خاصَّ
ــار.  ــط الن ــي وس ــا ف ــون مًع ــم يتمش ــاروا جميعه ــخصيًا، وس ــم ش ــه له ــص نفس ــن المخلِّ أعل
تــه علــى اإلحــراق« )روح النبــوة، األنبيــاء  ففــي محضــر رب الحــرارة والبــرودة فََقــَد اللهــب قوَّ

ــة ٤١٩(. ــوك، صفح والمل
ــالَ  ــاِر فَ ــي األَنَْه ــَك، َوِف ــا َمَع ــاِه فَأَنَ ــي الِْميَ ــزَْت ِف ــعياء: »إَِذا اْجتَ ــي إش ــرب ف ــال ال ــا ق وكم

ــعياء ٤٣: 2(. ــَك« )إش ــُب الَ يُْحرِقُ ــَذُع، َواللَِّهي ــالَ تُلْ ــاِر فَ ــي النَّ ــيَْت ِف ــرَُك. إَِذا َمَش تَْغُم
مــع أننــا نحــب قصًصــا كتلــك، فإنَّهــا تُثيــر الســؤال حــول آخريــن لــم يتــم إنقاذهــم بطريقة 
ُمعجزيــة مــن االضطهــاد إليمانهــم. ِمــن المؤكَّــد بــأنَّ هــؤالء الرجــال يعرفــون اختبــار إشــعياء 
وزكريــا، اللذيــن قُِتــال علــى أيــدي ملــوك أثمــة. عبــر كل التاريــخ المقــدس، وحتــى إلــى يومنــا 
ــاة  ــس بالنج ــوت ولي ــذاب الم ــت بع ــة انته ــاة رهيب ــاء ُمعان ــيحيون األمن ــل المس ــذا، يتحمَّ ه
العجائبيــة، علــى األقــل فــي هــذه األرض. هــذه واحــدة مــن الحــاالت التــي اُنِْقــَذ فيهــا المؤمــن 

بطريقــة معجزيــة ولكــن، كمــا نعلــم، ذلــك ال يحــدث فــي غالــب األحيــان.

مــن ناحيــة أخــرى، مــا هــو اإلنقــاذ الُمعجــزي الــذي ســيناله جميــع المؤمنيــن بــاهلل، 
بصــرف النظــر عــن مصيرهــم ُهنــا؟ )انظــر 1كورنثــوس 	1: 26-12(�
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ِسرُّ إيماٍن كهذا
ة  ــوَّ ــار شــدرخ وميشــخ وعبدنغــو، قــد نســأل أنفســنا: مــا هــو ســر قُ ــل فــي اختب إذ نتأمَّ
ين ألن يُحرَقــوا أحيــاء بــداًل ِمــن أن يســجدوا  هكــذا إيمــان؟ كيــف اســتطاعوا أن يكونــوا ُمســتعدِّ
غوا أو يُبــرِّروا بهــا ســجودهم إذعانـًـا  للتمثــال؟ فكِّــر فــي كل الطــرق التــي كان يمكنهــم أن يُســوِّ
ــون، كمــا فعــل غيرهــم  ــك، برغــم إدراكهــم أنهــم قــد يموت ــااًل ألوامــر الملــك. ومــع ذل وامتث

كثيريــن، مــع ذلــك وقفــوا ثابتيــن.

اقرأ عبرانيين 11� ماذا يُعلِّمنا عن »ما هو اإليمان«؟

 

 

ــي مثــل هــذا اإليمــان، نحــن بحاجــة ألن نفهــم مــا هــو اإليمــان. بعــض األشــخاص  لكــي نُنمِّ
ــون  ــم. يذهب ــتجابات هللا له ــدر اس ــى ق ــم عل ــون إيمانه ــان؛ يقيس ــي لإليم ــم إدراك كَمِّ لديه
إلــى الســوق ويَُصلُّــون مــن أجــل أن يمــنَّ هللا عليهــم بموقــف لســيارتهم. إذا حــدث ووجــدوا 
ــع األماكــن مأخــوذة،  ــت جمي ــوي. وإذا كان ــن وصولهــم، يســتنتجون أنَّ إيمانهــم ق ــا حي مكانً
ــا بالقــدر الكافــي لكــي يســتجيب هللا لصلواتهــم. هــذا  ــد يعتقــدون أن إيمانهــم ليــس قويً ق
المفهــوم عــن اإليمــان يُصبــح خطيــرًا ألنــه يُحــاول المنــاورة مــع هللا وال يأخــذ بعيــن االعتبــار 

ســلطان هللا وحكمتــه.
فــي الحقيقــة، اإليمــان الحقيقــي، كمــا اســتُْعلَِن فــي أصحــاب دانيــال، يُقــاس بقيمــة عالقتنا 
مــع هللا ومــا ينتــج عنهــا مــن ثقــة ُمطلقــة فــي هللا. إنَّ اإليمــان الصــادق الحقيقــي ال يســعى 
ــا إلرادة هللا.  ــلِّم إرادتن ــه يُس ــك، إن ــن ذل ــداًل م ــا؛ ب ــع إرادتن ــق م ــع إرادة هللا لتتواف ــى تَطِْوي إل
وا  كمــا رأينــا، لــم يعــرف الرجــال العبرانييــن الثالثــة مــا يحملــه هللا لهــم عندمــا قــرروا أن يتحــدُّ
ــواب بالرَّغــم مــن العواِقــب. هــذا هــو مــا  الملــك ويظلــوا أمنــاء هلل. لقــد قــرَّروا أن يفعلــوا الصَّ
يُميــز بحــق اإليمــان الناضــج. نحــن نظهــر إيمانـًـا حقيقيًــا عندمــا نُصلــي إلــى الــرب مــا نبتغيــه، 
ولكننــا نثــق بأنَّــه ســيفعل مــا هــو أفضــل لنــا، حتــى وإن كنــا ال نفهــم مــاذا يحــدث أو لمــاذا.

ــي  ــى ف ــوم، حت ــا بعــد ي ــا يوًم ــا إيمانن ــدرِّب به ــا أن نُ ــي يمكنن ــا هــي الطــرق الت م
›األشــياء الصغيــرة› التــي يمكــن أن تُســاعد إيماننــا علــى أن ينمــو وأن يكون ُمســتعًدا 
يــات أكبــر عبــر الزمــان؟ لمــاذا، فــي أمــور متعــددة، تُعتبــر االختبــارات  لمواجهــة تحدِّ

فــي ›األشــياء الصغيــرة› هــي االختبــارات األكثــر أهميــة؟



٣٣

٢٤ كانون الثاين )يناير(        الجمعة        

ــة دورا  ــي بقع ــن ف ــة العبرانيي ــار الفتي ــي اختب ــا ف ــدرس: »إن لن ــن ال ــد م لمزي
ــع  ــن م ــد هللا الذي ــن عبي ــرون م ــد كثي ــذا يوج ــا ه ــي يومن ــا. فف ــًدا نتعلَّمه ــة ج دروس هامَّ
أنهــم أبريــاء ولــم يرتكبــوا شــرًا فسيســلَّمون إلــى اإلذالل واإلهانــات علــى أيــدي الذيــن أوغــر 
ــاس  ــي. وســيثور غضــب الن ــب الدين ــم بالحســد والتَّعصُّ ــألت قلوبه الشــيطان صدورهــم فامت
ــرة ســيصدر  ــام األخي ــي األي ــة. وف ــة الرابع ســون ســبت الوصي ــن يُقدِّ ــى الخصــوص ضــدَّ َم عل

ــم مســتوجبون المــوت. ــم بأنَّه ــه عليه ــام يشــتكي في منشــور ع
»إنَّ زمــان الضيــق الــذي ســيواجه شــعب هللا يتطلَّــب إيمانـًـا ال يضعــف وال يتزعــزع. وعلــى 
ــى  ــار وال حت ــن ألي اعتب ــه ال يمك ــد، وأن ــم الوحي ــوع عبادته ــو موض ــه ه ــوا أنَّ أوالده أن يُعلن
ــة. إن  ــادة الكاذب ــو العب ــير نح ــدٍّ يس ــى ح ــو إل ــان ول ــى اإلذع ــم عل ــها أن يغويه ــاة نفس الحي
تعاليــم وأوامــر النــاس الخطــاة المحدوديــن هــي فــي نظــر اإلنســان الُمخلــص األميــن غايــة 
فــي التفاهــة بالمقارنــة مــع كلمــة هللا الحــّي األبــدي. وال بــدَّ مــن إطاعــة الحــق ولــو نجــم عــن 

ذلــك الســجن أو النفــي أو المــوت« )روح النبــوة، األنبيــاء والملــوك، صفحــة ٤2١-٤22(.

أسئلة للنقاش
1� اقــرأ 1بطــرس 1: ٣-9� لمــاذا يُنِقــذ هللا ِمــن اآلالم البعــض، وال يُنقــذ غيرهــم؟ أو أنَّ 
اإلجابــة علــى مثــل هــذه األســئلة هــو شــيء لــن نســتطيع الحصــول عليــه اآلن؟ فــي 
الحــاالت التــي ال يظهــر فيهــا اإلنقــاذ الُمعجــزي، لمــاذا نحتــاج إلــى أن نثــق فــي صــالح 

هللا رغــم خيبــات األمــل واإلخفــاق؟

ــار، مــع  ــون الن ــي آت ــن ف ــة العبرانيي ــة انتهــت بمــوت الفتي ــو أنَّ هــذه الحادث 2� ل
ــا؟ ــتخلصها منه ــا أن نس ــة دروس يمكنن ــك، أيَّ ذل

٣� مــن مفهومنــا ألحــداث آخــر األيــام، مــاذا ســيكون الموضــوع، العالمــة الظاهريــة، 
التــي ســُتظهر َمــن هــو الــذي نعبــده؟ مــاذا يجــب أن يُخبرنــا هــذا اآلن عــن مــدى 

أهميــة الســبت؟

٤� اقــرأ إنجيــل لوقــا 16: 1٠� كيــف تُســاعدنا كلمــات المســيح ُهنــا لنفهــم المعنــى 
الحقيقــي للحيــاة باإليمــان؟

ــذي  ــه ال ــو اإلل ــن ه ــر: »َم ــول نَُبوَخْذنَصَّ ــا يق ــال ٣: 	1، عندم ــراءة داني ــد ق 	� أِع
ــؤال؟ ــذا الس ــن ه ــب ع ــف تجي ــدي؟« كي ــن ي ــم ِم ينقذك



٣٤

* ٢٥-٣١كانون الثاين )يناير(    الدرس الخامس    

من الكبرياء إلى االتّضاع

السبت بعد الظهر
ــان ٣:  ــوك ٢٠: ٢-٥؛ يون ــال ١٤: ٣١؛ ٢مل ــال ٤: ١-٣٣؛ أمث المراجــع األســبوعية: داني

ــي ٢: ١-١١. ــال ٤: ٣٤-٣٧؛ فيلب ١٠؛ داني

آيـة الحفـظ: »آياتـه ما أعظمها، وعجائبه مـا أقواها! ملكوته ملكوت أبدي وسـلطانه إلى 
دور فـدور« )دانيال ٤: ٣(�

ى وظهر أواًل في لوسـيفر، مـالك في ملكوت  ه الخطيـة األولـى. لقد تجلَـّ ي الكبريـاء بأنَـّ ُسـمِّ
السـماء. وبالتالـي يقـول هللا مـن خـالل حزقيـال: »قـد ارتفـع قلبـك لبهجتـك. أفسـدت حكمتك 

ألجـل بهائـك. سـأطرحك إلـى األرض وأجعلـك أمام الملـوك لينظروا إليـك« )حزقيـال 2٨: ١٧(.
قــاد الكبريــاء لوســيفر للســقوط، واآلن هــو يغــرس الكبريــاء فــي البشــر، وهكــذا يقودهــم 
ــي  ــى هللا ف ــن عل ــس بشــري ســاقط، ُمتَّكلي ــا جن ــالك. نحــن جميًع ــا نحــو اله ليســلكوا طريًق
وجودنــا بحــدِّ ذاتــه. أيَّــة هبــات لدينــا، كل مــا نُنجــزه ونحققــه بواســطة هــذه الهبــات، يأتينــا 
مــن هللا فقــط. وإذ ذاك، كيــف نتجــرَّأ علــى أن نكــون ُمتكبريــن، ُمتفاخريــن، أو مغروريــن فــي 

الوقــت الــذي فيــه يجــب، أن يكــون التواضــع هــو الُمســيطر علــى كل مــا نفعلــه؟
ــر أهميــة التواضــع. حتــى ظهــور الرجــل  اســتغرق األمــر وقتـًـا طويــاًل لكــي يفهــم نَبُوَخْذنَصَّ
الرابــع فــي آتــون النــار )انظــر درس األســبوع الماضــي( لــم يُغيِّــر مســار حياتــه. فقــط بعدمــا 
نــزع هللا عنــه مملكتــه وأرســله ليعيــش مــع حيوانــات الحقــل، يـُـدرك الملــك مقامــه الحقيقــي.

مق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم ١ شباط )فبراير(. * نرجو التعُّ



٣	

٢٦ كانون الثاين )يناير(        األحد        

أليست هذه بابل العظيمة؟

اقرأ دانيال ٤: 1-٣٣� ماذا يحدث للملك، ولماذا؟

 

 

ــر ُحلًمــا ثانيـًـا. فــي هــذه المــرة، ال ينــَس الملــك الحلــم. ولكــنَّ الملــك  يُعطــي هللا نَبُوَخْذنَصَّ
ًدا. فــي هــذا  م تفســيرًا للحلــم، بســبب فشــل الخبــراء البابلييــن ُمجــدَّ يســتدعي دانيــال ليُقــدِّ
ــع  ــأن تُقط ــر ب ــماوي يأم ــن س ــماء وكائ ــى الس ــا إل ــرة ُعلُوُّه ــجرًة كبي ــك ش ــرى المل ــم، ي الُحل
ــاق )الجــذع( والجــذور فــي األرض لتبتــّل بنــدى الســماء.  الشــجرة. ال يبقــى مــن الشــجرة إال السَّ
ــر هــو الجــزء ِمــن الحلــم الــذي قــال فيــه الكائــن  ولكــن مــا ال بـُـدَّ أن يكــون قــد أزعــج نَبُوَخْذنَصَّ
الســماوي: »ليتغيَّــر قلبــه عــن اإلنســانية، وليُعــَط قلــب حيــوان، ولتمضــي عليــه ســبعة أزمنــة« 
يَّــة الحلــم، يُعبِّــر بــأدب عــن أمنيتــه أن يكــون  )دانيــال ٤: ١٦(. وبــإدراك دانيــال لخطــورة وجدِّ
الُحلــم ُمشــيرًا ألعــداء الملــك. ولكــن، أمانــًة منــه للرســالة التــي ينقلهــا الحلــم، يقــول دانيــال 

أنَّ الحلــم فــي الحقيقــة يُشــير إلــى الملــك نفســه.
س كرمــوز للملــوك واألمــم واإلمبراطوريــات  ــاب الُمَقــدَّ تُســتخدم األشــجار عــادة فــي الِكتَ
ــإنَّ  ــا 2٣: ٣١(. وهكــذا، ف ــل لوق ــا ١١: ١، 2؛ إنجي ــال ٣١؛ هوشــع ١٤؛ زكري ــال ١٧؛ حزقي )حزقي
ر ُســلطًة  الشــجرة الكبيــرة هــي تمثيــل ُمناســب لملــك مغــرور وُمتعجــرف. يُعطــي هللا نَبُوَخْذنَصَّ

وقُــوَّة؛ ومــع ذلــك، يفشــل باســتمرار فــي أن يُــدرك بــأنَّ كل شــيء يمتلكــه يأتــي مــن هللا.

ركِّــز علــى دانيــال ٤: ٣٠� مــا الــذي يقولــه الملــك ممــا يُظِهــر بأنَّــه مــا زال ال يســتوعب 
التحذيــر الــذي أعطــاه هللا لــه؟

 

 

ه يمكـن أن يقودنا ألن ننسـى مـدى اعتمادنا  ربمـا األمـر الخطيـر جـًدا فـي الكبريـاء هـو أنَـّ
علـى هللا فـي كل شـيء. وحالمـا ننسـى ذلـك، نكـون واقفيـن على أسـاٍس روحـٍي خطير.

مــا هــي األشــياء التــي أنجزتهــا فــي حياتــك؟ هــل يمكنــك أن تتفاخــر بهــا دون أن 
ــاء؟ إذا كان األمــر كذلــك، كيــف ذلــك؟ تشــعر بالكبري
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٢٧ كانون الثاين )يناير(        االثنني        

إنذار بواسطة النبي

ــا ســيحدث، مــا الــذي يقولــه دانيــال للملــك  اقــرأ دانيــال ٤: 2٧� إلــى جانــب اإلنــذار عمَّ
ليفعلــه، ولمــاذا؟ )انظــر أيًضــا أمثــال 1٤: ٣1(�

 

 

 

ــن  ــروج م ــا للخ ــا طريًق ــر أيًض ــن لَنبُوَخْذنَصَّ ــه يُبيِّ ــط، ولكن ــم فق ــال الحل ــر داني ــم يُفسِّ ل
وضعــه: »لذلــك أيهــا الملــك، فلتكــن مشــورتي مقبولــة لديــك، وفــارق خطايــاك بالبــر وآثامــك 

ــال ٤: 2٧(. ــك« )داني ــه يطــال اطمئنان بالرحمــة للمســاكين، لعل
ــر بأعمــال بنائيــة ضخمــة فــي بابــل. الحدائــق، نظــام قنــوات للــري،  لقــد قــام نَبُوَخْذنَصَّ
ــم  ــب العال ــى واحــدة مــن عجائ ــة إل ــت المدين ــاٍن أخــرى أحال ــاكل ومشــاريع مب ــات الهي مئ
القديــم. ولكــن روعــًة وجمــااًل كهــذا، جزئيًــا علــى األقــل، اُنِْجــَز ِمــن خــالل اســتغالل واســتعباد 
القــوى العاملــة للعبيــد ومــن خــالل إهمــال الفقــراء. باإلضافــة إلــى ذلــك، فثــروة اإلمبراطوريــة 
ــر لــم تمنعــه فقــط  اســتُخِدَمت إلشــباع َمَســرَّات الملــك وحاشــيته. وهكــذا، فكبريــاء نَبُوَخْذنَصَّ
ات الذيــن ُهــم فــي حاجــة. فليــس  ــاهلل، بــل َجَعلتــه غافــاًل أيًضــا عــن مشــقَّ مــن االعتــراف ب
ــاه  ــي خطاي ــن باق ــن بي ــك، ِم ــام المل ــراء أم ــال الفق ــة إهم ــز خطي ــال ميَّ ــتغربًا أنَّ داني ُمس

ــره هللا تجــاه الفقــراء. ــة، نتيجــًة لالهتمــام الخــاص الــذي يُظِْه الُمحتمل
ــر لــم تكــن بــأي حــاٍل ِمــن األحــوال شــيئًا جديــًدا. لطالمــا أنــذر  إنَّ الرســالة إلــى نَبُوَخْذنَصَّ
أنبيــاء العهــد القديــم شــعب هللا ضــد قهــر الفقــراء. فــي الواِقــع، ِمــن أبــرز الخطايــا التــي أدَّت 
ــة إهمــال الُمحتاجيــن. علــى كل حــال، فالعطــف علــى الفقــراء  إلــى نفــي الملــك هــي خطيَّ
هــو أســمى تعبيــر عــن أعمــال الخيــر المســيحية؛ وعكــس ذلــك، اســتغالل وإهمــال الفقــراء 
يُمثِّــل هجوًمــا علــى هللا نفســه. فــي اهتمامنــا بالمحتاجيــن، نحــن نعتــرف بــأنَّ هللا يمتلــك كل 

شــيء، ذلــك يعنــي أننــا لســنا المالكيــن بــل نحــن ُمجــرَّد وكالء عــن ملكيــة هللا.
ــي  ــي الت ــة هللا ه ــه. إنَّ ملكي ــرف بألوهيت ــرم هللا ونعت ــا، نُك ــن بممتلكاتن ــدم اآلخري إذ نخ
ــه  ــة. هــذا هــو مــا فشــل في ــكات المادي ــة الممتل ــة قيمــة وُمهمَّ د فــي النهاي ــدِّ يجــب أن تُح
ــر، ونحــن بدورنــا نُجــازف الفشــل فيــه أيًضــا، إال إذا اعترفنــا بســلطان هللا علــى كل  نَبُوَخْذنَصَّ

ــن. ــة مــن خــالل ُمســاعدة الُمحتاجي ــذه الحقيق ــا له ــا إدراكن ــا وأظهرن إنجازاتن
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العلي ُمتسلِّط…
ــعي للحصــول علــى مغفــرة هللا، فــإنَّ تعنُّــت  علــى الرغــم ِمــن إخبــاره بضــرورة التوبــة والسَّ
ــر وكبريائــه أوجبــت تنفيــذ الُحكــم الســماوي )دانيــال ٤: 2٨-٣٣(. بينمــا كان الملــك  نَبُوَخْذنَصَّ
ــى فــي قصــره مادًحــا نفســه علــى مــا أنجــزه، اُبْتُلــي بحالــة عقليــة أجبــرت علــى طــرده  يتمشَّ
ــا  ِمــن القصــر الملكــي. ربمــا يكــون قــد عانــى ِمــن حالــة مرضيــة عقليــة يُطلــق عليهــا علميً
ــم التَّلبُّــس بالحيــوان. وهــي حالــة مرضيــة تقــود اإلنســان المريــض  اســم الاليكولوجيــا أو توهُّ
ى هــذه الحالــة أو المــرض، فــي العصــر الحديــث، »خلــل  لكــي يتصــرَّف مثــل الحيــوان. تُســمَّ
 ، النــوع« أو »خلــل الفصيلــة«، وهــو شــعور المريــض أن جســده مــن فصيلــة مختلفــة، ومــن ثــمَّ

رغبتــه أن يكــون حيوانـًـا.

اقــرأ 2ملــوك 2٠: 2-	؛ يونــان ٣: 1٠؛ إرميــا 1٨: ٧، ٨� مــاذا تقــول لنــا هــذه اآليــات عــن 
فرصــة الملــك فــي تجنُّــب العقــاب؟

 

 

ــر أن يتعلَّــم ِمــن خــالل التجربــة القاســية. عندمــا أنعــم  مــع األســف، كان علــى نَبُوَخْذنَصَّ
ــل فــي عالقتــه  ة الملكيــة، لــم يكــن لديــه القــدرة أو القابليــة ليتأمَّ ــر بالقــوَّ هللا علــى نَبُوَخْذنَصَّ
ــع  ــش م ــاله للعي ــة وإرس ــن الســلطة الملكي ــك م ــان المل ــق حرم ــن طري ــذا، ع ــع هللا. وهك م
حيوانــات الحقــل، يُعطــي هللا الملــك فرصــًة ليَْعتـَـرف باعتمــاده الُكلِّــي علــى هللا. فــي الحقيقــة، 
ــلطان«  ــك المغــرور هــو أنَّ »الســماء ُس ــد هللا أن يُعلِّمــه للمل ــذي يري ــدرس األساســي ال إن ال
)دانيــال ٤: 2٦(. وبالحقيقــة، فالدينونــة التــي وقعــت علــى الملــك لهــا هــدف أكبــر فــي خطــة 
هللا، كمــا ُعبِّــر عنهــا فــي أمــر الكائــن الســماوي القائــل: »لكــي تعلــم األحيــاء أنَّ العلــي ُمتســلِّط 

فــي مملكــة النــاس، فيُعطيهــا مــن يشــاء، وينصــب عليهــا أدنــى النــاس.« )دانيــال ٤: ١٧(.
ــر يجــب أن يكــون درًســا  بكلمــات أخــرى، إنَّ العقــاب أو التأديــب الُمطبَّــق علــى نَبُوَخْذنَصَّ
لنــا جميًعــا كذلــك. ألننــا ننتمــي إلــى جماعــة »األحيــاء«، علينــا أن نولــي اهتماًمــا أفضــل إلــى 

الــدرس األساســي الــذي علينــا أن نتعلَّمــه وهــو أنَّ »العلــي ُمتســلِّط فــي مملكــة النــاس«.

ـــه؟  ـــا لنتعلَّم ـــًدا لن ـــم ج ـــو درس مه ـــلِّط ه ـــي ُمتس ـــأنَّ العل ـــا ب ـــا ومعرفتن ـــاذا ِعلُْمن لم
ـــك  ـــع أولئ ـــا م ـــة معامالتن ـــى كيفي ـــاًل، عل ـــة، مث ـــذه المعرف ـــر ه ـــب أن تؤثِّ ـــف يج كي

ـــم؟ ـــلَّط عليه ـــن نتس الذي
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رفعت عيني إلى السماء

اقرأ دانيال ٤: ٣٤-٣٧� كيف، ولماذا، تتغير األشياء بالنسبة للملك؟

 

 

 

ـــر بمـــرض غريـــب، لكـــن فـــي النهايـــة يُعيـــده هللا بســـهولة  َســـَمَح هللا بـــأن يُبتلـــى نَبُوَخْذنَصَّ
ـــة الســـبع  ـــد نهاي ـــر، عن ـــام، أنَّ كل شـــيء يتغيَّ ـــر لالهتم ـــن الُمثي ـــليمة. ِم ـــة س ـــٍة عقلي ـــى حال إل
ســـنوات التـــي تنبـــأ عنهـــا النبـــي، عندمـــا يرفـــع الملـــك المريـــض عينيـــه »إلـــى الســـماء« 

ـــال ٤: ٣٤(. )داني
ــر مــدى ســبع ســنوات موضــع ذهــول رعايــاه، وتــمَّ إذاللــه أمــام كل العالــم.  »ظــلَّ نَبُوَخْذنَصَّ
لــت  حينئــذ عــاد إليــه عقلــه ونظــر بوداعــة إلــى هللا إلــه الســماء. واعتــرف بــأنَّ يــده قــد تدخَّ
ــَق بــه علــى مــأل ِمــن النــاس، وبرحمــة هللا العظيمــة  فــي تأديبــه. واعتــرف بذنبــه بإعــالٍن نَطَ

فــي إرجاعــه« )روح النبــوة، األنبيــاء والملــوك، صفحــة ٤2٨(.
ال شــك أنَّ تغييــرات عظيمــة يمكــن أن تحــدث عندمــا نرفــع أعيننــا إلــى الســماء. حالمــا 

رجــع إليــه فهمــه، يعطــي الملــك برهانًــا علــى أنــه تعلَّــم هــذا الــدرس.
ــر بقــدر مــا هــي عــن رحمــة هللا. لقــد  ولكــن هــذه القصــة ليســت باألكثــر عــن نَبُوَخْذنَصَّ
ــت هــذه الفــرص  ــه. كان ــرَبٍّ لحيات ــه إســرائيل كَ ــل إل ــرص ســابقة ليقب ــالث فُ ــك ث أضــاع المل
ُمتاحــة لــه عندمــا اعتــرف بالحكمــة االســتثنائية لألســرى اليهــود األربعــة )دانيــال ١(، عندمــا 
ــال  ــار )داني ــذ العبرانييــن الثالثــة مــن آتــون الن ــال 2(، وعندمــا اُنِق ــال حلمــه )داني ــر داني فسَّ
ــاد  ــه يتَّضــع، فمــاذا بعــد؟ وبالرغــم مــن عن ــك اإلنقــاذ ال يجعل ٣(. بعــد كل هــذا، إذا كان ذل
ذلــك الحاكــم، يُعطيــه هللا فُرصــة رابعــة، يربــح فيهــا أخيــرًا قلــب الملــك، ويعيــده إلــى مقامــه 
ــر، يُعطــي هللا اإلنســان فرصــة بعــد أخــرى  الملكــي )دانيــال ٤(. وكمــا توضحــه حالــة نَبُوَخْذنَصَّ
ة، أن  ــا إلــى عالقــة صحيحــة معــه. كمــا كتــب الرســول بولــس بعــد ذلــك بقــرون عــدَّ لِيُعيدن
الــرب »يريــد أنَّ جميــع النــاس يخلصــون، وإلــى معرفــة الحــق يُقبلــون« )١تيموثــاوس 2: ٤(. 

نــرى فــي هــذه القصــة مثــااًل قويًــا لهــذا الحــق.

ــة  ــار؟ أي ــن االختب ــه م ــذي تعلَّمت ــا ال ــا؟ م ــك هللا به ــي أخضع ــرق الت ــي الط ــا ه م
ــم الــدرس مــرة أخــرى؟ تغييــرات أنــت بحاجــة التخاذهــا لكــي تتجنــب الخضــوع لتعلُّ
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متواضع وممتن )شكور(

الملــك التائــب يُعلــن: »جميــع ُســكَّان األرض كال شــيء« )دانيــال ٤: 	٣(� بالنظــر إلــى 
ــة التــي يقصدهــا؟ الســياق، مــا هــي النقطــة الهامَّ

 

 

 

ــن  ــرًا ِم ــي بالفعــل؟ نجــد جــزًءا كبي ــه الحقيق ــل اإلل ــد قَِب ــر ق ــف نعــرف أنَّ نَبُوَخْذنَصَّ كي
ــر نفســه هــو مؤلــف الرســالة الُمدرجــة ِمــن ِقبــل دانيــال  البرهــان علــى حقيقــة أنَّ نَبُوَخْذنَصَّ
فــي األصحــاح ٤. وبالحقيقــة، الجــزء األكبــر مــن هــذا األصحــاح يبــدو كأنــه نُِســَخ ِمــن منشــور 
ــن  ــك ع ــر المل ــور، يُخب ــذا المنش ــي ه ــعة. ف ــه الشاس ــى مملكت ــك عل ــا المل ــالة وزَّعه أو رس
ــل هللا فــي حياتــه. نــادًرا مــا كان الملــوك القدمــاء  كبريائــه وجنونــه، وبتواضــع يعتــرف بتدخُّ
يكتبــون أي شــيء ُمهيــن أو ازدرائــي عــن أنفســهم. عمليًــا، جميــع الوثائــق الملكيــة القديمــة 
ــد الملــك. إًذا، وثيقــًة مثــل هــذه، يعتــرف فيهــا الملــك بكبريائــه وتصرفاتــه  التــي نعرفهــا تُمجِّ
ــه  ــه منشــوًرا يســرد في ــك، بكتابت ــى ذل ــة إل ــي. باإلضاف ــد حقيق ــى تجدي ــير إل ــة، تُش الحيواني
ــر. فهــو ال يســتطيع  اختبــاره ويعتــرف فيــه باتِّضــاع بســلطان هللا، فــإنَّ الملــك يتصــرف كُمبشِّ
بعــد أن يحتفــظ لنفســه مــا اختبــره ومــا تعلَّمــه ِمــن اإللــه الحقيقــي. مــا رأينــاه هنــا، إًذا، فــي 

صــالة وتســبيح الملــك )دانيــال ٤: ٣٤-٣٧(، يكشــف حقيقــة اختبــاره.
ــم ويمكنــه أن يُــدرك محدوديــة القــوة البشــرية.  للملــك اآلن مجموعــة مختلفــة ِمــن الِقيَ
: »جميــع ُســكَّان األرض كال  ة إلــه دانيــال ويُقــر أنَّ ــد الملــك قــوَّ فــي صــالة ُشــْكٍر بليغــة، يُمجِّ
شــيء« )دانيــال ٤: ٣٥(. وكأنــه يقــول، إنَّ البشــر ليــس فيهــم شــيء مــن أنفســهم يُفاخــرون بــه. 
ــر فــي ســفر دانيــال، تُظِهــر ملــًكا متواضًعــا  وهكــذا، تُظِْهــر هــذه اللمحــة األخيــرة لَنبُوَخْذنَصَّ

وممتًنــا )شــاكِرًا(، يُرنِّــم بتســابيح هلل ويحذرنــا ضــدَّ الكبريــاء.
بالطبـــع، مـــا زال هللا يُغيِّـــر حيـــاة النـــاس فـــي أيَّامنـــا هـــذه. بغـــض النظـــر عـــن مـــدى 
ـــى  ـــن إل ـــاة الُمتمرِّدي ـــر الُخط ة لِتُغيِّ ـــوَّ ـــة وق ـــاك رحم ـــي هللا هن ـــر، فف ـــة البش ـــاء أو خطيئ كبري

ـــماوات. ـــه الس ـــاء إل أبن

ــى  ــي علـ ــب أن يقضـ ــذي يجـ ــا، الـ ــده ُهنـ ــذي نجـ ــا الـ ــي 2: 1-11� مـ ــرأ فيلبـ اقـ
ــا؟ ــي حياتنـ ــاء فـ الكبريـ



٤٠

٣١ كانون الثاين )يناير(        الجمعة        

ــا هلل  ــى اآلن ابًن ــرًا أمس ــًكا متكب ــابًقا مل ــذي كان س ــدرس: »ذاك ال ــن ال ــد م لمزي
ــذي كان  ــا. وذاك ال ــا ورحيًم ــًكا حكيًم ــار مل ــه ص ــز بنفس ــة الُمعتَ ــك الطاغي ــا، والمل متواضًع
ــرة فــي  ــكل غي ــي وســعى ب ــرف اآلن بســلطان العل ــه، اعت ف علي ــدِّ ــه الســماء ويُج يتحــّدى إل
نشــر مخافــة الــرب وَعِمــل علــى إســعاد رعايــاه. لقــد تعلَّــم أخيــرًا تحــت توبيــخ الــرب الــذي 
هــو ملــك الملــوك ورب األربــاب الــدرس الــذي علــى كل ملــك أن يتعلَّمــه - وهــو أن العظمــة 
الحقيقيــة هــي فــي الصــالح الحقيقــي. وقــد اعتــرف بــأنَّ الــرب هــو اإللــه الحــي إذ قــال: ›أنــا 
ــر اُســبِّح وأعظــم وأحمــد ملــك الســماء الــذي كل أعمالــه حــق وطرقــه عــدل وَمــن  نَبُوَخْذنَصَّ

ــال ٤: ٣٧(. ــه› )داني ــاء فهــو قــادر علــى أن يذلَّ يســلك بالكبري
ــده.  ــة حم ــى إذاع ــم عل ــي العال ــة ف ــم مملك ــل أعظ ــي أن تعم ــد هللا ف ــمَّ قص ــك ت »بذل
ــة هللا  ــر برحم ــرف نَبُوَخْذنَصَّ ــه اعت ــذي في ــماع، ال ــغ كل األس ــع وبل ــذي اذي ــام ال ــالغ الع والب
س« )روح  له التاريــخ الُمقــدَّ وصالحــه وســلطانه كان هــو آخــر عمــل عملــه فــي حياتــه وســجَّ

ــة ٤2٨(. ــوك، صفح ــاء والمل ــوة، األنبي النب

أسئلة للنقاش: 
1� »الكبريـاء يقـود إلـى كل رذيلـة أخـرى: إنهـا حالـة ذهنيـة ُمعاديـة هلل تماًمـا� هل 
يبـدو ذلـك ُمغـاالة بالنسـبة لـك؟ إذا كان األمـر كذلك، فكِّـر ملًيا… كلمـا ازداد كبرياء 
الشـخص، كلمـا ازدادت كراهيتـه لكبريـاء اآلخريـن� بالحقيقـة، إذا أردت أن تكتشـف 
مـدى كبريائـك، فأسـهل طريقـة هـي أن تسـأل نفسـك: ›مـا مـدى كراهيتـي لتجاهـل 
لون  لون بما يخصني، أو يتفضَّ النـاس لـي، أو رفضهم االنتباه لي أو ُمالحظتـي، أو يتدخَّ
علـي، أو يتفاخـرون؟ النقطـة هـي أنَّ كبرياء كل إنسـان تكون في منافسـة مع كبرياء 
كل شـخص آخـر� إنـه بسـبب رغبتـي فـي أن أكـون محـط األنظار فـي الحفـل، أغتاظ 
جـًدا مـن شـخص آخر لكونـه هو محط األنظـار� اثنان في تجـارة واحدة لـن يتوافقا�« 
)C� S� Lewis، Mere Christianity، صفحـة 11٠(� مـاذا يقـول Lewis ُهنـا يمكـن 

أن يسـاعدك لتـرى الكبرياء فـي حياتك؟

2� هنـاك موضـوع رئيسـي فـي هـذا األصحـاح، كما فـي بعـض األصحاحات السـابقة، 
هـو سـلطان هللا� مـا هـي األهميـة القصـوى لفهـم هـذا الموضـوع؟ أي دور يلعبـه 

السـبت فـي مسـاعدتنا لفهـم هـذا الحـق األساسـي؟



٤1

* ١-٧ شباط )فرباير(    الدرس السادس    

من الغرور إلى الهالك

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: دانيــال ٥؛ رؤيــا ١٧: ٤-٦؛ مزمــور ٩٦: ٥؛ كولوســي ١: ١٥-١٧؛ 

روميــة ١: ١٦-٣٢؛ الجامعــة ٨: ١١؛ رؤيــا ١٤: ٨.

آية الحفظ: »وهو يُغيِّر األوقات واألزمنة، يعزل ملوكًا وينصب ملوكًا� يُعطي الُحكماء 
ِحكمة ويُعلِّم العارفين فهًما« )دانيال 2: 21(�

فــي دانيــال ٥، تُعطينــا كلمــة هللا مثــااًل قويـًـا عــن الغطرســة البشــرية التــي تنتهــي بطريقــة 
ــم  ــى يتعلَّ ــاًل حت ــا طوي ــتغرق وقتً ــر اس ــأنَّ األم ــول ب ــد نق ــا ق ــع أنن ــة. م ــة ودراماتيكي مذهل
ــم  ــه علــى األقــل تعلَّمــه بالفعــل. إال أنَّ حفيــده، بيلشــاصر، لــم يتعلَّ ــر الــدرس، لكنَّ نَبُوَخْذنَصَّ
الــدرس. فباســتعماله آنيــة الهيــكل فــي طقــوس العربــدة فــي القصــر، دنَّــس بيلشــاصر تلــك 
اآلنيــة. ِفعــل التدنيــس هــذا ليــس بمثابــة تحــدٍّ هلل، بــل هــو هجــوم علــى هللا نفســه. وهكــذا، 
يمــأل بيلشــاصر كأس آثامــه، ُمتصرِّفًــا بطــرق ُمشــابهة للقــرن الصغيــر )انظــر دانيــال ٨(، الــذي 
ــلطة عــن بيلشــاصر، يُنبــيء هللا بمــا ســيفعله ضــدَّ أعــداء  هاجــم أســس هيــكل هللا. وِبَنــْزع السُّ
شــعبه فــي آخــر األيــام. األحــداث الــواردة فــي دانيــال ٥ وقعــت ســنة ٥٣٩ ق. م.، فــي الليلــة 
التــي َســَقطَت فيهــا بابــل أمــام جيــش مــادي وفــارس. ُهنــا يظهــر التحــوُّل ِمــن الذهــب إلــى 
الفضــة، الــذي أنبــئ عنــه فــي دانيــال 2. مــرة أخــرى صــار مــن الواضــح بــأنَّ هللا هــو الُمتســلِّط 

فــي شــؤون العالــم.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم ٨شباط )فبراير(. * نرجو التعمُّ



٤2

٢ شباط )فرباير(        األحد        

وليمة بيلشاصر

اقــرأ دانيــال 	: 1 و٤ مــع دانيــال 1: 1 ،2� مــا هــو الشــيء الســيء جــًدا الــذي يفعلــه 
بيلشــاصر؟ كيــف يُظِْهــر ذلــك صفاتــه الحقيقيــة؟ قــارن أفعالــه هــذه بمــا ورد فــي رؤيــا 

1٧: ٤-6� أيَّــة متوازيــات يمكنــك أن تجدهــا؟

 

 

 

ــر. كان  ــرب الخم ــة لش ــليم كآني ــكل أورش ــة لهي س ــة الُمَقدَّ ــتخدام اآلني ــك باس ــر المل يأم
ــت  ــي بي ــا ف ــه وضعه ــكل أورشــليم، لكن ــن هي ــة ِم ــك اآلني ــى تل ــد اســتولى عل ــر ق نَبُوَخْذنَصَّ
ســة. لكــنَّ بيلشــاصر يحــوِّل اآلنيــة  إلهتــه، وذلــك يُظهــر علــى األقــل أنَّــه يحتــرم مرتبتهــا الُمَقدَّ

ــا. ــر الطــرق تدنيًس ــر بأكث ــى أدوات شــرٍب للخم ســة إل الُمَقدَّ
ســة، كانوا »يُســبِّحون آلهــة الذهب  بينمــا شــرب قــادة وُعظمــاء بيلشــاصر ِمــن اآلنيــة الُمَقدَّ
والفضــة والنحــاس والحديــد والخشــب والحجــر« )دانيــال ٥: ٤(. تجــدر المالحظــة أنَّ هنالــك 
ــى  ــز عل ــتّيني )نظــام يرتك ــون يســتخدمون النظــام السِّ ــا. كان البابلي ــورة هن ــواد مذك ســتة م
ــى العــدد ١0(. وهكــذا،  ــوم )يرتكــز عل ــة بالنظــام الُعشــري الُمســتخدم الي العــدد ٦0( مقارن
فــإنَّ الفئــات الســتَّة لآللهــة ترمــز إلــى الُكلِّيــة أو الكماليــة للنظــام الدينــي البابلــي. مــن المثيــر 
ــر،  نــات تمثــال حلــم نَبُوَخْذنَصَّ لالهتمــام بمــا فيــه الكفايــة، أنَّ تراتــب المــواد تتبــع تراتــب مكوِّ
فيمــا عــدا الخشــب الــذي حــلَّ محــل الخــزف. وكمــا فــي الحلــم، يظهــر الحجــر فــي المــكان 
األخيــر؛ مــع أنَّ الحجــر ُهنــا يُحــدد مــادة صنــع األصنــام، إال أن الحجــر أيًضــا يســتحضر دينونــة 

هللا علــى إمبراطوريــات العالــم )انظــر دانيــال 2: ٤٤، ٤٥(، التــي تمثلهــا بابــل. 
ــا.  ــٍم لبابــل األيــام األخيــرة كمــا تظهــر فــي ســفر الرؤي هــذه الوليمــة تنفــع كتمثيــٍل ُمالئ
م مشــروبات  مثــل بيلشــاصر، المــرأة فــي بابــل آخــر الزمــن تُْمِســك بــكأس مــن الذهــب وتُقــدِّ
ــل  ــوي باب ه، تغ ــوَّ ــادة ُمش ــام عب ــة ونظ ــم كاذب ــطة تعالي ــر، بواس ــى آخ ــم. بمعن ــة لألم ث ُملوَّ
ــا.  الحديثــة العالــم إلــى الشــر )رؤيــا ١٧: ٤-٦(، غافلــة عــن الدينونــة التــي ســتقع عليهــا قريبً

ــا مــا ســتأتي الدينونــة. يوًم

مــا هــي الطــرق التــي بهــا يُدنِّــس مجتمعنــا وحضارتنــا حــق كلمــة هللا؟ كيــف يمكننــا 
أن نحــذر مــن الُمشــاركة فــي ذلــك التدنيــس، حتــى بطــرق ماِكــرة؟ إجلــب إجابتــك 

إلــى الصــف يــوم الســبت� 



٤٣

٣ شباط )فرباير(        االثنني        

الضيف غير المدعو

ــة طــرق  ــذا؟ بأي ــك هك ــل المل ــاذا يتفاع ــا، ولم ــاذا يحــدث هن ــال 	: 	-٨� م ــرأ داني اق
تتشــابه هــذه القصــة مــع دانيــال 2، ومــا أهميــة هــذا التشــابه؟ )انظــر مزمــور 96: 	، 

ــي 1: 	1-1٧(� كولوس

 

 

ـر فـي الكارثتين السـابقتين )دانيـال 2: 2؛ دانيال ٤: ٧(، دعى بيلشـاصر  كمـا فعـل نَبُوَخْذنَصَّ
مـوا  ميـن، والكلدانييـن، والعرَّافيـن ليوضحـوا لـه الكتابـة السـرية. ولكـي يتأكـد أنَّهـم يُقدِّ الُمنجِّ
أفضـل مـا لديهـم، َوَعَدُهم الملك ِبَكرٍَم سـخّي: )١( مالبـس أرجوانية، لون المالبـس التي يرتديها 
الملـوك القدمـاء )أسـتير ٨: ١٥(؛ )2( قـالدة ِمـن الذهب، وهي رمز للمكانة االجتماعية السـامية 
ؤ المركـز الثالـث للُحكـم فـي المملكـة. المكافأة الثالثـة هذه تعكس  )تكويـن ٤١: ٤2(؛ )٣( تبـوُّ
ة الظـروف التاريخيـة لبابـل فـي ذلـك الزمـان. وألن بيلشـاصر كان الحاكـم الثانـي كوصـيٍّ  بدقَـّ
م مركز الحاكـم الثالث. ولكـن بالرغم مـن الهبات  علـى العـرش مـع أبيـه، نابونيـدوس، فهـو يُقـدِّ

الُمغريـة، يفشـل الُحكمـاء مرَّة أخـرى في تقديم تفسـير.
فــوق كل خطايــاه، ســعى الملــك إليجــاد حكمــٍة فــي المــكان الخطــأ. ال يســتطيع الخبــراء 
البابليــون كشــف معنــى الرســالة. لقــد كُِتبـَـت ِبلَُغِتهــم الخاصــة، اآلراميــة، كمــا ســنرى فــي درس 
يــوم غــد، لكنهــم لــم يســتطيعوا فَهــم المنطــق الــذي كُِتبَــت بــه الكلمــات. قــد يُذكِّرنــا هــذا 
ــه ويختفــي فهــم فهمائــه«  ــن خــالل إشــعياء: »فتبيــد حكمــة حكمائ ــه الــرب ِم ــم ب بمــا تكلَّ
ــن  ــم؟ أي ــن الحكي ــس: »أي ــول بول ــول الرس ــة، يق ــذه اآلي ــه ه ــد اقتباس ــعياء 2٩: ١٤(. بع )إش
الكاتــب؟ أيــن مباحــث هــذا الدهــر؟ ألــم يجهــل هللا حكمــة هــذا العالــم؟ ألنــه إذ كان العالــم 
فــي حكمــة هللا لــم يعــرف هللا بالحكمــة، استحســن هللا أن يُخلِّــص المؤمنيــن بجهالــة الكــرازة« 

ــوس ١: 20 ،2١(. )١كورنث
بعــض الحقائــق مهمــة جــًدا ال يمكــن تركهــا للبشــر ليحاولــوا معرفتهــا وفهمهــا بأنفســهم. 

ولهــذا الســبب، كشــف هللا هــذه الحقائــق عوًضــا عــن ذلــك. 

ــة  ــال قيم ــع ب ــي الواق ــت ف ــم كان ــآت، وك ــه المكاف ــت ســتكون علي ــا كان ــل فيم تأمَّ
ــن  ــك ع ــه ذل ــا ب ــذي يجــب أن يُخبرن ــا ال ــا كان ســيحدث ســريًعا� م ــا بم ــع علمن م
مــدى فنــاء األشــياء األرضيــة، ولمــاذا نحــن فــي حاجــة دائمــة ألن نُبقــي فــي أذهاننــا 

ــا لألبديــة فــي كل مــا نقــوم بــه؟ منظورن



٤٤

٤ شباط )فرباير(        الثالثاء        

دخول الملكة

اقــرأ دانيــال 	: 9-12� مــا الــذي قالتــه الملكــة عــن دانيــال والــذي كان علــى الملــك أن 
يعرفــه ُمســبًقا؟ مــا الــذي يقولــه هــذا عــن الملــك الــذي يبــدو بأنــه جاهــل حتــى عــن 

وجــود دانيــال؟

 

 

ـــْت الفوضـــى قاعـــة الوليمـــة بســـبب الرســـالة الســـرية علـــى الحائـــط، تأتـــي الملكـــة  إْذ َعمَّ
ـــى  ـــه عل ـــت قدرت ـــذي كان ـــال، ال ـــك بداني ـــر المل ـــك. فتُذكِّ ـــك الُمرتَِب ـــى المل ـــا إل وتُعطـــي توجيهه
ـــر. فلـــو كان  تفســـير األحـــالم وحـــل األســـرار قـــد ظهـــرت بوضـــوح خـــالل زمـــن نَبُوَخْذنَصَّ
ـــة  ـــى هـــذه الكتاب ـــت ليجـــد معن ـــن يلتف ـــى َم ـــيعرف إل ـــدر أســـالفه، كان س ـــا بق بيلشـــاصر ذكيًّ
ـــرٍة  ـــذي كان فـــي هـــذا الوقـــت فـــي حي ـــك، ال ـــه للمل ـــل الملكـــة أثبـــت أهميت الســـرية. إنَّ تدخُّ
شـــديدة حيـــال مـــا ســـيفعله بعـــد. بـــدت كلماتهـــا كتوبيـــخ لبيلشـــاصر لتغاضيـــه عـــن الشـــخص 
الوحيـــد فـــي المملكـــة القـــادر علـــى تفســـير الكتابـــة الســـرية. كمـــا أنَّهـــا أعطـــت الملـــك 
ـــرة  ـــه ني ـــه روح اآللهـــة القدوســـين، في ـــي في ـــال: النب ـــة لداني لمحـــة شـــفهية عـــن الســـيرة الذاتي
ـــالم،  وفطنـــة وِحكمـــة كحكمـــة اآللهـــة، فيـــه روًحـــا فاضلـــة ومعرفـــة وفطنـــة، وتعبيـــر األح
ـــي  ـــن ف مي ـــن والمنجِّ ـــحرة والكلدانيي ـــوس والس ـــر المج ـــد، كان كبي ـــل عق ـــاز، وح ـــن األلغ وتبيي

ـــال ٥: ١١، ١2(. ـــر )داني ـــن نَبُوَخْذنَصَّ زم
عنــد هــذه النقطــة، نتســاءل مــرة أخــرى لمــاذا تجاهــل بيلشــاصر دانيــال. لــم يذكــر النــص 
إجابــة ُمباشــرة لهــذا الســؤال، لكننــا نفتــرض بأنــه فــي هــذا الوقــت، وبعــد أن خــدم دانيــال 
ــارس  ــم يكــن يُم ــال ٨: ١، 2٧(، ل ــن ُحكمــه )داني ــل ِم ــى األق ــة عل ــى الســنة الثالث ــك، حت المل
م دانيــال فــي العمــر. فقــد يكــون قــد  الخدمــة العمليــة. أحــد األســباب قــد يكــون بســبب تقــدُّ
قــارب ســن الثمانيــن )٨0(، وربمــا أراد الملــك أن يســتبدل القيــادة القديمــة بجيــل أكثــر شــبابًا. 
وربمــا قــرَّر الملــك أيًضــا تجاُهــل دانيــال، ألنَّ الملــك لــم يرغــب فــي إلــزام نفســه بإلــه دانيــال. 
ــن المذهــل أنَّ شــخًصا ذا صفــات  ولكــن مهمــا كان الســبب أو مجموعــة األســباب، يبقــى ِم

ومؤهــالت مثــل دانيــال يُْمِكــن أن يُنســى بهــذه الســرعة.

ــات  ــذه اآلي ــه ه ــر عن ــذي تُعبِّ ــدأ ال ــرى المب ــرق ن ــة ط ــة 1: 16-٣2� بأيَّ ــرأ رومي اق
ــوم؟ ــم الي ــي العال ــل ف ــة، ب ــذه القص ــي ه ــط ف ــس فق ــا، لي معلًن



٤	

٥ شباط )فرباير(        األربعاء        

ُوزِنَْت بالموازين فُوِجْدَت ناِقًصا

اقرأ دانيال 	: 1٣-2٨� ما هو السبب الذي أعطاه دانيال للزوال القريب لهذا الملك؟

 

إذ أرغمتــه الظــروف، التجــأ الملــك إلــى دانيــال ليستشــيره، ولكــن يبــدو أنَّــه فعــل ذلــك 
بتــردُّد. إنَّ هــذا قــد يُخبرنــا أكثــر عــن موقــف الملــك تجــاه إلــه دانيــال أكثــر مــن موقفــه تجــاه 

دانيــال نفســه.
ــن  ــر ع ــول الكثي ــآت تق ــن مكاف ــك ِم ــه المل م ــا قدَّ ــال لم ــت اســتجابة داني ــل، كان بالمقاب
أولويــات دانيــال وصفاتــه. مــن المحتمــل أيًضــا أنَّ دانيــال، نتيجــة معرفتــه لمعنــى الكلمــات 

ــم. ــة تَُه ــال الملــك فــي ثالث الســرية، أدرك حقيقــة انعــدام قيمــة المكافــأة. اتَّهــم داني
ـــه  ـــع نفس ـــيتوب ويُخِض ـــر. وإال كان س ـــار نَبُوَخْذنَصَّ ـــل اختب ـــاصر بالكام ـــل بيلش أواًل، تجاه

ـــلفه. ـــل س ـــا فع كم
ثانيًـا، اسـتخدم بيلشـاصر آنيـة الهيكل ليشـرب الخمر وليُسـبِّح أصنامـه وتماثيلـه. ُهنا، يذكر 

دانيـال أنـواع المواد السـتة الُمسـتخدمة لُِصْنـع األصنام بنفـس الترتيب المذكور سـابًقا.
ثالثًا، أهمل الملك تمجيد هللا، ذاك الذي »بيده نسمتك وله كل طرقك« )دانيال ٥: 2٣(.

ــت مواجهــة الملــك ِبَســَقطاتِِه، يُشــرع دانيــال فــي التفســير. نحــن نعلــم اآلن أنَّ  بعــد أن تمَّ
الجداريــة اإللهيــة تتكــون مــن ثالثــة أفعــال آراميَّــة )مــع تكــرار األول(. كان يجــب علــى الملــك 
ــت«؛  ــل: »وزن ــبَْت«؛ تقي ــا: »ُحِس ــال: من ــك األفع ــي لتل ــى األساس ــوا المعن ــِه أن يعرف وُحَكَمائِ

وفرســين: »منقســمة«.
ــد  ــاءه ق ــك وُحكم ــدَّ وأنَّ المل ــل، ال بُ ــواب باب ــى أب ــارس عل ــادي وف ــش م ــع وجــود جي م
شــعروا بنذيــر شــؤم فــي معنــى تلــك الكتابــة، لكــنَّ الُحكمــاء لــم يجــرؤا علــى قــول أي شــيء 
غيــر ســار للملــك. دانيــال فقــط هــو الــذي برهــن علــى قدرتــه فــي فــك رمــوز الرســالة الفعليــة 
ــا: هللا أحصــى ملــكك،  ــة ذات معنــى لكــي يوصــل معناهــا الكامــل لبيلشــاصر: »من إلــى جمل
وأنهــاه؛ تقيــل: ُوزِنـْـَت بالموازيــن، ووجــدت ناقًصــا؛ فــرس: قســمت مملكتــك، وأعطيــت لمــادي 

ــال ٥: 2٦-2٨(. وفــارس« )داني
هذه ليست كلمات تبعث على الراحة والبهجة.

ــي  ــاهلل ف ــة ب ــم الثق ــا أن نتعلَّ ــف يمكنن ــك� كي ــى المل ــرعة عل ــة بس ــت الدينون أت
ــر  ــة؟ )انظ ــة والدينون ــا العدال ــأِت فيه ــم ت ــر، ل ــت الحاض ــي الوق ــي، ف ــاالت الت الح

الجامعــة ٣: 1٧؛ الجامعــة ٨: 11؛ إنجيــل متــى 12: ٣6؛ روميــة 1٤: 12(�



٤6

٦ شباط )فرباير(        الخميس        

سقوط بابل

اقــرأ دانيــال 	: 29-٣1 إلــى جانــب رؤيــا 1٤: ٨؛ رؤيــا 16: 19؛ ورؤيــا 1٨: 2� مــا الــذي 
يمكننــا أن نتعلَّمــه عــن ســقوط بابــل مملكــة بيلشــاصر والــذي يُشــير إلــى ســقوط بابــل 

نهايــة الزمــن؟

 

مهمــا كانــت أخطــاؤه، كان بيلشــاصر صادقـًـا فــي كلمتــه. وهكــذا، علــى الرغــم مــن األخبــار 
الســيئة، اكتفــى بالتفســير الــذي أعطــاه دانيــال، ولذلــك منــح النبــي المكافــآت التــي وعــد بهــا. 
ــا بإلــه دانيــال.  إنَّ االعتــراف بصــدق رســالة دانيــال، كمــا يبــدو، يعنــي اعتــراف الملــك ضمنيً
ــَل الُمكافــآت والهدايــا التــي كان قــد رفضهــا ســابًقا،  مــن المثيــر لالهتمــام اآلن، أنَّ دانيــال قَِب
ربمــا ألنَّ هــذه الهبــات لــم تعــد تؤثِّــر علــى تفســيره. إلــى جانــب ذلــك، عنــد تلــك النقطــة 
كانــت تلــك الهبــات بــال معنــى حيــث أنَّ اإلمبراطوريــة علــى وشــك الســقوط. وهكــذا، ربمــا 
علــى ســبيل اللباقــة، قَِبــَل النبــي المكافــآت، مــع علمــه طــوال الوقــت بــأنَّ مركــزه الثالــث فــي 

حكــم المملكــة ســيكون لبضعــة ســاعات فقــط.
ــا كمــا أعلــن النبــي، ســقطت بابــل. وســقطت بســرعة؛ بينمــا كان الملــك وحاشــيته  تماًم
ــرس  ــام الف ــرودوت، ق ــؤرخ هي ــال. وبحســب الم ــة دون قت ــر، ســقطت المدين يشــربون الخم
بحفــر قنــاة لتحويــل مجــرى نهــر الفــرات وزحفــوا إلــى داخــل المدينــة علــى مجــرى النهــر. 
ــل،  ــة بالفع ــرك المدين ــد ت ــدوس، ق ــوه، نابوني ــَل بيلشــاصر. كان أب ــا قُِت ــة ذاته ــك الليل ــي تل ف
ُمســلًِّما نفســه الحًقــا للُحــكَّام الجــدد. وهكــذا، أتــت نهايــة أعظــم إمبراطوريــة عرفتها البشــرية 

حتــى ذلــك الوقــت. بابــل، الــرأس الذهبــي، لــم تعــد بعــد.
»لقــد ُمِنــَح بيلشــاصر العديــد ِمــن الُفــرَص لمعرفــة إرادة هللا والعمــل بموجبهــا. لقــد رأى 
ــده الملــك المتكبِّــر  ــر مطــروًدا مــن مجتمــع النــاس. لقــد رأى العقــل الــذي مجَّ ه نَبُوَخْذنَصَّ جــدَّ
يُنــزع منــه بواســطة هللا الــذي يُعطيــه. لقــد رأى الملــك يُطــرد مــن مملكتــه، ويُرافــق حيوانــات 
الحقــل. لكــنَّ محبــة بيلشــاصر للملــذات وتمجيــد الــذات طمســت الــدروس التــي كان يجــب 
ــر. لقــد  أال ينســاها؛ وقــد اقتــرف خطايــا ُمشــابهة لتلــك التــي جلبــت دينونــة علــى نَبُوَخْذنَصَّ
ــي  ــت ف ــي كان ــرم، وأهمــل اســتخدام الفــرص الت ــكل ك ــه ب ــا هللا ل ــي منحه أضــاع الفــرص الت

متنــاول يديــه ليتعــرَّف علــى الحــق.« )روح النبــوة، Bible Echo، 2٥نيســان، ١٨٩٨(.

مــا هــي الفــرص التــي لنــا لنتعــرَّف علــى الحــق؟ مــاذا يعنــي ذلــك؟ متــى يمكننــا أن 
نقــول بأننــا علــى معرفــة بــكل الحــق الــذي نحــن بحاجــة لمعرفتــه؟
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٧ شباط )فرباير(        الجمعة        

العالم  في  الملكية  القصور  في  الكبرى شائعة جًدا  الوالئم  لمزيد من الدرس: كانت 
القديم. أحبَّ الملوك إقامة الحفالت ببذخ ورفاهية لِيُظِْهروا عظمتهم وثقتهم بأنفسهم. ورغم 
عدم معرفتنا بكل تفاصيل هذه الوليمة الخاصة، فنحن نعرف أنَّها اُِقيَمت عندما كان جيش مادي 
وفارس متأهبًا للهجوم على بابل. ِمن الناحية البشرية، لم يكن هنالك ما يدعو للقلق. فأسوار 
نة، ومؤونة الطعام تكفي لسنوات طويلة، وهناك مياه كثيرة، ألنَّ نهر الفرات  بابل كانت ُمحصَّ
كان يتدفَّق وسط قلب المدينة. ولذلك لم يَر الملك بيلشاصر أية مشكلة في إقامة حفلة بينما 
جيش العدو يُحاصر المدينة. لقد أَمَر بإقامة احتفال تاريخي، الذي ُسرعان ما تحّول إلى طقوس 
عربدة ولهو صاخب. يا لها من شهادة قوية لغطرسة البشر والثقة العمياء في نفوسهم، خصوًصا 
بالمقارنة مع قوة الرب. قال هللا للملك، من خالل دانيال، أنه رغم الفرص التي كانت لديه ليتعلَّم 

الحق: »هللا الذي بيده نسمتك وله كل طرقك فلم تمجده« )دانيال ٥: 2٣(.
ث إلينــا تاريــخ األمــم فــي هــذه األيــام كيــف أن هللا عيَّــن لــكل أمة ولــكل فــرد مكانًا  »يتحــدَّ
فــي تدبيــره العظيــم. واليــوم يُْمتََحــن النــاس واألمــم بواســطة ثقــل الفــادن )ميــزان الخيــط( 
الــذي فــي يــد ذاك الــذي ال يخطــئ أبــًدا. فالجميــع يُقــرِّرون مصيرهــم بمحــض اختيارهــم. وهللا 

ُمســيطر علــى الجميــع ألجــل إتمــام مقاصــده« )روح النبــوة، األنبيــاء والملــوك، صفحــة ٤٣٨(.

أسئلة للنقاش: 
ــوم األحــد عــن الطــرق  ــة عــن الســؤال فــي درس ي 1� فــي الصــف، ناقــش اإلجاب
ــف  ــا هــي هــذه الطــرق، وكي ــع والحضــارة حــق هللا� م ــا المجتم ــْس به ــي يَُدنِّ الت

ــس؟ ــذا التدني ــع ه ــاوب م ــخاص أن نتج ــة وكأش ــا ككنيس ــي علين ينبغ

2� مــا الــذي تُعلِّمنــا إيَّــاه هــذه القصــة عــن كيــف أنَّ الخــالص هــو ليــس باألكثــر 
عــن مــا  الــذي نعرفــه ولكــن بالحــري عــن كيــف نتجــاوب مــع مــا نعرفــه؟ )انظــر 

دانيــال 	: 22(�

٣� اقــرأ دانيــال 	: 2٣� مــا هــي المبــادئ الروحيــة الهامــة الــواردة فــي هــذه اآليــة؟ 
ــاه هــذه  ي هللا؟ أو، مــا الــذي تُعلِّمنــا إيَّ مثــاًل، كيــف تحذرنــا هــذه اآليــة ضــد تحــدِّ

اآليــة عــن هللا أنــه ليــس الخالــق فقــط ولكنــه الحافــظ لحياتنــا أيًضــا؟

ــاذا  ــال 	: 6(� م ــَد بيلشــاصر )داني ــى الكلمــات، إرتََع ــة معن ــدون معرف ــى ب ٤� حت
ــا ذلــك عــن معنــى أن نعيــش مــع ضميــر ُمذنــب؟ يقــول لن
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* ٨-١٤ شباط )فرباير(    الدرس السابع    

ِمن جب األسود إلى جب المالئكة

السبت بعد الظهر
المراجع األسبوعية: دانيال ٦؛ ١صموئيل ١٨: ٦-٩؛ إنجيل متى ٦: ٦؛ أعمال الرسل ٥: ٢٧-

٣٢؛ إنجيل مرقس ٦: ١٤-٢٩؛ عبرانيين ١١: ٣٥-٣٨.

آيــة الحفــظ: »ثـُـمَّ أنَّ الــوزراء والمرازبــة كانــوا يطلبــون ِعلَّــة يجدونهــا علــى دانيــال 
ــة وال ذنًبــا ألنــه كان أميًنــا ولــم يوجــد  مــن جهــة المملكــة فلــم يقــدروا أن يجــدوا علَّ

فيــه خطــأ وال ذنــب« )دانيــال 6: ٤(� 

ــاه  ــال ودع ــوس المــادي ِحكمــة داني ــل، أدرك داري ــى باب ــارس عل ــادي وف بعــد اســتيالء م
ــة  ليكــون جــزًءا ِمــن الحكومــة الجديــدة. تفــوَّق ذلــك النبــي الُمِســن فــي أداء واجباتــه العامَّ

ــي شــؤون مملكــة مــادي وفــارس كلهــا. حتــى أنَّ الملــك الجديــد عيَّنــه لتولِّ
ولكــن، إذ تنكشــف أحــداث األصحــاح، يُواجــه دانيــال نتيجــة مــا يُمِكــن أن يُطلــق عليــه 
بصــدق اســم الخطيــة األولــى - تلــك هــي الغيــرة. مــع ذلــك، وقَبْــَل أن تنتهــي القصــة، نســتطيع 
ــة تحــت ُحكــم مــادي  أن نــرى أنَّ دانيــال كان أميًنــا، ليــس فقــط فــي واجباتــه المدنيــة والعامَّ
وفــارس، ولكــن األكثــر أهميــة أنــه بقــي أميًنــا إللهــه. ويمكننــا أن نتأكَّــد، إلــى حــدٍّ بعيــد، أنَّ 

أمانتــه هلل قــد أثَّــرت بصــورة مباِشــرة علــى أمانتــه فــي النواحــي األخــرى أيًضــا.
ــة. إنَّ  ــت النهاي ــي وق ــعب هللا ف ــوذج لش ــدم كنم ــاد يخ ــع االضطه ــال م ــار داني إنَّ اختب
القصــة ال تعنــي أو تفتــرض أنَّ شــعب هللا ســيتم إنقاذهــم ِمــن التجــارب والُمعانــاة. ولكــن مــا 
ــة، وســيُنقذ هللا  ــر، فــي الصــراع مــع الشــر، ســينتصر فــي النهاي ــده وتضمنــه هــو أن الخي تؤكِّ

شــعبه فــي نهايــة المطــاف.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ١٥ شباط )فبراير(. * نرجو التعمَّ
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٩ شباط )فرباير(        األحد        

النفوس الحاسدة )الغيورة(
حتــى فــي الســماء، فــي بيئــة مثاليــة، شــعر لوســيفر بالغيــرة ِمــن المســيح. »كان لوســيفر 
ــوع  ــة ليس ــع المالئك ــى جم ــا انحن ــك حينم ــع ذل ــيح. م ــوع المس ــن يس ــوًدا م ــوًرا وحس غي
يتــه للُحكــم، انحنــى معهــم؛ لكــنَّ قلبــه كان مملــوًءا  ُمعترفيــن بســيادته وســلطته العليــا وأحقِّ
ــر  ــرة هــي شــعور خطي ــوة، قصــة الفــداء، صفحــة ١٤(. إنَّ الغي ــرة والبغضــاء« )روح النب بالغي
جــًدا إذا أضمــره اإلنســان فــي نفســه، حتــى أنَّ الوصايــا العشــر ذاتهــا، إلــى جانــب تحريمهــا 

القتــل والســرقة، تــورد وصيــة ضــد االشــتهاء أو الطمــع )انظــر خــروج 20: ١٧(.

اقــرأ دانيــال 6: 1-	، إلــى جانــب تكويــن ٣٧: 11 و1صموئيــل 1٨: 6-9� أي دور تلعبــه 
الغيــرة فــي كل هــذه القصــص؟

 

 

 

أثــارت قـُـدرات دانيــال اإلداريــة إعجــاب الملــك لكنَّهــا حرَّضــت الغيــرة والحســد فــي نفوس 
المســؤولين اآلخريــن. ولذلــك، تآمــروا ليتخلصــوا منــه باتِّهامــه بالفســاد. ولكــن بقــدر مــا بحثــوا 
وفتَّشــوا، لــم يجــدوا خطــأ فــي إدارة دانيــال. »فلــم يقــدروا أن يجــدوا ِعلَّــة وال ذنبًــا ألنــه كان 
أميًنــا ولــم يوجــد فيــه خطــأ وال ذنــب« )دانيــال ٦: ٤(. الكلمــة الُمترجمــة »أميًنــا« فــي اللغــة 

اآلراميــة يمكــن ترجمتهــا أيًضــا إلــى »جديــر بالثقــة«.
ه.  ــام ضــدَّ ــة اتِّه ــدى المســؤولين أي ُمستمســك إلقام ــن ل ــم يك ــب؛ ل ــال عي ــال ب كان داني
ولكنهــم، أدركــوا أيًضــا مــدى أمانــة دانيــال إللهــه ومــدى طاعتــه لشــريعة إلهــه. وُســرعان مــا 
أدركــوا أنهــم لكــي يُوِقعــوا بدانيــال، عليهــم أن يجــدوا موقًفــا يواجــه فيــه دانيــال ُمعضلــة إمــا 
إطاعــة شــريعة هللا أو قانــون اإلمبراطوريــة. ومــن خــالل مــا َعرفــه المســؤولون عــن دانيــال، 
ــى جانــب شــريعة إلهــه  ــه تحــت الظــروف المناســبة ســيقف إل ــى تمــام الثقــة بأنَّ ــوا عل كان

فــوق قوانيــن اإلمبراطوريــة. يــا لهــا مــن شــهادة ألمانــة دانيــال!

أي نــوع مــن الصراعــات مــع الغيــرة كان عليــك أن تتعامــل معهــا، وكيــف تعاملــت 
ــاًل؟ معهــا؟ لمــاذا تُْعَتَبــر الغيــرة خطــأ روحًيــا مميًتــا وُمعطِّ
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المؤامرة ضد دانيال

اقرأ دانيال 6: 6-9� ما هي الفكرة وراء هذا القرار؟ وكيف تحايلوا على غرور الملك؟

 

 

ــه. لقــد وقــع فــي  ــى أن يُبِْطل ــدو داريــوس ســخيًفا بإصــداره أمــرًا ســرعان مــا تمنَّ قــد يب
فــٍخ نََصبــه الُحــكَّام، الذيــن كانــوا بارعيــن بمــا يكفــي ليلعبــوا باألحــوال السياســية للمملكــة 
ــام بتأســيس  ــة وق ــي الحكوم ــة ف ــدأ الالمركزي ــق مب ــد طبَّ ــوس ق ــا. كان داري المؤسســة حديثً
مائــة وعشــرين حاكًمــا )َمرزبــان( لجعــل اإلدارة أكثــر كفــاءة. ولكــن، ِفعــاًل كهــذا يترتــب عليــه 
بعــض المجازفــات علــى المــدى البعيــد. فــكان يُْمِكــن ألحــد الُحــكَّام ذوي النفــوذ أن يُنشــئ، 
ــع أن  ــم الجمي ــون يُرِغ ــزِّق المملكــة. ولهــذا، فإصــدار قان ــكل ســهولة، تمــرًُّدا وينشــق أو يُم ب
يرفعــوا طلبهــم إلــى الملــك فقــط علــى مــدى ثالثيــن يوًمــا يبــدو كأنــه تدبيــر جيــد لتعزيــز 
الــوالء للملــك، وبذلــك يمنــع أي نــوع ِمــن التحريــض. لكــنَّ الُحــكَّام ضللــوا الملــك بدعواهــم أنَّ 
هــذا االقتــراح يتمتَّــع ِبَدْعــم »كل« الُحــكَّام، والــوزراء، والمرازبــة، وقــادة الحــرس، والمشــيرين، 
والــوالة - عــدم دقَّــة واضحــة ُهنــا، حيــث أن دانيــال غيــر مشــمول. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإنَّ 

ابــة بالنســبة للملــك. احتمــال معاملتــه كإلــه، ربمــا كانــت جذَّ
ال يوجــد أي دليــل علــى أنَّ الملــوك الفــرس ادَّعــوا مرتبــة األلوهيــة. ولكــن مــع هــذا، فربمــا 
كان القصــد مــن األمــر أو القــرار أن يجعــل الملــك هــو الُمَمثِّــل الوحيــد لجميــع اآللهــة لفتــرة 
م ِمــن خاللــه هــو فقــط. ِمــن المؤســف،  ، الصلــوات لآللهــة يجــب أن تُقــدَّ ثالثيــن يوًمــا؛ أي أنَّ
ــون  ــي إدراك أنَّ القان ــراح. وهكــذا، فشــل ف ــك االقت ــع وراء ذل واف ــم يســتقِص الدَّ ــك ل أنَّ المل

الــذي زُِعــَم أنَّ مــن شــأنه يمنــع التآمــر، كان فــي حــدِّ ذاتــه تآمــرًا إليــذاء دانيــال.
ــان  ــة العصي ــا. أواًل، إن عقوب ــاه إليهم ــتحقان االنتب ــون يس ــذا القان ــن ه ــان م ــاك جانب ُهن
ــر فــي أي مــكان  ــْرح فــي ُجــّب األســود. بمــا أنَّ هــذا النــوع مــن الِعقــاب لــم يُختَبَ هــي الطَ
ــى  ــرق األدن ــوك الش ــال. كان مل ــداء داني ــطة أع ــا بواس ــَغ خصيًص ــد ِصيْ ــا كان ق ــر، فلربم آخ
يضعــون األســود فــي أقفــاص لكــي يطلقوهــم فــي مناســبات ُمعيَّنــة للصيــد. وهكــذا لــم يكــن 
ــا، ال  هنــاك نقــص فــي األســود لتمزيــق جســد كل َمــن يجــرؤ علــى انتهــاك أمــر الملــك. ثانيً
يمكــن نســخ األمــر أو تغييــره. إنَّ طبيعــة شــريعة »مــادي وفــارس« التــي ال تتغيــر أو تُنســخ 
ذُكِــرَت أيًضــا فــي أســتير ١: ١٩ وأســتير ٨: ٨. فالمــؤرخ اليونانــي القديــم، ديــودورس ســيكوالس، 
ذَكَــَر إحــدى المناســبات عندمــا غيَّــر داريــوس الثالــث )ال ينبغــي الخلــط بينــه وبيــن داريــوس 
المذكــور فــي دانيــال( غيَّــر رأيــه ولكنــه لــم يســتطع أن يلغــي حكًمــا بالمــوت كان قــد أصــدره 

علــى رجــل بــريء.
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١١ شباط )فرباير(        الثالثاء        

صالة دانيال
»أمــا أنــت، فمتــى صلَّيــت، فادخــل إلــى مخدعــك، وأغلــق بابــك، وصــلِّ إلــى أبيــك الــذي 

فــي الخفــاء. فأبــوك الــذي يــرى فــي الخفــاء يُجازيــك عالنيــة« )إنجيــل متــى ٦: ٦(.

اقرأ دانيال 6: 1٠� لماذا لم يُصلِّ دانيال ببساطة وهدوء وبدون أن يراه أحد؟

 

دانيــال رجــل دولــة ُمختبــر، لكنــه، فــوق كل شــيء، خــادم هللا. وعلــى ذلــك، فهــو العضــو 
ــك. بالنســبة  ــر المل ــذي يكمــن وراء أم ــا ال ــم م ــه أن يفه ــذي يُمكن ــة ال ــي الحكوم ــد ف الوحي
لداريــوس فــإنَّ األمــر أو القــرار يهــدف إلــى تدعيــم وحــدة المملكــة، ولكــن بالنســبة للمتآمرين 

فقــد كان األمــر تدبيــرًا وخطَّــة للتخلُّــص مــن دانيــال.
بالطبــع، إنَّ األســباب والدوافــع الحقيقيــة خلــف المؤامــرة تكمــن فــي المعركــة الكونيــة 
ــى بالفعــل الــرؤى  بيــن هللا وِقــوى الشــر. فــي هــذا الوقــت )٥٣٩ ق. م.( كان دانيــال قــد تلقَّ
ــر  ــم األم ــن فه ــن ِم ــد تمكَّ ــك فق ــال ٧ )٥٥٣ ق. م.( و٨ )٥٥١ ق. م.(. ولذل ــي داني ــواردة ف ال
الملكــي، ليــس كُمجــرَّد أمــور سياســة بشــرية بــل كمثــال لتلــك الحــرب الكونيــة. إنَّ رؤيــة ابــن 
اإلنســان يُســلِّم الملكــوت إلــى شــعب قديســي العلــي والُمســاعدة الُمعزيَّــة لتفســير المــالك 
ــل أيًضــا فــي  )دانيــال ٧( ربمــا منحتــه الشــجاعة لمواجهــة الكــوارث بصــورة مباشــرة. وربمــا تأمَّ
ــر )دانيــال ٣(. ي أمــر الملــك نَبُوَخْذنَصَّ اختبــار رفاقــه، الذيــن كانــت لهــم شــجاعة كافيــة  لتحــدِّ

ــل يســتمر فــي ممارســة طقوســه فــي الصــالة  ــادة ب ــه فــي العب ــر عادات ــم يُغيِّ وهكــذا، ل
ًهــا وجهــه نحــو أورشــليم. وبالرغــم مــن تحريــم رفــع أي طلــب إلــى  ــا موجِّ ثــالث مــرَّات يوميً
ــن  ــه ع ــاء أو للتموي ــات لالختف ــة احتياط ــال أي ــذ داني ــم يتَّخ ــك، ل ــه إال المل ــخص أو إل أي ش
حيــاة الصــالة الخاصــة بــه خــالل تلــك األيــام الثالثيــن الحرجــة. إنــه أقليــة مطلقــة حيــث أنــه 
الوحيــد، بيــن العشــرات مــن الُحــكَّام والــوزراء والمســؤولين، علــى َمســاٍر تصاُدمــي مــع األمــر 
الملكــي. مــن خــالل حيــاة الصــالة العلنيــة، أظهــر دانيــال أنَّ الــوالء الــذي يديــن بــه هلل يأتــي 

ــر.  قبــل والئــه للملــك وألمــره الــذي اليُْنَســخ أو يتغيَّ

اقــرأ أعمــال الرســل 	: 2٧-٣2� رغــم أنَّ التحذيــر واضــح هنــا، لمــاذا ينبغــي علينــا، 
عندمــا نتصــرَّف بتحــدٍّ للقانــون البشــري، أن نكــون ُمتأكِّديــن دائًمــا أنَّ مــا نفعلــه هــو 
ــدالً مــن أن  ــوا ب ــن مات ــاس الذي ــر فــي الن ــى كل حــال، فكِّ بالحقيقــة إرادة هللا؟ )عل

يتخلَّــوا عــن إيمــان أو نظــام معتقــدات نؤمــن أنــه خطــأ!(�
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في جب األسود

ــوَّة  ــدى ق ــر م ــذي يُظه ــال وال ــك لداني ــه المل ــذي يقول ــا ال ــال 6: 11-2٣� م ــرأ داني اق
ــال هلل؟ ــهادة داني ــة ش وأمان

 

 

 

ُســرعان مــا رصــد المتآمــرون دانيــال يُصلِّــي - وهــذا معنــاه، قيامــه بفعــل مــا حرَّمــه األمــر 
تماًمــا. وإذ جــاؤوا باتِّهامهــم أمــام الملــك، أشــاروا إلــى دانيــال بطريقــة ُمهينــة »إنَّ دانيــال الذي 
ِمــن بنــي َســبي يهــوذا« )دانيــال ٦: ١٣(. فــي نظرهــم، أحــد رؤســاء الحــكام فــي اإلمبراطوريــة، 
ــل لــدى الملــك، ليــس ســوى »مســبي«. باإلضافــة إلــى ذلــك، وضعــوا دانيــال  الشــخص الُمفضَّ
فــي ُمنافســة مــع الملــك قائليــن أنَّ دانيــال »لــم يجعــل لــك أيهــا الملــك اعتبــاًرا وال للنهــي 
ــة:  ــول اآلي ــر. تق ــى األم ــه عل ــخ بتوقيع ــي ف ــع ف ــه وق ــك اآلن أنَّ ــه«. أدرك المل ــذي أمضيت ال
»واجتهــد إلــى غــروب الشــمس ليُنِقــَذه« )دانيــال ٦: ١٤(. لكــن لــم يكــن فــي اســتطاعته أن 
يفعــل شــيئًا لينقــذ النبــي ِمــن العقــاب المنصــوص عليــه. فقانــون مــادي وفــارس غيــر القابــل 
ــق بالحــرف الواحــد. وهكــذا أصــدر الملــك، علــى مضــض، أمــرًا بطــرح  للنقــض يجــب أن يُطبَّ
ــر داريــوس عــن بريــق أمــل، يبــدو  دانيــال إلــى األســود. ولكــن فــي قيامــه بفعــل ذلــك، يُعبِّ

يــك« )دانيــال ٦: ١٦(. وكأنَّــه صــالة: »إنَّ إلهــك الــذي تعبــده دائًمــا هــو يُنجِّ
إنَّ النــص الكتابــي ال يُخبــر مــا الــذي يفعلــه دانيــال بيــن األســود، ولكــن يمكــن أن نفتــرض 
أنــه كان يُصلِّــي. ويُكافــئ هللا إيمــان دانيــال بإرســاله مالكــه ليحفظــه. فــي الصبــاح، ظــلَّ دانيــال 
دون أذًى ومســتعًدا الســتئناف نشــاطاته فــي الحكومــة. تعقيبًــا علــى هــذا الحــادث تقــول إلــن 
هوايــت: »إنَّ هللا لــم يمنــع أعــداء دانيــال ِمــن طرحــه فــي جــّب األســود، فلقــد ســمح للمالئكــة 
والنــاس األشــرار، لتتميــم قصدهــم إلــى هــذا الحــد. ولكــن هللا قََصــَد ِمــن ذلــك أن يزيــد ِمــن 
ُشــهرة نجــاة عبــده ويجعــل هزيمــة أعــداء الحــق والبــر أكمــل وأشــمل« )روح النبــوة، أنبيــاء 

وملــوك، صفحــة ٤٤٤(.

علـــى الرغـــم مـــن أنَّ هـــذه القصـــة لهـــا نهايـــة ســـعيدة )علـــى األقـــل بالنســـبة 
س  لدانيـــال(، مـــاذا عـــن تلـــك القصـــص، حتـــى تلـــك التـــي فـــي الِكَتـــاب الُمَقـــدَّ
ـــاة  ـــي بالنج ـــي ال تنته ـــس 6: 1٤-29(، الت ـــل مرق ـــال، إنجي ـــبيل المث ـــى س ـــر عل )انظ

ُهنـــا؟ كيـــف لنـــا أن نفهمهـــا؟



	٣

١٣ شباط )فرباير(        الخميس        

التبرئة )التبرير(

اقرأ دانيال 6: 2٤-2٨� ما هي الشهادة التي أعطاها الملك عن هللا؟

 

ــة فــي هــذا الســرد هــي أنَّ داريــوس يُســبِّح هللا ويعتــرف بســلطان هللا. هــذا  نقطــة هامَّ
ــالفة  ــات الس ــي األصحاح ــى هللا ف م إل ــدِّ ــذي قُ ــراف ال ــن االعت ــر ع ــابيح أو التعبي ذروة التس
ــاوب  ــر، يتج ــل نَبُوَخْذنَصَّ ــال ٤: ١-٣، ٣٤-٣٧(. مث ــال ٣: 2٨، 2٩؛ داني ــال 2: 20-2٣؛ داني )داني
داريــوس مــع نجــاة دانيــال بتســبيح هللا. ولكنــه يفعــل أكثــر، أيًضــا: فهــو يعكــس أمــره الســابق 

ــال ٦: 2٦(. ــآَل« )داني ــِه َدانِي اَم إِل ــدَّ ــأن يخافــوا »قُ ــع ب ويأمــر الجمي
ــال قصاصــه،  ــه، والشــر ن ــة، لقــد كوِفئــت أمانت ــال بطريقــة ُمعجزي نعــم، لقــد اُنقــذ داني
ــا ســيحدث علــى نطــاق  ــر عمَّ وتبــرَّرت كرامــة هللا وقوتــه. ولكــن مــا نــراه هنــا هــو مثــال ُمصغَّ

عالمــي: نجــاة شــعب هللا، ُمعاقبــة الشــر، والــرب يتبــرَّر أمــام الكــون.

اقرأ دانيال 6: 2٤� ماذا يُمكن أن نجده ُمزعج بعض الشيء في هذه اآلية، ولماذا؟

 

هنالــك، مــع ذلــك، ُمشــكلة ُمزعجــة، وهــي أنَّ الزوجــات واألبنــاء الذيــن، بقــدر مــا نعــرف، 
ــر  هــم أبريــاء، مــع ذلــك يُقاســون نفــس المصيــر كاألشــخاص المذنبيــن. كيــف يمكننــا أن نُفسِّ

مــا يبــدو وكأنــه ســوء تطبيــق للعدالــة؟
أواًل، علينــا أن نالحــظ بــأنَّ الفعــل قــد تقــرَّر وتــم تطبيقــه بواســطة الملــك وفًقــا للقانــون 
ــة  ــم، العائل ــدأ القدي ــب المب ــرم. وبحس ــاب الُمج ــي عق ــة ف ــمل العائل ــذي يش ــي، ال الفارس
ــل المســؤولية عــن جريمــة أحــد أفرادهــا. هــذا ال يعنــي أنَّ ذلــك صحيــح؛ لكنــه  بأكملهــا تتحمَّ

يعنــي أنَّ هــذه القصــة تتناســب مــع مــا نعرفــه عــن القانــون الفارســي.
ل الحــدث لكنــه ال يُقــر أو يُصــادق علــى  ثانيًــا، علينــا أن نالحــظ بــأنَّ الســرد الكتابــي يُســجِّ
س يُحــرِّم بوضــوح أن يُْقتَــل األبنــاء بســبب خطايــا  ِفعــل الملــك. فــي الحقيقــة، الِكتَــاب الُمَقــدَّ

آبائهــم )تثنيــة 2٤: ١٦(.

ه  فــي مواجهــة ظُلــم مثــل هــذا ومظالــم أخــرى كثيــرة، أي عــزاء يمكنــك أن تســتمدَّ
مــن آيــة مثــل 1كورنثــوس ٤: 	؟ مــا الــذي تقولــه اآليــة، ومــا مــدى أهميــة النقطــة 

التــي وردت فيهــا؟



	٤

١٤ شباط )فرباير(        الجمعة        

لمزيــد ِمــن الــدرس: تــمَّ تســجيل نجــاة دانيــال فــي عبرانييــن ١١. إنَّ مــا يُمكــن أن 
وا  يُطلــق عليــه »قائمــة مشــاهير اإليمــان« تقــول أنَّ األنبيــاء، ِمــن ضمــن منجــزات أخــرى، »ســدُّ
ــال  ــأنَّ أبط ــر ب ــا أن نتذكَّ ــب علين ــن يج ــع، ولك ــذا رائ ــن ١١: ٣٣(. ه ــود« )عبرانيي ــواه أس أف
اإليمــان ليســوا هــم فقــط الذيــن نجــوا مــن المــوت مثــل دانيــال، ولكــن أولئــك الذيــن تألَّمــوا 
وماتــوا بشــجاعة، كمــا يالحــظ عبرانييــن ١١ أيًضــا. إنَّ هللا يدعــو البعــض للشــهادة مــن خــالل 
ــال ال تعنــي أنَّ النجــاة  ــن مــن خــالل موتهــم. وهكــذا، فــإنَّ قصــة نجــاة داني حياتهــم وآخري
ــبب  ــهدوا بس ــن استش ــاء الذي ــال والنس ــوع الرج ــن جم ــم ِم ــا نتعلَّ ــرد، كم ــكل ف ــة ل مضمون
إيمانهــم بيســوع. ولكــن مــع ذلــك، فالنجــاة العجائبيــة لدانيــال تُظِْهــر بــأنَّ هللا ُمتســلِّط، وبأنَّــه 
ــا فــي  ــة. هــذا ســيصبح واضًح ــة والمــوت فــي النهاي ة الخطي ــوَّ ــع أوالده مــن ق ســيُنجِّي جمي

األصحاحــات التاليــة مــن ســفر دانيــال.

أسئلة للنقاش
1� كتـــب الفرنســـي جـــان بـــول ســـارتر ذات مـــرة بـــأنَّ »أفضـــل طريقـــة لتصـــوُّر 
ــو الكائـــن  ــان هـ ــأنَّ اإلنسـ ــان هـــي القـــول بـ ــع اإلنسـ المشـــروع األساســـي لواقـ
 :Being and Nothingness  ،ـــارتر ـــول س ـــان ب ـــون هللا« )ج ـــروعه أن يك ـــذي مش  ال
A Phenomenological Essay on Ontology، صفحـــة ٧2٤(� كيـــف يســـاعدنا 
ذلـــك أن نفهـــم، إلـــى حـــدٍّ مـــا، لمـــاذا وقـــع الملـــك فـــي الفـــخ؟ لمـــاذا يجـــب 
ـــل  ـــذا المي ـــس ه ـــن نف ـــذر م ـــاة، أن نح ـــي الحي ـــا ف ـــا كان موقفن ـــا، أينم ـــا جميًع علين
ـــا هـــي بعـــض الطـــرق  ـــا؟ م ـــي به ـــد تأت ـــي ق ـــة الت ـــر، بغـــض النظـــر عـــن البراع الخطي

ـــل هللا«؟ ـــون »مث ـــب أن نك ـــد نرغ ـــا ق ـــي به ـــرى الت األخ

ــا هلل ولشــريعته؟  ــق بأمانتن ــا يتعلَّ ــن فيم ــا لآلخري مه ــن الشــهادة نُقدِّ ــوع م 2� أي ن
هــل يعتقــد النــاس الذيــن يعرفونــك بأنــك ســتقف إليمانــك، حتــى وإن كلَّفــك ذلــك 

وظيفتــك أو حتــى حياتــك؟

٣� مــا الــذي تــراه فــي دانيــال ممــا يجعلــه شــخًصا يمكــن أن يســتخدمه هللا بفاعليــة 
ــي وتطــوِّر صفــات ومزايــا  إلتمــام مقاصــده؟ بمســاعدة الــرب، كيــف يمكنــك أن تُنمِّ

مشــابهة لدانيــال؟

٤� بأيــة طــرق كان يمكــن أن يتبــرر دانيــال فــي تصرفــه، فــي ضــوء األمــر الملكــي، 
بــأن يُغيِّــر الطريقــة التــي كان يُصلِّــي بهــا؟ أو أنَّ ذلــك كان يمكــن أن يكــون ُمســاومة 

خطيــرة؟ إذا كان كذلــك، لمــاذا؟



		

* ١٥-٢١شباط )فرباير(    الدرس الثامن    

من البحر العاصف إلى ُسُحب 
السماء

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: دانيــال ٧؛ ٢تســالونيكي ٢: ١-١٢؛ روميــة ٨: ١؛ إنجيــل مرقــس 

١٣: ٢٦؛ إنجيــل لوقــا ٩: ٢٦؛ إنجيــل لوقــا ١٢: ٨؛ ١تيموثــاوس ٢: ٥.

ـلطان وعظمـة الممالـك القائمـة تحـت كل  آيـة الحفـظ: »وتوَهـب المملكـة والسُّ
السـماء إلـى شـعب قديسـي العلي، فيكـون ملكـوت العلي ملكوتًـا أبديًا وتعبـده جميع 

السـالطين« )دانيـال ٧: 2٧(�

رؤيـا دانيـال ٧، التـي هـي موضوعنا لهذا األسـبوع، توازي الحلـم في دانيـال 2. ولكن دانيال 
ـع فيمـا كان قـد كُِشـَف عنـه في دانيـال 2. أواًل، حدثـت الرؤيا أثناء الليـل وتصف صورة  ٧ يتوسَّ
البحـر وقـد اضطـرب بفعل الريـاح األربعة. الظالم والميـاه يذكراننا بعملية الخليقـة، ولكن تبدو 
نة،  الخليقـة ُهنـا ُمشوَّشـة نوًعـا مـا أو تحـت هجـوم. ثانيًـا، الحيوانـات فـي الرؤيـا نجسـة وُمهجَّ
ل انتهـاكًا لنظـام الخليقـة. ثالثًا، تُصـوَّر الحيوانات كأنها تفـرض سـلطانًا؛ وبذلك، يبدو  وهـذا يُمثِـّ
بـأنَّ السـلطان الـذي أعطـاه هللا آلدم فـي جنـة عـدن قـد اغتُِصـَب ِمـن ِقبَل هـذه القـوى. رابًعا، 
بمجـيء ابـن اإلنسـان، يُْسـتَرَد سـلطان هللا ويُعطَـى ألولئـك الذيـن يسـتحقونه بحـق. ومـا فقده 

آدم فـي الجنَّـة، يسـتعيده ابن اإلنسـان فـي الدينونة السـماوية.
إنَّ الوصــف أعــاله يُعطــي رؤيــة شــاملة للتصــور الكتابــي الــذي يجــري فــي خلفيــة هــذه 
الرؤيــا العاليــة الشــأن الرمزيــة. ولحســن الحــظ، فلقــد شــرح المــالك بعــض التفاصيــل األساســية 

للرؤيــا حتــى نســتطيع أن نفهــم المعالــم الرئيســية لهــذه الرؤيــا الُمذهلــة.

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم ٢٢ شباط )فبراير(.
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١٦ شباط )فرباير(        األحد        

أربعة حيوانات

ث الرؤيا؟ اقرأ دانيال ٧� ما هي خالصة ما شاهده دانيال، وعن ماذا تتحدَّ

 

ــر، ولكــن  كل حيــوان اُظِهــَر لدانيــال كان يُمثِّــل مقطًعــا ِمــن التمثــال الــذي ظهــر لَنبُوَخْذنَصَّ
اآلن يتــم إعطــاء تفاصيــل أكثــر عــن كل مملكــة. كــم هــو ُمثيــر أن المخلوقــات، التــي ترمــز إلى 
األمــم الوثنيــة، كلهــا حيوانــات نجســة. فيمــا عــدا الحيــوان الرابــع، يصــف دانيــال الحيوانــات 
بأنهــا تُشــبه بعــض الحيوانــات المعروفــة. إًذا، الحيوانــات ليســت رمــوزًا اعتباطيــة، نظــرًا ألنَّ كل 

واحــد منهــا يحمــل بعــض الصفــات أو النقــاط لبعــض جوانــب المملكــة التــي يُمثِّلهــا.
ــزدان  ــر ت ــدران القص ــت ج ــل. كان ــة باب ــة لمملك ــر ُمالئم ــز األكث ــو الرم ــد ه ــد: األس األس
ــا اقتُلِعــت  ــوِّره الرؤي ــذي تُص ــي. األســد ال ــن الفــن البابل باألســود الُمجنَّحــة وأعمــال أخــرى ِم
جناحــاه فــي النهايــة، وأوِقــف علــى األرض كإنســان، واُعِطــَي قلــب إنســان. هــذا النهــج يرمــز 

ــا. ــة تحــت ُحكــم ملوكه ــة البابلي ــى اإلمبراطوري إل
ــٍب  ــى جن ــع عل ــه ارتف ــة أن ــارس. وحقيق ــادي وف ــة م ــى إمبراطوري ــز إل ــدب يرم ب: ال ــدُّ ال
ــل ثــالث  ــن أســنانه تمثِّ ــة بي ــع الثالث ــن. األضل ــى الماديي ــرس عل ــى تفــوُّق الُف ــر إل واحــد تؤشِّ

ــر. ــل ومص ــا وباب ــى: ليدي ــة عل ــية لإلمبراطوري ــارات( رئيس ــات )انتص فتوح
ــي أسســها اإلســكندر  ــة الت ــة اليوناني ــى اإلمبراطوري ــز إل ــق الســرعة يرم النمــر: النمــر فائ
األكبــر. األجنحــة األربعــة تجعــل ِمــن هــذا الحيــوان أكثــر ســرعة، وهــو تمثيــل مالئــم 
لإلســكندر، الــذي أخضــع، وخــالل ســنوات قليلــة فقــط، اســتطاع أن يُخضــع العالــم المعــروف 

ــذاك تحــت ســيطرته. آن
الحيــوان الهائــل والقــوي: حيــث أنَّ الكائنــات الســابقة ترمــز فقــط إلــى الحيوانــات 
المذكــورة، إال أنَّ هــذا الحيــوان هــو كائــن خــاص بذاتــه. أي أنَّ الحيوانــات األولــى كانــت تُصــوَّر 
بأنهــا »كـــ« األســد، أو »شــبيه« الــدب، ولكــن هــذا الحيــوان ال يَُصــوَّر بأنــه يشــبه أي شــيء. هذا 
الحيــوان متعــدد القــرون يبــدو أكثــر وحشــية وجشــًعا مــن الحيوانــات الســابقة. ولذلــك، فإنَّــه 

تمثيــل مالئــم لرومــا الوثنيــة، التــي َهزََمــت وَحَكَمــت وَداَســت علــى العالــم بأقدامهــا.

كل هــذه اآلالف مــن الســنين للتاريــخ البشــري أتــت وانقضــت، تماًمــا كمــا أنبــيء 
بهــا� مــا مقــدار الطمأنينــة التــي يُمكنــك أن تســتخلصها مــن معرفتــك بــأنَّ فــوق كل 
الضجيــج والقلــق والفوضــى الكاملــة، هللا يتســلَّط؟ مــا الــذي يُعلِّمنــا إيَّــاه هــذا عــن 

س؟ مصداقيــة الِكَتــاب الُمَقــدَّ
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١٧ شباط )فرباير(        االثنني        

القرن الصغير

اقــرأ دانيــال ٧: ٧، ٨، 19-	2� َمــن هــي القــوة التــي يُرَْمــز إليهــا بالقــرن الصغيــر التــي 
تطلــع مباشــرة ِمــن الحيــوان الرابــع وتبقــي جــزء منــه؟

 

 

 

فــي درس أمــس تعلَّمنــا بــأنَّ الحيــوان الوحشــي ذي القــرون العشــرة الــذي حكــم العالــم 
ــى  ــر وإل ــرن الصغي ــى الق ــا أن ننظــر إل ــة. اآلن علين ــا الوثني ــى روم ــز إل بأقصــى وحشــية يرم
القــوة التــي يُمثِّلهــا. وفًقــا لمــا ُصــوِّر فــي الرؤيــا، يمتلــك الحيــوان الرابــع عشــرة قــرون، ثالثــة 
منهــا اقتُلَِعــت لتفســح المــكان للقــرن الصغيــر. هــذا القــرن لــه عيــون كعيــون اإلنســان ويتكلَّــم 
»بعظائـِـم« )دانيــال ٧: ٨(. ِمــن الواضــح أنَّ القــرن الصغيــر يخــرج ِمــن الكائــن الُمَمثَّــل بالحيوان 
الهائــل القــوي، الــذي هــو رومــا الوثنيــة. بطريقــة مــا، يمــد هــذا القــرن أو يســتمر باســتئناف 

بعــض مالمــح رومــا الوثنيــة. إنَّــه مجــرد مرحلــة الحقــة للقــوة ذاتهــا.
ــالك أنَّ  ــه الم ــرح ل ــين. ويش ــدَّ القديس ــا ض ــع حربً ــر يصن ــرن اآلخ ــذا الق ــال ه ــرى داني ي
هــذا القــرن هــو ملــك ســوف يُْقــِدم علــى ثالثــة أفعــال غيــر شــرعية: )١( يتكلَّــم بعظائــم ضــدَّ 
العلــي، )2( يبلــي )يضطهــد( قديســي العلــي، )٣( يعــزم أن يُغيِّــر األوقــات والســنة )القانــون(. 
وكنتيجــة لذلــك، سيُســلَّم القديســون إلــى يــده )يتغلَّــب عليهــم(. بعــد ذلــك، يُعطــي المــالك 
اإلطــار الزمنــي ألفعــال القــرن الصغيــر: إلــى زمــان وأزمنــة ونصــف زمــان. فــي هــذه الحالــة 
ــنين،  ــى س ــدلُّ عل ــة› ت ــر ›أزمن ــك فتعبي ــنة«، ولذل ــي »س ــان› تعن ــة ›زم ــة، الكلم ــة النبوي للغ
وبشــكل مــزدوج: »ســنتان«. إًذا، هــذه فتــرة ثــالث ســنوات ونصــف ســنة نبويــة، التــي هــي، 
حســب قاعــدة اليــوم يعــادل ســنة، تُشــير إلــى فتــرة ١,2٦0 ســنة. خــالل هــذه الفتــرة سيشــن 

ــا ضــدَّ هللا، ويضطهــد القديســين ويُحــاول تغييــر شــريعة هللا. القــرن الصغيــر هجوًم

ــة والقــرن  ــن إنســان الخطي اقــرأ 2تســالونيكي 2: 1-12� مــا هــي أوجــه التشــابه بي
الصغيــر؟ مــا هــي القــوة )الســلطة( التــي نؤمــن أنَّ هــذه اآليــة تتكلــم عنهــا، ولمــاذا؟ 
مــا هــي الســلطة الوحيــدة التــي نشــأت مــن رومــا الوثنيــة، ولكنهــا ظلَّــت جــزًءا مــن 
رومــا، ســلطة تمتــد مــن زمــن رومــا الوثنيــة وحتــى نهايــة العالــم، بمعنــى أنهــا مــا 

زالــت موجــودة اليــوم؟
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١٨ شباط )فرباير(        الثالثاء        

جلسة المحكمة
بعــد رؤيــة الحيوانــات األربعــة وأفعــال القــرن الصغيــر، يــرى النبــي مشــهًدا لدينونــة فــي 
ــم  ــَس قدي ــروش وَجلَ ــت ع ــة، ُوِضَع ــد المحكم ــال ٧: ٩، ١0، ١٣، ١٤(. وإذ تنعق ــماء )داني الس
األيــام. وكمــا يُظِهــر المشــهد الســماوي، ألــوف وألــوف مــن الكائنــات الســماوية تقــف أمــام 

قديــم األيــام وتخدمــه، فجلــس الديــن، وفُِتَحــت األســفار.
األمــر الهــام الــذي يجــب مالحظتــه حــول هــذه الدينونــة هــو أنَّهــا تحــدث بعــد فتــرة الـــ 
١,2٦0 ســنة ألفعــال القــرن الصغيــر )٥٣٨-١٧٩٨م؛ انظــر درس يــوم الجمعــة( ولكنهــا تســبق 

إقامــة ملكــوت هللا النهائــي. فــي الواقــع، يظهــر التتابــع التالــي ثــالث مــرات فــي الرؤيــا:

مرحلة القرن الصغير )٥٣٨-١٧٩٨م(
الدينونة السماوية
مملكة هللا األبدية

اقرأ دانيال ٧: 1٣، 1٤، 21، 22، 26، 2٧� بأية طرق تفيد الدينونة شعب هللا؟

 

ــن  ــكل، لك ــاع والهي ــة االجتم ــن خيم ــة م ــدًة للدينون ــااًل عدي ــم أعم ــد القدي ــف العه يص
ــى القــرن  ــر ليــس فقــط عل ــة تؤثِّ ــة كوني ــف. فهــذه دينون ــا تختل ــا ُهن ــة الُمشــار إليه الدينون

ــة. ــي النهاي ــوت ف ــيأخذون الملك ــن س ــي، الذي ــي العل ــى قديس ــا عل ــن أيًض ــر ولك الصغي
األصحــاح ٧ مــن دانيــال ال يصــف الدينونــة أو يُعطــي تفاصيــل عــن بدايتهــا ونهايتهــا. لكنــه 
يــدل علــى أنَّ الدينونــة بــدأت فــي أعقــاب هجــوم القــرن الصغيــر ضــدَّ هللا وشــعبه. النقطــة 
ــال ٨  ــن داني ــة. ِم ــص كوني ــة ذات خصائ ــة دينون ــى بداي ــديد عل ــي التش ــا، إًذا، ه ــة هن الهامَّ
ــة أنَّ هــذه  ــة وحقيق ــة الدينون ــة(، ســنتعلَّم عــن وقــت بداي و٩ )انظــر دروس األســابيع التالي
الدينونــة ُمرتبطــة بتطهيــر الَمْقــِدس الســماوي فــي يــوم الكفــارة الســماوي. الــدرس هنــا هــو 
ــح  ــتكون لصال ــيء، وس ــابقة للمج ــماء س ــي الس ــة ف ــاك دينون ــيكون هن ــح س ــن الواض ــه م أن

ــال ٧: 22(. شــعب هللا )داني

لمــاذا يُعــّد فهمنــا لِمــا أنجــزه يســوع مــن أجلنــا علــى الصليــب أساســي جــًدا حتــى 
ــا، أو كان يُمكــن أن  ــة؟ أي رجــاء ســيكون لن ــوم الدينون ــا ضمــان فــي ي يكــون لدين

يكــون، بــدون الصليــب؟ )انظــر روميــة ٨: 1(�
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١٩ شباط )فرباير(        األربعاء        

مجيء ابن اإلنسان

ــه؟  ــرَّف علي ده أو نتع ــدِّ ــف نُح ــا، وكي ــان هن ــن اإلنس ــو اب ــن ه ــال ٧: 1٣� َم ــرأ داني اق
)انظــر أيًضــا إنجيــل مرقــس 1٣: 26؛ إنجيــل متــى ٨: 2٠؛ إنجيــل متــى 9: 6؛ إنجيــل لوقــا 

ــا 12: ٨(� ــل لوق 9: 26؛ إنجي

 

 

ــو؟  ــن ه ــن اإلنســان. َم ــًدا: اب ــة ج ــة، تدخــل المشــهد شــخصية هامَّ إذ تنكشــف الدينون
أواًل، يظهــر ابــن اإلنســان كشــخص لــه هيئــة ســماوية. ولكــن كمــا يــدل عليــه اللقــب، فهــو 
يســتعرض أيًضــا صفــات بشــرية. بمعنــى آخــر، هــو شــخص إلهــي - بشــري يأتــي ليلعــب دوًرا 
ــا فــي ســحاب الســماء هــو تصــوُّر شــائع عــن  ــن اإلنســان آتيً ــا، اب ــة. ثانيً ــي الدينون فاعــاًل ف
ــوَّر  ــد، ال يُص ــال ٧: ١٣ بالتحدي ــد. ولكــن، فــي داني مجــيء المســيح الثانــي فــي العهــد الجدي
ابــن اإلنســان بأنَّــه آتيًــا مــن الســماء إلــى األرض، بــل يُصــوَّر بأنَّــه يتحــرَّك أفقيًــا مــن مــكان فــي 
ــا، إنَّ تصويــر ابــن اإلنســان  الســماء إلــى مــكاٍن آخــر لغــرض الظهــور أمــام قديــم األيــام. ثالثً
آتيًــا فــي ســحب الســماء تُشــير إلــى مظهــر منظــور للــرب. لكــنَّ هــذا التصــوُّر هــو ُمذكِّــر أيًضــا 
برئيــس الكهنــة الــذي كان يدخــل إلــى قــدس األقــداس فــي يــوم الكفــارة ليمــارس عمــل تطهيــر 

الَمْقــِدس )خيمــة االجتمــاع( وهــو ُمحــاط بســحابة مــن البخــور.
ــا« و  ــًدا وملكوتً ــلطانًا ومج ــلَّم »س ــه يتس ــا. إنَّ ــي أيًض ــخص ملوك ــو ش ــان ه ــن اإلنس إنَّ اب
»تتعبَّــد لــه كل الشــعوب واألمــم واأللســنة« )دانيــال ٧: ١٤(. كلمــة »تتعبَّــد« باللغــة العربيــة 
ــة. وهــي تظهــر تســع مــرَّات فــي األصحاحــات  ــى »تخــدم« فــي اللغــة اإلنجليزي تُرجمــت إل
١-٧ )دانيــال ٣: ١2، ١٤، ١٧، ١٨، 2٨؛ دانيــال ٦: ١٦، 20؛ دانيــال ٧: ١٤، 2٧( وتُعطــي فكــرة 
تقديــم اإلجــالل والوقــار إلــى هللا. وهكــذا، كنتيجــة لمحاولــة تغييــر شــريعة هللا، يُفِســد النظــام 
ة هلل. الدينونــة الُمصــوَّرة ُهنــا تُظِهــر  الدينــي الُمَمثَّــل بالقــرن الصغيــر، يفســد العبــادة الُمســتحقَّ
أنَّ العبــادة الحقيقيــة تُْســتَرَّد فــي النِّهايــة. ونظــام العبــادة الــذي أنشــأه النظــام البابــوي، مــن 
بيــن أشــياء أخــرى، يضــع الجنــس البشــري الســاقط كوســيط بيــن هللا واإلنســانية. يُظِْهــر دانيــال 
أنَّ الوســيط الوحيــد القــادر علــى أن يُمثِّــل اإلنســانية أمــام هللا هــو ابــن اإلنســان. وكمــا يقــول 
س: »ألنَّــه يوجــد إلــه واحــد ووســيط واحــد بيــن هللا والنــاس: اإلنســان يســوع  الِكتَــاب الُمَقــدَّ

المســيح« )١تيموثــاوس 2: ٥(.

س عن حياة وصفات يسـوع، لمـاذا من الُمطمئن  ِمـن كل مـا قرأنـاه في الِكَتاب الُمَقدَّ
جـًدا أن نعرف أنه )يسـوع( محوري جًدا وأساسـي في الدينونـة المصوَّرة ُهنا؟
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يُسو الَْعلِيِّ  ِقدِّ

ماذا حدث لشعب هللا حسب اآليات التالية؟ )دانيال ٧: 1٨، 21، 22، 	2، 2٧(�

 

 

 

ــوى  ــل الق ــن ِقبَ ــوا ِم ــد هوجم ــعب هللا. لق ــز لش ــو تميي « ه ــيِّ ــو الَْعلِ يُس ــر » ِقدِّ إنَّ تعبي
الُممثَّلــة بالقــرن الصغيــر. وبســبب إصرارهــم علــى البقــاء أمنــاء لكلمــة هللا، اضطُِهــدوا خــالل 
زمــن ُحكــم البابويــة. لقــد اضطُِهــَد المســيحيون خــالل زمــن اإلمبراطوريــة الرومانيــة الوثنيــة، 
كذلــك )الحيــوان الرابــع نفســه(، ولكــن االضطهــاد المذكــور فــي دانيــال ٧: 2٥ هــو اضطهــاد 
ــل القــرن الصغيــر، الــذي قــام فقــط بعــد نهايــة المرحلــة الوثنيــة لرومــا. القّديســين ِمــن ِقبَ

ــة.  ــا ال نهاي ــى م ــم إل ــوى العال ــاد ِق ــن الضطه ــوا خاضعي ــن يظلّ ــك، فشــعب هللا ل ــع ذل م
فمملكــة هللا ســتحل محــل ممالــك العالــم. ِمــن المثيــر لالهتمــام، فــي الرؤيــا ذاتهــا، أنَّ ابــن 
مــه  اإلنســان »اُعِطــَي ســلطانًا ومجــًدا وملكوتـًـا« )دانيــال ٧: ١٤(. ولكــن فــي التفســير الــذي قدَّ
« هــم الذيــن أخــذوا الملكــوت )دانيــال ٧: ١٨(. ال يوجــد تناقــض ُهنــا.  يُســو الَْعلِــيِّ المــالك، »ِقدِّ

ألن ابــن اإلنســان ُمرتبــط بــاهلل واإلنســانية، وغلبتــه هــي غلبــة أولئــك الذيــن يَُمثِّلُهــم.
عندمــا ســأل رئيــس الكهنــة إذا كان يســوع هــو المســيا، ابــن هللا، أشــار يســوع إلــى مزمــور 
١١0: ١ ودانيــال ٧: ١٣، ١٤ وقــال: »أنــا هــو. وســوف تُبصــرون ابــن اإلنســان جالًســا عــن يميــن 
القــوة، وآتيًــا فــي ســحاب الســماء« )إنجيــل مرقــس ١٤: ٦2(. وعلــى ذلــك، فيســوع هــو الــذي 
ــع  ــارك انتصــاره م ــوَّات الظــالم ويُش ــل ق ــزم بالفع ــد ه ــة الســماوية. لق ــي المحكم ــا ف يُمثِّلن
ــرِّح الرســول  ــا يُص ــن داٍع للخــوف. كم ــك ِم ــس ُهنال ــك، لي ــه. لذل ــون من ــن يقترب ــك الذي أولئ
ــن أنــه ال  بولــس قائــاًل: »ولكننــا فــي هــذه جميعهــا يعظــم انتصارنــا بالــذي أحبَّنــا. فإنــي ُمتيقِّ
مــوت وال حيــاة، وال مالئكــة وال رؤســاء وال قــوَّات، وال أمــور حاضــرة وال ُمســتقبلة، وال علــو وال 
عمــق، وال خليقــة أخــرى، تقــدر أن تفصلنــا عــن محبــة هللا التــي فــي المســيح يســوع ربنــا« 

)روميــة ٨: ٣٧-٣٩(.

قَّــة التــي تُصــوِّر بهــا رؤيــا دانيــال التاريــخ، آالف الســنين مســبًقا� كيــف  ــل فــي الدِّ تأمَّ
يجــب أن يُســاعدنا هــذا لنتعلَّــم الثقــة فــي كل مواعيــد هللا بخصــوص الُمســتقبل؟
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ــقوط  ــد س ــه بع ــف أنَّ ــخ تكش ــى التاري ــريعة عل ــرة س ــدرس: نظ ــن ال ــد م لمزي
ــز  ــرة مــن الشــمال، انته ــن البراب ــذي حــدث بواســطة هجمــات ِم ــة، ال ــة الروماني اإلمبراطوري
ة ُمنَفــرِدة فــي رومــا  أســقف رومــا فرصــة انقــالب ثالثــة ِمــن قبائــل البرابــرة وأقــام نفســه كقــوَّ
ة صالحيــات مؤسســاتية وسياســية  ابتــداًء ِمــن ٥٣٨م. خــالل تلــك العمليــة، اتخــذ لنفســه عــدَّ
كان مــن المفتــرض أن تُنســب إلــى اإلمبراطــور الرومانــي. وِمــن هــذا نشــأت البابويــة، ُمتقلِّــدة 
ــت علــى يــد نابليــون ســنة ١٧٩٨م. لــم يجلــب هــذا نهايــة  قــوَّة وقتيــة ودينيــة إلــى أن ُعزِلَ
ِع البابــا بأنَّــه ُمَمثِّــل  لرومــا، بــل نهايــة لتلــك المرحلــة الخاصــة مــن االضطهــاد فقــط. لــم يــدَّ
ــدس.  ــاب المق ــة للكت ــات ُمناقض ــادئ وممارس ة مب ــدَّ ــا ع ــل أيًض ــه أدخ ــط لكن ــيح فق المس
المطهــر، االعتــراف، صكــوك الغفــران، وتغييــر وصيــة يــوم الســبت إلــى يــوم األحــد هــي ِمــن 

ــة. ــت بواســطة البابوي بيــن تغييــرات أخــرى كثيــرة »لألوقــات والســنة« التــي اُْدِخلَ
ــه  ــه الذاتيــة مهمــا بلغــت، الصمــود أمــام اتِّهامــات العــدو. أنَّ ت »ال يســتطيع اإلنســان بقوَّ
ــا بُجرمــه أمــام الــرب. ولكــن يســوع  ثــة بالخطيئــة وُمعترفً ــا ثيابــه الملوَّ يقــف أمــام هللا ُمرتديً
ــا  ــه لحفظه ــن يدي ــن يســتودعون أنفســهم بي ــح كل َم ــي صال ــة ف ال ــّدم حجــة فعَّ شــفيعنا يُق
بالتوبــة واإليمــان. إنَّــه يترافــع فــي قضيتهــم وبحجــج الجلجثــة القويــة يهــزم الُمشــتكي عليهــم. 
ــو  ــى األرض، وه ــماء وعل ــي الس ــلطان ف ــه كل س ــت إلي ــريعة هللا دفع ــة لش ــه الكامل فطاعت
يُطالــب أبــاه بــأن يرحــم اإلنســان الخاطــئ ويتصالــح معــه. وهــو يُعلــن للمشــتكي علــى شــعبه 
قائــاًل: ›لينتهــرك الــرب يــا شــيطان. هــؤالء هــم ُمقتنــى دمــي والشــعالت الُمنتشــلة مــن النــار›. 
ــك  ــت عن ــد أذهب ــد. ›ق ــم هــذا التأكي م له ــدِّ ــه بإيمــان فيُق ــن يعتمــدون علي ــك الذي ــا أولئ أمَّ
ــا ُمزخرفــة› )زكريــا ٣: ٤(« )روح النبــوة، األنبيــاء والملــوك، صفحــة ٤٧٨(. إثمــك وألبســك ثيابً

أسئلة للنقاش
ة القـرن الصغير الذي يقـوم ِمن الحيـوان الرابع،   ًدا إلـى كل صفـات قـوَّ 1� انظـر ُمجـدَّ
رومـا، ويبقـى جـزًءا منـه� مـا هي القـوة الوحيـدة التـي قامت ِمـن رومـا الوثنية منذ 
قـرون مضـت، وإلـى جانـب اضطهادهـا لشـعب هللا، مـا زالت موجـودة اليـوم؟ لماذا 
يجـب أن يُسـاعدنا هـذا التطابـق الواضـح علـى عـدم الشـك فـي هويته، شـاماًل فكرة 
أن القـرن الصغيـر يُشـير إلـى الملـك اليونانـي الوثنـي الـذي اختفـى مـن التاريخ منذ 
أكثـر مـن قـرن ونصـف مـن الزمـان قبـل المجـيء األول ليسـوع؟ كيـف يجـب لهـذه 
ة  التطابقـات الواضحـة أن تحمينـا أيًضـا ِمـن االعتقـاد بـأنَّ القـرن الصغيـر هـو قـوَّ

ُمسـتقبلية لـم تنشـأ بعد؟
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ِمن النجاسة إلى التطهير

السبت بعد الظهر
المراجع األسبوعية: دانيال ٨؛ دانيال ٢: ٣٨؛ تكوين ١١: ٤؛ الويين ١٦؛ عبرانيين ٩: ٢٣-٢٨.

آية الحفظ: »فقال لي: ›إلى ألفين وثالث مئة صباح ومساء فيتبرَّأ القدس›« )دانيال ٨: 1٤(� 

م بعــض  ــدِّ ــي ٥٤٧/٥٤٨ ق. م.، وهــي تُق ــي ف ــت للنب ــال ٨ اُعِطيَ ــي داني ــواردة ف ــا ال الرؤي
ــا للــرؤى الــواردة فــي  ــة عــن الدينونــة الُمشــار إليهــا فــي دانيــال ٧. وخالفً التوضيحــات الهامَّ
ــا وتبــدأ بمــادي وفــارس، ألنَّ مملكــة  ــال ٨ تنحــي بابــل جانبً ــا فــي داني ــال 2، و٧، فالرؤي داني
ــك أن  ــى وش ــرس عل ــة الف ــت مملك ــا كان ــدار، بينم ــي انح ــت ف ــت كان ــك الوق ــي ذل ــل ف باب
ة العالميــة التاليــة. إنَّ الرؤيــا فــي دانيــال ٨ تتــوازى مــع تلــك التــي  تأخــذ مكانــة بابــل كالقــوَّ
فــي دانيــال ٧. تختلــف اللغــة والرمــوز فــي دانيــال ٨ ألنهــا تســلط الضــوء بشــدة علــى تبرئــة 
الَمْقــِدس الســماوي وارتباطــه بيــوم الكفــارة الســماوي. وهكــذا فالمســاهمة المتميِّــزة لدانيــال 
ــر  ٨ تكمــن فــي تركيــزه علــى جوانــب مــن الَمْقــِدس الســماوي. فــي حيــن أن دانيــال ٧ يُظِه
ــر تطهيــر )تبرئــة(  المحكمــة الســماوية وابــن اإلنســان يتســلَّم المملكــة، فــإنَّ دانيــال ٨ يُظِه
الَمْقــِدس الســماوي. وكمــا يُصــوِّر التــوازي مــا بيــن هذيــن األصحاحيــن، فــإنَّ تبرئــة الَمْقــِدس 

الســماوي الُمصــوَّر فــي دانيــال ٨ يتوافــق مــع مشــهد الدينونــة فــي دانيــال ٧.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٢٩ شباط )فبراير(. * تعمَّ
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٢٣ شباط )فرباير(        األحد        

الكبش والتَّيس

ث هــذه الرؤيــا وكيــف تتــوازى مــع مــا رأينــاه فــي دانيــال  ــا تتحــدَّ اقــرأ دانيــال ٨� عمَّ
2 ودانيــال ٧؟

 

كمــا فــي دانيــال 2 ودانيــال ٧، اُعطينــا ُهنــا رؤيــا أخــرى عــن قيــام وســقوط إمبراطوريــات 
العالــم، ولكــن بنــوع مختلــف مــن الرَّمزيــة. هــذه الرَّمزيــة ُمرتبطــة ُمباشــرة مــع مقــدس هللا. 
ــارة فــي طقــوس  يُســتَخدم رمــز الكبــش والتَّيــس، فــي هــذه الحالــة، بســبب صلتهمــا بيــوم الكفَّ
الَمْقــِدس، وقــت دينونــة إلســرائيل القديــم. اســتُْعِملت الكبــاش والتيــوس كتقدمــات تضحيــة 
فــي خدمــات الَمْقــِدس. ولكــن ذكرهمــا مــع بعضهمــا َورََد فقــط فــي يــوم الكفــارة. وإذ ذاك، 
ــو  ــذي ه ــارة، ال ــوم الكف ــر ي ــتدعاء أو تصوي ــا الس ــًدا ُهن ــرا قص ــد اختي ــن ق ــن الحيواني فهذي

موضــوع التركيــز الرئيســي لهــذه الرؤيــا.
ــف الرؤيــا، يــرى دانيــال كبًشــا ينطــح فــي ثــالث اتِّجاهــات ُمختلفــة: غربـًـا وشــمااًل  إذ تتكشَّ
ــم يقــف  ــع هــذه القــوة: »فل ــى توسُّ ــير إل ــة تُش ــال ٨: ٤(. هــذه الحركــة الثالثي ــا )داني وجنوبً
ــر  ــا يُفسِّ ــال ٨: ٤(. وكم ــه وعظــم« )داني ــل كمرضات ــده، وفع ــن ي ــذ م ــه وال منق ام ــوان قدَّ حي
المــالك، فالكبــش ذو القرنيــن يرمــز إلــى إمبراطوريــة مــادي وفــارس )دانيــال ٨: 20(، والجهــات 

الثــالث تُشــير باألرجــح إلــى الفتوحــات الرئيســية الثالثــة لهــذه القــوة العالميــة.
بعــد ذلــك، يخــرج تيــس لــه قــرن كبيــر، وهــو يرمــز إلــى اإلمبراطوريــة اليونانية تحــت ُحكم 
اإلســكندر األكبــر )دانيــال ٨: 2١(. وعبــارة أن التيــس يتحــرَّك »ولــم يمــس األرض« )دانيــال ٨: 
٥( ترمــز إلــى أنَّــه يتحــرك بســرعة. هــذه الرمزيــة تُشــير إلــى ســرعة فتوحــات اإلســكندر، الــذي 
يرمــز إليــه دانيــال ٧ بالنمــر الُمجنَّــح. ولكــن، وكمــا تُشــير النبــوة، عندمــا »تعظَّــم تيــس المعــز 
ــا اعتــز، انكســر القــرن العظيــم« )دانيــال ٨: ٨( ويفســح المجــال ألربعــة قــرون، التــي  جــًدا ولمَّ
اتَّســعت »ُمعتبــرة« نحــو ريــاح الســماء األربــع. وقــد تــمَّ ذلــك عندمــا مــات اإلســكندر فــي 

بابــل فــي حزيــران )يونيــو( ٣2٣ ق. م.، وانقســمت مملكتــه بيــن جنراالتــه األربعــة.

ــات  ــع إمبراطوري ــن ضمــن أرب ــة ِم ــال ٨: 2٠ و21، ثالث ــال 2: ٣٨ وداني ــن داني مــا بي
ــة أن  ــة الُمذهل ــذه الحقيق ــب له ــف يج ــميتها� كي ــمَّ تس ــرؤى ت ــي ال ــا ف ــْت لن أُْعلَِن

ــوات؟ ــذه النب ــة تفســيرنا له ــة وصحَّ ــت دقَّ ــي تثبي ــاعدنا ف تُس
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٢٤ شباط )فرباير(        االثنني        

قيام القرن الصغير

ــا  ــر، وم ــرن الصغي ــة اتِّجاهــات يتحــرَّك هــذا الق ــي أي ــال ٨: ٨-12� ف ــة داني ــرأ بعناي اق
ــك؟ ــا لذل ــة فهمن أهميَّ

 

بعــد وصــف انتشــار أربعــة قــرون نحــو ريــاح الســماء األربعــة، يقــول النــص الكتابــي بأنَّــه 
ِمــن واحــٍد منهــا خــرج قــرن صغيــر. الســؤال ُهنــا هــو مــا إذا كان هــذا القرن/القــوَّة جــاءت 
ِمــن أحــد القــرون األربعــة، التــي، كمــا رأينــا فــي درس يــوم أمــس، تُمثِّــل جنــراالت اإلســكندر 
األربعــة - أو ِمــن إحــدى الريــاح األربعــة. إنَّ الصيغــة اللغويــة لهــذه اآليــة فــي اللغــة األصليــة 
تُشــير إلــى أنَّ هــذا القــرن الصغيــر جــاء ِمــن إحــدى ريــاح الســماء األربعــة. وبمــا أنَّ هــذه 
القــوَّة تقــوم بعــد اإلمبراطوريــة اإلغريقيــة ومتفرعاتهــا، فالمفهــوم الشــائع هــو أنَّ هــذا القــرن 
هــو رومــا، أواًل وثنيــة ثــم بابويــة. »هــذا القــرن الصغيــر يُمثِّــل رومــا فــي كال وجهيهــا، الوثنــي 
ــارب  ــة، تُح ــة، اإلمبراطوري ــا الوثني ــا أو مرحلته ــا أواًل بوجهه ــال روم ــد رأى داني ــوي. لق والباب
الشــعب اليهــودي والمســيحيين األوائــل؛ وبعــد ذلــك بوجههــا أو مرحلتهــا البابويــة، اســتمراًرا 

إلــى أيامنــا هــذه وإلــى المســتقبل« )SDA Bible Commentary، vol. 4، صفحــة ٨٤١(.
ــو  ــًدا نح ــم ج ــا و«عظ ــرُّكًا أفقيً ــر أواًل تح ــرن الصغي ــذ الق ــي، اتَّخ ــص الكتاب ــب الن بحس
الجنــوب ونحــو الشــرق ونحــو فخــر األراضــي« )دانيــال ٨: ٩(. هــذه االتجاهــات الثالثــة تتوافــق 

مــع المناطــق الرئيســية الثالثــة التــي ســقطت تحــت ســيطرة رومــا الوثنيــة.
ــي  ــاعه الرأس ــإنَّ اتِّس ــا، ف ــي الرؤي ــي ف ــب الرئيس ــو الالع ــر ه ــرن الصغي ــح الق وإذ يُصب
ــع  ــر م ــكل كبي ــرن بش ــق الق ــدد، يتواف ــذا الص ــي ه ــا. ف ــا تفصيليً ــي انتباًه ــودي( ياُلق )العم
ــن فــي  ــن صغيري ــة: )١( كال القرني ــة التالي ــر المقارن ــال ٧، كمــا تُظه ــي داني ــر ف القــرن الصغي
ــال ٨:  ــال ٧: 20؛ داني ــا )داني ــان الحًق ــا يعظم ــال ٨: ٩(. )2( كالهم ــال ٧: ٨؛ داني ــة )داني البداي
٩(. )٣( كالهمــا قــوى اضطهــاد )دانيــال ٧: 2١، 2٥؛ دانيــال ٨: ١0، 2٤(. )٤( كالهمــا متعظِّمــان 
ــال ٨: ١0، ١١، 2٥(. )٥( كالهمــا يســتهدفان شــعب هللا  ــال ٧: ٨، 20، 2٥؛ داني فــان )داني وُمجدِّ
ــة  ــا األزمن ــاطهما حددته ــن نش ــب م ــا جوان ــا لهم ــال ٨: 2٤(. )٦( كالهم ــال ٧: 2٥؛ داني )داني
النبويــة )دانيــال ٧: 2٥؛ دانيــال ٨: ١٣، ١٤(. )٧( كالهمــا يمتــد إلــى وقــت النهايــة )دانيــال ٧: 
ــا فــوق الطبيعــة )دانيــال ٧: ١١، 2٦؛  2٥، 2٦؛ دانيــال ٨: ١٧، ١٩(. )٨( وكالهمــا يواجهــان خرابً
ــع  دانيــال ٨: 2٥(. أخيــرًا، بســبب أنَّ القــرن الصغيــر فــي دانيــال ٧ يُمثِّــل البابويــة، فــإنَّ التوسُّ
الرأســي )العمــودي( للقــرن الصغيــر فــي دانيــال ٨ يجــب أن يُمثِّــل القــوَّة ذاتهــا. وهكــذا، كمــا 
فــي دانيــال 2 ودانيــال ٧، فــإنَّ القــوة الرئيســية النهائيــة هــي رومــا، بوجهيهــا الوثنــي والبابــوي.
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٢٥ شباط )فرباير(        الثالثاء        

الهجوم على الَمْقِدس

اقرأ دانيال ٨: 1٠-12� أي نوع من األفعال يقوم به القرن الصغير ُهنا ويُصوَّر في الرؤيا؟ 

 

فـي دانيـال ٨: ١0، يُحـاول القـرن الصغيـر أن يُكـرر، علـى المسـتوى الروحـي، محـاوالت 
البنائيـن فـي بـرج بابـل )تكويـن ١١: ٤(. إنَّ المصطلحـات »جنـد« و«النجـوم« يُمكـن أن تُميِّـز 
شـعب هللا فـي العهـد القديـم. لقـد ُدِعـي شـعب إسـرائيل أجناد/جيـوش الـرب )خـروج ١2: 
٤١(. دانيـال أيًضـا يُصـوِّر شـعب هللا األمنـاء كالنجـوم المضيئـة )دانيـال ١2: ٣(. ِمـن الواضـح 
أنَّ هـذا ليـس هجوًمـا حرفيًـا )واقعيًـا( علـى أجنـاد السـماء، ولكنه اضطهـاد لشـعب هللا، الذين 
سـيرتهم »فـي السـماوات« )فيلبـي ٣: 20(. بالرغـم مـن أنَّ آالف المسـيحيين قد قتلـوا ِمن ِقبَل 
أباطـرة وثنييـن، إال أنَّ التركيـز اآلن هـو على األفعـال الرأسـية )العمودية( للقـرن الصغير. ولهذا 

فالتحقيـق النهائـي لهـذه النبـوة ال بـد أن يتَّصـل برومـا البابويـة وباضطهادهـا عبـر العصـور.
تتكلَّــم اآليــة فــي دانيــال ٨: ١١ أيًضــا عــن »رئيــس الجنــد« الــذي يأتــي ذكــره فــي أماكــن 
أخــرى مــن دانيــال كـــ »المســيح الرئيــس« )دانيــال ٩: 2٥(، »ميخائيــل رئيســكم« )دانيــال ١0: 
2١(، و »ميخائيــل الرئيــس العظيــم« )دانيــال ١2: ١(. ال أحــد ســوى يســوع المســيح يُمكــن أن 
ــر. إنَّ يســوع المســيح هــو رئيــس »الجنــد« المذكــور  ــه فــي هــذه التعابي يكــون الُمشــار إلي
ــا ورئيــس كهنتنــا فــي الســماء. ولذلــك، فالبابويــة والنظــام الدينــي الــذي تُمثِّلــه يحجــب  آنًف

ويُحــاول أن يحــل محــل الــدور الكهنوتــي ليســوع المســيح.
»المحرقــة الدائمــة«، فــي دانيــال ٨: ١١، هــي تذكيــر بمــا حــدث فــي الَمْقــِدس األرضــي 
ــفاعة.  لتحديــد الجوانــب المتنوعــة والمســتديمة للخدمــات الطقســية - شــاملة الذبائــح والشَّ
ــة  ــي خيم ــا ف ــع الخطاي ــل م ــم التعام ــاة ويت ــر للُخط ــات يُغّف ــذه الخدم ــالل ه ــن خ ــه م إنَّ
ــِدس الســماوي.  ــل خدمــة المســيح الشــفاعية فــي الَمْق االجتمــاع. هــذا النظــام األرضــي يُمثِّ
إًذا، وكمــا تُصــوِّر النبــوة، تســتبدل البابويــة شــفاعة المســيح بشــفاعة الكهنــة. وبواســطة عبــادة 
ُمزيَّفــة كهــذه، يســلب القــرن الصغيــر خدمــة المســيح الشــفاعية ويهــدم مقــدس المســيح.

ــو  ــه ه ــوع بأنَّ ــن يس ــال ٨: ١2(. يُعلِ ــح« )داني ــل ونج ــى األرض وفع ــق عل ــرح الح »فط
الحــق )إنجيــل يوحنــا ١٤: ٦( ويُشــير أيًضــا إلــى كلمــة هللا أنهــا حــق )إنجيــل يوحنــا ١٧: ١٧(. 
س إلــى لغــات النــاس، ووضعــت  بالنقيــض مــع ذلــك، حرَّمــت البابويــة ترجمــة الِكتَــاب الُمَقــدَّ
س تحــت ســلطة الكنيســة، وقامــت بوضــع التقاليــد إلــى جانــب الِكتَاب  تفســير الِكتـَـاب الُمَقــدَّ

س، كالقانــون األعلــى لإليمــان. ــاب الُمَقــدَّ س، وَوَضَعــت التقاليــد أعلــى مــن الِكتَ الُمَقــدَّ

ــة  ــة معرف ــة وقيم ــدى أهمي ــن م ــه هــذه الدراســة ع ــا ب ــذي يجــب أن تُخبرن ــا ال م
ــرية؟ ــد البش ــة بالتقالي ــي مقارن ــق الكتاب الح
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٢٦ شباط )فرباير(        األربعاء        

تبرئة الَمْقِدس

اقرأ دانيال ٨: 1٤� ماذا يحدث ُهنا؟

 

 

ــر للقــرن، صــدر اإلعــالن أنَّ الَمْقــِدس ســوف يتبــرَّأ. حتــى نفهــم هــذه  بعــد الهجــوم الُمدمِّ
الرســالة، علينــا أن نُبقــي فــي أذهاننــا بــأنَّ تبرئــة الَمْقــِدس المذكــورة فــي دانيــال ٨: ١٤ تتوافــق 
ــة تحــدث فــي  ــك الدينون ــال ٧: ٩-١٤. وحيــث أنَّ تل ــة الُمصــوَّر فــي داني مــع مشــهد الدينون
ــل  الســماء، فــال بــد أن يكــون الَمْقــِدس فــي الســماء أيًضــا. وهكــذا، بينمــا يُصــوِّر دانيــال ٧ تدخُّ
هللا فــي شــؤون البشــر وفــي عالقتــه معهــم مــن منظــور قضائــي، فــإنَّ دانيــال ٨ يصــف نفــس 

هــذا الحــدث ِمــن منظــور الَمْقــِدس.
ُصِنــع الَمْقــِدس األرضــي علــى نمــوذج مثيلــه الســماوي واســتُْخِدم إليضــاح المالمــح 
العريضــة لخطــة الخــالص. فــي كل يــوم يجلــب الخطــاة ذبائحهــم إلــى الَمْقــِدس، حيــث تُْغَفــْر 
للنــاس خطاياهــم الُمعتـَـرف بهــا كمــا تكــون الخطايــا، بمعنــى أن الخطايــا تُنقــل إلــى الَمْقــِدس. 
ــة  ــة دوري ــى عملي ــة إل ــك حاج ــت هنال ــك، كان ــا. لذل ــِدس ملوثًّ ــح الَمْق ــك، يُصب ــة لذل ونتيج
لة فيــه. كانــت تلــك العمليــة تُدعــى يــوم  للتطهيــر بقصــد تبرئــة الَمْقــِدس ِمــن الخطايــا الُمســجَّ

الكفــارة وتحــدث مــرَّة واحــدة فــي الســنة )انظــر الوييــن ١٦(.
ــة(؟ عــن طريــق التماثُــل )التشــابه(،  ــماوي إلــى تطهيــر )تَبْرِئ لمــاذا يحتــاج الَمْقــِدس السَّ
نســتطيع القــول بــأنَّ الخطايــا الُمعتــرف بهــا ألولئــك الذيــن قبلــوا يســوع قــد »انتقلــت« إلــى 
ــى  ــل إل ــا تنتق ــرف به ــا شــعب اســرائيل المعت ــت خطاي ــا كان ــا كم ــِدس الســماوي، تماًم الَمْق
ــات، رمــزًا  ــر مــن الحيوان ــح الكثي ــم ذب ــوم الكفــارة األرضــي، كان يت المقــدس األرضــي. فــي ي
لمــوت يســوع المســيح فــي المســتقبل، وهكــذا اســتطاع الخطــاة أن يقفــوا فــي يــوم الكفــارة.

ــِدس،  ــر الَمْق ــوم الكفــارة األرضــي عندمــا كان يتــم تطهي ــك فــي ي ــا كمــا حــدث ذل وتماًم
كــم بالحــري أكثــر فــي الَمْقــِدس الســماوي، حيــث دم المســيح وحــده يقــدر أن ينقذنــا مــن 
ــِدس ، الُمصــوَّر فــي دانيــال ٨: ١٤، هــو النظيــر الســماوي  الدينونــة؟ إنَّ تطهيــر )تبرئــة( الَمْق
للخدمــة األرضيــة، التــي رســالتها األساســية هــي: كُخطــاة، نحــن بحاجــة إلــى دم المســيا ليغفــر 

لنــا خطايانــا ويمكننــا مــن الوقــوف فــي الدينونــة.

اقــرأ عبرانييــن 9: 2٣-2٨� كيــف تكشــف هــذه اآليــات الخــالص الــذي لنــا فــي يســوع 
بواســطة تضحيتــه مــن أجلنا؟
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٢٧ شباط )فرباير(        الخميس        

الجدول الزمني للنبوات

ــم  ــاعدنا أن نفه ــف يس ــا، وكي ــِئل هن ــذي ُس ــؤال ال ــو الس ــا ه ــال ٨: 1٣� م ــرأ داني اق
ــة؟ ــة التالي ــي اآلي ــواب ف الج

 

ــه بعــد أن شــاهد  ــا أن نالحــظ أنَّ ــا ومســاًءا؟ أواًل، علين مــا هــو التوقيــت لـــ 2,٣00 صباًح
ــر،  ــرن الصغي ــه الق ــبَّب ب ــراب تس ــال وخ ــن أعم ــك م ــع ذل ــا تب ــس، وم ــش والتي ــال الكب داني
تتحــوَّل الرؤيــا إلــى ســؤال فــي دانيــال ٨: ١٣. هــذا الســؤال معنــي بشــكل خــاص بمــا ســيحدث 
ــك،  ــى ذل ــا بأكملهــا. باإلضافــة إل ة الرؤي ــدَّ ــى ُم ــة، باإلضافــة إل ــرة النبوي ــة تلــك الفت ــد نهاي عن
هــا دوام أفعــال القــرن الصغيــر ألن مصطلــح الرؤيــا يشــمل  مثــل هــذه المــدة ال يمكــن أن يحدَّ
ــرة  ــذه فت ــون ه ــد أن تك ــال ب ــك ف ــر، لذل ــرن الصغي ــال الق ــى أفع ــش حت ــن الكب ــيء م كل ش

طويلــة مــن الزمــن التاريخــي الواقعــي.
رَدًّا علـــى الســـؤال: »إلـــى متـــى الرؤيـــا« )الكبـــش ]مـــادي وفـــارس[، التيـــس ]اليونـــان[، 
ـــى  ـــر: »إل ـــماوي اآلخ ـــن الس ـــب الكائ ـــة[(، يُجي ـــة وبابوي ـــا، وثني ـــه ]روم ـــر وأفعال ـــرن الصغي الق
ـــابًقا،  ـــا س ـــا الحظن ـــال ٨: ١٤(. وكم ـــدس« )داني ـــرَّأ الق ـــاح ومســـاء، فَيَتَبَ ـــة صب ـــالث مئ ـــن وث ألفي
هـــذه الفتـــرة طويلـــة جـــًدا ألنهـــا تبـــدأ خـــالل زمـــن إمبراطوريـــة مـــادي وفـــارس وتمتـــد 
ـــج  ـــب منه ـــنين. بحس ـــة، آالف الس ـــة والبابوي ـــا الوثني ـــة وروم ـــة اليوناني ـــن اإلمبراطوري ـــر زم عب
المؤرخيـــن للتفســـير )انظـــر الـــدرس األول(، هـــذه الفتـــرة النبويـــة يجـــب احتســـابها علـــى 
ـــادل  ـــاح ومســـاء توافـــق أو تُع ـــأنَّ الــــ 2,٣00 صب أســـاس قاعـــدة اليـــوم - بســـنة، الـــذي يعنـــي ب
ـــن  ـــل م ـــر بقلي ـــاوي أكث ـــوم ستُس ـــت الــــ 2,٣00 ي ـــنة. وإال، كان ـــول 2,٣00 س ـــة بط ـــرة زمني فت
ـــا. إًذا،  ـــي الرؤي ـــكل األحـــداث ف ـــرة ُمســـتحيلة ل ـــة قصي ـــرة زمني ســـت ســـنوات فقـــط، وهـــي فت

ـــول.  ـــاري المفع ـــنة س ـــوم - بس ـــدأ الي ـــون مب ـــب أن يك يج
ــة،  ــا باحتســاب بدايــة هــذه الفتــرة الزمني ــر المعلومــات التــي تســمح لن ــال ٨ ال يوفِّ داني
التــي بالطبــع تمكننــا مــن تثبيــت نهايتهــا. ولكــن دانيــال ٩ يُعطينــا معلومــة أساســية )انظــر 

ــادم(. درس األســبوع الق

ل  س� تأمَّ الـــ 2,٣٠٠ ســنة لهــذه النبــوة تُشــكِّل أطــول فتــرة نبويــة فــي الِكَتــاب الُمَقــدَّ
فيهــا: 2,٣٠٠ ســنة! إنــه لوقــت طويــل، خاصــة بالمقارنــة مــع العمــر الــذي نعيشــه 
ــي  ــرَّبَّ وف ــِر ال ــم أن نْنَتِظ ــي تعلّ ــة أن تســاعدنا ف ــذه المقارن ــف يمكــن له اآلن� كي

ترقُّبنــا وتوقُّعنــا ألحــداث األيــام األخيــرة؟
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٢٨ شباط )فرباير(        الجمعة        

لمزيــد مــن الــدرس: فيمــا يلــي ُمخطــط يلخــص مــا درســناه حتــى اآلن بخصــوص 
ــِدس؟ ــة الَمْق ــك عــن تبرئ ــا ذل ــال 2، ٧، و٨. مــاذا يُخبرن ــك الُمصــوَّرة فــي داني ــع الممال تتاب

دانيال ٨دانيال ٧دانيال 2

_________بابلبابل

مادي وفارسمادي وفارسمادي وفارس

اليوناناليوناناليونان

روما الوثنيةروما الوثنيةروما الوثنية

روما البابويةروما البابويةروما البابوية
تبرئة الَمْقِدسدينونة في السماء_________

_________المجيء الثانيالمجيء الثاني

يمكننــا أن نــرى ُهنــا، بــأنَّ هنــاك تــواٍز بيــن األصحاحــات. ليــس فقــط أنَّ األمــم الُمصــوَّرة 
هــي فــي تــواٍز مــع بعضهــا البعــض، بــل أنَّ مشــهد الدينونــة فــي دانيــال ٧ - التــي تقــوم بعــد 
الـــ ١,2٦0 ســنة )٥٣٨ – ١٧٩٨ ميالديــة( لرومــا البابويــة، تتــوازى ُمباشــرة مــع تَبْرِئــة الَمْقــِدس، 
التــي وفًقــا لدانيــال ٨ تقــوم بعــد رومــا أيًضــا. باختصــار، هــذه الدينونــة الســماوية فــي دانيــال 
ــِدس فــي  ــة الَمْق ــل تَبْرِئ ــم - هــي ذات الشــيء مث ــة العال ــى نهاي ــة التــي تقــود إل ٧ - الدينون
ــن لنفــس الشــيء، وكالهمــا يظهــر بعــد  ــن مختلفي ــا تصوُّري ــا ُهن ــم إعطاؤن ــال ٨. وقــد ت داني

ة القــرن الصغيــر.  فتــرة الـــ ١,2٦0 ســنة مــن االضطهــاد الــذي ارتكبتــه قــوَّ

أسئلة للنقاش: 
1� كيــف يمكــن للُمخطــط أعــاله أن يُرينــا بــأنَّ تطهيــر الَمْقــِدس، مثــل الدينونــة فــي 
ة الـــ 1,26٠ ســنة للقــرن الصغيــر،  دانيــال ٧، يجــب أن يحــدث فــي فتــرة مــا بعــد نبــوَّ

ولكــن قبــل تأســيس ملكــوت هللا األبــدي؟
ــان  ــيء بالشــر� الحيوان ــف ومل ــخ كشــيء عني ر التاري ــوِّ ــال ٨ تُص ــوة داني 2� إنَّ نب
ــوة  ــال ٨: ٨-12(� ق ــر )داني ــا اآلخ ــالن أحدهم ــن، يُقاتِ ــى إمبراطوريتي ــزان إل يرم
القــرن الصغيــر التــي تقــوم بعدهمــا هــي قــوة عنيفــة وُمضطهــدة )دانيــال ٨: 2٣-

س ُهنــا أْن يبــذل أيَّــة محاولــة للتقليــل  	2(� وعلــى ذلــك، ال يُحــاول الِكَتــاب الُمَقــدَّ
مــن حقيقــة المعانــاة فــي هــذا العالــم� كيــف يجــب أن يســاعدنا هــذا علــى أن 

نثــق فــي هللا وفــي صالحــه رغــم حقيقــة الشــر الــذي نــراه مــن حولنــا؟
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* ٢٩ شباط )فرباير( - ٦آذار )مارس(    الدرس العارش    

ِمن االعتراف إلى التعزية

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: دانيــال ٩؛ إرميــا ٢٥: ١١، ١٢؛ إرميــا ٢٩: ١٠؛ ٢ملــوك ١٩: ١٥-

١٩؛ إنجيــل متــى ٥: ١٦؛ يعقــوب ٥: ١٦.

ر ِمن أجل نفسك  آية الحفظ: »يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد اصغ واصنع� ال تؤخِّ
يا إلهي، ألن اسمك ُدعي على مدينتك وعلى شعبك« )دانيال 9: 19(�

س. فــي اللحظــات  يحتــوي دانيــال ٩ علــى واحــدة مــن أعظــم الصلــوات فــي الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
الحرجــة ِمــن حياتــه، يلجــأ دانيــال إلــى الصــالة ليتمكَّــن مــن التَّعاُمــل مــع التحديــات الجاثمــة 
أمامــه. عندمــا كان دانيــال ورفاقــه علــى وشــك أن يُقتَلــوا بســبب ذلــك الحلــم الغامــض للملــك 
ــم  ــر الملكــي بتحري ــا صــدر األم ــال 2(. وعندم ــى هللا بالصــالة )داني ــي إل ــرَّب النب ــي، تق الوثن
ــة  ــه اليومي ــال فــي تقديــم صلوات ــر الملــك، اســتمر داني ــه آخــر غي ــم أي التمــاس ألي إل تقدي
باتِّجــاه أورشــليم )دانيــال ٦(. وهكــذا، إذ نســتعرض الصــالة فــي دانيــال ٩، دعونــا نتذكَّــر بــأنَّ 
رؤيــا الـــ 2,٣00 صبــاح ومســاء فــي دانيــال ٨ كان لهــا تأثيــرًا عميًقــا علــى النبــي. وعلــى الرغــم 
مــن أن مجمــل مالمــح تلــك النبــوة قــد تــمَّ تفســيرها، إال أنَّ دانيــال لــم يســتطع فهــم وإدراك 
الفتــرة الزمنيــة التــي نُِقلــت فــي الحــوار الــذي دار بيــن الكائنيــن الســماويين: »إلــى ألفيــن 
ــاح ٩،  ــي األصح ــط، ف ــال ٨: ١٤(. اآلن فق ــدس« )داني ــرَّأ الق ــاء فيتب ــاح ومس ــة صب ــالث مئ وث
اُعطــي النبــي مزيــًدا مــن النــور، وفــي هــذا الوقــت، أيًضــا، حــدث ذلــك اســتجابًة لصــالة حــارَّة.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم ٧آذار )مارس(. * نرجو التعمَّ



٧٠

١ آذار )مارس(        األحد        

محورية كلمة هللا

اقــرأ دانيــال 9: 1، 2� يقــول دانيــال »فهمــُت ِمــن الكتــب« النبــوة التــي يتدارســها بــكل 
س التــي يقصدهــا؟ عنايــة� مــا هــو الســفر أو أســفار الِكَتــاب الُمَقــدَّ

 

 

قــة لــرؤى هللا  إذ ننظــر إلــى هــذه الصــالة، يصبــح مــن الواضــح أنهــا تنبــع ِمــن دراســة ُمعمَّ
الســابقة لموســى واألنبيــاء. وبعــد أن تعلَّــم مــن ُدرج إرميــا بــأنَّ الفتــرة الزمنيــة لســبيه ســتدوم 
ــة  ــة التاريخي ــال األهمي ــَم داني ــا 2٩: ١0(، يَفِه ــا 2٥: ١١، ١2؛ إرمي ــر إرمي ــنة )انظ ــبعين س س

للحظــة التــي يعيــش فيهــا.
م هــذه الصــالة فــي ســنة ٥٣٩ ق. م.، الســنة  دعونــا نضــع فــي أذهاننــا بــأنَّ دانيــال يُقــدِّ
التــي حلَّــت فيهــا اإلمبراطوريــة الفارســية محــل بابــل. إًذا انقضــت حوالــي ســبعون ســنة منــذ 
ــيعود  ــا، س ــوة إرمي ــك، وبحســب نب ــى ذل ــكل. وعل ــر الهي ــليم ودمَّ ــر أورش ــزم نَبُوَخْذنَصَّ أن ه
شــعب هللا قريبًــا إلــى وطنهــم. ومــن شــديد ثقتــه بكلمــة هللا، يعــرف دانيــال بــأنَّ شــيئًا مهًمــا 
جــًدا وخطيــرًا ســيحدث لشــعبه، وبــأن الســبي فــي بابــل ســينتهي قريبًــا، تماًمــا كمــا وعــد هللا 

فــي كلمتــه، وســيعود اليهــود إلــى وطنهــم.
ــا  ــا مــدى خطــورة خطاي ــال أيًض ــه، أدرك داني ســة الُمتاحــة ل ــن دراســته لألســفار الُمَقدَّ ِم
ــة هــي إًذا، الســبي  ــة الحتمي ــاهلل؛ والنتيج ــم ب ــوا عالقته ــد، قطع ــم نقضــوا العه شــعبه. فألنه
ــات  ــٍم لألوق ــال بفه ــي زوَّدت داني ــن 2٦: ١٤-٤٥(. وهكــذا، فدراســة وحــي هللا هــي الت )الويي

ــة عــن الشــعب. ــى هللا نياب ــل إل ــى التَّوسُّ ــك أعطــاه شــعوًرا باإللحــاح عل وذل
ــدرس كلمــة هللا  ــم، نحــن بحاجــة ألن ن ــخ هــذا العال ــرة لتاري ــام األخي ــرب مــن األي إذ نقت
ــا  س فقــط يمكنــه أن يوفــر لن ــدَّ ــاب الُمَق ــن أي وقــت مضــى. الِكتَ ــر ِم ونعيــش بموجبهــا أكث
ســة عــن  ــا األســفار الُمَقدَّ ــى كل حــال، تخبرن ــه. وعل ــش في ــذي نعي ــم ال ــا للعال تفســيرًا موثًق
قصــة الصــراع العظيــم بيــن الخيــر والشــر، وبذلــك تكشــف بــأنَّ التاريــخ البشــري ســوف يُختتم 
س أكثــر، يــزداد فهمنــا  بإبــادة الشــر وتأســيس مملكــة هللا األبديــة. وكلمــا درســنا الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
ــم ال  ــا فــي وســط عال ــى أســباب رجائن ــة إل ــه، باإلضاف ــا في ــم ووضعن ــة الُمعاصــرة للعال للحال

م أي رجــاء. يُقــدِّ

س علــى أن نفهــم، إلــى درجــة مــا، عالًمــا هــو فــي  كيــف يُســاعدنا الِكَتــاب الُمَقــدَّ
حــد ذاتــه يمكــن أن يبــدو بــال معنــى علــى اإلطــالق؟



٧1

٢ آذار )مارس(        االثنني        

تضّرع )توّسل( ألجل الرحمة

م دانيال توسالته من أجل الرحمة؟ اقرأ دانيال 9: ٣-19� على أي أساس يُقدِّ

 

 

 

علينا أن نالحظ، بصورة خاصة، بضعة نقاط في هذه الصالة. 
أواًل، ال يوجــد فــي أي مــكان مــن صــالة دانيــال ســؤال ِمــن أي نــوع، يطلــب فيــه تفســيرًا 
للكــوارث التــي حلَّــت علــى الشــعب اليهــودي. ذلــك ألنــه يعــرف الســبب. بالفعــل، فُمجمــل 
أو ُمعظــم الصــالة تتكــون مــن ســرد دانيــال للســبب: »ومــا ســمعنا صــوت الــرب إلهنــا لنســلك 
فــي شــرائعه التــي جعلهــا أمامنــا عــن يــد عبيــده األنبيــاء« )دانيــال ٩: ١0(. آخــر مــرة تركنــا 
فيهــا دانيــال وهــو يعــرض حاجتــه لفهــم شــيء، كانــت فــي ختــام دانيــال ٨، عندمــا قــال إنــه 

ال يفهــم الرؤيــا الخاصــة بالـــ 2,٣00 صبــاح ومســاء )انظــر دانيــال ٨: 2٧(.
ــل لرحمــة هللا، لرضــا هللا ليغفــر لشــعبه  ــة هــي أنَّ هــذه الصــالة هــي توسُّ النقطــة الثاني
ــا  ــا قويً ــا إيضاًح ــرى ُهن ــى مــا، نحــن ن ــوا الشــر. وبمعن بالرغــم مــن أنهــم قــد أخطــأوا وعمل
لإلنجيــل، لشــعب خاطــئ ليــس لــه اســتحقاق فــي ذاتــه، ومــع ذلــك يطلــب الرحمــة التــي ال 
يســتحقها لمغفــرة لــم يكتســبها. أليــس هــذا مثــااًل لوضــع كّل واحــٍد منــا، شــخصيًا، أمــام هللا؟

اقـرأ دانيـال 9: 1٨، 19� أي سـبب آخـر أتـى بـه دانيال أمـام الرب من أجل أن يسـتجيب 
الـرب لصالته؟

 

 

ــل إلكــرام اســم هللا. أي أنَّ الصــالة لــم  كــر: التوسُّ جانــب آخــر مــن صــالة دانيــال يســتحق الذِّ
يكــن دافعهــا مصلحــة دانيــال الشــخصية أو مصالــح شــعبه، ولكنهــا ِمــن أجــل هللا )دانيــال ٩: 

ــالت ألن اســم هللا ســوف يُكــرّم. ١٧-١٩(. بكلمــات أخــرى، يجــب أن تُســتجاب التوسُّ

اقــرأ 2ملــوك 19: 	1-19� بأيــة طــرق تُماثِــل صــالة حزقيــا تلــك التــي لدانيــال؟ مــاذا 
ــد هللا؟ تقــول اآليــة فــي إنجيــل متــى 	: 16 عــن كيــف يمكننــا نحــن أيًضــا أن نُمجِّ



٧2

٣ آذار )مارس(        الثالثاء        

قيمة الشفاعة

ــد  ــن› ق ــا› و ›نح ــه ›لن ــال لقول ــرار داني ــة تك ــة حقيق ــا أهمي ــال 9: 	-1٣� م ــرأ داني اق
أخطأنــا، وبذلــك يشــمل نفســه فــي الخطايــا التــي انتهــت بتلــك الكــوارث علــى األمــة؟

 

 

ــة أخــرى يحتويهــا  ــواٍت شــفاعية هامَّ ــال هــي ُمجــرَّد واحــدة مــن بيــن صل إنَّ صــالة داني
س. مثــل هــذه الصلــوات تلمــس قلــب هللا، تُبِعــد الدينونــة وتجلــب الخــالص  ــاب الُمَقــدَّ الِكتَ
ــا،  ــة بأكمله ــة اليهودي ــى اســتعداٍد إلهــالك األم ــا كان هللا عل ــا. عندم ــا عنه مــن األعــداء عوًض
فصــالة موســى جعلــت هللا يصفــح عــن الشــعب )خــروج ٣2: ٧-١٤؛ العــدد ١٤: ١0-2٥(. حتــى 
عندمــا كان القحــط يوشــك علــى أن يلتهــم األرض، اســتجاب هللا لصــالة إيليــا وانهمــر المطــر 

ــوك ١٨(. ليُنعــش األرض )١مل
إذ نُصلـــي مـــن أجـــل أفـــراد العائلـــة واألصدقـــاء وأشـــخاص آخريـــن وحـــاالت أخـــرى، 
ـــل. أحيانًـــا قـــد يســـتدعي األمـــر وقتًـــا أطـــول  يســـتمع هللا إلـــى صلواتنـــا ويســـتطيع التَّدخُّ
ـــًدا احتياجـــات  ـــَس أب ـــن ين ـــأنَّ هللا ل ـــن ب ـــا أن نســـتريح مطمئني الســـتجابة الصـــالة، ولكـــن يمكنن

أبنائـــه )انظـــر يعقـــوب ٥: ١٦(.
فــي هــذه الحالــة، يلعــب دانيال دور شــفيع أو وســيط بيــن هللا والشــعب. ونتيجة لدراســته 
ى علــى  ســة، يُــدرك النبــي مقــدار مــا أصبحــت عليــه خطيئــة الشــعب إذ تعــدَّ لألســفار الُمَقدَّ
شــريعة هللا ورفــض ســماع إنذاراتــه. ومــن إدراكــه لحالتهــم الروحيــة اليائســة، يُصلِّــي دانيــال 
طالبًــا الشــفاء والعفــو والمغفــرة. لكــنَّ النبــي يضــم نفســه أيًضــا مــع شــعبه. إنَّ دانيــال يُمثِّــل، 
فــي بعــض النواحــي، دور المســيح كشــفيعنا )إنجيــل يوحنــا ١٧(. ولكــن، هنالــك فــرق جــذري: 
فالمســيح هــو بــدون خطيــة )عبرانييــن ٤: ١٥( وعلــى ذلــك فهــو ليــس بحاجــة لالعتــراف عــن 
خطيــة شــخصية أو لتقديــم ذبائــح طلبًــا لغفــران شــخصي )عبرانييــن ٧: 2٦، 2٧(. لكنَّــه يتَّحــد 
ــر  ــا لنصي ــة ألجلن ــة، خطي ــم يعــرف خطي ــذي ل ــه جعــل ال ــدة مــع الخطــاة: »ألن بطريقــة فري

نحــن بــر هللا فيــه« )2كورنثــوس ٥: 2١(.

س ونبيــل وجميــل فــي اإلنســان ثــم  »لــو أنــك جمعــت مًعــا كل مــا هــو صالــح ومقــدَّ
تقــدم الموضــوع إلــى مالئكــة هللا كالقيــام بجــزء مــن خــالص النفــس البشــرية أو فــي 
االســتحقاق، ســوف يرفــض العــرض ويُعتبــر خيانــة« )روح النبــوة، اإليمــان واألعمــال، 

صفحــة 2٤(� مــاذا تُعلِّمنــا هــذه الكلمــات عــن حاجتنــا لشــفيع يشــفع فينــا؟
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عمل المسيا
إنَّ صــالة دانيــال الشــفاعية تتنــاول أمريــن رئيســيين: خطايــا الشــعب وخــراب أورشــليم. 
وهكــذا، تتعامــل اســتجابة هللا مــع هذيــن الطلبيــن أو التوســلين. فمــن خــالل عمــل المســيا 
ــا  ــتجابة لهم ــت االس ــن تمَّ ــلين أو الطلبي ــنَّ التوس ــدس. ولك ــرأ الق ــداء الشــعب ويتب ــيتم ف س
بطــرق تخطَّــت األفــق التاريخــي الُمباشــر لدانيــال: فعمــل المســيا ســيكون لمنفعــة الجنــس 

ــه. البشــري بأكمل

ــرة الـــ ٧٠  ــه خــالل فت ــام ب ــن القي ــذي يتعيَّ ــال 9: 21-2٧� مــا هــو العمــل ال اقــرأ داني
ــك؟ ــام ذل ــه إتم ــذي يمكن ــاذا يســوع فقــط هــو ال أســبوًعا؟ لم

 

)١( »تكميــل المعصيــة«. الكلمــة األصليــة فــي اللغــة العبريــة لـــ ›المعصيــة› تُعطــي معنــى 
ــال 2٨: 2٤(. هــذه  ــاًل أمث ــة )مث ــة ضــد األعلــى منزل ــل األدنــى منزل ــن ِقبَ ــد ِم ي المتعمَّ التَّعــدِّ
ي الصــارخ ضــد هللا مــن ِقبَــل  س فيمــا يتعلــق بالتحــدِّ الكلمــة تظهــر أيًضــا فــي الِكتَــاب الُمَقــدَّ
البشــر )حزقيــال 2: ٣(. ولكــن، بواســطة دم يســوع، سيُســحق التمــرُّد ضــد هللا وســيُمَنح البشــر 

االســتحقاقات التــي تفيــض مــن الجلجثــة.
)2( »تتميــم الخطايــا«. كلمــة ›تتميــم› تحمــل معنــى ›ختــم› وتعنــي ُهنــا أنَّ الخطيــة قــد 
ــنَّ  ــر هللا، لك ــش حســب معايي ــس البشــري أن يعي ــم يســتطع الجن ــذ الســقوط، ل ــرَت. من ُغِف

ــا. المســيا ســيتولَّى أمــر ســقطاتنا وخطايان
ــح  ــه ســر أن يحــل كل المــلء، وأن يُصال ــس: »ألن في ــال بول ــا ق ــم«. كم ــارة اإلث )٣( »لكف
ــه، بواســطته، ســواء كان: مــا علــى األرض، أم مــا  ــح بــدم صليب ــاًل الُصل ــكل لنفســه، عاِم ــه ال ب
ــب هــذه  ــه أن يجل ــا، يســوع وحــده يمكن ــا أيًض ــي الســماوات« )كولوســي ١: ١٩، 20(. هن ف

ــة. الحقيق
ــا  ــك وهبن ــب وبذل ــى الصلي ــا عل ــيح مكانن ــذ المس ــد أخ ــدي«. لق ــر األب ــى بالب )٤( »ليؤت
ســة ألن نكــون ›متصالحيــن› مــع هللا. فقــط باإليمــان يمكننــا الحصــول علــى هــذا  الحالــة الُمَقدَّ

البــر الــذي يأتــي مــن هللا.
م المســيح نفســه كضحيَّــة، ُخِتَمــت نبــوات العهــد  )٥( »لختــم الرؤيــا والنبــوة«. عندمــا قــدَّ

قــت. ــت أو تحقَّ القديــم التــي أشــارت إلــى عملــه الكفــاري، بمعنــى أنهــا قــد تمَّ
ــَر هنــا ليــس شــخًصا بــل  )٦( »لَِمْســح قــدوس القدوســين«. قــدوس القدوســين الــذي ذُكِ
ــا. فالعبــارة تُشــير إلــى مســح الَمْقــِدس الســماوي حيــث ابتــدأ هنــاك المســيح خدمتــه  مكانً

ــة )عبرانييــن ٨: ١(. الشــفاعية كرئيــس الكهن
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التقويم النبوي
في نهاية رؤيا الـ 2,٣00 صباح ومساء، ُذِهل النبي ألنه لم يستطع أن يفهمها )دانيال ٨: 2٧(. 
بعد ذلك بعشر سنوات، جاء جبرائيل ليساعد دانيال في فهم الرؤيا )دانيال ٩: 2٣(. هذه الرؤيا 
األخيرة تُزوِّد المعلومات الناقصة )الغائبة( وتكشف بأنَّ عمل المسيا يجب أن يتم قُرب نهاية 
فترة السبعين أسبوًعا. وبحسب مبدأ أو قاعدة اليوم-سنة ومسار األحداث المنبئ عنها، يجب 
أن تُفَهم فترة السبعين أسبوًعا على أنها ٤٩0 سنة. ونقطة بداية هذه الفترة الزمنية هي خروج 
األمر بتجديد وإعادة بناء أورشليم )دانيال ٩: 2٥(. هذا األمر الذي أصدره الملك أرتحشستا سنة 
٤٥٧ ق. م. َسَمَح لليهود تحت قيادة عزرا بإعادة بناء أورشليم )عزرا ٧(. وبحسب النص الكتابي، 
»قُِضيَت« أو »قُِطَعت« السبعون أسبوًعا. وهذا يُشير إلى أنَّ فترة الـ ٤٩0 سنة قد قُطعت ِمن 
فترة زمنية أطول، أي من فترة الـ 2,٣00 سنة المحددة في األصحاح ٨. ندرك من ذلك أن الـ 

2,٣00 سنة والـ ٤٩0 سنة يجب أن يكون لهما نفس نقطة البداية، أي سنة ٤٥٧ ق. م.
نبــوة الســبعين أســبوًعا تنقســم إلــى ثالثــة أقســام: ســبعة أســابيع، اثنــان وســتون أســبوًعا، 

واألســبوع الســبعين.
الســبعة أســابيع )٤٩ســنة( تُشــير علــى األرجــح إلــى الفتــرة التــي ســتُبنى خاللهــا أورشــليم. 
بعــد هــذه الســبعة أســابيع، ســيكون هنالــك اثنــان وســتون أســبوًعا )٤٣٤ ســنة( تقــود إلــى 
ــال ٩: 2٥(. وهكــذا ٤٨٣ ســنة بعــد قــرار أرتحشســتا، أي فــي ســنة  »المســيح الرئيــس« )داني

2٧م.، اعتمــد يســوع المســيح وُمســح ِمــن الــروح القــدس لخدمتــه كمســيّا.
ــة أخــرى: )١( »يُقطــع المســيح« )دانيــال  أثنــاء األســبوع الســبعين، ســتحدث أحــداث هامَّ
ــن فــي  ــًدا مــع كثيري ــت )المســيح( عه ــى مــوت المســيح. )2( »ويُثبِّ ــير إل ــذي يُش ٩: 2٦(، ال
ــل  ــوع والرس ــة بيس ــة الخاص ــالة والمأموري ــي الرس ــذه ه ــال ٩: 2٧(. ه ــد« )داني ــبوع واح أس
ــي وســط  ــر مــن 2٧-٣٤م. )٣( »وف ــك خــالل الـــ »أســبوع« األخي ــة. حــدث ذل ــة اليهودي لألم
األســبوع يُبطــل الذبيحــة والتقدمــة« )دانيــال ٩: 2٧(. ثــالث ســنوات ونصــف بعــد معموديتــه 
)أي فــي منتصــف األســبوع(، يُبطــل يســوع نظــام الذبائــح بمعنــى أنــه لــم يعــد لذلــك النظــام 
أي مغــزى نبــوي بعــد - وذلــك بتقديــم نفســه كالذبيحــة النهائيــة والكاملــة للعهــد الجديــد، 
وبهــذا أبطَــل الحاجــة ألي ذبائــح حيوانيــة أخــرى. األســبوع األخيــر مــن نبــوة الـــ ٧0 أســبوًعا 
ــى  ــس إل ــل تصــل لي ــالة اإلنجي ــدأت رس ــا استشــهد اســتفانوس وابت ــى ســنة ٣٤م.، عندم ينته

اليهــود فقــط بــل إلــى األمــم أيًضــا.

ــرأ عــن  ــم والوعــد بالمســيا، نق ــى وســط الرجــاء العظي ــال 9: 2٤-2٧� حت ــرأ داني اق
ُعنــف، وحــروب، وخــراب� كيــف يمكــن لهــذا أن يُعــزز ضماننــا بأنَّــه وســط كــوارث 

الحيــاة، يبقــى الرجــاء موجــوًدا؟
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لمزيد من الدرس: فيما يلي جدواًل يشرح كيف أنَّ نبوة الـ ٧0 أسبوًعا في دانيال ٩: 2٤-
2٧ ترتبط وتُشكِّل نقطة البداية لنبوة الـ 2,٣00 سنة في دانيال ٨: ١٤. إذا احتسبت 2,٣00 سنة 
ِمن سنة ٤٥٧ ق. م. )مع تذكُّر حذف السنة غير الموجودة، السنة صفر(، تحصل على ١٨٤٤؛ أو، 
إذا احتسبت الـ ١,٨١0 سنوات المتبقية من ٣٤م. )2,٣00 ناقص الـ ٤٩0 سنة األولى(، ستصل 
إلى ١٨٤٤ أيًضا. وهكذا، فإنَّ تبرأة القدس في دانيال ٨: ١٤ يُمكن أن تظهر بأنها تبدأ في ١٨٤٤.

الحــظ أيًضــا كيــف أنَّ تاريــخ الـــ ١٨٤٤ يتــالءم مــع مــا رأينــاه فــي دانيــال ٧ ودانيــال  ٨. 
أي أنَّ الدينونــة فــي دانيــال ٧، التــي هــي ذات الشــيء كتبــرأة القــدس فــي دانيــال ٨ )انظــر 
دروس آخــر أســبوعين(، تحــدث بعــد الـــ ١,2٦0 ســنة لالضطهــاد )دانيــال ٧: 2٥( ومــع ذلــك 

قبــل مجــيء يســوع وتأســيس مملكتــه األبديــة.
]ضع خريطة نبوة الـ 2,٣00 سنة متضمنة المعلومات التالية[.

١٨٤٤ م.٣٤ م.٤٥٧ ق.م.
١٨١0 سنة٤٩0 سنة

نبوة الـ 2,٣٠٠ سنة

أسئلة للنقاش
1� قال العلماء وبحق، أنَّ نبوة الـ 2,٣٠٠ يوم ونبوة الـ ٧٠ أسبوًعا هما في الحقيقة نبوة 

واحدة� لماذا قالوا ذلك؟ أي بُرهان يمكنك أن تجده لتدعم هذا االدِّعاء؟

2� مـاذا نتعلـم مـن صـالة دانيـال الشـفاعية والـذي يمكـن أن يُسـاعدنا فـي حيـاة 
الشـفاعية؟ صالتنـا 

٣� إنَّ تضحيـة المسـيح مـن أجلنـا هـي رجاؤنـا الوحيـد� كيـف يجـب أن يسـاعد هذا 
فـي إبقائنـا متواضعيـن، واألهم مـن ذلك، وجعلنـا ُمحبِّين أكثر وُمسـامحين لآلخرين؟ 

مـا الـذي تقولـه اآليات فـي إنجيل لوقـا ٧: ٤٠-٤٧ لنـا جميًعا؟

ســة لصــالة دانيــال ورجائــه� فبعــد كل  ٤� انظــر إلــى مــدى محوريــة األســفار الُمَقدَّ
بــت أراضيهــم،  ــمَّ ســبي الشــعب، وخرِّ شــيء، انهزمــت األمــة بطريقــة وحشــية، وت
ــه علــى الرغــم مــن كل هــذا،  ــرت عاصمتهــم� ومــع ذلــك كان لديــه الرجــاء أن وُدمِّ
ســيرجع الشــعب إلــى أرضهــم� ِمــن أيــن كان يمكــن أن يحصــل علــى هــذا الرجــاء 
نــة فيــه؟ مــاذا يجــب أن يخبرنــا هــذا  س ووعــود هللا الُمدوَّ ســوى مــن الِكَتــاب الُمَقــدَّ
عــن الرجــاء الــذي يمكــن أن يكــون لنــا نحــن أيًضــا مــن المواعيــد فــي كلمــة هللا؟



٧6

* ٧-١٣آذار )مارس(    الدرس الحادي عرش    

من المعركة إلى االنتصار

السبت بعد الظهر
المراجـع األسـبوعية: أفسـس ٦: ١٢؛ دانيـال ١٠؛ عزرا ٤: ١-٥؛ يشـوع ٥: ١٣-١٥؛ رؤيا 

يوحنـا ١: ١٢-١٨؛ كولوسـي ٢: ١٥؛ رومية ٨: ٣٧-٣٩.

« )دانيال 1٠: 19(� د� تقوَّ آية الحفظ: »ال تخف أيها الرجل المحبوب، سالم لك� تشدَّ

م األصحــاح ١0 مــن دانيــال الرؤيــا الختاميــة لدانيــال، التــي تســتمر فــي األصحاحيــن  يُقــدِّ
١١ و١2. فــي البدايــة، تــمَّ إعالُمنــا بــأن هــذه الرؤيــا تتعلَّــق بـــ ›بصــراع عظيــم‹ )دانيــال ١0: ١(. 
فبينمــا يضيــف دانيــال ١١ بعــض التفاصيــل عــن هــذا الصــراع، فــإنَّ دانيــال ١0 يُظهــر أبعــاده 
ــات  ــع صراع ــة، تندل ــارك األرضي ــات أو المع ــاهد الصراع ــف مش ــه خل ــف أنَّ ــة ويكش الروحي
ــي، فنحــن  ــه حينمــا نُصلِّ روحيــة علــى مســتوى كونــي. وإذ نــدرس هــذا األصحــاح، ســنرى أنَّ
ــنا  ــا لس ــة. ولكنن ــات عميق ــا تداعي ــة له ــي بطريق ــراع الكون ــذا الص ــي ه ــتبك ف ــارك ونش نُش
لوحدنــا فــي صراعاتنــا؛ فيســوع يُشــارك فــي المعركــة، ضــد الشــيطان، نيابــة عنَّــا. ســنتعلَّم أنَّ 
المعركــة النهائيــة التــي نشــتبك بهــا ليســت ضــد قــوى بشــرية أرضيــة ولكــن ضــد قــوى الظالم.

ــر الرســول بولــس عنهــا بعــد قــرون مــن زمــن دانيــال: »فــإنَّ مصارعتنــا ليســت  وكمــا عبَّ
هــر،  مــع دم ولحــم، بــل مــع الرؤســاء، مــع الســالطين، مــع والة العالــم علــى ظلمــة هــذا الدَّ
مــع أجنــاد الشــر الروحيــة فــي الســماويات« )أفســس ٦: ١2(. فــي النهايــة، نجاحنــا فــي الصراع 

يعتمــد ويســتند علــى يســوع المســيح، الــذي هــو وحــده هــزم الشــيطان علــى الصليــب.

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ١٤ آذار )مارس(.



٧٧

* ٧-١٣آذار )مارس(    الدرس الحادي عرش    

من المعركة إلى االنتصار

السبت بعد الظهر
المراجـع األسـبوعية: أفسـس ٦: ١٢؛ دانيـال ١٠؛ عزرا ٤: ١-٥؛ يشـوع ٥: ١٣-١٥؛ رؤيا 

يوحنـا ١: ١٢-١٨؛ كولوسـي ٢: ١٥؛ رومية ٨: ٣٧-٣٩.

« )دانيال 1٠: 19(� د� تقوَّ آية الحفظ: »ال تخف أيها الرجل المحبوب، سالم لك� تشدَّ

م األصحــاح ١0 مــن دانيــال الرؤيــا الختاميــة لدانيــال، التــي تســتمر فــي األصحاحيــن  يُقــدِّ
١١ و١2. فــي البدايــة، تــمَّ إعالُمنــا بــأن هــذه الرؤيــا تتعلَّــق بـــ ›بصــراع عظيــم‹ )دانيــال ١0: ١(. 
فبينمــا يضيــف دانيــال ١١ بعــض التفاصيــل عــن هــذا الصــراع، فــإنَّ دانيــال ١0 يُظهــر أبعــاده 
ــات  ــع صراع ــة، تندل ــارك األرضي ــات أو المع ــاهد الصراع ــف مش ــه خل ــف أنَّ ــة ويكش الروحي
ــي، فنحــن  ــه حينمــا نُصلِّ روحيــة علــى مســتوى كونــي. وإذ نــدرس هــذا األصحــاح، ســنرى أنَّ
ــنا  ــا لس ــة. ولكنن ــات عميق ــا تداعي ــة له ــي بطريق ــراع الكون ــذا الص ــي ه ــتبك ف ــارك ونش نُش
لوحدنــا فــي صراعاتنــا؛ فيســوع يُشــارك فــي المعركــة، ضــد الشــيطان، نيابــة عنَّــا. ســنتعلَّم أنَّ 
المعركــة النهائيــة التــي نشــتبك بهــا ليســت ضــد قــوى بشــرية أرضيــة ولكــن ضــد قــوى الظالم.

ــر الرســول بولــس عنهــا بعــد قــرون مــن زمــن دانيــال: »فــإنَّ مصارعتنــا ليســت  وكمــا عبَّ
هــر،  مــع دم ولحــم، بــل مــع الرؤســاء، مــع الســالطين، مــع والة العالــم علــى ظلمــة هــذا الدَّ
مــع أجنــاد الشــر الروحيــة فــي الســماويات« )أفســس ٦: ١2(. فــي النهايــة، نجاحنــا فــي الصراع 

يعتمــد ويســتند علــى يســوع المســيح، الــذي هــو وحــده هــزم الشــيطان علــى الصليــب.

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ١٤ آذار )مارس(.

٨ آذار )مارس(        األحد        

الصوم والصالة، مرَّة أخرى

اقرأ دانيال 1٠: 1-٣� مرَّة أخرى، ما الذي يفعله دانيال؟

 

ـح بـأنَّ صالة  ال يُفِصـح دانيـال عـن أسـباب تمديـده فتـرة نوحـه )حزنـه(. ولكـن ِمـن الُمرجَّ
شـفاعية حـارَّة كتلـك كان دافعهـا هـو حالـة اليهـود، الذيـن عـادوا للتو مـن بابل إلى فلسـطين.

اقرأ عزرا ٤: 1-	� ما هي التحديات التي يواجهها اليهود حال عودتهم؟

 

نحــن نعلــم ِمــن عــزرا ٤: ١-٥ أنَّ اليهــود، فــي هــذا الوقــت، واجهــوا ُمقاومــة شــديدة فــي 
ــي  ــالط الملك ــى الب ــة إل ــر كاذب ــث الســامريون بتقاري ــكل. إذ بع ــاء الهي ــادة بن ــم إع محاولته
ع دانيــال  الفارســي، ُمحرِّضيــن الملــك علــى إيقــاف عمــل البنــاء. فــي وجــه أزمــاٍت كهــذه، تضــرَّ
ع حتــى يُؤثِّــر هللا علــى كــورش ليســمح باســتمرار  أمــام هللا، علــى مــدى ثالثــة أســابيع، تضــرَّ

عمــل البنــاء.
ــل  ــر بنفســه ب ــة التســعين ســنة. هــو ال يُفكِّ ــال قُراب ــة، كان ُعمــر داني ــي هــذه المرحل ف
بشــعبه والتَّحديــات التــي تواجههــم. ويُثابــر فــي الصــالة علــى مــدى ثالثــة أســابيع كاملــة قبــل 
أن يتلقــى أيَّــة اســتجابة ِمــن هللا. فــي غضــون هــذا الوقــت، يتبــع النبــي نظاًمــا غذائيًــا بســيطًا 
جــًدا، ممتنًعــا عــن األطعمــة الشــهيَّة الدســمة. غيــر عابــئ كليًــا براحتــه الشــخصية أو مظهــره، 
لكنــه معنــي جــًدا بصالــح إخوتــه اليهــود فــي أورشــليم الذيــن هــم علــى بُعــد آالف األميــال.

إذ ننظــر إلــى حيــاة الصــالة لدانيــال، نتعلَّــم بعــض الــدروس القيِّمــة. أواًل، علينــا أن نُثابــر 
فــي الصــالة، حتــى عندمــا ال تُســتجاب تضرعاتنــا أو توســالتنا فــي الحــال. ثانيًــا، علينــا أن نُكرِّس 
ــز بخصــوص الصــالة الشــفاعية.  ــا للصــالة ِمــن أجــل اآلخريــن. هنالــك شــيء خــاص وُمميَّ وقتً
ــا صلَّــى ألجــل أصحابــه« )أيــوب ٤2: ١0(. ثالثـًـا، الصالة  تذكَّــر بــأنَّ الــرب: »ردَّ… ســبي أيــوب لمَّ
تدعــو هللا ليفعــل شــيئًا ملموًســا وحقيقيًــا. فدعونــا نُصلــي دائًمــا، كل أنــواع الصــالة. فــي وجــه 
التجــارب التــي ال تحتمــل، المشــاكل العويصــة، والتَّحديــات الغامــرة، دعونــا نأخــذ أحمالنــا إلــى 

هللا بالصــالة )أفســس ٦: ١٨(.

اقــرأ دانيــال 1٠: 12� مــاذا تُخبرنــا هــذه اآليــة عــن الصــالة كاختبــار هــادف يدفــع 
هللا ليفعــل شــيًئا، بــداًل مــن أن تكــون ُمجــرَّد اختبــار ذاتــي يجعلنــا نشــعر بأننــا فــي 

وفــاق مــع هللا؟



٧٨

٩ آذار )مارس(        االثنني        

رؤيا للرئيس

اقرأ دانيال 1٠: ٤-9� ما الذي يحدث لدانيال ُهنا؟

 

ــل الجــالل الغامــر لمــا رآه. ذلــك  كمــا يصــف دانيــال اختبــاره، فإننــا بالــكاد نســتطيع تخيُّ
الظهــور البشــري )دانيــال ١0: ٥، ٦( يرجــع إلــى »ابــن اإلنســان« الُمصــوَّر فــي رؤيــا الدينونــة 
الســماوية )دانيــال ٧: ١٣(. ثيابــه الكتَّانيــة تذكيــر بالمالبــس الكهنوتيــة )الوييــن ١٦: ٤(، مظهــر 
شــبَّه هــذه الشــخصية البــارزة بـــ »رئيــس الُجنــد« الُمصــوَّر فــي ارتبــاط مــع الَمْقــِدس الســماوي 
ــة.  ــة الملوكي ــى الهيب ــٍز عل ــة ورم ــي كعالم ــزي الكهنوت ــرن بال ــا يقت ــب أيًض ــال ٨(. الذه )داني
ــن  ــوِّره ككائ ــار، والنحــاس، والصــوت القــوي يُص ــرق، والن ــرًا، تشــبيه هــذه الشــخصية بالب أخي
ــذه  ــكرية. ه ــة والعس ــة والملوكي ــات الكهنوتي ــب الصف ــخص ُوِه ــذا ش ــة. ه ــارق للطبيع خ
الشــخصية تُظِهــر أيًضــا تشــابهات ُمثيــرة لإلعجــاب مــع الكائــن الســماوي الــذي ظهــر ليشــوع 
ــد  ــا، رأى يشــوع »رئيــس جن قُبيــل المعركــة ضــد أريحــا )يشــوع ٥: ١٣، ١٤(. فــي تلــك الرؤي
ــة  ــس الكلم ــس‹ هــي نف ــى ›رئي ــا إل ــة ُهن ــة الُمترجم ــة العبري ــر أنَّ الكلم ــن الُمثي ــرب«. م ال
ــرب  ــة أق ــال ١0: 2١. ولكــن ُمقارن ــي داني ــل ف ــى ميخائي ــس‹ باإلشــارة إل ــى ›رئي ــة إل الُمترجم

ــى رؤيــا عــن الــرَّب الُمقــام فــي يــوم الســبت. تحــدث بيــن دانيــال ويوحنــا، الــذي تلقَّ

ــال 1٠  ــي داني ــن هللا ف ــال الب ــا داني ــن رؤي ــا بي ــي نجده ــابه الت ــه التش ــي أوج ــا ه م
والــرؤى األخــرى فــي يشــوع 	: 1٣-	1 ورؤيــا يوحنــا 1: 12-1٨؟

 

ــقط  ــه يس ــال نفس ــوا، وداني ــدوا وهرب ــه ارتع ــوا مع ــن كان ــك الذي ــال، أولئ ــب داني بحس
إلــى األرض ضعيًفــا وواهًنــا. إنَّ حضــور هللا، بــكل بســاطة، يغمــره. ومــع ذلــك، فمهمــا كانــت 
ــخ. بالفعــل، إذ  ــي التاري ــأن هللا هــو الُمتســلِّط ف ــر ب ــال تظه ــا داني ــإنَّ رؤي ــة، ف ــه اآلنيَّ مخاوف
ــي  ــذ زمــن النب ــخ البشــري من ــا للتاري ــال ُمخططً ــح داني ــأنَّ هللا يمن ــا، ســنرى ب تنكشــف الرؤي

ــال ١2(. ــال ١١ وداني ــوت هللا )داني ــيس ملك ــى تأس وإل

إذا كان الــرب يســتطيع أن يتحكَّــم فــي التاريــخ البشــري، كمــا رأينــا مــرَّة بعــد مــرَّة 
فــي دانيــال، مــا الــذي يســتطيع هللا أن يفعلــه فــي حيــاة كل واحــٍد منــا؟
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المالك يلمس دانيال

اقرأ دانيال 1٠: 1٠-19� ماذا يحدث لدانيال في كل مرة يلمسه المالك فيها؟

 

 

 

إذ غمــره بهــاء النــور اإللهــي، يســقط النبــي علــى األرض. بعــد ذلــك يظهــر مــالك ليلمســه 
ويُقّويــه. ونحــن عندمــا نقــرأ القصــة، ناُلحــظ بــأنَّ المــالك يلمــس دانيــال ثــالث مــرَّات.

اللمســة األولــى مكَّنــت النبــي ِمــن الوقــوف وســماع كلمــات التعزيــة اآلتيــة مــن الســماء: 
ام  »ال تخــف يــا دانيــال، ألنــه مــن اليــوم األول الــذي جعلــت قلبــك للفهــم وإلذالل نفســك قـُـدَّ
ــال حرَّكــت  ــال ١0: ١2(. إنَّ صــالة داني ــا أتيــت ألجــل كالمــك« )داني إلهــك، ســمع كالمــك وأن
الســماء. بالنســبة لنــا، يأتــي هــذا كضمــان بــأنَّ هللا يُصغــي لصلواتنــا، وذلــك طمأنــة عظيمــة 

لنــا فــي أوقــات الِمَحــن.
اللمســة الثانيــة مكَّنــت دانيــال مــن الــكالم. يســكب النبــي كلماتــه أمــام الــرب، ُمعبِّــرًا عــن 
مشــاعره بالخــوف واالنفعــال: »يــا ســيدي، بالرؤيــا انقلبــت علــى أوجاعــي، فمــا ضبطــت قــوة. 
فكيــف يســتطيع عبــد ســيدي هــذا أن يتكلَّــم مــع ســيدي هــذا وأنــا فحــااًل لــم تثبــت فــيَّ قــوة 
ــا أن  ــا فقــط؛ هــو يريدن ــم معن ــال ١0: ١٦، ١٧(. إًذا، هللا ال يتكلَّ ــق فــي نســمة« )داني ــم تب ول

نفتــح أفواهنــا حتــى يمكننــا أن نُخبــره عــن مشــاعرنا، واحتياجاتنــا، وتطلعاتنــا.
ة. إذ يـُـدرك دانيــال ضعفــه، يلمســه المــالك ويقّويــه ويُطمئنــه  اللمســة الثالثــة منحتــه قُــوَّ
« )دانيــال ١0: ١٩(. تذكَّــر  د. تقــوَّ بســالم هللا: »ال تخــف أيهــا الرجــل المحبــوب، ســالم لــك. تشــدَّ
ــم.  ــة والفه ــى يمنحــه الفطن ــه، حت ــال اســتجابة لصالت ــى داني ــد اُرســل إل ــأنَّ المــالك كان ق ب
ــال  ــة داني ــا تقوي ــا المقصــود منه ــال ١١ ســتكون الرؤي ــة فــي داني ــا التالي ــى آخــر، الرؤي بمعن
وتشــجيعه اســتجابة لنوحــه )حزنــه( وتأملــه فــي حالــة أورشــليم الحاضــرة. بوقــوف هللا إلــى 
جانبنــا، إًذا، يمكــن أن يكــون لنــا ســالم حتــى حيــن نواجــه الِمَحــن. فلمســته المحبــة تمكننــا 

مــن النظــر إلــى المســتقبل بعيــن الرجــاء.

ــاة  ــالك الحي ــي مس ــير ف ــن نس ــًدا ونح ــا ج ــة من ــماء قريب ــون الس ــن أن تك »يُمك
ــا  ــرت فيه ــال، صفحــة ٣٨(� كــم مــن مــرة فكَّ ــوة، مشــتى األجي ــة« )روح النب العادي
بمــدى ُقــرب ارتبــاط الســماء بــاألرض؟ كيــف يمكنــك أن تعيــش بشــكل ُمختلــف إذا 

ــا فــي قلبــك وفــي عقلــك؟ ــا دائًم مــا أبقيــت هــذا الحــق حًي
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صراع عظيم

اقرأ دانيال 1٠: 2٠، 21� ما الذي كُِشَف لدانيال ُهنا؟

 

يزيــح رســول الســماء الســتار جانبًــا ويكشــف لدانيــال الحــرب الكونيــة التــي تحــدث وراء 
ــن الســماء  ــة بي ــدأت معركــة روحي ــي، ب ــال يُصلِّ ــدأ داني ــخ البشــري. فحالمــا ب مشــاهد التاري
ــاء  ــود اســتكمال بن ــرس ليســمح لليه ــك الف ــع مل ــدأت الصــراع م ــات ســماوية ب واألرض. كائن
ــًكا  ، مل الهيــكل. نحــن نعلــم ِمــن افتتاحيــة دانيــال ١0 بــأنَّ ملــك الفــرس هــو كــورش. ولكــنَّ
ــة ضــدَّ كائــن ســماوي.  بشــريًا منفــرًدا بنفســه ال يســتطيع أن يُقــِدم علــى مقاومــة ذات أهميَّ
يشــير هــذا إلــى أنَّ وراء الملــك البشــري يقــف عميــل روحــي يُحــرِّض كــورش علــى إيقــاف 

اليهــود إلعــادة بنــاء الهيــكل.
ــوة  ــك صــور الشــيطان، الق ــا مل ــل فيه ــي يُمثِّ ــال 2٨، الت ــة ظهــرت فــي حزقي ــة مماثل حال
الروحيــة وراء الملــك البشــري لتلــك المدينــة. وعلــى ذلــك، ال يجــب أن يكــون ُمســتغربًا بــأن 
ــأن  ــر ب ــه. هــذا يُظِه ــه، يشــمل الشــيطان ومالئكت ملــك الفــرس، الــذي يأتــي ميخائيــل ليُحارب
المقاومــة البشــرية إلعــادة بنــاء الهيــكل فــي أورشــليم لهــا نظيــر ُمقابــل فــي العالــم الروحــي.

اقرأ دانيال 1٠، 1٣� أي نوع ِمن المعارك تمَّ وصفه ُهنا؟

 

»وفيمــا كان الشــيطان يُحــاول التأثيــر علــى الســلطات العليــا فــي مملكــة مــادي وفــارس 
إلشــعال نــار ســخطهم علــى شــعب هللا ومجافاتهــم، كان المالئكــة يعملــون فــي صالــح 
المســبيين. كان صراًعــا أهتــّم بــه كل ســكان الســماء إذ أرانــا النبــي دانيــال لمحــة مــن هــذا 
ــر وقــوات الشــر. فقــد ظــل جبرائيــل يُصــارع ضــدَّ قــوات  ــاد الخي النضــال الرهيــب بيــن أجن
ــل  ــى عقــل كــورش، وقب ــرت عل ــي أثَّ ــة القــوات الت ــة محــاواًل إعاق ــة أســابيع كامل الظــالم ثالث
نهايــة الصــراع أتــى المســيح نفســه لنجــدة جبرائيــل. وأعلــن المــالك جبرائيــل قائــاًل: ›ورئيــس 
ــل واحــد مــن الرؤســاء  ــا وهــوذا ميخائي ــي واحــًدا وعشــرين يوًم ــارس وقــف مقابل مملكــة ف
األوليــن جــاء إلعانتــي وأنــا أبقيــت هنــاك عنــد ملــوك فــارس› )دانيــال ١0: ١٣(. وقــد ُعِمــَل كل 
مــا أمكــن للســماء أن تفعلــه ألجــل شــعب هللا، فتــمَّ النصــر أخيــرًا. وأوقفــت قــوات العــدو عنــد 
هــا كل أيــام كــورش وكل أيــام ابنــه قمبيــز الــذي ملــك حوالــي ســبع ســنوات ونصــف« )روح  حدِّ

ــاء والملــوك، صفحــة ٤٦٦-٤٦٧(. النبــوة، األنبي
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رئيس ُمنتصر
اة »ابــن  الشــخصية األكثــر أهميــة وبــروزًا فــي ســفر دانيــال هــو الشــخصية الُمســمَّ
ــو  ــمه ه ــرًا أن اس ــا أخي ــال ٨: ١١(. عرفن ــد« )داني ــس الجن ــال ٧: ١٣( أو »رئي ــان« )داني اإلنس
ميخائيــل )دانيــال ١0: ١2(، الــذي معنــاه »َمــن هــو مثــل هللا؟« لقــد جــاء إلعانــة جبرائيــل فــي 
الصــراع مــع ملــك الفــرس )دانيــال ١0: ١٣(. يُشــير المــالك إلــى هــذا الكائــن الســماوي علــى 
أنــه »ميخائيــل رئيســكم« )دانيــال ١0: 2١(، أي رئيــس شــعب هللا. يظهــر ميخائيــل الحًقــا فــي 
ــم ِمــن ســفر يهــوذا العــدد ٩  ســفر دانيــال كـــ الــذي يقــوم لشــعب هللا )دانيــال ١2: ١(. نتعلَّ
بــأنَّ ميخائيــل يُدعــى أيًضــا رئيــس المالئكــة، يُحــارب ضــدَّ الشــيطان ويُقيــم موســى مــن بيــن 
األمــوات. رؤيــا يوحنــا ١2: ٧ يكشــف بــأنَّ ميخائيــل يقــف كقائــد لجيــش الســماء، الــذي يهــزم 
الشــيطان ومالئكتــه الســاقطين. إًذا فميخائيــل ال بــد أن يكــون هــو يســوع المســيح. وكمــا كان 
لإلمبراطوريــة الفارســية قائــد أعلــى، وقــوة روحيــة تقــف وراء قائدهــا البشــري، فهكــذا شــعب 
م ليحــارب وينتصــر فــي الحــرب الكونيــة  هللا لديــه فــي ميخائيــل قائدهــم األعلــى، الــذي يتقــدَّ

نيابــة عنهــم.

اقرأ كولوسي 2: 	1� كيف أحرز يسوع االنتصار في الصراع الكوني؟

 

إذ نواجـه قـوَّات الشـر، يمكـن أن يكـون لنـا إيمـان فـي يسـوع بطلنـا. فقـد هزم الشـيطان 
فـي بدايـة خدمتـه العامـة. وخـالل حياتـه األرضيـة، هـزم الشـيطان فـي البريـة حينمـا هوِجـم 
بالتجـارب، وتصـارع مـع الشـياطين، وأطلـق النـاس أحـراًرا مـن قـوَّة الظلمـة. إنَّ يسـوع ينتصـر 
م  علـى الشـر حتـى عندمـا تنكَّـر الشـر وراء محاولـة بطـرس فـي أن يثنـي يسـوع عـن أن يتقـدَّ
ث يسـوع عن موته الوشـيك كمعركة، سـتُتوَّج  نحـو الجلجثـة. فـي كلماتـه األخيرة لتالميذه، تحدَّ
ـق علـى الشـيطان: »اآلن دينونة هذا العالـم. اآلن يُطرح رئيس هـذا العالم خارًجا.  بانتصـار ُمحقَّ

وأنـا إن ارتفعـت عـن األرض أجـذب إلـيَّ الجميـع« )إنجيـل يوحنـا ١2: ٣١، ٣2(.
أحيانًــا ننظــر حولنــا، فتبــدو األشــياء فــي غايــة الســوء بالفعــل. العنــف، الفجــور، الفســاد، 
ــن كل  ــية م ــا بوحش ــم، يهاجمن ــن دٍم ولح ــس ِم ــدو، لي ــكان. ع ــي كل م ــد ف ــراض توج واألم
جانــب. ولكــن مهمــا كانــت صعوبــة المعــارك علينــا أن نُحــارب، ويســوع يُحــارب لنــا ويقــف 

ــِدس الســماوي. ــا فــي الَمْق كرئيســنا ورئيــس كهنتن

اقــرأ روميــة ٨: ٣٧-٣9� كيــف يمكننــا أن نجعــل مــن الوعــد بأننــا منتصــرون اختبــاًرا 
حقيقًيــا فــي حياتنــا المســيحية الخاصــة؟



٨2

١٣ آذار )مارس(        الجمعة        

لمزيـد ِمـن الـدرس: »ظـلَّ جبرائيـل يُصـارع ضـد قـوات الظـالم ثالثـة أسـابيع كاملـة 
رت علـى عقـل كـورش… وقـد ُعِمـَل كل مـا أمكـن للسـماء أن  محـاواًل إعاقـة القـوات التـي أثَـّ
ها كل أيـام كورش  تفعلـه ألجـل شـعب هللا، فتـّم النصـر أخيـرًا. وأوقفـت قـوات العـدو عنـد حدِّ

وكل أيـام ابنـه قمبيـز« )روح النبـوة، األنبيـاء والملـوك، صفحـة ٤٦٧(.
»أي تكريــم عظيــم اُظهــر لدانيــال ِمــن جــالل الســماء! فهــو يُقــوِّي عبــده الُمرتعــد ويؤكِّــد 
لــه بــأنَّ صالتــه قــد ُســِمعت فــي الســماء. واســتجابة لتلــك التوســالت الحــارة، اُرِســل المــالك 
جبرائيــل ليؤثــر فــي قلــب الملــك الفارســي. كان الملــك قــد قــاوم تأثيــر روح هللا خالل األســابيع 
ــال يصــوم ويصلــي، لكــنَّ رئيــس الســماء، رئيــس المالئكــة، ميخائيــل،  ــة بينمــا كان داني الثالث
اُرســل ليُحــوِّل قلــب ذلــك الملــك العنيــد ليتَّخــذ قــرارات حاســمة اســتجابة لصــالة دانيــال.« 

ــوة، The Sanctified life، صفحــة ٥١(. )روح النب

أسئلة للنقاش
ــخ المســيحي الكتشــاف هــذا  ــا لســنا الشــعب األول فــي التاري 1� بالرغــم مــن أنن
الحــق، فإننــا كأدفنتســت ســبتيين، نحــن نؤيــد بقــوة موضــوع »الصــراع العظيــم«، أو 
الفكــرة بــأنَّ الكــون بأكملــه هــو جــزء مــن ملحمــة صــراع بيــن المســيح والشــيطان� 
ونحــن نؤمــن أنَّ كل فــرد مــن الجنــس البشــري هــو، فــي الحقيقــة، مشــارك )معنــي( 
فــي هــذا الصــراع� آخــرون، حتــى النــاس العلمانييــن، يتحدثــون عــن حقيقــة نــوع 
مــن المعــارك التــي ننغمــس فيهــا جميًعــا� مــاذا كان اختبــارك الشــخصي فــي الصــراع 
العظيــم؟ كيــف رأيتــه يُْســَتْعلَن فــي حياتــك الخاصــة؟ مــا الــذي تعلمتــه يمكــن أن 

يســاعد اآلخريــن فــي صراعاتهــم أيًضــا؟

ــتعملها  ــي يس ــة الت ــكرية الصارخ ــورة العس ــظ الص ــس 6: 1٠-1٨� الح ــرأ أفس 2� اق
ــم؟ ــي الصــراع العظي ــا ف ــا هن ــت لن ــة« اُعطي ــة »تعليمــات للمعرك ــس� أي بول

ــال بـــ  ــى داني ــال 9: 2٣( يُدع ــر داني ــة )انظ ــرة الثاني ــال 1٠: 11، للم ــي داني ٣� ف
ــا ذلــك االرتبــاط الوثيــق، حتــى االرتبــاط العاطفــي، بيــن  »المحبــوب«� مــاذا يُخبرن
الســماء واألرض؟ فكِّــر فــي مــدى االختــالف الجــذري بيــن هــذه الحقيقــة مقارنــة مــع 
مــه لنــا منظــور  وجهــة النظــر اإللحاديــة للكثيــر مــن العالــم الحديــث� أي رجــاء يُقدِّ

س، كمــا هــو واضــح مــن هــذه اإلشــارة إلــى دانيــال؟ الِكَتــاب الُمَقــدَّ

* ١٤-٢٠ آذار )مارس(    الدرس الثاين عرش    

 من الشمال والجنوب إلى
 األرض البهيَّة

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: دانيــال ١١؛ دانيــال ٨: ٣-٨، ٢٠-٢٢؛ إشــعياء ٤٦: ٩، ١٠؛ دانيــال 

٨: ٩، ٢٣؛ إنجيــل متــى ٢٧: ٣٣-٥٠.

آيـة الحفـظ: »وبعـض الفاهميـن يعثـرون امتحانًـا لهم للتطهيـر وللتبييـض إلى وقت 
النهايـة� ألنـه بعـد إلى الميعـاد« )دانيـال 11: 	٣(�

إذ نحــن نبــدأ هــذا األصحــاح الصعــب، يجــب فــي البدايــة إبــراز بعــض النقــاط: أواًل، أن 
دانيــال ١١ يقــف متوازيًــا بشــكل إجمالــي مــع الخطــوط النبويــة الســابقة فــي ســفر دانيــال. 
فكمــا فــي األصحاحــات 2، ٧، ٨ و٩، تمتــد الرســالة النبويــة ِمــن أيــام النبــي حتــى نهايــة الزمــن. 
ــا، كل ُمخطــط  ــر شــعب هللا. ثالثً ــا تقه ــا م ــوى غالبً ــة، ِق ــوى العالمي ــع للِق ــا، يحــدث تتاب ثانيً
ــر التمثــال؛ فــي دانيــال ٧، ابــن  نبــوي يبلــغ ذروتــه بنهايــة ســعيدة. فــي دانيــال 2، الحجــر يُدمِّ
اإلنســان يأخــذ المملكــة؛ وفــي دانيــال ٨ و٩، يتبــرَّأ القــدس الســماوي بواســطة عمــل المســيا.

ــش مصيرهــم  ــرْس ويناق ــوك الُف ــدأ بمل ــية. أواًل، يب ــاط أساس ــالث نق ــع ث ــاح ١١ يتب األصح
ــا، يتــم وصــف معــارك  س. ثانيً وزمــن النهايــة، عندمــا يهاجــم ملــك الشــمال جبــل هللا الُمقــدَّ
ــم  ــا، يُخت ــى شــعب هللا. ثالثً ــة تأثيرهــا عل ــوب وكيفي ــك الجن ــك الشــمال ومل ــن مل ــة بي ُمتتالي
األصحــاح بنهايــة ســعيدة إذ يُواِجــه ملــك الشــمال نهايتــه عنــد »جبــل بهــاء القــدس« )دانيــال 

ــة. ــة الشــر وتأســيس مملكــة هللا األبدي ــة تُشــير إلــى نهاي ١١: ٤٥(. هــذه الخاتمــة اإليجابي

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٢١آذار )مارس(.
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* ١٤-٢٠ آذار )مارس(    الدرس الثاين عرش    

 من الشمال والجنوب إلى
 األرض البهيَّة

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: دانيــال ١١؛ دانيــال ٨: ٣-٨، ٢٠-٢٢؛ إشــعياء ٤٦: ٩، ١٠؛ دانيــال 

٨: ٩، ٢٣؛ إنجيــل متــى ٢٧: ٣٣-٥٠.

آيـة الحفـظ: »وبعـض الفاهميـن يعثـرون امتحانًـا لهم للتطهيـر وللتبييـض إلى وقت 
النهايـة� ألنـه بعـد إلى الميعـاد« )دانيـال 11: 	٣(�

إذ نحــن نبــدأ هــذا األصحــاح الصعــب، يجــب فــي البدايــة إبــراز بعــض النقــاط: أواًل، أن 
دانيــال ١١ يقــف متوازيًــا بشــكل إجمالــي مــع الخطــوط النبويــة الســابقة فــي ســفر دانيــال. 
فكمــا فــي األصحاحــات 2، ٧، ٨ و٩، تمتــد الرســالة النبويــة ِمــن أيــام النبــي حتــى نهايــة الزمــن. 
ــا، كل ُمخطــط  ــر شــعب هللا. ثالثً ــا تقه ــا م ــوى غالبً ــة، ِق ــوى العالمي ــع للِق ــا، يحــدث تتاب ثانيً
ــر التمثــال؛ فــي دانيــال ٧، ابــن  نبــوي يبلــغ ذروتــه بنهايــة ســعيدة. فــي دانيــال 2، الحجــر يُدمِّ
اإلنســان يأخــذ المملكــة؛ وفــي دانيــال ٨ و٩، يتبــرَّأ القــدس الســماوي بواســطة عمــل المســيا.

ــش مصيرهــم  ــرْس ويناق ــوك الُف ــدأ بمل ــية. أواًل، يب ــاط أساس ــالث نق ــع ث ــاح ١١ يتب األصح
ــا، يتــم وصــف معــارك  س. ثانيً وزمــن النهايــة، عندمــا يهاجــم ملــك الشــمال جبــل هللا الُمقــدَّ
ــم  ــا، يُخت ــى شــعب هللا. ثالثً ــة تأثيرهــا عل ــوب وكيفي ــك الجن ــك الشــمال ومل ــن مل ــة بي ُمتتالي
األصحــاح بنهايــة ســعيدة إذ يُواِجــه ملــك الشــمال نهايتــه عنــد »جبــل بهــاء القــدس« )دانيــال 

ــة. ــة الشــر وتأســيس مملكــة هللا األبدي ــة تُشــير إلــى نهاي ١١: ٤٥(. هــذه الخاتمــة اإليجابي

* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٢١آذار )مارس(.



٨٤

١٥ آذار )مارس(        األحد        

نبوات عن فارس واليونان

اقــرأ دانيــال 11: 1-٤� مــا الــذي نــراه ُهنــا الــذي يُذكِّرنــا ببعــض النبــوات الســابقة التــي 
رأيناهــا فــي ســفر دانيــال؟

 

يُخبــر جبرائيــل دانيــال بــأنَّ ملــوكًا ثالثــة يقومــون أيًضــا ِمــن فــارس. وســيتبعهم ملــك رابــع، 
الــذي ســيكون األغنــى بيــن الجميــع وسيســتفز اليونانييــن. بعــد أرتحشســتا، تتابــع ملــوك ثالثــة 
ــف )٥22  ــز )٥٣0-٥22 ق. م.(، ســمردس المزيَّ ــارس: قمبي ــالد ف ــى ب فــي فــرض ســيطرتهم عل
ق. م.(، وداريــوس األول )٥22-٤٨٦ ق. م.(. الملــك الرابــع هــو أرتحشســتا، المذكــور فــي ســفر 
إســتير باســم أحشــويروش. كان غنيًــا جــًدا )إســتير ١: ١-٧( وقــاد جيًشــا عظيًمــا لغــزو اليونــان، 
تــه، فقــد تــمَّ صــّده بواســطة قُــوَّة أصغــر مــن الجنــود  كمــا جــاء فــي النبــوة. ولكــن، رغــم قوَّ

اليونانييــن البواســل.
ــار الــذي يقــوم فــي  ــر كـــ الملــك الجبَّ ليــس مــن الصعــب التَّعــرُّف علــى اإلســكندر األكب
دانيــال ١١: ٣، والــذي يُصبــح الحاكــم الُمطلــق للعالــم القديــم. لقــد مــات فــي ســن الثانيــة 
والثالثيــن دون أن يتــرك وراءه وريثًــا ليحكــم اإلمبراطوريــة. وهكــذا انقســمت المملكــة بيــن 
ــَم  ــوس األول َحَك ــن، بطليم ــن النهري ــا بي ــالد م ــَم ســوريا وب ــة: ســلوقس َحَك ــه األربع جنراالت
مصــر، ليســيماخوس َحَكــَم ليديــا وأيونيــا وأجــزاء أخــرى مــن آســيا الصغــرى، وكســندر حكــم 

ــان. ــا واليون مقدوني

قــارن دانيــال 11: 2-٤ مــع دانيــال ٨: ٣-٨، 2٠-22� كيــف تُســاعد هــذه اآليــات مجتمعــة 
ة المقصــودة ُهنا؟ فــي تحديــد اإلســكندر كالُقــوَّ

 

مــاذا يمكننــا أن نتعلمــه ِمــن تشــكيلة األســماء والتواريــخ واألماكــن واألحــداث التاريخيــة 
ــي. إنَّ  ــول اإلله ــطة الرس ــا بواس ــئ به ــا أنب ــت كم ق ــد تحقَّ ــوة ق ــم أنَّ النب ــذه؟ أواًل، نتعلَّ ه
كلمــة هللا لــن تســقط أبــًدا. ثانيًــا، هللا هــو رب التاريــخ. قــد يكــون لدينــا االنطبــاع بــأنَّ تتابــع 
القــوى السياســية، والقــادة أو الحــكام، والممالــك تدفعهــا طموحــات األباطــرة والدكتاتورييــن 
س يكشــف بــأنَّ هللا هــو  ــدَّ ــاب الُمَق والسياســيين مــن ُمختلــف الرُّتَــب العســكرية. لكــنَّ الِكتَ
ــة وســيُحرِّك دوالب )َعَجلــة( التاريــخ حســب هدفــه وقصــده اإللهــي، الــذي  فــي ســيطرة تامَّ

ســيقود فــي النهايــة إلــى إزالــة الشــر وتأســيس مملكــة هللا األبديــة.



٨	

١٦ آذار )مارس(        االثنني        

نبوات عن سوريا ومصر

اقرأ دانيال 11: 	-1٤� ما الذي يُكَْشف ُهنا؟

 

عنــد مــوت اإلســكندر األكبــر، انقســمت اإلمبراطوريــة اليونانيــة الشاســعة بيــن جنراالتــه 
األربعــة. اثنــان منهــم - ســلوقس فــي ســوريا )شــمااًل( وبطليمــوس فــي مصــر )جنوبـًـا( - نجحــا 

فــي تأســيس أســرتين حاكمتيــن تقاتــل الواحــدة منهمــا األخــرى للســيطرة علــى البــالد.
ــك  ــن مل ــي دارت بي ــأنَّ الحــروب الت ــون ب س يفهم ــدَّ ــاب الُمَق ــن دارســي الِكتَ ــة م الغالبي
الشــمال وملــك الجنــوب التــي تــمَّ التنبــؤ عنهــا فــي دانيــال ١١: ٥-١٤:٥ تُشــير إلــى المعــارك 
العديــدة التــي شــملت هاتيــن األســرتين الحاكمتيــن. بحســب النبــوة، جــرت محاولــة لتوحيــد 
ــال  ــاًل )داني ــدوم طوي ــن ي ــك التحالــف ل ــزواج، ولكــن ذل ــق ال ــن عــن طري األســرتين الحاكمتي
ــد  ــوس )2٦١-2٤٦ ق. م.( حفي ــي ثي ــأنَّ أنتيخــوس الثان ــة ب ــا المصــادر التاريخي ١١: ٦(. تُعلُِمن
ــوس.  ــي فيالدلف ــوس الثان ــري، بطليم ــك المص ــة المل ــس، ابن ــن برني ــزوج م ــلينوس األول، ت س
لكــن، تلــك االتفاقيــة لــم تــدم، واســتؤنَِفت الصراعــات التــي شــملت شــعب هللا بشــكل مباشــر. 
وهكــذا، يتنــاول األصحــاح ١١ مــن دانيــال بعــض األحــداث الهامــة التــي ســتمس حيــاة شــعب 

هللا خــالل العصــور التــي ســتلي مغــادرة النبــي للمشــهد.
ـــل األوان كل هـــذه  ـــرب قب ـــي، لمـــاذا يكشـــف ال مجـــدًدا، نســـتطيع أن نطـــرح الســـؤال التال
ـــى  ـــلط عل ـــض للتس ـــا البع ـــل بعضه ـــك تُقاتِ ـــمل ممال ـــي تش ـــروب الت ـــة بالح ـــل الخاص التفاصي
ـــك،  ـــعب هللا. ولذل ـــى ش ـــر عل ـــروب تؤثِّ ـــذه الح ـــيط: ه ـــبب بس ـــم. الس ـــن العال ـــزء م ـــك الج ذل
ـــة.  ـــنوات الُمقبل ـــي الس ـــعبه ف ـــيواجهها ش ـــي س ـــرة الت ـــات الكثي ـــبًقا التحدي ـــرب ُمس ـــن ال يُعل
أيًضـــا، هللا هـــو ربُّ التاريـــخ، وإذ نحـــن نقـــارن الســـجل النبـــوي مـــع األحـــداث التاريخيـــة، 
ـــذي  ـــا. إنَّ هللا ال ـــئ به ـــا أنب ـــت كم ق ـــد تحقَّ ـــة ق ـــة النبوي ـــدًدا أنَّ الكلم ـــرى مج ـــتطيع أن ن نس
ـــو هللا  ـــض ه ـــا البع ـــل بعضه ـــي تقات ـــة الت ـــتية اليوناني ـــك الهلنس ـــذه الممال ـــات ه ـــيء بتقلب ينب
ـــَع  ـــا ُصِن ـــم، ليـــس صنًم ـــه عظي ـــه إل ـــا. إن ـــا وإيمانن ـــه يســـتحق ثقتن ـــذي يعـــرف المســـتقبل. إنَّ ال
ـــه  ـــه ال يقـــود فقـــط مســـار األحـــداث التاريخيـــة، لكنـــه أيًضـــا يوجِّ ـــل ُمخيِّلـــة إنســـان. إنَّ ِمـــن ِقبَ

ـــك. ـــه بذل ـــمحنا ل ـــن س ـــا إذا نح ـــود حياتن ويق

اقــرأ إشــعياء ٤6: 9، 1٠� كــم مــن التعاليــم الالهوتيــة المســيحية األساســية موجــودة 
فــي هاتيــن اآليتيــن، وأي رجــاء عظيــم يمكننــا أن نأخــذ منهمــا؟ فكِّــر في كم ســتكون 

اآليــة 1٠ ُمخيفــة لــو أنَّ هللا لــم يكــن رحيًمــا ومحًبــا بــل ُمنتقًمــا�



٨6

١٧ آذار )مارس(       الثالثاء        

روما ورئيس العهد

اقــرأ دانيــال 11: 16-2٨� رغــم صعوبــة النــص، مــا هــي الصــور التــي يمكنــك أن تجدهــا 
والتــي ظهــرت فــي أماكــن أخــرى مــن ســفر دانيــال؟

 

إنَّ تَّحــوُّل الِقــوى مــن ملــوك الهلنســتية اليونانيــة إلــى رومــا الوثنيــة يبــدو بأنَّــه قــد ُصــوِّر 
فــي دانيــال ١١: ١٦ »واآلتــي عليــه يفعــل كإرادتــه وليــس َمــن يَقــف أمامــه ويقــوم فــي األرض 
البهيــة وهــي بالتمــام بيــده«. األرض البهيــة هــي أورشــليم، منطقــة كان اإلســرائيليون القدمــاء 
ــة.  ــا الوثني ــي روم ــة ه ــك المنطق ــى تل ــيطر عل ــي تُس ــدة الت ــوة الجدي ــا، والق ــون فيه يُقيم
ــع األفقــي للقــرن الصغيــر، الــذي يصــل إلــى فخــر  نفــس هــذا الحــدث ُممثَّــل أيًضــا فــي التوسُّ
ة الُمســيطرة علــى العالــم عنــد هــذه  األراضــي )دانيــال ٨: ٩(. وهكــذا يبــدو واضًحــا أن القــوَّ

النقطــة هــي رومــا الوثنيــة.
ــن  ــاًل، »َم ــم هــذا اإلدراك. فمث ــي تدع ــص الكتاب ــي الن ــة ف ــل اإلضافي ــك بعــض الدالئ هنال
يعبــر جابــي الجزيــة« أي الــذي يفــرض ضرائــب، ال بــد أنــه يُشــير إلــى أغســطس قيصــر. ففــي 
عهــده ولــد يســوع، ورحــل يوســف ومريــم إلــى بيــت لحــم لالكتتــاب )دانيــال ١١: 20(. كذلــك، 
ــم شــخص آخــر »ُمْحتََقــر« )حقيــر، دنــيء( )دانيــال  وحســب النبــوة، ســيأتي بعــد هــذا الحاكِ
١١: 2١(. وكمــا يُظِهــر التاريــخ، فــإنَّ مــن أتــى بعــد أغســطس قيصــر هــو تيبريــوس، وهــو ابــن 

ُمتبنَّــى ألغســطس. ُعــرَِف عــن تيبريــوس بأنــه كان شــخًصا غريــب األطــوار ودنــيء.
ــوس »ينكســر«  ــه خــالل ُحكــم تيبري س، أن ــدَّ ــاب الُمَق ــص الِكتَ ــة، حســب ن ــر أهمي واألكث
أمامــه »رئيــس العهــد« )دانيــال ١١: 22(. هــذا يُشــير بوضــوح إلــى صلــب المســيح، ويدعــى 
أيًضــا »المســيح الرئيــس« )دانيــال ٩: 2٥؛ انظــر أيًضــا إنجيــل متــى 2٧: ٣٣-٥0(، إذ يُحَكــم عليــه 
بالمــوت خــالل ُحكــم تيبريــوس. اإلشــارة إلــى يســوع ُهنــا بأنــه »رئيــس العهــد« هــو مؤشــر 
قــوي يُســاعد فــي كشــف تدفــق أحــداث التاريــخ، ُمعطيًــا القــارئ مــرة أخــرى داللــة قويــة عــن 
ســابق علــم ومعرفــة هللا. لقــد كان هللا صادقـًـا فــي كل مــا جــاء قبــاًل فــي هــذه النبــوات، ولذلــك 

يمكننــا بــكل تأكيــد أن نثــق بــه وبمــا يقــول بأنَّــه ســيحدث فــي المســتقبل.

حتــى وســط كل األحــداث السياســية والتاريخيــة، كََشــَف النــص عــن يســوع 
الناصــري، »رئيــس العهــد«� كيــف يُســاعد هــذا فــي إظهــار أنَّــه رغــم كل االضطرابــات 

ــة؟ س ــفار الُمَقدَّ ــي األس ــا ف ــوع محوريً ــى يس ــية، يبق ــائس السياس س والدَّ



٨٧

١٨ آذار )مارس(        األربعاء        

السلطة التالية

اقرأ دانيال 11: 29-٣9� ما هي هذه السلطة أو القوة التي تقوم بعد روما الوثنية؟

 

ــام  ــذا النظ ــم أنَّ ه ــد. رغ ــلطة جدي ــام س ــى نظ ــال ١١: 2٩-٣٩ إل ــي داني ــات ف ــير اآلي تُش
يقــف باســتمرارية مــع إمبراطوريــة رومــا الوثنيــة ويــرث بعــض صفــات ســابقتها، إال أنــه فــي 
ــي »ولكــن ال يكــون  ــص الكتاب ــول الن ــب. يق ــي بعــض الجوان ــا ف ــدو ُمختلًف ــت يب نفــس الوق
ــلطة  ــرف كُس ــه يتص ــد بأنَّ ــك، نج ــن ذل ــد م ــر أبع ــال ١١: 2٩(. وإذ ننظ ــر كاألول« )داني اآلخ
دينيــة. وهــو يهــدف أساًســا إلــى مهاجمــة هللا وشــعبه. دعونــا ننظــر إلــى بعــض األفعــال التــي 

ارتكبهــا هــذا الملــك.
أواًل، ســوف »يغتــاظ علــى العهــد المقــدس« )دانيــال ١١: ٣0(. ال بــد أنَّ هــذا يُشــير إلــى 

عهــد هللا للخــالص، الــذي يقاومــه هــذا الملــك.
ــس الَمْقــِدس« »وتنــزع المحرقــة الدائمــة« )دانيــال  ثانيًــا، هــذا الملــك ســيُخرج قـُـوَّات »تُنجِّ
ــر »هــدم مســكن مقدســه« وأبطــل  ــأنَّ القــرن الصغي ــال ٨ ب ــي داني ــا ف ١١: ٣١(. لقــد الحظن
ــه هجــوم روحــي ضــدَّ  ــى أن ــم هــذا عل ــال ٨: ١١(. يجــب أن يُفه ــة« )داني ــة الدائم »المحرق

خدمــة المســيح فــي الَمْقــِدس الســماوي.
ــي  ــِدس، تضــع هــذه الســلطة »الرجــس المخــرب« ف ــى الَمْق ــه عل ــا، كنتيجــة لهجوم ثالثً
هيــكل هللا. إنَّ التعبيــر المــوازي »معصيــة الخــراب« يُشــير إلــى أعمــال اإللحــاد والتمــرُّد مــن 

ــال ٨: ١٣(. ــر )داني ــل القــرن الصغي ِقب
رابًعــا، هــذه الســلطة تضطهــد شــعب هللا: »بعــض الفاهميــن يعثــرون امتحانًــا لهــم 
للتطهيــر وللتبييــض إلــى وقــت النهايــة. ألنــه بعــد إلــى ميعــاد« )دانيــال ١١: ٣٥(. يُذكِّرنــا هــذا 
بالقــرن الصغيــر، الــذي »طــرح بعًضــا مــن الجنــد والنجــوم إلــى األرض وداســهم« )دانيــال ٨: 

ــال ٧: 2٥(. ــع داني ــارن م ١0( )ق
خامًســا، هــذا الملــك ســوف »يرتفــع ويتعظَّــم علــى كل إلــه، ويتكلــم بأمــور عجيبــة علــى 
إلــه اآللهــة« )دانيــال ١١: ٣٦(. وال غرابــة أنَّ القــرن الصغيــر أيًضــا »يتكلــم بعظائــم« )دانيــال 

٧: ٨(، حتــى أنــه »يتكلــم بــكالم ضــد العلــي« )دانيــال ٧: 2٥(.

ــال ٧  ــي داني ــاه ف ــا قرأن ــار م ــن باعتب ــرى، ولك ــض التشــابهات األخ ــر بع ــن ِذكْ يمك
ودانيــال ٨، َمــن هــي هــذه الســلطة، ومــا مــدى األهميــة بالنســبة لنــا، رغــم 

الضغوطــات االجتماعيــة، أن نظــل ثابتيــن فــي تحديدنــا ومعرفتنــا لهــا؟
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١٩ آذار )مارس(        الخميس        

األحداث األخيرة

اقرأ دانيال 11: ٤٠-	٤� ما الذي حدث ُهنا؟

 

العبارات التالية تُساعدنا على فهم هذا النص:
وقــت النهايــة: إنَّ تعبيــر »وقــت النهايــة« يظهــر فقــط فــي دانيــال )دانيــال ٨: ١٧؛ دانيــال 
ــص نبــوات دانيــال نجــد أنَّ وقــت النهايــة يمتــد مــن  ١١: ٣٥، ٤0؛ دانيــال ١2: ٤، ٩(. إذ نتفحَّ

ســقوط البابويــة ســنة ١٧٩٨ حتــى قيامــة األمــوات )دانيــال ١2: 2(.
ــا األســرة الســلوقية، ولكــن بعدهــا  د جغرافيً ــك الشــمال: ظهــر هــذا االســم أواًل ليُحــدِّ مل
ــا  ــف موقًع ــو ال يص ــك، فه ــى ذل ــة. وعل ــا البابوي ــى روم ــرًا إل ــة وأخي ــا الوثني ــى روم ــار إل أش
جغرافيًــا محــدًدا بــل العــدو الروحــي لشــعب هللا. باإلضافــة إلــى ذلــك، علينــا أيًضــا أن نالحــظ 
س  بــأن ملــك الشــمال يُمثِّــل اإللــه الُمزيَّــف هلل الحقيقــي، الــذي يُرَمــز إليــه فــي الِكتـَـاب الُمَقــدَّ

ــك الشــمال )إشــعياء ١٤: ١٣(. بمل
ملــك الجنــوب: هــذا االســم فــي البدايــة أشــار إلــى أســرة بطليمــوس فــي مصــر، جنــوب 
ــا بعــض  ــا، ويُقرِنه ــًدا الهوتيً ــا تكتســب بع ــوة، فإنَّه ــن إذ تنكشــف النب ســة. ولك األرض الُمَقدَّ
ــا ١١: ٨  ــق إلــن ج. هوايــت علــى اإلشــارة إلــى مصــر فــي رؤي الدارســين باإللحــاد. وكمــا تُعلِّ

ــم، صفحــة ٣00(. ــوة، الصــراع العظي لتقــول: »هــذا هــو اإللحــاد« )روح النب
جبــل بهــاء القــدس: فــي عصــور العهــد القديــم كانــت هــذه العبــارة تُشــير إلــى صهيــون، 
ــا فــي أرض الموعــد. بعــد الصليــب، لــم  عاصمــة وقلــب األمــة اإلســرائيلية، التــي تقــع جغرافيً
س ال  ديــن علــى أســس ِعرقيــة أو جغرافيــة. وعلــى ذلــك، فالجبــل الُمقــدَّ يعــد شــعب هللا ُمحدَّ

بــد أن يكــون تســمية أو داللــة رمزيــة لشــعب هللا المنتشــرين فــي كل أرجــاء العالــم.
ر األحداث كاآلتي: وهكذا، لعله بإمكاننا أن نُفسِّ

)١( ملــك الجنــوب يُهاجــم ملــك الشــمال: الثــورة الفرنســية تُحــاول إبــادة الديــن وتهــزم 
ــة  ــوى الديني ــوب: الق ــك الجن ــزم مل ــم ويه ــمال يُهاج ــك الش ــل. )2( مل ــا تفش ــة لكنه البابوي
ــع  ــا م ــؤون تحالًف ــاد وسيُنش ــوى اإللح ــى ق ــرًا عل ــيتغلَّبون أخي ــا س ــة وحلفائه ــادة البابوي بقي
القــوى المهزومــة. )٣( هــروب ُســكَّان آدوم، ومــوأب والشــخصيات البــارزة مــن ســكان عمــون: 
ــي  ــم ف ــينضمون إليه ــي س ــعب هللا الحقيق ــن ش ــن ِضم ــبوا ِم ــم يُحس ــن ل ــك الذي ــض أولئ بع
س ولكــن يصــل إلــى  الســاعة األخيــرة. )٤( يســتعد ملــك الشــمال للهجــوم علــى الجبــل الُمقــدَّ

ــمَّ تأســيس مملكــة هللا. ــرت، وت ــه: فقــوى الشــر قــد ُدمِّ نهايت

كيف يمكننا أن ننال الطمأنينة من معرفتنا بأنَّ هللا وشعبه سينتصرون في النهاية؟
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٢٠ آذار )مارس(        الجمعة        

ــالل  ــن خ ــط م ــر يرب ــن لوث ــام أنَّ مارت ــر لالهتم ــن المثي ــدرس: ِم ــن ال ــد ِم لمزي
اإلشــارة إلــى دانيــال ١١: 2٩-٣٩ بيــن الرجــس المخــرب فــي دانيــال ١١: ٣١ والبابويــة ومبادئهــا 
وممارســاتها. وهكــذا، فــإنَّ تــالزم دانيــال ١١ ودانيــال ٧ ودانيــال ٨ يدعــم رؤيــة )نظــرة( لوثــر 
ــا شــكَّلت  ــة وتعاليمه ــأن المؤسســة البابوي ــن البروتســتانت ب ــن الُمعلِّقي ــن م ــن آخري وكثيري
ــرك  ــم تُت ــت: »ل ــن هواي ــول إل ــدد، تق ــذا الص ــي ه ــخ. وف ــي التاري ــوات ف ــذه النب ــا له تحقيًق
كنيســة ضمــن حــدود ســيادة رومــا تنعــم بحريــة ضميرهــا مــن دون إزعــاج. فمــا أن حصلــت 
ــيادتها،  ــراف بس ــوا االعت ــن رفض ــحق كل َم ــا لتس ت يديه ــدَّ ــى م ــلطان حت ــى الس ــة عل البابوي
وهكــذا خضعــت الكنائــس لســلطانها الواحــدة فــي أثــر األخــرى« )روح النبــوة، الصــراع 

ــة ٦٩(. ــم، صفح العظي

أسئلة للنقاش
1� كيـف يمكننـا أن نكـون ُمرهفـي الحـس تجاه مشـاعر اآلخرين ومع ذلك ال نُسـاوم 

س حـول دور روما في األيـام األخيرة؟ علـى مـا يُعلِّمنا بـه الِكَتـاب الُمَقدَّ

2� نقــرأ فــي دانيــال 11: ٣٣ »والفاهمــون مــن الشــعب يعلِّمــون كثيريــن� ويعثــرون 
ــة عــن  ــه هــذه اآلي ــذي تقول ــا ال ــا« م ــب أياًم ــب وبالســبي وبالنه بالســيف وباللهي
ــا كان يفعلــه  مصيــر بعــض األشــخاص األمنــاء هلل؟ ومــا الــذي تقولــه اآليــة أيًضــا عمَّ

بعــض أولئــك األمنــاء قبــل استشــهادهم؟ مــا هــي الرســالة لنــا اليــوم؟

ــم علــى كل  ٣� نقــرأ فــي دانيــال 11: ٣6 »ويفعــل الملــك كإرادتــه، ويرتفــع ويتعظَّ
ــب ألن  ــام الغض ــى إتم ــح إل ــة، وينج ــه اآلله ــى إل ــة عل ــور عجيب ــم بأم ــه ويتكلَّ إل
ــن تتكلــم هــذه اآليــة وِبَمــن تُذكِّــرك؟ )انظــر إشــعياء 1٤:  المقضــي بــه يجــري«� عمَّ

ــالونيكي 2: 1-٤(� ــا 2تس ــر أيًض 12-1٧؛ انظ

ــت  ــاد«، »وق ــي الميع ــاد«، »ف ــر »الميع ــال 11: 2٧، 29 و	٣ تعبي ــتعمل داني ٤� يس
ــى  ــيطرته عل ــلطان هللا وس ــن س ــرى، ع ــرة أخ ــك، م ــا ذل ــول لن ــاذا يق ــة«� م النهاي

ــخ؟ التاري
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* ٢١-٢٧ آذار )مارس(    الدرس الثالث عرش    

من التراب إلى الكواكب

السبت بعد الظهر
المراجــع األســبوعية: دانيــال ١٢؛ روميــة ٨: ٣٤؛ إنجيــل لوقــا ١٠: ٢٠؛ روميــة ٨: ١٨؛ 

عبرانييــن ٢: ١٤، ١٥؛ إنجيــل يوحنــا ١٤: ٢٩؛ رؤيــا يوحنــا ١١: ٣.

آيــة الحفــظ: »والفاهمــون يُضيئــون كضيــاء الجلــد، والذيــن ردوا كثيريــن إلــى البــر 
كالكواكــب إلــى أبــد الدهــور« )دانيــال 12: ٣(�

ــر ليهــوذا وأخــذه مســبيين إلــى بابــل؛ بالمقابــل، يُختـَـم  يبــدأ ســفر دانيــال بغــزو نَبُوَخْذنَصَّ
ســفر دانيــال بميخائيــل قائًمــا ليُنّجــي شــعب هللا مــن بابــل وقــت النهايــة. أي أنــه، كمــا ظهــر 
خــالل كل ســفر دانيــال، فــي نهايــة الزمــن، فــي النهايــة، ســيفعل هللا كل مــا هــو لصالــح شــعبه.

ــاء هلل وأظهــروا ِحكمــًة ال تُضاهــى فــي خضــم  ــه أمن ــال ورفاق ــا، ظــلَّ داني ــا أيًض كمــا رأين
ــم  ــي مواجهته ــاء ف ــعب هللا أمن ــيظل ش ــل، س ــٍو مماثِ ــى نح ــبي. وعل ــات الس ي ــارب وتحدِّ تج
للمحــن فــي نهايــة الزمــن، خاصــة خــالل »زمــان ضيــق لــم يكــن منــذ كانــت أمــة« )دانيــال 
١2: ١(. ومثــل دانيــال ورفاقــه فــي بابــل، ســيُظِهرون ِحْكَمــة وفهًمــا. لــن يختبــروا ِحكمــة فقــط 
كفضيلــة شــخصية لكنَّهــم ســيلتزمون، نتيجــة لتلــك الحكمــة، لقيــادة آخريــن إلــى البــر. البعــض 
ســيموتون أو يُقتَلــون، وهكــذا ســيعودون إلــى التــراب، ولكنهــم ســيُقامون إلــى حيــاٍة أبديــة. 
وكمــا تقــول اآليــة الكتابيــة: »كثيــرون مــن الراقديــن فــي تــراب األرض يســتيقظون هــؤالء إلــى 

الحيــاة األبديــة« )دانيــال ١2: 2(.

ق في موضوع هذا الدرس استعداًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٢٨آذار )مارس(. * نرجو التعمَّ
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٢٢ آذار )مارس(        األحد        

ميخائيل، الرئيس

ــاعدنا  ــف تس ــن؟ كي ــة الزم ــي نهاي ــخ ف ــرى التاري ــر مج ــن يُغيِّ ــال 12: 1� َم ــرأ داني اق
ــص؟ ــذا الن ــى ه ــم معن ــي فه ــن ٧: 	2 ف ــة ٨: ٣٤ وعبرانيي ــي رومي ــات ف اآلي

 

ــة.  ــِر رئيــس إحــدى األمــم الوثني ــدأ ِبِذكْ ــال كان يب ــن ســفر داني ــى اآلن كل أصحــاح ِم حت
ــا لــكل األصحاحــات األخــرى  ــِر رئيــس، ولكــن خالفً األصحــاح ١2 مــن دانيــال يبــدأ كذلــك ِبِذكْ

الرئيــس ُهنــا هــو رئيــس إلهــي، يقــوم لِيُخلِّــص شــعب هللا ِمــن أيــدي أعدائهــم.
ــن  ــس الكائ ــو نف ــل ه ــإنَّ ميخائي ــاح ١0، ف ــال األصح ــتنا لداني ــي دراس ــا ف صن ــا تفحَّ وكم
الســماوي القــوي الــذي يظهــر لدانيــال عنــد نهــر دجلــة. فهــو يظهــر ُهنــاك كالُممثِّــل الســماوي 
عــن شــعب هللا. ويظهــر أيًضــا فــي أماكــن أخــرى مــن ســفر دانيــال كابــن اإلنســان )دانيــال ٧(، 
رئيــس الجنــد )دانيــال ٨(، والمســيح الرئيــس )دانيــال ٩(. وهكــذا فــإنَّ ميخائيــل - الــذي اســمه 

يعنــي »َمــن هــو مثــل هللا؟« - ال بــد أنــه هــو يســوع المســيح نفســه.
ــو يحــدث  ــال ١2: ١، فه ــل. وبحســب داني ــل ميخائي ــت تدخُّ ــم أن نالحــظ توقي ــن الُمِه ِم
»فــي ذلــك الوقــت« )دانيــال ١2: ١(. يُشــير هــذا التعبيــر إلــى الوقــت المذكــور فــي دانيــال 
١١: ٤0-٤٥ مباشــرة. هــذه هــي الفتــرة الزمنيــة التــي تمتــد مــن ســقوط البابويــة فــي ١٧٩٨ 

حتــى القيامــة فــي نهايــة الزمــن )دانيــال ١2: 2(.
ــل  ــن الفع ــا ِم ــتدالل عليهم ــتنتاجهما واالس ــن اس ــل يمك ــل ميخائي ــان لعم ــان مهم وجه
ــه. أواًل، إنَّ الفعــل »يقــوم«  يُشــير إلــى  ــال ١2: ١ لوصــف عمل »يقــوم« الُمســتخدم فــي داني
ــن فــي المقــام األوَّل المعنــى العســكري.  قيــام الملــوك للغــزو والحكــم. والفعــل أيًضــا يتضمَّ
ــة شــعبه وقيادتهــم بشــكل  ــد عســكري يقــوم بحماي ــل يتصــرَّف كقائ ــأنَّ ميخائي ــه يُظهــر ب إنَّ

ــم. ــة للصــراع العظي خــاص خــالل المراحــل النهائي
ــل ليعمــل  ــه ميخائي ــة. »يقــوم« في ــى مشــهد دينون ــا إل ــا، يشــير الفعــل »يقــوم« أيًض ثانيً
م أمــام قديــم األيــام ليُمثِّل شــعب هللا  كـــُمحاٍم فــي المحكمــة الســماوية. وكابــن اإلنســان، يتقــدَّ
خــالل الدينونــة التحقيقيــة )دانيــال ٧: ٩-١٤(. وهكــذا فــإنَّ قيــام ميخائيــل أو وقوفــه يســتدعي 
ــه. بمعنــى آخــر، فهــو قــد ُوهــب القــوة ليهــزم  ــن الجانــب القضائــي والعســكري لعمل ُكاًل ِم

أعــداء هللا والســلطة ليمثــل شــعب هللا فــي المحكمــة اإللهيــة.

ــا، حتــى فــي الوقــت الحاضــر�  ــر فــي معنــى معرفــة أنَّ ميخائيــل يقــف نائًبــا عنَّ فكِّ
أي رجــاء يجــب أن يُعطينــا ذلــك كخطــاة؟
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مكتوب في السفر

ث دانيال 12: 1 عن »كل َمن يوجد مكتوبًا في السفر«؟ ماذا يعني ذلك؟ يتحدَّ

 

ـل فيـه ميخائيـل، يوصـف أيًضـا بزمان ضيـق ال نظير لـه. يتوافق هذا  إنَّ الوقـت الـذي يتدخَّ
مـع الوقـت الذي سينسـحب فيـه روح هللا ِمن البشـرية المتمردة. سـيتبع ذلك الضربات السـبع 
األخيـرة التـي ستنسـكب علـى بابل نهاية الزمـن، كتعبير عن غضـب هللا على األمـم )رؤيا يوحنا 
١٦؛ رؤيـا يوحنـا ١٨: 20-2٤( وسـيُطلَق العنـان لقـوى الظـالم على العالم. كتبت إلـن ج. هوايت 
عـن هـذا الوقـت: »حينئذ يوقع الشـيطان كل سـكان األرض في ضيقة نهائيـة عظيمة. وإذ يكف 
مالئكـة هللا عـن صـدِّ ريـاح شـهوات النـاس العنيفـة وغضبهـم الشـديد، فـكل عناصـر الخصومة 
والنـزاع سـتنطلق. وسـيكتنف العالـم كلـه خـراب أشـد هـواًل ِمـن ذاك الذي حـلَّ بأورشـليم في 

القديـم« )روح النبـوة، الصراع العظيـم، صفحة ٦٦٥(.
ولكــن شــعب هللا ســوف ينجــو خــالل هــذا الوقــت العصيــب ألنهــم تبــرأوا، فــي الدينونــة 
ــة  ــس الكهن ــيح، رئي ــوع المس ــطة يس ــماوية، بواس ــة الس ــي المحكم ــدة ف ــة الُمنعق التحقيقي

ــت أســماؤهم فــي الســفر. الســماوي، وقــد كُِتبَ
س يأتــي  لكــي نفهــم معنــى هــذا الســفر، علينــا أن نُبقــي فــي أذهاننــا بــأنَّ الِكتـَـاب الُمَقــدَّ
ــن  ــك الذي ــماء أولئ ــى أس ــوي عل ــا يحت ــماوية. أحدهم ــفار الس ــن األس ــن م ــر نوعي ــى ِذك عل
ينتمــون إلــى الــرب والــذي يُعــرَف أحيانـًـا بســفر الحيــاة )خــروج ٣2: ٣2؛ إنجيــل لوقــا ١0: 20؛ 

ــا ١٧: ٨(. ــا يوحن ــي ٤: ٣؛ رؤي مزمــور ٦٩: 2٨؛ فيلب
ـــجالت  ـــى س ـــوي عل ـــفاًرا تحت س أس ـــدَّ ـــاب الُمَق ـــر الِكتَ ـــاة، يذك ـــفر الحي ـــى س ـــة إل باإلضاف
ألعمـــال البشـــر )مزمـــور ٥٦: ٨؛ مالخـــي ٣: ١٦؛ إشـــعياء ٥٦: ٦(. هـــذه هـــي األســـفار 
الُمســـتخدمة فـــي المحكمـــة الســـماوية لتحديـــد تكريـــس كل شـــخص إلـــى الـــرب. هـــذه 
ســـجالت ســـماوية، »قاعـــدة بيانـــات«، تشـــمل أســـماء وأعمـــال كل كائـــن بشـــري. بعـــض 
ـــة أســـمائهم، وخاصـــة أفعالهـــم، فـــي الســـماء. ولكـــن حالمـــا  ـــن ِفكـــرة كتاب ـــون ِم ـــاس يغضب الن
ـــة  ـــا الخاطئ ـــاة، وتُمحـــى أفعالن ـــب فـــي ســـفر الحي ـــإنَّ أســـماءنا تُكتَ ـــا للمســـيح، ف نكـــرس حياتن
ـــي  ـــا ننتم ـــره أنن ـــون بأس ـــا للك ـــا قضائيً ـــر برهانً ـــماوي يوفِّ ـــجل الس ـــذا الس ـــة. ه ـــي الدينون ف

ـــق. ـــت الضي ـــالل وق ـــة خ ـــق بالحماي ـــا الح ـــه لدين ـــوع وعلي ليس

لمــاذا يُعــّد بــر المســيح وحــده، الموهــوب لنــا، هــو رجاؤنــا الوحيــد لنوجــد 
›مكتوبيــن فــي الســفر›؟ أحضــر إجابتــك إلــى الصــف يــوم الســبت�
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القيامة

اقــرأ دانيــال 12: 2، ٣� مــا هــو الحــدث الــذي يتكلــم عنــه ُهنــا، ولمــاذا، علــى اعتبــار مــا 
ندركــه عــن المــوت، يُعَتَبــر هــذا الحــدث ذو أهميــة كبيــرة بالنســبة لنــا؟

 

ــة. وإذ  ــم عــن القيامــة اآلتي ــى األرجــح أوضــح إشــارة فــي العهــد القدي ــال عل م داني ــدِّ يُق
ــق الهامــة جــًدا. أواًل، كمــا يشــير  ــم بعــض الحقائ ــا أن نتعلَّ ــرة، يمكنن ــي هــذه الفق نتأمــل ف
التعبيــر المجــازي لـــ »الرقــاد«، ليــس هنالــك روًحــا خالدة تســكن األجســاد البشــرية. فاإلنســان 
هــو وحــدة غيــر قابلــة لالنقســام، هــو وحــدة ال تتجــزأ مــن جســد وعقــل وروح. عنــد المــوت، 
ــير  ــا، تُش ــة. ثانيً ــوم القيام ــى ي ــة الالوعــي إل ــي حال ينقطــع الشــخص عــن الوجــود ويظــل ف
اآليــات إلــى القيامــة اآلتيــة علــى أنهــا نقيــض لمــا حــدث نتيجــة للخطيــة. وبالحقيقــة، فالعبارة 
المترجمــة إلــى »تــراب األرض« فــي دانيــال ١2: 2، تُقــرأ فــي اللغــة األصليــة ›أرض التــراب›. إنَّ 
هــذا التتابــع غيــر العــادي للكلمــات يُشــير بالعــودة إلــى تكويــن ٣: ١٩، حيــث الفقــرة الكتابيــة 
الوحيــدة التــي تســبق فيهــا كلمــة ›أرض‹  كلمــة ›تــراب‹. يوحــي هــذا بــأنَّ ُحكــم المــوت الــذي 
صــدر عنــد ســقوط آدم ســوف يتــم عكســه وإبطالــه ولــن يكــون هنــاك مــوت فيمــا بعــد. كمــا 

يقــول بولــس: »ابتلــع المــوت إلــى غلبــة« )١كورنثــوس ١٥: ٥٤(.

اقرأ رومية ٨: 1٨ وعبرانيين 2: 1٤-	1� لماذا لسنا بحاجة ألن نخاف الموت؟

 

ــر ويُنهــي كل شــيء ُهنــا. ولكــنَّ هللا منحنــا الوعــد بــأنَّ المــوت لــن تكــون  إنَّ المــوت يُدمِّ
لــه الكلمــة األخيــرة بالنســبة للمؤمنيــن األمنــاء. المــوت عــدو مهــزوم. عندمــا يكســر المســيح 
ــوت. اآلن  ــة للم ــة القاضي ــيح الضرب ــه المس ــور، يوج ــن القب ــى ِم ــام الموت ــوت ويُق ــود الم قي
ــي  ــاة الت ــي للحي ــع النهائ ــى الواق ــوت إل ــي للم ــع الوقت ــد الواق ــا بع ــى م ــرى إل ــا أن ن يمكنن
ســنحصل عليهــا ِمــن هللا فــي المســيح. وألن ميخائيــل »يقــوم« )انظــر دانيــال ١2: ١(، فأولئــك 
الذيــن ينتمــون هلل ســيقومون أيًضــا. إنَّهــم ســيقومون مــن »أرض التــراب« ليضيئــوا كالكواكــب 

إلــى أبــد اآلبديــن.

في خضم آالم وصراعات الحياة، كيف يمكننا أن نحصل على الرجاء والعزاء من وعد 
القيامة في وقت النهاية؟ لماذا، في حقيقة واقع األمر، أن ال شيء يهم غير ذلك؟
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السفر المختوم

ــت  ــى وق ــال إل ــفر داني ــم س ــاذا يُخَت ــا 1٤: 29� لم ــل يوحن ــال 12: ٤ وإنجي ــرأ داني اق
ــة؟ النهاي

 

ــى النبــي األمــر  فــي ختــام الجــزء الرئيســي األخيــر مــن الســفر )دانيــال ١0: ١-١2: ٤(، يتلقَّ
بختــم الســفر إلــى وقــت النهايــة. وفــي نفــس الوقــت، ينبــئ المــالك بــأنَّ »كثيــرون يتصفحونــه 
ــد فهمــوا هــذه  ــال ق ــال ١2: ٤(. ورغــم أنَّ بعــض دارســي ســفر داني ــزداد« )داني ــة ت والمعرف
الكلمــات علــى أنهــا نبــوة تخــص التقــدم العلمــي، والتــي يمكــن إجمالهــا أيًضــا ضمــن المعنــى، 
إال أن الســياق يــدلُّ علــى اإلشــارة إلــى ›كثيــرون يتصفحونــه‹ )كمــا فــي اللغــة العربيــة( تُشــير 
ــح ســفر دانيــال ذاتــه. وفعــاًل، إذ نتطلــع إلــى الماضــي، نالحــظ بــأنَّ ســفر  إلــى البحــث أو تصفُّ
ــت دراســته فــي بعــض  ة قــرون. ربمــا كان معروفـًـا وتمَّ دانيــال ظــل رســالة أدبيــة ُمبهمــة لعــدَّ
ــاًل، الرســائل  ــت غامضــة وســرية. مث ــه األساســية بقي ــن، ولكــن بعــض تعاليمــه ونبوءات األماك
النبويــة الخاصــة بتبــرأة الَمْقــِدس الســماوي، والدينونــة، وهويــة وعمــل القــرن الصغيــر، إلــى 

جانــب اإلطــار الزمنــي المتعلــق بهــذه النبــوات، كلهــا كانــت بعيــدة عــن الوضــوح.
ولكــن منــذ بــدء اإلصــالح البروتســتانتي ومــا بعــده، ابتــدأت أعــداد متزايــدة مــن النــاس 
بدراســة ســفر دانيــال. ومــع ذلــك، ففــي وقــت النهايــة فقــط فُتــح الســفر أخيــرًا وتــمَّ الكشــف 
ــم يعــد ســفر  ــذ عــام ١٧٩٨ ل ــن هوايــت: »من ــير إل ــه بصــورة أكمــل. وكمــا تُش عــن محتويات
ــة  ــرون أنَّ رســالة الدينون ــوات، وأذاع كثي ــة بالنب ــا، فلقــد ازدادت المعرف ــال ســفرًا مختوًم داني
الخطيــرة قريبــة« )روح النبــوة، الصــراع العظيــم، صفحــة ٣٩٤(. »فــي نهايــة القــرن ١٨ وبدايــة 
القــرن ١٩ بــدأ ينهــض اهتمــام جديــد بنبــوات دانيــال والرؤيــا فــي أماكــن متفرقــة ومتســعة في 
العالــم. وقــادت دراســة هــذه النبــوات إلــى االعتقــاد الســائد بــأنَّ مجــيء المســيح الثانــي صــار 
ــرين فــي بريطانيــا، جوزيــف وولــف فــي الشــرق األوســط، مانويــل  قريبـًـا. كثيــرون مــن الُمفسِّ
لوكانــزا فــي جنــوب أمريــكا، وليــم مليــر فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، إلــى جانــب جمــعٍ 
غفيــر مــن دارســي النبــوات، جميعهــم أعلنــوا، اعتمــاًدا علــى دراســتهم لنبــوات دانيــال، بــأن 
ــاع أصبــح اليــوم هــو القــوة الدافعــة لحركــة  المجــيء الثانــي كان علــى األبــواب. هــذا االقتن

عالميــة« )SDA Bible Commentary، الجــزء ٤، صفحــة ٨٧٩(.

فكِّــر فــي االمتيــاز العظيــم الــذي لنــا اليــوم فــي أن ننظــر إلــى التاريــخ فــي الماضــي 
ونــرى كيــف تحققــت تلــك النبــوات التاريخيــة فــي دانيــال� كيــف يجــب أن يســاعدنا 

هــذا فــي الثقــة بــكل مواعيــد هللا؟
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وقت االنتظار

اقرأ دانيال 12: 	-1٣� كيف يختتم السفر؟

 

ــر  ــر« أو نه ــاطئ النه ــد »ش ــدث عن ــر يح ــهد األخي ــذا المش ــام أنَّ ه ــر لالهتم ــن المثي م
دجلــة، المــكان الــذي رأى فيــه دانيــال الرؤيــا الرئيســية األخيــرة )دانيــال ١0: ٤(. ومــع ذلــك، 
فالكلمــة الُمســتخدمة ُهنــا ليســت هــي الكلمــة العبريــة الشــائعة لكلمــة ›نهــر›، ولكــن الكلمة 
ــه كمــا  ــر بأنَّ ــا بالخــروج ويُظِه ــل›. هــذا يُذكِّرن ــى ›نهــر الني ــير إل ــي عــادة مــا تُش ــة الت العبري

ــص الــرب إســرائيل ِمــن مصــر، فهــو ســيُخلِّص شــعبه فــي نهايــة الزمــن. خلَّ
ــة  ــف« إجاب ــن، ونص ــان، وزماني ــا. األول - »زم ــاة هن ــة ُمعط ــداول زمني ــة ج ــاك ثالث هن
للســؤال »إلــى متــى انتهــاء العجائــب؟« )دانيــال ١2: ٦(. »العجائــب« تشــير إلــى أشــياء أُنبــئ 
عنهــا فــي الرؤيــا فــي دانيــال ١١، التــي هــي اســتفاضة لدانيــال ٧ و٨. وبتحديــد أكثــر، ذُكِــرَت 
ــا فــي رؤيــا يوحنــا ١١: ٣؛ رؤيــا يوحنــا ١2: ٦،  هــذه الفتــرة الزمنيــة فــي دانيــال ٧: 2٥ والحًق
١٤؛ ورؤيــا يوحنــا ١٣: ٥. وتتوافــق أيًضــا مــع فتــرة الـــ ١,2٦0 ســنة مــن الســيادة البابويــة، التــي 
ت مــن ٥٣٨م. إلــى ١٧٩٨م. وتشــير اآليــات فــي دانيــال ١١: ٣2-٣٥ إلــى نفــس االضطهــاد  امتــدَّ

دون ذكــر أمــده.
الفترتــان الزمنيتــان األخريــان، ١,2٩0 و١,٣٣٥ يوًمــا، تجيبــان عــن الســؤال - »مــا هــي آخــر 
ــدأ  ــان. وتب ــس الكت ــى الرجــل الالب ــال نفســه إل ــه داني ــذي وجه ــال ١2: ٨( - ال ــذه؟« )داني ه
كلتاهمــا بإبطــال المحرقــة »الدائمــة« وإقامــة »خــراب المعصيــة.« لقــد تعلَّمنــا مــن دراســة 
دانيــال ٨ أّن المحرقــة الدائمــة تُشــير إلــى شــفاعة المســيح المســتمرة، والتــي تــم اســتبدالها 
ــا  ــنة ٥0٨م، عندم ــة س ــرة النبوي ــدأ هــذه الفت ــد أن تب ــال ب ــك، ف ــف. وبذل ــادة مزي ــام عب بنظ
ــد الطريــق لالتحــاد  تحــوَّل كلوفيــس، ملــك فرنســا، إلــى الكاثوليكيــة. هــذا الحــدث الهــام مهَّ
بيــن الكنيســة والدولــة، الــذي امتــد طــوال العصــور الوســطى. وعلــى ذلــك تكــون فتــرة الـــ 
١,2٩0 يوًمــا قــد انتهــت ســنة ١٧٩٨م، عندمــا اعتُِقــَل البابــا تحــت ســلطة اإلمبراطــور الفرنســي 
نابليــون. والـــ ١,٣٣٥ يوًمــا، آخــر فتــرة زمنيــة ذكــرت فــي دانيــال، انتهــت ســنة ١٨٤٣م. كانــت 
ــوات  ــة النب ــد لدراس ــن جدي ــودة م ــر( والع ــم ميل ــة )ولي ــة الميالري ــرة الحرك ــي فت ــذه ه ه

الكتابيــة. لقــد كانــت فتــرة انتظــار ورجــاء العــودة القريبــة لمجــيء يســوع.

ر ويخلــص  عبــر كل ســفر دانيــال نــرى شــيئين: شــعب هللا يُضطََهــد، وشــعب هللا يتبــرَّ
ــض  ــاء، بغ ــاء أمن ــعي للبق ــى الس ــة عل ــذه الحقيق ــاعدنا ه ــف تس ــة� كي ــي النهاي ف

ــة؟ النظــر عــن تجاربنــا اآلنيَّ
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م بعــض الحــوادث المتتابعــة التــي تنتهــي كلهــا  لمزيــد ِمــن الــدرس: »النبــوات تُقــدِّ
ببــدء الدينونــة. ويصــدق هــذا القــول علــى ســفر دانيــال بنــوع خــاص. لكــن ذلــك الجــزء مــن 
ــت  ــى وق ــه ›إل ــه ويختم ــأن يخفي ــال ب ــَر داني ــد اُِم ــرة ق ــام األخي ــة باألي ــه صل ــذي ل ــوة ال النب
النهايــة›. فإلــى أن نصــل إلــى هــذا الوقــت ليــس فــي المســتطاع إذاعــة رســالة عــن الدينونــة 
ــرون  ــي: ›كثي ــول النب ــا يق ــة كم ــت النهاي ــي وق ــن ف ــوات. ولك ــذه النب ــام ه ــى إتم ــة عل مبني

ــال ١2: ٤(. ــا وهنــاك( والمعرفــة تــزداد› )داني ــه )كثيــرون يركضــون هن يتصفحون
»ولقـد حـذر بولس الرسـول الكنيسـة مـن انتظار مجيء المسـيح فـي أيامه. فقـال: ›ال يأتي 
إن لـم يـأِت االرتـداد أواًل ويسـتعلن إنسـان الخطيئـة‹ )2تسـالونيكي 2: ٣(. ال يأتـي إال بعـد 
االرتـداد العظيـم وبعـد المـدة الطويلـة، مـدى حكـم ›إنسـان الخطيـة‹؛ بعد هـذا لنـا أن ننتظر 
ـب أيًضـا بــ ›سـر اإلثـم‹ و›ابن الهـالك‹ و›األثيـم‹ يرمز  مجـيء الـرب. إنَّ ›إنسـان الخطيـة‹ الُملقَّ
إلـى البابويـة التـي أنبـئ عنهـا فـي النبوة، وكانت سـتحتفظ بسـيطرتها لمـدة ١2٦0 سـنة. هذه 
المـدة انقضـت فـي عـام ١٧٩٨م. ولـم يكن ممكًنـا أن يأتي المسـيح قبل ذلك الحيـن. إنَّ بولس 
يتنـاول بتحذيـره كل النظـام المسـيحي حتـى إلـى عـام ١٧٩٨. فبعـد سـنة ١٧٩٨ سـتذاع رسـالة 

مجـيء المسـيح الثانـي« )روح النبـوة، الصـراع العظيم، صفحـة ٣٩٤(.

أسئلة للنقاش

1� مـا هـي األخطـار التـي نواجههـا عـن طريـق تحديـد تواريخ ألحـداث نهايـة الزمن 
فـي المسـتقبل؟ مـاذا يحـدث إليمـان الكثيرين عندمـا ال يتم تحقيق هـذه األحداث؟ 
مـا هـو المبـدأ النبـوي األساسـي الموجود في كلمات المسـيح فـي إنجيـل يوحنا 1٤: 
29 والـذي يجـب أن يُسـاعدنا فـي فهـم كيفيـة اسـتخدامنا النبـوة لصالحنـا الروحـي 

نـات كاذبة؟ وتجنـب السـقوط فـي فخ الِبـَدع أو وضـع تكهُّ

ــريعة  ــاالت الس ــائل االتص ــكل وس ــه اآلن، ب ــش في ــذي نعي ــت ال ــن الوق ــاذا ع 2� م
والتقــدم العلمــي الُمدهــش الــذي قــد ال يكــون دائًمــا فــي صالحنــا، والــذي يجعــل 
مــن فكــرة »زمــان ضيــق لــم يكــن منــذ كانــت أمــة« شــيًئا ال يصعــب تصــور حدوثــه؟

٣� ناقـش إجابتـك عـن السـؤال األخيـر لـدرس يـوم اإلثنين عـن، لمـاذا يَُعـْد اإلنجيل، 
الحـق العظيـم عـن بـر المسـيح، هـو رجاؤنـا الوحيـد لنكـون »مكتوبين في السـفر«� 

بـدون ذلـك، أي رجـاء يكـون لنا؟
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كلــا كان ذلــك ممكنــاً مــن الناحيــة القانونيــة، تذهــب األعطية إىل املشــاريع املخصصــة من أجلها؛ وإال فإنه ســيتم عمــل ترتيبات خاصة 
مــع املجمــع العــام لتوزيــع هــذه املبالغ اســتناداً إىل قوانني الدول التي يتــم جمع األعطية مــن أجلها يف كل ربع.
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