الدرس األول

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

ِمن القراءة إلى الفهم

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :إنجيــل لوقــا ٢٧-٢٥ :٢٤؛ ٢بطــرس ١٣-١١ :٣؛ يونــان ١٠-٣ :٣؛
العــدد ٣٤ :١٤؛ دانيــال ٢٣ :٩؛ دانيــال .١٢ ،١١ :١٠
آيـة الحفـظ« :فبـادر إليه فيلبس ،وسـمعه يقـرأ النبي إشـعياء ،فقال‹ :ألعلَّـك تفهم ما
أنـت تقرأ؟› » (أعمال الرسـل .)٣٠ :٨
ُولِـ َدت كنيســتنا ِمــن بيــن ط َّيــات صفحــات ســفر دانيــال ،دراســتنا لهــذا الربــع .وإذ نبــدأ،
علينــا أن نحتفــظ بالنقــاط التاليــة فــي أذهاننــا كنمــوذج ل ُيســاهم فــي إرشــادنا خــال دراســتنا.
أولً  ،علينــا أن نتذكَّــر دائ ًمــا أ َّن المســيح هــو محــور ومركــز ســفر دانيــال ،كمــا أنَّــه محــور
ومركــز ال ِكتَــاب ال ُم َقـ َّدس بأكملــه.
جمال أدب ًيا يُساعدنا على فهم التركيز األساسي فيه.
ثان ًيا ،أ َّن سفر دانيال ُمنظَّم بطريقة تُظْ ِه ُر ً
ثالثًــا ،نحــن بحاجــة ألن نفهــم الفــرق بيــن النبــوات التقليديــة وبيــن النبــوات ال ُمتعلِّقــة
بنهايــة العالــم .هــذا س ُيســاعدنا علــى التمييــز بيــن نبـ ُّوات دانيــال وبيــن نبـ ُّوات اآلخريــن مثــل
إشــعياء ،وعامــوس ،وإرميــا.
راب ًعــا ،إذ نــدرس النبــوات الزمنيــة لدانيــال ،علينــا أن نفهــم أ َّن الجــداول الزمنيــة لتلــك
النبــوات تمتـ ُّد عبــر فتـرات مط ّولــة مــن ال َّزمــن ويتــم قياســها حســب قاعــدة «اليــوم يُســاوي
ســنة فــي النبــوات».
خامســا ،ســوف نُش ـ ِّدد علــى أ َّن ســفر دانيــال ال يحمــل فقــط معلومــات نبويــة ،ولكنــه
ً
الخاصــة اليــوم.
ـال وثي ًقــا بحياتنــا
يتَّصــل اتِّصـ ً
َّ
* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٤كانون الثاني (يناير).
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المسيح :مركز (محور) ِسفر دانيال


اقــرأ إنجيــل لوقــا ٢٧-٢٥ :٢٤؛ إنجيــل يوحنــا ٣٩ :٥؛ ٢كورنثــوس  .٢٠ ،١٩ :١بأيَّــة طــرق
يكــون المســيح هــو مركــز ال ِك َتــاب ال ُم َقــدَّ س؟

ال يوجــد شــك فــي أ َّن يســوع هــو مركــز ومحــور ال ِكتَــاب ال ُم َقـ َّدس ،وذلــك يتض َّمــن ســفر
فمثــا :األصحــاح  ١يُظهِــر ،ولــو بطريقــة محــدودة وغيــر كاملــة ،أ َّن اختبــار
ً
دانيــال أيضً ــا.
دانيــال يُماثِــل اختبــار المســيح ،الــذي تَـ َرك الســماء ليعيــش علــى هــذه األرض األثيمــة ويُجابــه
قــوى الظــام .إضافــة إلــى ذلــك ،أ َّن دانيــال وأصدقــاءه ُو ِهبــوا ِحكمــة ِمــن الســماء ليواجهــوا
تح ِّديــات الثقافــة البابليــة .األصحــاح  ٢يصــف مشــهد حجــر نهايــة الزمــن ()eschatological
ـتحل أخيـ ًرا محــل كل ممالــك العالــم .األصحــاح  ٣يكشــف
ُمشــي ًرا إلــى أ َّن مملكــة المســيح سـ ُّ
المســيح ماشـ ًيا مــع ُخ َّدامــه األمنــاء وســط آتــون النــار .األصحــاح  ٤يُظهــر هللا ينــزع نَ ُبو َخ ْذن ََّصــر
مــن مملكتــه لفتــرة مــن الزمــن حتــى يفهــم الملــك «أ َّن الســماء ســلطان» (دانيــال .)٢٦ :٤
إ َّن عبــارة «الســماء ســلطان» تُذكِّرنــا بــأ َّن المســيح ،كـــ «إبــن إنســان» (دانيــال  ،)١٣ :٧يُعطــى
ســلطانًا ومجـ ًدا وملكوتًــا ،كمــا ُو ِصـ َـف فــي دانيــال  .٧األصحــاح  ٥يُظهــر زوال الملــك بيلشــاصر
وســقوط بابــل فــي يــد الفــرس خــال ليلــة ِمــن الصخــب والفجــور .يرمــز هــذا إلــى هزيمــة
الشــيطان وزوال بابــل آخــر الزمــن بواســطة المســيح ومالئكتــه .األصحــاح  ٦يُظهــر المكيــدة
ضـ َّد دانيــال بأســاليب تُماثِــل اإلتِّهامــات الباطلــة التــي صـ َّرح بهــا الكهنــة ضـ َّد يســوع .باإلضافة
إلــى ذلــك ،إذ يُحــاول الملــك داريــوس دون جــدوى أن يُنقــذ دانيــال ،يُحــاول بيالطــس دون
جــدوى إنقــاذ حيــاة يســوع (إنجيــل متــى  .)٢٤-١٧ :٢٧األصحــاح  ٧يصــف المســيح كـــ إبــن
اإلنســان وهــو يُعطــى الملكــوت ويملــك علــى شــعبه .األصحــاح  ٨يُظهــر المســيح ككاهــن فــي
ال َم ْقـ ِـدس الســماوي .األصحــاح  ،٩يُصـ ِّور المســيح كضحيَّــة الفــداء الــذي يُثبــت بموتــه العهــد
بيــن هللا وشــعبه .واألصحاحــات  ١٢-١٠ت ُمثِّــل المســيح كميخائيــل ،الرئيــس األعلــى ،الــذي
يُحــارب قــوى الشــر ويُخلِّــص بانتصــار شــعب هللاِ ،مــن قـ َّوة المــوت أيضً ــا.
إذًا دعونــا أن نُبقــي فــي أذهاننــا أ َّن المســيح هــو مركــز ســفر دانيــال .ففــي كل أصحــاح
مــن هــذا الســفر ،ث َّمــة اختبــار أو فكــرة ت ُشــير إلــى المســيح.

فــي خضــم الصراعــات والتجــارب وحتــى فــي أوقــات الســعادة العارِمــة واالزدهــار،
كيــف يمكننــا أن نتعلَّــم أن نُبقــي المســيح فــي مركــز حياتنــا؟ لمــاذا ِمــن ال ُمهــم جــدً ا
أن نفعــل ذلــك؟
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طريقة تنظيم (هيكلة) سفر دانيال
إ َّن ترتيــب وتنظيــم القســم اآلرامــي مــن ســفر دانيــال ،األصحاحــات ( ٧-٢أجــزاء مــن
ســفر دانيــال كُ ِتبَــت باللغــة العبريــة وأجـزاء أخــرى باآلراميــة) ،تكشــف الهيكلــة التاليــة ،التــي
تُســاعدنا علــى تثبيــت رســالة مركزيــة لذلــك القســم ،وللكتــاب ككل:
أ .رؤيا نَ ُبو َخ ْذن ََّصر للممالك األربعة (دانيال )٢
ب .هللا يُن ِقذ رفاق دانيال من آتون النار ال ُمتَّقد (دانيال )٣
		
ج .دينونة على نَ ُبو َخ ْذن ََّصر (دانيال )٤
			
َج .دينونة على بيلشاصر (دانيال )٥
			
َب .هللا يُنقذ دانيال من ُجب األسود (دانيال )٦
		
َ
أ .رؤيا دانيال لألربع ممالك (دانيال )٧
هــذا النــوع مــن التنســيق األدبــي يُســاهم فــي إلقــاء الضــوء علــى النقطــة الرئيســية
مــن خــال وضعهــا فــي مركــز نظــام الســفر ،الــذي هــو فــي هــذه الحالــة يتألَّــف مــن ج
 َج (دانيــال  :)٥ ،٤هللا ينــزع المملكــة مــن نَ ُبو َخ ْذن ََّصــر (مؤقتًــا) و ِمــن بيلشــاصر (نهائ ًيــا).ولذلــك ،فــإ َّن التشــديد فــي األصحاحــات  ٧-٢هــو علــى ُســلطان هللا علــى ملــوك العالــم إذ
أنــه هــو الــذي يُث ِّبتهــم وينزعهــم.
إحــدى الطــرق األكثــر فاعليــة إلبــاغ رســالة وتوضيــح نقطــة معيَّنــة هــو التِّك ـرار .مثـ ًـا،
هللا يُعطــي فرعــون ُحلميــن حــول ال ُمســتقبل ال ُمباشــر لمصــر (تكويــن  .)٧-١ :٤١فــي الحلــم
األول ،ســبع بق ـرات ســمينة تبتلعهــا ســبع بق ـرات هزيلــة .فــي الحلــم الثانــي ،ســبع ســنابل
ممتلئــة وحســنة تبتلعهــا ســبع ســنابل يابســة ورقيقــة .كال الحلميــن يبــرزان النقطــة ذاتهــا:
ســبع ســنوات مــن االزدهــار والشــبع تتبعهــا ســبع ســنوات مــن القحــط والجــوع.
فـي سـفر دانيـال ،يسـتخدم هللا التكـرار أيضً ـا .هناك أربـع دورات نبويـة ،هي بمثابـة تكرار
السـيادة ال ُمطلقة هلل .ومع أ َّن كل مسـار
لنظام أساسـي شـامل .في النهاية ،يُظهر لنا هذا النظام ِّ
نبـوي رئيسـي يحمـل منظـو ًرا ُمحـ َّد ًدا ،لكـن فـي مجملهـا كلهـا ت ُغطِّـي نفـس المـدى التاريخي،
الـذي يمتـد مـن زمـن النبي إلـى النهاية ،كمـا يوضحه الرسـم البيانـي التالي:
دانيال ٢
بابل
مادي وفارس
اليونان
روما

دانيال ٧
بابل
مادي وفارس
اليونان
روما

دانيال ٩ ،٨

دانيال ١٢-١٠

مادي وفارس
اليونان
روما

مادي وفارس
اليونان
روما
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دانيال ٢
تأسيس
مملكة
هللا

دانيال ٧
الدينونة السماوية
التي تقود إلى
األرض الجديدة

دانيال ٩ ،٨
تطهير
الهيكل

دانيال ١٢-١٠
ميخائيل يقوم

أي رجــاء عظيــم تمنحنــا إيَّــاه هــذه اآليــات بخصــوص آفــاق ال ُمســتقبل طويلــة
األمــد؟ دانيــال ٤٤ :٢؛ مزمــور ١٢-٧ :٩؛ ٢بطــرس .١٣-١١ :٣

الثالثاء
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نبوات نهاية العالم في دانيال
الرؤى النبوية ال ُمس َّجلة في سفر دانيال هي ذات طبيعة مختلفة عن ُمعظم الرسائل النبوية
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 .إ َّن فهم االختالف
األساسي بين هذه الفئات النبوية ،هو أمر حتمي للفهم الصحيح لنبوات ال ِكتَاب ال ُم َق َّدس.
نبــوات نهايــة العالــم تعــرض بعــض الخصائــص التــي تميزهــا عــن تلــك التــي يُطلــق عليهــا
اســم النبــوات النمطيــة (الكالســيكية):
الــرؤى واألحــام .فــي نبــوات نهايــة العالــم ،يســتخدم هللا بشــكل أساســي الــرؤى واألحــام
ليوصــل رســالته إلــى النبــي .فــي النبــوات النمطيــة (الكالســيكية) ،يتل َّقــى النبــي «كلمــة هللا»،
 التــي قــد تشــمل رؤى ُ -مصطلــح يظهــر حوالــي  ١٦٠٠مــرة مــع بعــض االختالفــات البســيطةفــي النبــوات النمطيــة (الكالســيكية).
الرمزيــة ال ُمركَّبــة .بينمــا تشــمل النبــوات النمطيــة قــد ًرا محــدو ًدا مــن الرمزيــة ،تتضمــن
أساســا رمــوزًا تُطابــق الحيــاة؛ إال أنــه فــي نبــوات نهايــة العالــم يُظ ِهــر هللا رمــوزًا وصــو ًرا إلــى
ً
مــا وراء عالــم الواقــع البشــري ،مثــل الحيوانــات الهجينــة أو دينوصــورات ذات قــرون وأجنحــة.
الســلطة اإللهيــة ال ُمطلقــة .فــي تبايــن مــع النبــوات الكالســيكية ،التــي يتوقَّــف إتمامهــا
غالبًــا علــى االســتجابة البشــرية فــي ســياق عهــد هللا مــع إس ـرائيل ،فنبــوات نهايــة العالــم ال
تتقيــد بشــروط .فــي نبــوات نهايــة العالــم ،يكشــف هللا عــن قيــام وســقوط إمبراطوريــات
العالــم منــذ زمــن دانيــال إلــى وقــت النهايــة .هــذا النــوع مــن النبــوات يســتند إلــى ســابق
ـض النظــر عــن الق ـرارات واالختيــارات البشــرية.
وســلطانه وســوف تتــم ،بغـ ِّ
علــم هللا ُ



اقــرأ يونــان  .١٠-٣ :٣هــل هــذه نبــوة نمطيــة (كالســيكية) أو أنهــا نبــوة نهايــة العالــم؟
بـ ِّرر إجابتــك .مــاذا عــن دانيــال ٦ :٧؟
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إ َّن المعرفــة الواســعة عــن أنــواع النبــوات مثــل النبــوات النمطيــة (الكالســيكية) ونبــوات
أول ،أل َّن هــذه األنــواع ت ُظهــر أ َّن هللا يســتخدم
نهايــة العالــم يُمكــن أن تكــون ذات فائــدة ج َّمــةً .
مناهــج عديــدة ومختلفــة إليصــال حــق نبــوي (عبرانييــن  .)١ :١ثان ًيــا ،أل َّن معرفــة كهــذه
تســاعدنا ل ُنق ـ ِّدر بشــكل أفضــل جمــال وإِت َِّســاق ال ِكتَــاب ال ُم َق ـ َّدس .ثالثًــا ،أل ّن هــذه المعرفــة
تُســاعدنا أيضً ــا علــى تفســير نبــوات ال ِكتَــاب ال ُم َق ـ َّدس بطــرق تتناســق وتتناغــم مــع مجمــل
فصلــة «كلمــة الحــق باالســتقامة» (٢تيموثــاوس .)١٥ :٢
شــهادات ال ِكتَــاب ال ُم َق ـ َّدسُ ،م ِّ

بنــا ًءا علــى فق ـرات مثــل الــواردة فــي هوشــع ٥ ،٤ :٣؛ عامــوس ١١ :٨؛ وزكريــا :٩
،١؛يتو َّقــع بعــض المســيحيين اليــوم أنَّ األحــداث األخيــرة لتاريــخ هــذا العالــم ســوف
تنكشــف تِبا ًعــا فــي الشــرق األوســط .مــا هــو الخطــأ فــي هــذا التفســير؟ كيــف
يمكــن لمعرفــة الفــرق بيــن نبــوات نهايــة العالــم والنبــوات النمطيــة (الكالســيكية)
أن ُيســاعدنا فــي توضيــح هــذا األمــر؟

األربعاء



 ١كانون الثاين (يناير)

جدول هللا الزمني
مفهــوم مهــم آخــر يجــب علينــا أن نحفظــه فــي ذاكرتنــا ونحــن نــدرس ســفر دانيــال هــو
ال َّنهــج (األســلوب) التاريخــي لنبــوات نهايــة العالــم .هــذا ال َّنهــج ،يُعـ َرف أيضً ــا بنهــج التاريخيــة
أو (التأريخانيــة) ( ،)historicismيمكــن فهمــه بطريقــة أفضــل إذا مــا قــورِن بــاآلراء ال ُمعارضــة
كنظريــة الســابقية  ،والمســتقبلية ،والمثاليــة.
نهــج الســابقية ( )preterismيميــل إلــى رؤيــة أ َّن األحــداث النبويــة الــواردة فــي ســفر
دانيــال قــد حدثــت فــي الماضــي .ونهــج ال ُمســتقبلية ( )futurismي َّدعــي بــأ َّن نفــس النبــوات
يتمســك نهــج المثاليــة ( )idealismبــأ َّن نبــوات
يُنتظــر تحقيقهــا فــي المســتقبل .بــدورهَّ ،
نهايــة العالــم هــي رمــوز لحقائــق روحيــة عا َّمــة مــن دون أيــة مرجعيــات تاريخيــة مح ـ َّددة.
يتمســك النهــج التاريخــي بــأ َّن هللا ،فــي نبــوات نهايــة العالــم ،يكشــف
فــي ُمقابــل ذلــكَّ ،
عــن تعاقــب (تتابــع) ُمتَّصــل للتاريــخ منــذ زمــن النبــي إلــى نهايــة الزمــن .وإذ نــدرس ســفر
دانيــال ،ســوف نــرى بــأ َّن كل رؤيــا رئيســية فــي الســفر (دانيــال  )١١ ،٨ ،٧ ،٢تُكــ ِّرر هــذا
الجــدول التاريخــي مــن منطلقــات مختلفــة وبتفاصيــل جديــدة .إ َّن ر َّواد األدفنتســت األوائــل،
ومــن ضمنهــم إلــن ج .هوايــت ،فَ ِه ُمــوا نبــوات ســفر دانيــال والرؤيــا مــن منظــور تاريخــي.


اقرأ سفر العدد  ٣٤ :١٤وحزقيال  .٦ ،٥ :٤باللغة النبوية إلى ماذا يرمز الـ «يوم» عادة؟
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إذ نـدرس سـفر دانيـال ،علينـا أن نتذكَّـر دائ ًمـا أ َّن الزمن النبوي يُقاس حسـب قاعـدة ومبدأ
اليوم/سـنة .أي أنَّ ،يـوم فـي النبـ ّوة عـادة يُسـاوي سـنة فـي الزمـن التاريخـي الفعلـي .وهكـذا،
مثلا ،نبـوة الــ  ٢,٣٠٠صبـاح ومسـاء يجـب أن ت ُفهم علـى أنَّها  ٢,٣٠٠سـنة (دانيـال .)١٤ :٨
ً
وهكذا ،فإ َّن نبوة الـ  ٧٠أسبو ًعا يجب أن تُفهم على أنها  ٤٩٠سنة (دانيال .)٢٧-٢٤ :٩
إ َّن هــذا المقيــاس الزمنــي يبــدو أنَّــه صحيــح لع ـ َّدة أســباب واضحــة )١( :بمــا أ َّن الــرؤى
هــي رمزيــة ،فــإ َّن األوقــات ال ُمبيَّنــة معهــا يجــب أن تكــون هــي أيضً ــا رمزيــة )٢( .إذ تتكشَّ ــف
األحــداث الموصوفــة فــي الــرؤى عبــر فتـرات زمنيــة طويلــة ،حتــى إلــى «نهايــة الزمــن» فــي
ُفســر وف ًقــا لذلــك.
بعــض األحيــان ،فالفت ـرات الزمنيــة ال ُمتعلِّقــة بهــذه النبــوات يجــب أن ت َّ
( )٣قاعــدة الســنة/يوم ثابتــة فــي ســفر دانيــال .ومثــال واضــح لذلــك يأتــي مــن نبــوة الـــ ٧٠
أســبو ًعا ،التــي امتـ َّدت مــن أيَّــام الملــك أرتحشســتا إلــى مجــيء يســوع كالمسـ َّيا .وعلــى ذلــك
وأصــح طريقــة لفهــم األزمنــة النبويــة الــواردة فــي ســفر دانيــال هــي تفســير تلــك
فــإ َّن أوضــح َ
النبــوات حســب قاعــدة أو مبــدأ اليوم/ســنة.

بعض هذه النبوات ال َّزمنية تُغطِّي مئات ،بل آالف السنين .ماذا يُعلِّمنا ذلك عن الصبر؟

الخميس



ال ُمالءمة ال ُمعاصرة لسفر دانيال

 ٢كانون الثاين (يناير)

علــى الرغــم مــن كتابتــه منــذ أكثــر مــن  ٢,٥٠٠ســنة مضــت ،يظـ ُّـل ســفر دانيــال ُمالئ ًمــا
بشــكل كبيــر لشــعب هللا فــي القــرن الحــادي والعشــرين .ســوف نُالحــظ ثــاث مناطــق يُمكــن
أن يكــون فيهــا دانيــال ُمتالئ ًمــا معنــا.
يقــف هللا ُمتس ـلِّطًا علــى حياتنــا .حتــى عندمــا تســوء األمــور ،يقــف هللا ُمتس ـلِّطًا ويعمــل
مــن خــال أهــواء ونــزوات األفعــال البشــرية ل ُيق ـ ِّدم األفضــل ألبنائــه .إ َّن اختبــار دانيــال فــي
بابــل يُماثــل اختبــار يوســف فــي مصــر وأســتير فــي فــارس .هــؤالء الشــباب الثالثــة كانــوا
أســرى فــي بــاد غريبــة وتحــت ســلطة ســاحقة مــن أمــم وثنيــة .بالنســبة للمراقــب العابــر قــد
يبــدو لــه بأنَّهــم ضعفــاء ومنسـ ِّيون مــن هللا .ولكــن ،الــرب منحهــم القـ َّوة واســتخدمهم بطــرق
قويــة .عندمــا نواجــه التَّجــارب والمآســي وال ُمعارضــة ،يمكننــا أن نتطلَّــع إلــى مــا فعلــه هللا مــع
دانيــال ويوســف وأَ ْسـ ِتي َر .يمكننــا أن نبقــى ُمطمئ ِّنيــن أل َّن الــرب ال زال هــو الــرب ،ولــم يتخـ َّـل
ع َّنــا حتــى وســط التجــارب واإلغــواءات.
ِ
هللا يو َّجـه مجـرى التاريـخ .فـي بعـض األحيان نشـعر بالضيق مـن َعال ٍَم ُمشـ َّوش وبِال هدف،
عالـم ملـيء بالخطيـة وال ُعنـف .ولكـ َّن ال ِّرسـالة فـي دانيـال هـي أ َّن هللا يقـف ُمسـيط ًرا على كل
شـيء .فـي كل أصحـاح مـن سـفر دانيـال ،تـزداد ال ِّرسـالة وضو ًحـا وقـ َّو ًة بـأ َّن هللا يو ِّجـه مجـرى
التاريـخ .وكمـا تقـول إلـن ج .هوايـت« :فـي األخبـار القديمـة للتاريـخ البشـري نجـد أ َّن نمـو
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األمـم وقيـام اإلمبراطوريـات وسـقوطها يبـدو وكأ ْن يعتمـد على إرادة اإلنسـان وبسـالته .وصوغ
األحـداث يبـدو وكأ َّن الـذي يتحكَّـم فيـه قـ َّوة اإلنسـان أو طموحـه أو هـواه إلـى حـ ٍّد كبيـر .أما
السـتار يُـزاح جان ًبا فتُشـاهد خلف وفوق وداخل كل شـيء تضـارب المصالح
فـي كلمـة هللا فـإ َّن ِّ
البشـرية والقـوة واألهـواء اإلنسـانية ،نشـاهد قـ َّوات اإللـه ال ُكلِّـي ال َّرحمـة ت ُت ِّمم بسـكون وصبر
مشـورات إرادتـه» (روح النبـوة ،مـن كتـاب ‹التربيـة الحقيقيـة‹ ،صفحـة .)٢٠٥ ،٢٠٤
يوفِّــر هللا نموذ ًجــا لشــعبه فــي نهايــة ال َّزمــن .يُمثِّــل دانيــال ورفاقــه مثــالً يُحتــذى بــه
لحيــاة فــي مجتمــع يحمــل نظــرة عالميــة تكــون فــي كثيــر مــن األحيــان علــى ِخــاف مــع
ال ِكتَــاب ال ُم َق ـ َّدس .عندمــا ضُ ِغ ـ َط عليهــم لل ُمســاومة علــى إيمانهــم وتقديــم تنــازالت للنظــام
البابلــي فــي مجــاالت مــن شــأنها أن تجعلهــم ينكــرون تكريســهم ووالءهــم للــرب ،ظلــوا أمنــاء
لكلمــة هللا .إ َّن اختبــار أمانتهــم وتكريســهم ال ُمطلــق للــرب يمنحنــا تشــجي ًعا عندمــا نُواجــه
ُمقاومــة وحتــى اضطهــا ًدا مــن أجــل اإلنجيــل .وفــي ذات الوقــت ،يُظهــر دانيــال أنَّــه مــن
الممكــن أن نُق ـ ِّدم ُمســاهمة للدولــة والمجتمــع ونبقــى ُمك َّرســين للــرب.

اقــرأ دانيــال ٢٣ :٩؛ دانيــال ١٢ ،١١ :١٠؛ وإنجيــل متــى  .٣١-٢٩ :١٠مــا الــذي تقولــه
هــذه اآليــات عــن اهتمــام هللا فــي صراعاتنــا الشــخصية؟

الجمعة



 ٣كانون الثاين (يناير)

لمزيــد مــن الــدرس« :لقــد ق ُِصـ َد بالكتــاب أن يكــون ُمرشـ ًدا لــكل َمــن يرغبــون
فــي معرفــة إرادة جابلهــم .ولقــد أعطــى هللا النــاس كلمــة النبــوة الثابتــة .أتــى المالئكــة بــل
حتــى المســيح نفســه إلفهــام دانيــال ويوحنــا مــا ال بُـ َّد أن يكــون قري ًبــا .فتلــك األمــور ال ُمه َّمــة
ختصــة بخالصنــا لــم تكــن لِتُتــرك فــي حــال الخفــاء والغمــوض .وهــي لــم تُعلــن علــى
ال ُم َّ
نحـ ٍو يُر ِبــك الطالبيــن والباحثيــن األمنــاء عــن الحــق أو يُضلهــم .وقــد قــال الــرب علــى لســان
حبقــوق النبــي‹ :اكتــب الرؤيــا وانقشــها علــى ألــواح لكــي يركــض قارئهــا‹ (حبقــوق .)٢ :٢
إ َّن كلمــة هللا واضحــة لــكل َمــن يدرســونها بقلــوب ُمصلِّيــة .فــكل نفــس أمينــة بالحــق تأتــي
إلــى نــور الحــق ‹نــور قــد زرع للص ِّديــق› (مزمــور  .)١١ :٩٧وال يُمكــن لكنيســة أن تتقـ َّدم فــي
القداســة مــا لــم يبحــث أعضاؤهــا عــن الحــق بــكل غيــرة كمــن يبحثــون عــن كنــوز مخبــوءة»
(روح النبــوة ،مــن كتــاب ‹الص ـراع العظيــم‹ ،صفحــة .)٥٦٨-٥٦٧
«ادرس تاريــخ دانيــال ورفاقــه .علــى الرغــم مــن عيشــهم حيــث كانــوا ،تواجههــم مــن كل
جانــب تجــارب إلشــباع رغبــات أنفســهم ،إال أنَّهــم أكرمــوا هللا وم َّجــدوه فــي حياتهــم اليوميــة.
لقــد عزمــوا علــى أن يتج َّنبــوا كل شــر .رفضــوا أن يضعــوا أنفســهم فــي مســار العــدو .فجازاهــم
هللا بغنــى بركاتــه لثباتهــم ووالئهــم» (روح النبــوة[ ،Manuscript Releases ،رقــم ،]224
المجلــد  ،٤صفحــة .)١٧٠ ،١٦٩
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أسئلة للنقاش
 .1إذ نــدرس ســفر دانيــال ،ســوف تمــر علينــا نقطــة قويــة .إنَّ هللا ليــس ُمتس ـلِّطًا

فقــط علــى كل األمــم ،لكنــه أيضً ــا علــى اطــاع بــكل واحــد منــا ،حتــى إلــى مســتوى
األعمــاق .مثـ ًـا ،كمــا ســنرى فــي دانيــال  ،٢لقــد أعطــى هلل ُحل ًمــا إلــى ملــك وثنــي.
فلكــي يتمكَّــن ِمــن أن يدخــل إلــى داخــل عقــل إنســان ،أثنــاء نومــه ،ليغــرس فــي
ذهنــه حل ًمــا يكشــف عــن ُقــرب ال نســتطيع حتــى أن نبــدأ فــي فهمــه أو اســتيعابه.
فــي نفــس الوقــت ،وكمــا ســنرى ،فــإنَّ طبيعــة ال ُحلــم تكشــف أنَّ هللا ،فــي نهايــة
المطــاف ،هــو ال ُمســيطر حتــى فــي إمبراطوريــات العالــم الشاســعة ويعــرف كيــف
ســينتهي كل شــيء .أي عــزاء ورجــاء يمكننــا أن نســتخلصه مــن هــذه األوصــاف
المتعلقــة بالواقــع؟ فــي نفــس الوقــت ،كيــف تشــعر وأنــت تعلــم بــأنَّ الــرب قريــب
جــدً ا إلــى درجــة أنــه يعــرف أفــكارك الخاصــة؟ فــي هــذا الســياق ،لمــاذا ُيصبــح وعــد
الصليــب بهــذه األهميــة؟
 .2ناقــش ،فــي الصــف ،الفــرق بين النبــوات النمطية (الكالســيكية) ونبوات نهايــة الزمن.
أ َّيــة أمثلــة أخــرى عــن كليهمــا يمكنــك أن تجدهــا فــي ال ِك َتــاب ال ُم َقــدَّس؟ .3فــي درس
يــوم الخميــس نقــرأ حيــن كتبــت إلــن هوايــت حــول مركزيــة كلمــة هللا فــي خدمــة َعـ ْز َرا
وحــول جدِّيتــه فــي عملــه لنشــرها بيــن النــاس .مــا هــو الــدرس الظاهــر والهــام بالنســبة
لنــا اليــوم الخــاص بمركزيــة كلمــة هللا التــي يجــب أن تكــون لدينــا ولــدى الكنيســة؟
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