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دانيال وزمن النهاية

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :لوقــا 10 :16؛ دانيــال 2 ،1؛ 6-1 :3؛ رؤيــا 15-11 :13؛ دانيــال
18-13 :3؛ يوحنــا 7 :3؛ دانيــال .6 ،4
يــآل َو َق َ
ــاب الْ َملِــكُ َدانِ َ
ُــم إِلــهُ اآللِ َهــ ِة َو َر ُّب
ــالَ « :حقًّــا إِنَّ إِل َهك ْ
آيــة الحفــظَ « :فأَ َج َ
الْ ُملُـ ِ
ـف األَ ْس ـ َرارِ ،إِ ِذ ْاس ـ َتطَ ْع َت َعلَــى كَشْ ـ ِ
الس ـ ِّر»» (دانيــال .)47 :2
ـوك َوك َِاشـ ُ
ـف ه ـ َذا ِّ
كانـت لـدى الـرب خطـط عظيمـة لبني إسـرائيل قديمـاًَ « .وأَنْتُـ ْم تَكُونُـو َن لِـي َم ْملَكَـ َة كَ َه َن ٍة
َوأُ َّمـ ًة ُم َق َّد َسـةًِ .
ـي الْ َكلِ َمـاتُ الَّ ِتـي تُ َكلِّـ ُم ِب َها بَ ِنـي إِ ْسـ َرائِ َيل» (خـروج  .)6 :19كان ينبغي
هـذ ِه ِه َ
لهـذه األمـة المقدسـة ،ولهـذه المملكـة مـن الكهنة ،أن تكـون شـاهدا ً للعالم بأن يهـ َوه كان هو
هللا الواحـد (انظـر إشـعياء  .)12 ،10 :43لألسـف ،لـم تـرق األمـة إلـى الدعـوة المقدسـة التـي
السـ ْب ِي فـي بابل.
منحهـا هللا إياهـا .وفـي نهايـة المطـاف ،أُخـذت هـذه األمـة إِلَى َّ
ومـن المثيـر لالهتمـام أن هللا كان ال يـزال قـادرا ً علـى اسـتخدام أفـراد مـن اليهـود ليكونـوا
شـهوده ،علـى الرغـم مـن كارثة األسـر .وبعبـارة أخـرى ،وإلى حد ما ،كان هللا سـيحقق بواسـطة
دانيـال ورفقائـه األسـرى الثالثـة مـا لـم يحققه بواسـطة مملكتـي إسـرائيل ويهـوذا .وبمعنى ما،
كان هـؤالء الرجـال نمـاذج لمـا كان يجـب إلسـرائيل كأمـة أن تكـون عليـه وتفعله.
نعـم ،لقـد وقعـت أحداث قصصهم فـي مكان وزمان بعيدين جـدا ً عن األيام األخيـرة .ومع ذلك،
فإنـه يمكننـا أن نجـد صفات وسـجايا في هـؤالء الرجال يمكنهـا أن تكون بمثابة نماذج بالنسـبة لنا
كأشـخاص ال يعيشـون في نهاية الزمان فحسـب ولكنهم مدعوون ألن يكونوا شـهودا ً هلل لعالَم يشـبه
الوثنييـن فـي بلاط بابل ،عالم ال يعـرف هللا .ما الذي يمكننـا أن نتعلمه من قصصهم؟
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادا ً لمناقشته يوم السبت القادم14 ،نيسان (أبريل).
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أَ ِمي ٌن ِفي الْ َقلِ ِ
يل

«اَألَ ِميـ ُن ِفــي الْ َقلِيــلِ أَ ِميـ ٌن أَيْضً ــا ِفــي الْ َك ِثيـرَِ ،والظَّالِـ ُم ِفــي الْ َقلِيــلِ ظَالِـ ٌم أَيْضً ــا ِفــي الْ َك ِثيرِ»
(لوقا .)10 :16

انظــر إلــى كلمــات المســيح هنــا .إنــه مــن الســهل جــدا ً ،أن نســاوم ونقــدم التنــازالت وأن
نكــون «ظالميــن فــي القليــل» ،أليــس كذلــك؟ المعضلــة ال تتعلــق كثيـرا ً بــأن هــذا «القليــل»
هــو ذات أهميــة فــي حــد ذاتــه ،ليــس هــذه هــي المعضلــة .وهــذا هــو الســبب فــي وصفــه
بـــ «القليــل» .إنمــا المشــكلة ،وكمــا يعــرف معظمنــا ،ســواء عــن طريــق االختبــار الشــخصي أو
عــن طريــق اختبــارات اآلخريــن (أو كليهمــا) ،هــي أن أول تنــازل يــؤدي إلــى تنــازل آخــر ،ثــم
إلــى آخــر ،إلــى أن نصبــح «ظالميــن أَيْضً ــا ِفــي الْ َك ِثيـرِ».
ومــع وضــع هــذه الفكــرة فــي الذهــن ،دعونــا ننظــر إلــى القصــة الموجــودة فــي األصحــاح
األول مــن ســفر دانيــال ،حيــث نقــرأ عــن اختبــارات أولئــك الفتيــة اليهــود فــي الســبي البابلــي.



اقــرأ دانيــال  .1بأيــة طــرق كان الموقــف الذي اتخــذه كل مــن َدانِيـ َ
ـآل َو َح َن ْن َيا َو ِميشَ ــا ِئ َيل
َو َع َز ْريَــا يعكــس مــا كان يجــب لألمــة اإلس ـرائيلية قديم ـاً أن تكونــه بالنســبة لألمــم؟
انظــر أيضـاً تثنيــة 8-6 :4؛ زكريــا .23 :8

علــى الرغــم مــن أن النــص الكتابــي ال يربــط مباشــرة بيــن مــا كانــوا يأكلونــه وبيــن كونهــم
ــمَ ....عشَ ــ َر َة أَضْ َع ٍ
ــاف فَــ ْو َق ك ُِّل» اآلخريــن (دانيــال  ،)20 :1إال أن
« ِفــي ك ُِّل أَ ْمــ ِر ِح ْك َمــ ِة فَ ْه ٍ
الرابطــة موجــودة .نقــرأ فــي هــذا األصحــاح أيضـاً أن هللا أعطاهــم هــذه المعرفــة والحكمــة.
معنــى هــذا أن الــرب كان قــادرا ً علــى أن يعمــل معهــم بســبب أمانتهــم لــه برفضهــم تنــاول
األطعمــة النجســة لبابــل .لقــد أطاعــوا ،وقــد بــارك هللا طاعتهــم .هــل كان هللا ســيفعل شــيئاً
مماث ـاً إلس ـرائيل القديمــة ككل لــو أنهــم امتثلــوا لتعاليــم األســفار المقدســة بنفــس جديــة
وإخــاص أولئــك الفتيــة األربعــة؟ بالطبــع كان هللا ســيفعل ذلــك .وهــل يفعــل هللا ذلــك لنــا
نحــن أيض ـاً فــي األيــام األخيــرة إذا كنــا مخلصيــن وأمنــاء؟

وبمــا أننــا قــد أُعطينــا الكثيــر مــن النــور والحــق ،فإننــا ككنيســة بحاجــة إلــى أن
نســأل أنفســنا :هــل نحــن أمنــاء ومطيعيــن لمــا أعطينــا إيــاه؟ فــي الوقــت نفســه،
كيــف يمكــن لــكل واحــد منــا بصفــة شــخصية أن يتخــذ المواقــف التــي مــن شــأنها
أن تمكننــا مــن أن نكــون شــهوداً أقويــاء هلل؟
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تواضع دانيال
فــي جميــع أنحــاء العالــم ،وآلالف الســنين ،ســاعد ِســفر دانيــال أعــدادا ً ال تحصــى مــن
النــاس علــى اإليمــان بــاهلل وبالكتــاب ال ُم َقـ َّدس .يقــدم ســفر دانيــال أدلــة عقالنيــة قويــة ليــس
علــى وجــود هللا فحســب ،ولكــن علــى علــم هللا المســبق أيضـاً .فــي الواقــع ،إن اإلعــان الــذي
يقدمــه األصحــاح  2عــن علــم هللا المســبق هــو الــذي يعطــي دليـاً علــى وجــود هللا.

اقــرأ دانيــال  .2كيــف يقــدم األصحــاح أدلــة مقنعــة للغايــة عــن حقيقــة وجــود هللا؟
انظــر أيضـاً إلــى أوروبــا اليــوم كمــا هــي مصــورة فــي ســفر دانيــال (دانيــال .)43-40 :2
كيــف أمكــن لشــخص عــاش منــذ حوالــي 2600ســنة مضــت أن يصــف الوضــع هنــاك
بدقــة متناهيــة مــا لــم يكــن عــن طريــق الوحــي اإللهــي؟



وبصــورة عالنيــة وبــدون خجــل ،أعطــى دانيــال كل الفضــل هلل علــى كل مــا قــد أُوحــي إليــه.
كَـ ْم كان مــن الســهل بالنســبة لدانيــال أن يتفاخــر ويتباهــى بحكمتــه وفهمــه المعتــرف بهمــا
بالفعــل علــى أنهمــا مصــدر قدرتــه ،ليــس علــى معرفــة ُحلــم الملــك فحســب بــل والقــدرة
علــى تفســيره كذلــك! لكــن دانيــال كان يعــرف أفضــل مــن ذلــك .إن الصــاة التــي رفعهــا هــو
واآلخــرون (دانيــال  )23-17 :2تظهــر اعتمادهــم واتكالهــم التــام علــى هللا؛ وإال فإنهــم كانــوا
ســيموتون مــع بقيــة الحكمــاء.
ـوس
وفــي وقــت الحــق ،قــام دانيــال بتذكيــر الملــك بأنــه ال الْ ُح َك َمــا ُء َوالَ َّ
السـ َح َر ُة َوالَ الْ َم ُجـ ُ
َوالَ الْ ُم َن ِّج ُمــو َن برهنــوا علــى أنهــم قــادرون علــى تعريــف الملــك بالحلــم وبتفســيره .وعلــى
النقيــض مــن ذلــك ،فــإن هللا الــذي فــي الســماء يســتطيع كشــف األسـرار ألنــه هــو وحــده اإللــه
الحقيقــي .وهكــذا ،فــإن دانيــال فــي تواضعــه واعتمــاده علــى هللا ،كان قــادرا ً علــى أن يكــون
شــاهدا ً قويـاً .فــإذا كان دانيــال آنــذاك قــد أظهــر تواضعـاً فكــم بالحــري ينبغــي علينــا نحــن
أيضـاً إظهــار تواضعـاً مماثـاً اليــوم؟ ففــي نهايــة األمــر ،نحــن لدينــا إعالنـاً عــن خطــة الخــاص
لــم يكــن لــدى دانيــال؛ وإذا كان مــن شــيء ينبغــي أن يبقينــا متواضعيــن ،فــإ ّن هــذا الشــيء
يجــب أن يكــون معرفتنــا لمــا قــام بــه المســيح علــى الصليــب.

مـاذا ينبغـي للصليـب أن يعلمنـا عـن التواضـع؟ مـا الـذي يقولـه إلينـا ،ليـس فقط عن
إثمنـا ولكـن عـن اعتمادنـا التـام علـى هللا للخلاص؟ فكـر فيما كنـت سـتكون عليه من
دون الصليـب .مـا هـو إذن الـذي لديك لتفتخر به سـوى الصليب؟ انظر غالطيـة .14 :6
15

الثالثاء

 10نيسان (أبريل)

التمثال الذهبي
لطالمــا الحــظ دارســو الكتــاب ال ُمقَــ َّدس الصلــة بيــن األصحــاح  3مــن ســفر دانيــال،
حيــث قصــة الفتيــة الثالثــة علــى ســهل دورا ،وبيــن األصحــاح  13مــن ســفر الرؤيــا .فقــد رأى
الدارســون فــي هذيــن األصحاحيــن تصويـرا ً لالضطهــاد الــذي واجهــه شــعب هللا فــي الماضــي
والــذي ســوف يواجهونــه فــي األيــام األخيــرة.

قــارن دانيــال  6-1 :3مــع رؤيــا  .15-11 :13مــا هــي أوجــه التشــابه بيــن هاتيــن
الفقرتيــن الكتابيتيــن؟



فــي كلتــا الحالتيــن ،كانــت العبــادة هــي المســألة المحوريــة ،لكــن كلتاهمــا تتحدثــان
عــن عبــادة باإلكـراه .معنــى هــذا أن القــوى السياســية المســيطرة تتطلــب العبــادة التــي هــي
ُم ْس ـتَ َحقَة هلل وحــده.

اقــرأ دانيــال  .18 -13 :3مــاذا يمكننــا أن نتعلــم مــن القصــة ومــن شــأنه أن يســاعدنا
فــي فهــم ،ليــس فقــط مــا ســنواجهه فــي األيــام األخيــرة فحســب ،بــل كذلــك فــي فهــم
كيــف ينبغــي مواجهــة مــا ســوف يأتــي؟



وألن نبوخذنصـر كان القائـد األقـوى علـى وجـه األرض ،فقـد سـخر مـن هؤالء الرجـال ومن
إلههـم قائلاًَ « ،مـ ْن ُهـ َو ا ِإللـ ُه ال َِّـذي يُ ْن ِق ُذكُـ ْم ِم ْن يَـ َد َّي؟» (دانيـال  .)15 :3لكنه سـرعان ما عرف
لنفسـه َمـن هـو هللا حقاً .وفـي وقت الحق ،صـ ّرح نَبُو َخ ْذن ََّصـر قائالً« :تَبَا َر َك إِل ُه شَ ـ ْد َر َخ َو ِميشَ ـ َخ
َو َعبْ َدنَغُـ َو ،ال َِّـذي أَ ْر َس َـل َمالَكَـ ُه َوأَنْقَـ َذ َعبِيـ َد ُه ال َِّذيـ َن اتَّ َكلُـوا َعلَيْ ِه َو َغيَّـ ُروا كَلِ َمـ َة الْ َملِ ِك َوأَ ْسـلَ ُموا
أَ ْج َسـا َد ُه ْم لِ َك ْيلاَ يَ ْع ُبـ ُدوا أَ ْو يَ ْسـ ُج ُدوا ِإلل ٍه َغ ْيـ ِر إِل ِههِـ ْم» (دانيال .)28 :3
ال شــك فــي أن الملــك ،بعــد رؤيــة معجــزة مــن هــذا القبيــل ،قــد اقتنــع بــأن هنــاك شــيئاً
مميـزا ً بشــأن هللا الــذي كان هــؤالء الرجــال يخدمونــه.
مــع ذلــك ،لنفتــرض أن هــؤالء الشــباب لــم يُ ْن َق ـذُوا مــن أتــون النــار ،وهــو شــيء كانــوا
يدركــون إمكانيــة حدوثــه (دانيــال  .)18 :3لمــاذا كانــوا ســيقومون بعمــل الصــواب ،وذلــك
بعــدم إطاعــة أمــر الملــك ،حتــى وإن كانــت نتيجــة ذلــك هــي أن يتــم حرقهــم أحيــاء؟ إن
هــذه القصــة تمثِّــل شــهادة قويــة إليمانهــم والســتعدادهم للوقــوف لمــا كانــوا يؤمنــون بــه،
بغــض النظــر عــن العواقــب.
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عندمــا تثــار مســألة العبــادة فــي األيــام األخيــرة ،كيــف يمكننــا أن نكــون علــى يقيــن
مــن أننــا ســوف نقــف للحــق بأمانــة وإخــاص كمــا فعــل الفتيــة الثالثــة؟ إذا لــم
نكــن أمنــاء اآلن فيمــا هــو «قليــل» فمــا الــذي يجعلنــا نعتقــد أننــا ســنكون أمنــاء
فــي شــيء بنفــس هــول وضخامــة األزمــة األخيــرة؟

األربعاء

 11نيسان (أبريل)

اهتداء األممين (الوثنيين)
انتهــى األصحــاح الثالــث مــن ســفر دانيــال باعتــراف نَ ُبو َخ ْذن ََّصــر بوجــود وقــدرة اإللــه
الحقيقــي .لكــن معرفــة هللا وقدرتــه ليســت نفــس الشــيء كأن يكــون لــك اختبــار الــوالدة
الجديــدة الــذي قــال عنــه المســيح أنــه مســألة حاســمة للخــاص (انظــر يوحنــا  .)7 :3فــي
الواقــع ،إن اإلنســان المص ـ َّور فــي دانيــال  30 :4لــم يكــن نفس ـاً مهتديــة بالمــرة.

اقــرأ دانيــال  .30 :4مــاذا كانــت مشــكلة هــذا الرجــل؟ انظــر أيضـاً يوحنــا 5 :15؛ أعمــال
28 :17؛ دانيــال .23 :5



مــع ذلــك ،فإنــه مــع انتهــاء األصحــاح الرابــع مــن ســفر دانيــال ،كان نبوخذنصــر قــد تعلّــم،
وإن يكــن بالطريقــة الصعبــة ،أن كل القــدرة الحقيقيــة موجــودة فــي هللا ،وأنــه مــن دون هللا
فهــو ال شــيء علــى اإلطــاق.
«وذاك الــذي كان ســابقاً ملــكاً متكبــرا ً أمســى اآلن أبنــاً هلل متواضعــاً .والملــك الطاغيــة
المعت ـ ّز بنفســه صــار ملــكاً حكيم ـاً ورحيم ـاً .وذاك الــذي كان يتحــدى إلــه الســماء ويجــدف
ـرب وعمــل علــى
عليــه ،اعتــرف اآلن بســلطان العلــي وســعى بـ ّ
ـكل غيــرة فــي نشــر مخافــة الـ ّ
ورب األربــاب
ـرب الــذي هــو ملــك الملــوك ّ
إســعاد رعايــاه .لقــد تعلّــم أخيـرا ً تحــت توبيــخ الـ ّ
كل ملــك أن يتعلّمــه  -هــو أ ّن العظمــة الحقيقيّــة هــي فــي الصــاح
الــدرس الــذي علــى ّ
ُ
ُ
ـرب هــو اإللــه الحــي إذ قــال‹ :أنــا نبوخذنصــر أس ـ ّبح وأعظّــم
الحقيقــي وقــد أعتــرف بــأ ّن الـ ّ
كل أعمالــه حـ ّـق وطرقــه عــدل ومــن يســلك بالكبريــاء فهــو قــادر
وأحمــد ملــك الســماء الــذي ّ
علــى أن يذلّــه› » (روح النبــوة ،األنبيــاء والملــوك ،صفحــة .)521


اقرأ دانيال  .35 :4ما هي الحقائق المتعلقة باهلل التي أعرب عنها نبوخذنصر هنا أيضاً؟
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ينتهــي األصحــاح الرابــع مــن ســفر دانيــال باعتـراف إنســان وثنــي بســلطان وســيادة وقــدرة
هللا ،إلــه العبرانييــن .وبمعنــى مــن المعانــي ،يعــد هــذا المشــهد مقدمــة لمــا حــدث فــي
الكنيســة األولــى ،عندمــا تعلــم األمميــون الحــق عــن الــرب ،مــن خــال شــهادة اليهــود ومــن
خــال قــوة هللا ،وبــدأوا بدورهــم إعــان هــذا الحــق إلــى العالــم.

اقــرأ يوحنــا  .7 :3علــى الرغــم مــن أننــا نفكــر فــي أحــداث األيــام األخيــرة ِفي َمــا
يَ َت َعلّـ ُـق بمرســوم المــوت والعبــادة واالضطهــاد ،مــا الــذي يقولــه المســيح هنــا ومــن
شــأنه أن يعــد النــاس إلــى زمــن النهايــة ،أكثــر مــن أي شــيء آخــر؟

الخميس

 12نيسان (أبريل)

أمانة دانيال

اقرأ دانيال  6ومن ثم أجب األسئلة التالية:

 .1مــا الــذي تعلنــه الفقــرة فــي دانيــال  5 ،4 :6عــن شــخصية دانيــال؟ مــا هــي الــدروس
التــي يمكننــا اســتخالصها مــن هــذه الفقــرة حــول كيــف ينبغــي أن يجدنــا النــاس عليــه؟




 .2مــا هــي أوجــه الشــبه بيــن األحــداث الــواردة فــي هــذا األصحــاح وبيــن األحــداث
األخيــرة كمــا هــي مصــورة فــي ســفر الرؤيــا؟ انظــر رؤيــا  4،8 :13و.17-11




 .3ضـع نفسـك فـي مـكان دانيـال فـي هـذا الموقـف .ما هـو السـبب المنطقـي والعذر
اللذيـن كانـا يمكنـه اسـتخدامهما كذريعة كي ال يصلـي؟ بمعنى ،كيـف كان يمكنه تبرير
عـدم القيـام بمـا قـام بـه وبالتالي يج ِّنـب نفسـه كارثـة إلقائه في جب األسـود؟
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 .4لمــاذا فــي اعتقــادك اســتمر دانيــال فــي الصــاة كمــا كان يفعــل دائمـاً ،علــى الرغــم
مــن أنــه لــم تكــن هنــاك ضــرورة للقيــام بذلــك؟




 .5مــاذا قــال الملــك داريــوس (دانيــال  )16 :6حتــى قبــل أن يطــرح دانيــال فــي جــب
األســود ويظهــر أنــه كان يعــرف شــيئاً عــن قــدرة إلــه دانيــال؟ مــا الــذي تضمنــه كالم
داريــوس ويظهــر شــهادة دانيــال نفســه للمــك فيمــا يتعلــق بــاهلل الــذي كان دانيــال
يعبــده ويخدمــه؟




الجمعة

 13نيسان (أبريل)

لمزيـد مـن الـدرس« :إنّنـا إذ نقترب مـن نهاية تاريـخ هذا العالـم ،فإ ّن النبـوات التي
د ّونهـا دانيـال تسـترعى انتباهنـا الخـاص ،حيـث أنّهـا تُشـير إلـى هـذا الزمـن الذي نعيـش فيه.
وينبغـي أن نقـرن هـذه النبـوات بالتعاليـم المدونة في آخر سـفر في العهد الجديـد .لقد جعل
الشـيطان كثيريـن مـن النـاس يعتقـدون بـأ ّن األقسـام النبويّـة المذكورة من سـفر دانيال وسـفر
الرؤيـا الـذي د ّونـه يوحنـا الرائي .ال يمكـن فهمهما .ولكن هنالـك وعد واضح وصريـح بأ ّن برك ًة
خاصـ ًة تصحـب دراسـة هـذه النبـ ّوات .وقد جاء هـذا القول عـن رؤى دانيال التي كانت سـتُفك
ّ
ختومهـا فـي األيـام األخيـرة‹ :والفاهمـون يفهمـون› (دانيـال  .)21:01أ ّمـا اإلعلان الـذي أعطـاه
المسـيح لعبـده يوحنـا ألجـل هداية شـعب هللا مدى العصور فقـد ورد عنه هذه الوعـد‹ ،طُوبَى
وب ِفي َها› (رؤيـا ( ».)1:3روح
لِل َِّـذي يَقْـ َرأُ َولِل َِّذيـ َن يَ ْسـ َم ُعو َن أَقْ َو َال ال ُّن ُبـ َّو ِة َويَ ْح َفظُو َن َما ُهـ َو َم ْكتُ ٌ
النبـوة ،األنبياء والملـوك ،صفحة .)745
علـى الرغـم مـن أننـا نميـل إلـى النظـر إلى سـفر دانيـال في سـياق صعـود وسـقوط األمم،
والدينونـة (دانيـال 62 ،22 :7؛  ،)41 :8والخلاص النهائـي لشـعب هللا فـي زمـن الضيـق (دانيـال
 ،)1 :21إال أننـا رأينـا فـي درس هـذا األسـبوع أن سـفر دانيـال يمكن أن يعطينا أمثلـة عما يعنيه
بالنسـبة لنـا بصفـة فرديـة أن نكـون مسـتعدين للتجـارب واالضطهـادات حينمـا تأتـي .وبهـذا
المعنـى ،تقـدم لنـا هذه القصص رسـائل غايـة في األهمية ،فـي األيام األخيرة مـن تاريخ األرض.
فعلـى كل حـال ،وعلـى الرغـم ممـا قد تكـون عليه معرفتنـا «لسـمة الوحش» و «زمـن الضيق»
واالضطهـاد القـادم مـن أهميـة ،فإنـه مـا لم يكـن لدينا االختبـار المطلـوب مع الرب ،فـإ َّن هذه
المعرفـة سـتكون فقـط مصـدر إدانـة لنـا .إ َّن مـا نحتاج إليـه أكثر من أي شـيء آخر هـو اختبار
«الـوالدة الجديـدة» الـذي كان لدانيـال وآخريـن ،بمـا في ذلـك نبوخذنصر.
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أسئلة للنقاش
 .1اقـرأ صلاة دانيـال فـي أصحـاح  .19 -3 :9كيـف تظهر هـذه الصلاة أن دانيال كان

علـى درايـة بمفهـوم النعمـة ،وبـأن هللا يحبنـا ويفدينـا بدافـع نعمتـه ،وليـس علـى
أسـاس أي اسـتحقاق أو صلاح مـن جانبنا؟ لمـاذا تعد هذه الحقيقة غايـة في األهمية
بحيـث ال ينبغـي فهمهـا فحسـب بـل ويجـب كذلـك اختبارها فـي حياتنا؟
كل ِمــن الفتيــة العبرانييــن الثالثــة
 .2فــي الصــف ،ناقشــوا التحديــات التــي واجههــا ٌ
(دانيــال  )3ودانيــال (دانيــال  )6فيمــا يتعلــق بالثبــات والصمــود عندمــا كانــت
ممارســاتهم الدينيــة ُم َهــدَّ دة ِمــن ِقبــل الســلطات السياســية .مــا هــي أوجــه الشــبه
بيــن مــا اختبــره دانيــال ومــا اختبــره الفتيــة الثالثــة؟ مــا هــي أوجــه االختــاف؟ ومــا
الــذي يمكننــا أن نتعلمــه مــن القصتيــن حــول كيــف يمكننــا أن نكــون شــهوداً أقويــاء
مــن خــال كوننــا أمنــاء ومخلصيــن؟
 .3مــا الــذي يعنيــه أن تكــون «مولــوداً جديــداً»؟ لمــاذا قــال المســيح «يَ ْن َب ِغــي أَنْ
تُولَــدُ وا ِم ـ ْن َف ـ ْو ُق» (يوحنــا )7 :3؟
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