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دانيال ،نبي
نهاية الزمن

إذ تــوارى القــرن التاســع
عشــر وبــدأ القــرن العشــرون،
شــاع شــعور ِمــن التفــاؤل
فــي الغــرب .فَ َعــن طريــق
العلــم والتكنلوجيــا كانــت
البشــرية تتق ـ َّدم نحــو عص ـ ٍر
ذهبــي ،مســتقبل ذات إمكانيــات هائلــة حيــن ســتنتهي أخيــ ًرا الحــروب واألوبئــة والفقــر
والجــوع .علــى أي حــال كان ذلــك هــو األمــل.
وطب ًعــا ،برهــن القــرن العشــرين بــأ َّن هــذا األمــل لــم يكــن خاطئًــا فقــط بــل كان ســاذ ًجا
أيضً ــا .هــذا يُســاهم فــي تفســير ســبب عــدم إحساســنا الزائــد بالتفــاؤل حــول مســتقبل أفضــل
عنــد دخولنــا فــي القــرن الحــادي والعشــرين.
مــن منظــو ٍر عالمــي ،ال يـزال العالــم يبــدو فــي شــكل كئيــب جـ ًدا ،واألســوأ مــن ذلــك ،أنــه
التحســن لألفضــل .مــا زال البشــر إلــى اآلن يميلــون إلــى
ال يمتلــك إال القليــل مــن احتمــال
ُّ
الطمــع والقهــر والعنــف والص ـراع واالســتغالل والتدميــر الذاتــي تما ًمــا كمــا كان أســافنا فــي
العصــور الماضيــة .فــي هــذه األثنــاء ،بالرغــم مــن أن الكثيــر مــن التقــدم التقنــي والتكنلوجــي،
قــد يخــدم البشــرية بشــكل جيــد أحيانًــا ،إال أنــه ســاعدنا فــي طمعنــا وقهرنــا وعنفنا واســتغاللنا
وتدميرنــا ألنفســنا.
ال يجــب أن يكــون أي مــن هــذا مفاجئًــا ،قط ًعــا ،ليــس مــع آيــات مثــل« :القلــب أخــدع مــن
كل شــيء ،وهــو نجيــسَ ،مــن يعرفــه» (إرميــا  )٩ :١٧أو «ألنــه تقــوم أمــة علــى أمــة ومملكــة
علــى مملكــة ،وتكــون مجاعــات وأوبئــة وزالزل فــي أماكــن» (إنجيــل متــى .)٧ :٢٤
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ومــع ذلــك ،فوســط كل هــذا اليــأس والكــوارث ،لدينــا ســفر دانيــال ،دراســتنا لهــذا الربــع،
ِســف ٌر يتناســب بصــورة خاصــة معنــا ،نحــن الذيــن نعيــش فــي «وقــت النهايــة» (دانيــال :١٢
 .)٩وذلــك ألنــه فــي الصفحــات ال ُم َق َّدســة لســفر دانيــال يوجــد لدينــا براهيــن منطقيــة ،قويــة،
و ُمث ِّبتــة لإليمــان ليــس فقــط ألجــل إيماننــا بــاهلل بــل فــي الــرب يســوع المســيح وفــي موتــه
علــى الصليــب ،كمــا فــي وعــد عودتــه وكل مــا يتعلَّــق بهــذه العــودة.
تأ َّمـل فـي ذلـك .عبـر كل سـفر دانيـال (دانيـال  ،)١١ ،٨ ،٧ ،٢ا ُعطـي لنـا ِمن زوايـا متعددة،
التتابـع التالـي لإلمبراطوريـات :بابـل ،مـادي وفـارس ،اليونـان ،رومـا ،ومملكـة هللا األبديـة بعـد
المجـيء الثانـيِ .مـن منظورنـا اليـوم ،وفـي الزمـن الـذي نعيش فيـه اآلن ،نسـتطيع أن نـرى أ َّن
كل الممالـك العالميـة جـاءت وذهبـت كمـا تـ َّم التنبـؤ بهـا .أو ،في حالـة روما ،فقد جـاءت وما
زالـت باقيـة ،علـى األقـل فـي الوقـت الحاضر ،تما ًمـا كما كتـب دانيال .تـ َّم تمثيلهـا أو تصويرها
بالقدميـن واألصابـع فـي دانيـال  ،٤١ ،٣٣ :٢واسـتُ ْعلِ َنت فـي أمـم أوربـا التـي ما زالت منقسـمة
كمـا فـي كنيسـة رومـا ذاتهـا .ولهذا ،لدينـا إثبات وتأكيد عـن نبـوات ال ِكتَاب ال ُمقَـ َّدس على قدر
ات ِّسـاع 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 أيضً ــا بــأ َّن دانيــال
كان ُم ِح ًّقــا حــول كل هــذه الممالــك :ولذلــك ،فلدينــا المزيــد مــن األســباب للثقــة بــه بخصــوص
المملكــة الوحيــدة التــي ســتأتي بعــد :مملكــة هللا األبديــة ،بعــد مجــيء المســيح ثانيــة.
نعــم ،يظــل ســفر دانيــال وثيقــة قويــة و ُمثبِّتــة لإليمــان ،خاصــة لألدفنتســت الســبتيين،
الذيــن يجــدون فــي صفحاتــه آيــات مهمــة بالنســبة لكنيســتنا ،خاصــة اآليــة الــواردة فــي دانيال
« :١٤ :٨فقــال لــي‹ :إلــى ألفيــن وثــاث مئــة صبــاح ومســاء ،فيتبــرأ ال ُق ـ ْدس›» .هــذه اآليــة
تتطابــق مــع دانيــال  ،٢٧ ،٢٦ ،٢٢ :٧التــي تُظْ ِهــر أنــه بعــد الحكــم الســماوي العظيــم ،ال ُمعطــى
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 ال ُقــرب الــذي يمكــن أن يقتــرب فيــه
المســيح إلــى كل واحــد منــا ،بصــورة فرديــة .منــذ حلــم الملــك نَبُو َخ ْذن ََّصــر إلــى نجــاة دانيــال
مــن جــب األســود ،يُظ ِهــر لنــا ســفر دانيــال حضــور هللا ،أو قربــه منــا؛ كمــا قــال دانيــال للملــك
الشــرير بيلشــاصر ،أ َّن «هللا الــذي بيــده نســمتك ولــه كل طرقــك» (دانيــال .)٢٣ :٥
ـب منــذ آالف الســنين :رؤيــا
باختصــار ،إ َّن ســفر دانيــال ،دراســتنا لهــذا الربــع ،يظــل كمــا كُ ِتـ َ
قويــة لمحبــة وصفــات ربنــا يســوع المســيح.
إليــاس براســيل ديســوزا يعمــل كرئيــس لمؤسســة أبحــاث ال ِكتَــاب ال ُم َق ـ َّدس فــي
المجمــع العــام لألدفنتســت الســبتيين  -المقــر الرئيســي .يحمــل شــهادة الدكتــوراه فــي دراســة
وتفســير العهــد القديــم والالهــوت مــن جامعــة آنــدروز.
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