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* ١٧-١١كانون الثاين (يناير)

السر إلى الرؤيا
من ِّ

السبت بعد الظهر

المراجع األسبوعية :دانيال ١٦-١ :٢؛ أعمال الرسل ٢٨ :١٧؛ دانيال ٤٩-١٧ :٢؛ مزمور
١٣٨؛ إنجيل يوحنا ٥ :١٥؛ تثنية ٤ :٣٢؛ ١بطرس .٤ :٢
آيـة الحفـظ« :أجـاب دانيـال وقـال :ليكن اسـم هللا ُمبـاركًا مـن األزل وإلـى األبد ،ألن
لـه ال ِحكمة والجبـروت» (دانيـال .)٢٠ :٢

فــي الميــاه حــول كرينالنــد توجــد جبــال جليديــة مــن كل األحجــام .أحيانًــا تطفــوا الكتــل
الجليديــة الصغيــرة وتتح ـ َّرك فــي اتِّجــاه معيــن ،بينمــا تتَّجــه الكُتــل الضخمــة وتتح ـ َّرك فــي
االت ّجــاه اآلخــر .إ َّن مــا يحــدث هــو أ َّن ال ِّريــاح الســطحية تدفــع القطــع الصغيــرة ،بينمــا الكتــل
الضخمــة مــن الجليــد تدفعهــا تيــارات ال ُمحيــط العميقــة .عندمــا نتأ َّمــل فــي قيــام وســقوط
األمــم عبــر التاريــخ ،يبــدو األمــر مماثـ ًـا لِمــا يحــدث مــن الريــاح الســطحية وتيَّــارات المحيــط.
ترمــز الريــاح إلــى كل شــيء قابــل للتغييــر و ُمتقلِّــب وال يُمكــن التك ُّهــن بــه تما ًمــا مثــل إرادة
اإلنســان .ولكــن تزام ًنــا مــع هــذه العواصــف وال ِّريــاح ،هنالــك قـ َّوة أخــرى ،قـ َّوة أكثــر ضخامــة
وشــبيه ًة جـ ًدا بت َّيــارات المحيــط .إنهــا بالتأكيــد حركــة حكمــة وســيادة مقاصــد هللا .وكمــا قالــت
إلــن ج .هوايــت« :كالكواكــب فــي أفالكهــا الوســيعة فــي مداراتهــا ال ُمع َّينــة ،فكذلــك مقاصــد
هللا ال تعــرف عجلــة وال إبطــاء» (روح النبــوة ،مشــتهى األجيــال ،صفحــة  .)٢٩مــع أ َّن قيــام
وســقوط األمــم ،والمذاهــب ،واألحـزاب السياســية يبــدو وكأنــه يحــدث حســب أهــواء البشــر
وحدهــا ،إال أ َّن األصحــاح  ٢مــن ســفر دانيــال يُظهــر أ َّن إلــه الســماء هــو الــذي يُحـ ِّرك التاريــخ
البشــري إلــى النهايــة العظمــى.
* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  18كانون الثاني (يناير).
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حضور هللا
اقــرأ دانيــال  .١٦-١ :٢مــا هــي الكارثــة التــي تُواجــه العبرانييــن بســبب ال ُحلــم الــذي
أعطــاه هللا للملــك؟



كانــت األحــام تؤ َخــذ علــى محمــل الجــد فــي العالــم القديــم .عندمــا كان الحلــم يبــدو
ُمنــذ ًرا بحــدوث شــر ،غال ًبــا مــا كان يُشــير إلــى كارثــة وشــيكة .وهكــذا ،نفهــم لمــاذا شــعر
نَ ُبو َخ ْذن ََّصــر باضطـراب شــديد مــن حلــم ،زاد مــن شــؤمه ،أنَّــه لــم يعــد يتذكَّــره .اعتقــد الخبـراء
البابليــون أ َّن اآللهــة تســتطيع أن تكشــف تفســير األحــام ،ولكــن فــي حالــة هــذا الحلــم فــي
ســفر دانيــال ،لــم يكــن هنالــك ِمــن شــيء يســتطيع الخب ـراء أن يفعلــوه أل َّن الملــك نســي
الحلــم .لــو أ َّن محتــوى الحلــم قــد قُ ـ ِّدم لهــم ،كانــوا س ـ ُيهيؤون ويُق ِّدمــون تفســي ًرا ل ُيرضــوا
الملــك .ولكــن فــي هــذه الحالــة غيــر المســبوقة ،عندمــا أصبــح خبـراء األحــام غيــر قادريــن
أن يُخبــروا الملــك عــن موضــوع حلمــه ،ا ُج ِبــروا علــى االعتـراف بأنَّــه« :ليــس آخــر يُبيِّنــه قـ َّدام
الملــك غيــر اآللهــة الذيــن ليســت ســكناهم مــع البشــر» (دانيــال .)١١ :٢
إذ طغـى اإلحبـاط علـى الملـك ،أمـر ِب َقتْـلِ كل ُحكمـاء بابـل .وحشـ َّية كهـذه لـم تكـن غيـر
معروفـة فـي العالـم القديـم .فالمصـادر التاريخيـة تشـهد أنَّـه ،بسـبب مؤامـرة ،قـام داريـوس
األول بإعـدام كل المجـوس ،وقـام أحشـويرش بقتـل المهندسـين الذيـن قامـوا ببناء جسـر لكنه
تهـ َّدم .عندمـا أصـدر نَ ُبو َخ ْذن ََّصـر أمره ،كان دانيال ورفاقـه قد أكملوا للتو تدريبهـم وانضموا إلى
دائـرة خبـراء الملـك .ولهـذا السـبب ،كان أمر القتـل الصادر من الملـك ينطبق عليهـم أيضً ا .في
حقيقـة األمـر ،تفتـرض اللغـة األصليـة أ َّن القتـل يبـدأ علـى الفـور ،وأ َّن دانيـال ورفاقه سـ ُيقتلون
بعدئـذ .لكـن دانيـال« ،بحكمـة وعقـل» (دانيـال  ،)١٤ :٢يتقـ َّدم إلـى أريـوخ ،الرجـل المسـؤول
عـن تنفيـذ اإلعدامـات .أخيـ ًرا ،يتقـ َّدم دانيـال بطلـب ٍ
حـل سـر ولغز
وقـت مـن الملـك نفسـه لِيَ ّ
الحلـم .ومـن ال ُمثيـر لالهتمـام ،بالرغم مـن اتِّهام الملك للسـحرة أنَّهـم يحاولون شـراء ‹الوقت›،
نـراه يوافـق فـو ًرا علـى َم ْنح دانيـال ‹الوقت› الـذي طلبه .اتَّفَق دانيـال مع السـحرة أنَّه ال يمكن
ألي كائـن بشـري أن يَ ِحـل مثـل هـذا السـر ،لكـ َّن النبـي كان يعرف أيضً ـا عن هللا الذي يسـتطيع
كل مـن المحتـوى والتفسـير للحلم.
أن يكشـف ً

يتكلَّــم الالهوتيــون عــن ‹حضــور› هللا ،وأنَّــه رغــم تَ َم ُّيــزه عــن الخليقــة ،فــإنَّ هللا
يســتطيع أن يكــون قري ًبــا جــدً ا منهــا .مــا الــذي تُعلِّمنــا إيَّــاه حقيقــة أن هللا يُعطــي
الملــك نَ ُبو َخ ْذن ََّصــر ُحل ًمــا عــن الكيفيــة التــي يمكــن أن يكــون فيهــا حضــور هللا
بالنســبة لنــا؟ (انظــر أيضً ــا أعمــال الرســل .)٢٨ :١٧
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الصالة
فــي الحــال يجمــع دانيــال رفاقــه الثالثــة الجتمــاع صــاة ،موض ًحــا أنَّهــم س ـيُقتلون إن لــم
يكشــف لهــم هللا ال ُحلــم .عندمــا نُواجــه مشــكلة عويصــة ،علينــا أيضً ــا أن نُــدرك أ َّن إلهنــا عظيـ ٌم
جـ ًدا ليحــل حتــى أصعــب التحديــات غيــر القابلــة للحــل.




الصالة اللتان َو َر َدتَا هنا؟
اقرأ دانيال  .٢٣-١٧ :٢ما هما نوعا َّ

صنفــان مــن الصــاة ذُكرتــا فــي هــذا األصحــاح .األولــى صــاة تض ـ ُّرع التــي يطلــب فيهــا
دانيــال مــن هللا أن يكشــف فحــوى الحلــم وتفســيره (دانيــال  .)١٩-١٧ :٢لــم تــرد كلمــات هــذه
الصــاة ،ولكننــا قــد ا ُخبرنــا بــأ َّن دانيــال ورفاقــه قــد طلبــوا «المراحــم ِمــن ِق َبــل إلــه الســموات
مــن جهــة هــذا الســر لكــي ال يهلــك دانيــال وأصحابــه مــع ســائر ُحكمــاء بابــل» (دانيــال
 .)١٨ :٢وإذ هــم يُصلُّــون ،اســتجاب هللا لتضرعاتهــم وكشــف فحــوى ُحلــم الملــك وتفســيره.
ـت نطلــب «المر ِ
يمكننــا أن نطمئــن تما ًمــا أنَّــه فــي أي وقـ ٍ
احــم ِمــن قبــل إلــه الســماء» ســوف
ت ُســمع صلواتنــا أيضً ــا ،حتــى وإن لــم تكــن بهــذه الصــورة ال ُمثيــرة التــي نراهــا ُهنــا ،أل َّن إلــه
دانيــال هــو إلهنــا نحــن أيضً ــا.
هـــب دانيـــال ورفاقـــه فـــي صـــاة شُ ـــك ٍر
فـــي تجاوبهـــم الســـتجابة هللا لتضرعاتهـــم،
َّ
وتســبيح .لقــد س ـ َّبحوا هللا ألنــه منبــع الحكمــة وألنــه يُســيطر علــى الطبيعــة وعلــى التاريــخ
ونتوس ــل إل ــى هللا م ــن أج ــل
السياس ــي .هن ــاك درس مه ــم يمكنن ــا أن نتعلَّم ــه .إذ نُصلِّ ــي
َّ
أش ــياء كثي ــرة ،ك ــم ِم ــن مــ َّرة نُســ ِّبح هللا ونش ــكره الس ــتجابته صلواتن ــا؟ إ َّن اختب ــار يس ــوع
م ــع العش ــرة ب ــرص يُعطين ــا مظه ـ ًرا م ــن مظاه ــر جح ــود البش ــرِ .م ــن ِضم ــن عش ــر ٍة حصل ــوا
عل ــى الش ــفاء ،واح ــد فق ــط رج ــع «ل ُيعط ــي مجــ ًدا هلل» (إنجي ــل لوق ــا  .)١٨ :١٧إ َّن اس ــتجابة
داني ــال ال تُذكَّرن ــا فق ــط بأهمي ــة الش ــكر والتس ــبيح ،ب ــل تكش ــف أيضً ــا صف ــات اإلل ــه ال ــذي
نُصلِّ ــي ل ــه .عندم ــا نُصلِّ ــي ل ــه ،يمكنن ــا أن نث ــق بأن ــه س ــيفعل م ــا ه ــو أفض ــل لصالحن ــا،
ولذل ــك علين ــا أن نش ــكره ونُســبِّح اس ــمه دائ ًم ــا.

اقــرأ مزمــور  .١٣٨مــاذا يمكنــك أن تأخــذه مــن صــاة الشــكر هــذه والــذي يمكــن أن
ـض النظــر عــن ظروفــك؟
يُســاعدك لتتعلَّــم أن تكــون شــكو ًرا هلل ،بغـ ِّ
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التمثال ،الجزء األول



دانيــال  .٣٠-٢٤ :٢مــا الــذي يقولــه دانيــال ُهنــا والــذي هــو مهــم جــدً ا ألن نتذكــره
بصــورة دائمــة؟ (انظــر أيضً ــا إنجيــل يوحنــا .)٥ :١٥

اســتجاب ًة للصــاة ،يكشــف هللا فحــوى الحلــم وتفســيره .وال يتوانــى دانيــال عــن إخبــار
الملــك بــأ َّن الحــل للســر يأتــي ِمــن «إلــه الســماء» .أيضً ــا ،قبــل التصريــح بفحــوى الحلــم
وتفســيره ،يذكــر دانيــال أفــكار ومخــاوف الملــك التــي لــم يُع ِّبــر عنهــا عندمــا كان مضطج ًعــا
فــي فراشــه ال يســتطيع النــوم .هــذه المعلومــات الظرفيــة تؤكِّــد بشــكل أكبــر علــى مصداقيــة
ال ِّرســالة ،أل َّن مثــل هــذه المعلومــات التــي ال يعرفهــا ســوى الملــك ال بُـ َّد وأن تكــون قــد جــاءت
إلــى دانيــال ِمــن خــال ق ـ َّوة خارقــة للطبيعــة .ولكــن إذ يُتابــع دانيــال إبــاغ فحــوى ال ُحلــم،
يُخاطــر بإثــارة كارثــة أخــرى ،أل َّن الحلــم ليــس بالضــرورة أخبــا ًرا جيــدة ل َن ُبو َخ ْذن ََّصــر.



اقرأ دانيال  .٤٩-٣١ :٢ما الذي يقوله الحلم بخصوص مصير مملكة نَ ُبو َخ ْذن ََّصر؟

ـب ج ِّيــد .صــدره وذراعــاه
يتكـ َّون ال ُحلــم ِمــن تمثــال ُمهيــب «رأس هــذا التمثــال ِمــن َذ َهـ ٍ
مــن فضــة .بطنــه وفخــذاه مــن نحــاس .ســاقاه مــن حديــد .قدمــاه بعضهمــا مــن حديــد
والبعــض مــن خــزف» (دانيــال  .)٣٣-٣٢ :٢فــي النهايــة ،حجــر «ضــرب التمثــال علــى قدميــه»
(دانيــال  ،)٣٤ :٢وانســحق التمثــال كلــه وصــار ك ُعصافــة البيــدر تذريهــا الريــح .يشــرح دانيــال
بــأ َّن المعــادن ال ُمختلفــة ترمــز إلــى ممالــك ُمتتاليــة ستســتبدل كل واحــدة األخــرى عبــر م ـ ِّر
التاريــخ .بالنســبة ل َن ُبو َخ ْذن ََّصــر ،الرســالة واضحــة :بابــل ،بــكل عظمتهــا ومجدهــا ،ســتزول وتحــل
مكانهــا مملكــة أخــرى ،تتبعهــا ممالــك أخــرى إلــى أن تأتــي مملكــة ذات طبيعــة ُمختلفــة
تما ًمــا لتحــل مــكان كل الممالــك األخــرى :مملكــة هللا األبديــة ،التــي ســتدوم إلــى األبــد.

انظــر إلــى مــدى وقتيــة وســرعة زوال كل األشــياء البشــرية .مــا الــذي يجــب أن
تُعلِّمنــا إيــاه هــذه الحقيقــة عــن الرجــاء العظيــم الــذي لنــا فــي يســوع ،وفــي يســوع
وحــده (انظــر إنجيــل يوحنــا ٥٤ :٦؛ ٢كورنثــوس )١٨ :٤؟
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التمثال ،الجزء الثاني
أ ِعــد ق ـراءة ال ُحلــم وتفســيره (دانيــال  .)٤٩-٣١ :٢مــاذا يُعلِّمنــا هــذا عــن ســابق ِعلــم
هللا لتاريــخ العالــم؟



إ َّن النبــوة المنقولــة عبــر حلــم نَبُو َخ ْذن ََّصــر توفِّــر مخططًــا نبويًــا عا ًمــا يعمــل كأداة للقيــاس
الــذي بواســطته يمكننــا أن نقتــرب مــن  -النبــوات األكثــر تفصيـ ًـا فــي دانيــال  ٨ ،٧و .١١وأيضً ــا،
دانيــال  ٢ليســت نبــوة مشــروطة .إنهــا نبــوة نهايــة العالــم :إنهــا تنبــؤ نهائــي لمــا قــد ســبق هللا
ورآه وســوف يحققــه فعـ ًـا فــي المســتقبل.
الـــرأس الذهبـــي يرمـــز إلـــى بابـــل ( ٥٣٩ - ٦٢٦ق .م .).حقيقـــة ،ال يمكـــن ألي معـــدن
آخ ــر أن يرم ــز إل ــى ق ـ َّوة وث ـراء اإلمبراطوري ــة البابلي ــة أكث ــر م ــن الذه ــب .يُس ــميها ال ِكتَ ــاب
ال ُم َق ـ َّدس «المدينــة الذهبيــة» (إشــعياء [ ٤ :١٤حســب الترجمــة اإلنكليزيــة]) و»كأس ذهــب
بي ــد ال ــرب» (إرمي ــا ٧ :٥١؛ ق ــارن م ــع رؤي ــا  .)١٦ :١٨يُق ــر الم ــؤرخ القدي ــم هي ــرودوت ب ــأ َّن
وف ــرة الذه ــب زيَّن ــت المدين ــة.
الصـدر والذراعـان مـن فضَّ ـة ترمز إلـى مادي وفـارس ( ٣٣١ - ٥٣٩ق .م .).وحيـث أ َّن الفضة
أقـل قيمـة مـن الذهـب ،فـإ َّن إمبراطوريـة مـادي وفـارس لـم تحرز قـط عظمـة بابـل .باإلضافة
إلـى ذلـك ،كانـت الفضـة رم ًزا مناسـ ًبا للفُـرس ألنهم اسـتخدموا الفضـة في نظـام ضرائبهم.
البطــن والفخــذان مــن نحــاس يرمــز إلــى اليونــان ( ١٦٨ - ٣٣١ق .م .).يُصـ ِّور حزقيــال :٢٧
 ١٣اليونانييــن فــي مقايضــة األوانــي النحاســية .وتم َّيــز الجنــود اليونــان بدروعهــم النحاســية.
كانــت خوذهــم ،دروعهــم ،وفؤوســهم الحربيــة مكونــة مــن النحــاس .يُخبرنــا هيــرودوت بــأ َّن
ســامتيكوس األول لمصــر رأى فــي غــزو القراصنــة اليونانييــن تحقي ًقــا لنبــوة أنبــأت «برجــال
مــن البرونــز قادميــن مــن البحــر».
األقــدام مــن حديــد ت ُالئــم تما ًمــا رومــا ( ١٦٨ق .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 ال ُمنقســمة (٤٧٦
م - .إلــى المجــيء الثانــي للمســيح) .إن خليــط الحديــد مــع الخــزف يوفــر صــورة ُمالئمــة إلــى
مــا َحـ َدثَ بعــد تفــكك اإلمبراطوريــة الرومانيــة .علــى الرغــم مــن المحــاوالت العديــدة التــي
قامــت لتوحيــد أوربــا ،التــي ترا َو َحــت مــا بيــن المصاهــرة بالــزواج بيــن العائــات الملكيــة إلــى
اإلتِّحــاد األوربــي الحالــي ،إال أ َّن االنقســامات والفرقــة شــاعت وســادت ،وحســب هــذه النبــوة،
ســيبقى الحــال علــى مــا هــو عليــه إلــى أن يؤســس هللا المملكــة األبديــة.
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الحجر
اقــرأ دانيــال  .٤٥ ،٤٤ ،٣٥ ،٣٤ :٢مــا الــذي تُعلِّمنــا إيَّــاه هــذه اآليــات عــن المصيــر
النهائــي لعالمنــا؟



تركيــز الحلــم هــو علــى مــا ســيحدث فــي «آخــر األيــام» (دانيــال  .)٢٨ :٢بقــدر مــا كانــوا
عليــه مــن ق ـ َّوة وث ـراء ،فــإ َّن ممالــك الحديــد (والخــزف) لــم تكــن ســوى ُمق ِّدمــة لتأســيس
مملكــة الحجــر .وحيــث أ َّن الحديــد والخــزف يمكــن أن يكونــا ،إلــى ح ـ ٍّد مــا ،نتــاج الصناعــة
البشــرية ومــن ُصنــع اإلنســان ،إال أ َّن الحجــر فــي الحلــم لــم يُقطــع بيــد إنســان .بكلمــات
أخــرى ،علــى الرغــم مــن أ َّن كل واحــدة مــن الممالــك الســابقة تصــل أخيــ ًرا إلــى نهايــة،
فالمملكــة التــي ُر ِمــز لهــا بالحجــر ســوف تــدوم إلــى األبــد .إ َّن المجــاز أو االســتعارة للحجــر،
إذًا ،غال ًبــا مــا ترمــز إلــى هللا (مث ـاً ،تثنيــة ٤ :٣٢؛ ١صموئيــل ٢ :٢؛ مزمــور  ،)٣١ :١٨والحجــر
أيضً ــا يُم ِكــن أن يرمــز إلــى المســيَّا (مزمــور ٢٢ :١١٨؛ ١بطــرس  .)٧ ،٤ :٢وهكــذا ،ال يوجــد
شــيء أكثــر ُمالئمــة ِمــن الحجــر ليرمــز إلــى تأســيس مملكــة هللا األبديــة.
يُجــا ِدل البعــض بــأ َّن مملكــة الحجــر قــد تأسســت خــال زمــن خدمــة يســوع علــى األرض،
وأ َّن انتشــار اإلنجيــل يُعتبــر دليـ ًـا علــى أ َّن مملكــة هللا قــد تسـلَّطت علــى العالــم أجمــع .إال أ َّن
مملكــة الحجــر تظهــر للوجــود فقــط بعــد ســقوط الممالــك األربعــة ووصــول التاريــخ البشــري
إلــى وقــت الممالــك ال ُمنقســمة ،والمرمــوز إليهــا بأقــدام وأصابــع التمثــال .هــذه الحقيقــة
تلغــي اإلتمــام خــال القــرن األول ،أل َّن خدمــة يســوع األرضيــة حدثــت أثنــاء ســلطة رومــا،
المملكــة الرابعــة.
ولكــن الحجــر تح ـ َّول إلــى جبــل .أي« ،الحجــر الــذي ضــرب التمثــال فصــار جبـ ًـا كبي ـ ًرا
ومــأ األرض كلهــا» (دانيــال  .)٣٥ :٢جبــل كهــذا يســتدعينا إلــى جبــل صهيــون ،حيــث يقــف
ملموســا لمملكــة هللا فــي العهــد القديــم .ال ُمثيــر لالهتمــام ،أ َّن الحجــر
الهيــكل ،رم ـ ًزا واقع ًيــا
ً
الــذي ق ُِط ـ َع مــن جبــل صــار جبـ ًـا بذاتــه .هــذا الجبــل ،الــذي هــو حســب ال َّنــص موجــود
بالفعــل ،يُشــير علــى األغلــب إلــى صهيــون الســماوية ،الهيــكل الســماوي ،مــن حيــث ســيأتي
المســيح ليؤســس مملكتــه األبديــة .وفــي أورشــليم التــي ســتنزل مــن الســماء (رؤيــا يوحنــا :٢١
 ،)٥ :٢٢ -١هــذه المملكــة ســتجد إتمامهــا النهائــي.

كان األصحــاح  ٢مــن ســفر دانيــال صحي ًحــا بخصــوص كل الممالــك إلــى هــذا الحــد.
لمــاذا إ ًذا مــن المعقــول جــدً ا ومــن الحكمــة أيضً ــا أن نثــق بنبوءتــه عــن مجــيء
المملكــة النهائيــة ،مملكــة هللا األبديــة؟ لمــاذا مــن غيــر المنطقــي أال نؤمــن بالنبــوة؟
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لمزيــد مــن الــدرس :مــن ال ُمفيــد أن نالحــظ بــأ َّن التمثــال الــوارد فــي دانيــال ٢
يتكـ َّون مــن الذهــب والفضــة ،وهمــا معدنيــن لهمــا عالقــة بالقــوة االقتصاديــة .والتمثــال أيضً ــا
مك ـ َّون مــن نحــاس وحديــد ،اللذيــن كانــا يُســتخدمان فــي ال ُمع ـ ِّدات واألســلحة ،وفــي ُصنــع
األوانــي ،التــي كانــت تُســتخدم فــي العالــم القديــم للثقافــة واألغــراض المنزليــة .وهكــذا،
فالتمثــال يوفِّــر تصوي ـ ًرا واض ًحــا للبشــرية وإنجازاتهــا .األنســب ،هــو أ َّن األج ـزاء التشــريحية
المتميــزة للتمثــال توصــل رســالة تتابــع ممالــك األرض واالنفصــال واالنشــقاق النهائــي الــذي
سيســود فــي األيــام األخيــرة لتاريــخ البشــرية .إال أ َّن الحجــر ،يُصـ َّور بوضــوح ومــن دون ريــب
علــى أنــه شــيء غيــر مصنــوع ٍ
بأيــد بشــرية (دانيــال ُ ،)٤٥ :٢مذكِّــر قــوي بالنهايــة فــوق
الطبيعــة التــي ســتحل علــى هــذا العالــم المؤقــت والفانــي وكل إنجازاتــه البشــرية.
رغــم أنَّــه وبالنســبة «للعيــن البشــرية ال ُمج ـ َّردة ،قــد يبــدو التاريــخ البشــري عبــارة عــن
تصــارع فوضــوي للقــوى و ُمضا َّداتهــا… فــإ َّن دانيــال يؤكِّــد لنــا بــأ َّن هللا يقــف ،خلــف كل ذلــك،
ناظـ ًرا إلــى التاريــخ و ُمتحـ ِّركًا مــن خاللــه لتحقيــق مــا يـراه هــو األفضــل» (،William H. Shea
دانيــال :دليــل القــارئ ،صفحــة .)٩٨

أسئلة للنقاش
 .1حسـ ًنا أن نعـرف أنـه وسـط كل فوضـى وآالم هـذا العالـم ،هللا هـو ال ُمتسـلِّط فـي

النهايـة وسـ ُيحضر كل شـيء إلـى نهايـة مجيـدة .وإلـى ذلـك الحيـن ،مـا هـو دورنـا
السـعي لعمـل كل الخيـر الـذي نسـتطيع أن نفعلـه لنسـاعد فـي تخفيـف األلـم
فـي َّ
المتفشّ ـي فـي هـذا العالـم السـاقط؟
 .2كيـف نوضِّ ـح موضـوع دانيـال واألسـرى وهـم يعملـون بالقُـرب ِمـن ،وفـي والء
ظاهـر لزعيـم وقائـد وثنـي  -أوقـع قـد ًرا كبيـ ًرا ِمـن الضـرر واألذى علـى شـعب دانيـال؟
َ
تجـادل البعـض أنَّ الحجـر الذي ُق ِطع بدون أي ٍد بشـرية ُيشـير إلى نشـر
 .3كمـا رأينـا،
اإلنجيـل إلـى العالـم .ال يمكـن أن يكـون ذلـك صحي ًحـا لعـدَّ ة أسـباب ،مـن ضمنها ما
تقولـه اآليـة فـي دانيـال  ،٣٥ :٢التـي 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 ال ُمصـ َّور كخاتمـة لهـذا الحلـم النبـوي.
لمـاذا ،إ ًذا ،يكـون مجـيء المسـيح ثانيـة هـو التفسـير العقالنـي الوحيـد لما سـيفعله
الحجر فـي األيـام األخيرة؟
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