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* ٢٤-١٨كانون الثاين (يناير)

من آتون النار إلى القصر

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :دانيــال ٣؛ رؤيــا ١٨-١١ :١٣؛ خــروج ٦-٣ :٢٠؛ تثنيــة ٤ :٦؛
١كورنثــوس ٢٦-١٢ :١٥؛ عبرانييــن .١١
آيــة الحفــظ« :إلهنــا الــذي نعبــده يســتطيع أن ُين ِّجينــا مــن آتــون النــار ال ُم َّتقــدة ،وأن
ينقذنــا مــن يــدك أيهــا الملــك» (دانيــال .)١٧ :٣
«إذًا هــؤالء الش ـ َّبانُ ،مل َهميــن مــن الــروح القــدس ،يُعلِنــون إيمانهــم لألمــة كلهــا ،أ َّن ذاك
الــذي يعبدونــه هــو اإللــه الحــق والحــي الوحيــد .هــذا اإلعــان عــن إيمانهــم الشــخصي كان
أبلــغ تصريــح عــن مبادئهــم .فلكــي يُؤثِّــروا ويطبعــوا فــي نفــوس الوثنييــن قُـ َّوة 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
تأثي ـ ًرا حيويًــا و ُمباش ـ ًرا علــى اختبارنــا فــي هــذه األيــام األخيــرة» (روح النبــوةIn Heavenly ،
 ،Placesصفحــة  .)١٤٩بينمــا قــد يبــدو بــأ َّن مواجهــة التهديــد بالمــوت بســبب موضــوع
العبــادة هــو شــيء مــن عصــر الخرافــات ومــا قبــل العلــم الحديــث ،يكشــف ال ِكتَــاب ال ُم َقـ َّدس
بأنــه وفــي نهايــة الزمــن ،حينمــا ‹يتقـ َّدم› العالــم بشــكل كبيــر ،فــإ َّن شــيئًا مماثـ ًـا سينكشــف،
ولكــن علــى مســتوى العالــم ككل .وهكــذا ،فمــن دراســة هــذه القصــة ،ســنحصل علــى رؤيــة
إلــى داخــل األمــور التــي ســتواجه المؤمنيــن بــاهلل ،حســب ال ِكتَــاب ال ُم َقـ َّدس.
* نرجو التع َّمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  ٢٥كانون الثاني (يناير).
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 ١٩كانون الثاين (يناير)

التمثال الذهبي




اق ــرأ داني ــال  .٧-١ :٣م ــا ه ــي الدَّ واف ــع المحتمل ــة الت ــي ح َّث ــت المل ــك عل ــى إقام ــة
ه ــذا التمث ــال؟

لقــد مضــى بعــض الوقــت بيــن الحلــم وإقامــة التمثــال .ومــع ذلــك ،يبــدو أ َّن الملــك لــم
يعــد يســتطيع أن ينســى الحلــم وحقيقــة أ َّن بابــل ستُســتَ ْب َدل بمملكــة وقــوى أخــرى .وإذ
لــم يكتَــف بكونــه الــرأس الذهبــي فقــط ،أراد الملــك أن يكــون ممثَّـ ًـا بكامــل التمثــال مــن
الذهــب لكــي يوصــل إلــى رعايــاه بــأ َّن مملكتــه ســتدوم علــى مــدى التاريــخ.
هــذا الموقــف والســلوك مــن الكبريــاء يُذكِّرنــا ب ُبنــاة بــرج بابــل ،الذيــن ،بغرورهــم
وغطرســتهم ،حاولــوا أن يتح ـ ُّدوا هللا ذاتــه .لــم يكــن نَ ُبو َخ ْذن ََّصــر أقــل غــرو ًرا ُهنــا .لقــد أنجــز
الكثيــر كحاكــم لبابــل ،وهــو ال يســتطيع أن يعيــش مــع فكــرة أ َّن مملكتــه ســتزول فــي النهايــة.
ـال ليســتعرض ق َّوتــه وبذلــك يُقيِّــم والء رعايــاه.
وهكــذا ،فــي محاولتــه لتمجيــد ذاتــه ،يقيــم تمثـ ً
مــع أنَّــه ليــس مــن الواضــح مــا إذا كان المقصــود مــن التمثــال أن يكــون رمـ ًزا للملــك أو إلــى
إلــه ،علينــا أن نُبقــي فــي أذهاننــا بــأن الخــط الفاصــل بيــن السياســة والديــن ،فــي األزمــان
القديمــة ،كان خطًــا غيــر واض ـ ٍح فــي أغلــب األحيــان ،هــذا فــي حالــة وجــوده أصـ ًـا.
علينــا أن نتذكَّــر ،أيضً ــا ،بــأ َّن نَ ُبو َخ ْذن ََّصــر كانــت لديــه فرصتــان للتعــ ُّرف علــى اإللــه
الحقيقــي .أولً  ،عندمــا امتحــن الش ـ َّبان العبرانييــن ووجدهــم أكثــر معرفــة ِ
وحكمــة بعشــرة
مـ َّرات مــن كل ُحكمــاء بابــل .ثــم ،بعــد أن فَشَ ــل كل باقــي ال ُخبـراء فــي تذكيــره بالحلــم ،يُخبــره
دانيــال باألفــكار التــي انتابــت ذهنــه ،والحلــم ،وتفســيره .أخيـ ًرا ،يُــدرِك الملــك عظمــة وتفـ ُّوق
إلــه دانيــال .لكــن وبــكل دهشــة ،هــذه الــدروس الالهوتيــة الســابقة لــم تمنــع نَبُو َخ ْذن ََّصــر مــن
العــودة إلــى الوثنيــة .لمــاذا؟ علــى األرجــح ،الكبريــاء .إ َّن المخلوقــات البشــرية الخاطئــة تُقــاوم
االعتـراف بحقيقــة أ َّن إنجازاتهــم الما ِّديــة والفكريــة هــي هبــاء ومصيرهــا االختفــاء والتَّالشــي.
أحيانًــا قــد نتص ـ َّرف كـــ ‹نَ ُبو َخ ْذن ََّصــر› إذ نهتــم كثي ـ ًرا بإنجازاتنــا وننســى قــدر مــا يمكــن أن
تكــون عليــه مــن تفاهــة فــي مواجهــة األبديــة.

كيــف يمكننــا أن نتعلَّــم أال نســقط ،حتــى بطــرق خادعــة جــدً ا ،فــي نفــس الفــخ
الــذي نصبــه نَ ُبو َخ ْذن ََّصــر؟
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 ٢٠كانون الثاين (يناير)

الدعوة إلى السجود
َّ




اقــرأ دانيــال ١٥-٨ :٣؛ ورؤيــا  .١٨-١١ :١٣مــا هــي أوجــه الشــبه بيــن مــا حــدث فــي
زمــن دانيــال ومــا ســيحدث فــي المســتقبل؟

إ َّن تمثــال الذهــب الــذي أُ ِقيــم فــي ســهل دورا ،الــذي اســمه باللغــة األكديــة يعنــي
«المــكان ال ُمس ـ َّور أو ال ُمح ـ َّوط» ،يمنــح االنطبــاع بمعبـ ٍـد شاســع .وكأن ذلــك لــم يكــن كاف ًيــا،
فآتــون النــار ال ُمتَّقــد بالقــرب ِمــن المــكان يســتحضر صــورة المذبــح .كان علــى الموســيقى
البابليــة أن تكــون جــز ًءا مــن تلــك الطقــوس الدينيــة .يتــم ِذكْــر ســبعة أنــواع مــن اآلالت
الموســيقية ،وكأنهــا توصــل كمــال وفاعليــة مراســم العبــادة والســجود.
اليــوم ،تتقاذفنــا الدعــوات مــن كل جانــب النتهــاج أنمــاط حيــاة جديــدة ،وعقائــد جديــدة،
والتَّخلــي عــن تكريســنا لســلطان هللا ال ُمع َّبــر عنهــا فــي كلمتــه وأن نُســلِّم والءنــا لِ ُخلفــاء
ُمعاصريــن إلمبراطوريــة بابــل .إ َّن ِفتْ َنــة العالــم وإغواءاتــه تبــدو طاغيــة أحيانًــا ،ولكــن علينــا
أن نُذكِّــر أنفســنا أ َّن والءنــا النهائــي ينتمــي هلل الخالــق.
بحســب التقويــم النبــوي ،نحــن نعيــش فــي األيــام األخيــرة مــن تاريــخ العالــم .األصحــاح
 ١٣مــن ســفر الرؤيــا يُعلــن بــأ َّن ُس ـكَّان األرض َس ـ ُي ْد َعون للســجود للوحــش ولصورتــه .تلــك
الشــخصية ســوف تجعــل «الجميــع :الصغــار والكبــار ،واألغنيــاء والفق ـراء ،واألح ـرار والعبيــد،
تُص َنــع لهــم ِس ـ َمة علــى يدهــم اليمنــى أو علــى جبهتهــم» (رؤيــا .)١٦ :١٣
ســتة فئــات مــن النــاس يُقــال بأنهــم ســيعطون والءهــم لصــورة الوحــش« :الصغــار والكبــار،
واألغنيــاء والفقـراء ،واألحـرار والعبيــد» .إ َّن رقــم اســم الوحــش ،الــذي هــو  ،٦٦٦يُشـ ِّدد أيضً ــا
علــى العــدد ســتة .هــذا يُظهــر أ َّن التمثــال الــذي أقامــه نَبُو َخ ْذن ََّصــر ليــس ســوى توضيــح
لِمــا ســتفعله بابــل فــي األيــام األخيــرة (أنظــر دانيــال  ١ :٣للتشــبيه ســتة وســتين) .وعلــى
ذلــك ،يجــدر بنــا أن نولــي انتباهنــا بمــا يتضــح مــن وقائــع فــي هــذه األحــداث وكيــف أ َّن هللا
بســلطته يو ِّجــه شــؤون العالــم.

العبــادة ليســت مج ـ َّرد اإلنحنــاء أمــام شــيء أو شــخص واالعت ـراف جهــا ًرا بالــوالء
النهائــي .مــا هــي الطــرق األخــرى ،طــرق أكثــر دهــا ًءا ،التــي ُيمكــن أن تنتهــي بنــا
بحيــث نعبــد شــي ًئا آخــر خــاف ربنــا؟
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امتحان النار
إ َّن فــرض الســجود للتمثــال الــذي أصــدره الملــك ،كان بالنســبة للعبرانييــن الثالثــة تزيي ًفــا
ســاف ًرا لعبــادة الهيــكل فــي أورشــليم ،التــي اختبروهــا فــي ســني حياتِهــم األولــى .وعلــى
الرغــم مــن مناصبهــم فــي اإلمبراطوريــة ووالئهــم للملــك ،فــإ َّن والءهــم هلل َوضَ ـ َع َحـ ًّدا لِ َوالئهــم
البشــري .إنَّهــم يرغبــون بــكل تأكيــد أن يســتمروا فــي خدمــة الملــك ك ُمـ َدراء أمنــاء؛ ولكنهــم،
ال يســتطيعون االنضمــام إلــى المراســيم.




اقــرأ خــروج ٦-٣ :٢٠؛ وتثنيــة  .٤ :٦مــا الــذي توضحــه هــذه اآليــات والــذي أثَّــر بــكل
تأكيــد علــى الموقــف الــذي اتَّخــذه هــؤالء الرجــال؟

ـب التعليمـات التـي أصدرهـا الملـك ،كان على كل الشـعب أن يسـجدوا لعبـادة التمثال
َع ِق َ
الذهبـي عنـد سـماعهم صـوت اآلالت الموسـيقية .ثالثـة فقـط  -شـدرخ وميشـخ وعبدنغـو -
تجـرأوا علـى ِعصيـان الملك .وفـي الحال ،تق َّدم بعـض البابلييـن ليلفتوا اهتمام الملـك إلى ذلك
األمـر .سـعى ال ُمشـتكون إلثارة غضـب الملك بقولهـم )١( :إن الملك ذاته هو الـذي وضع هؤالء
الشـبان الثالثـة ُحكَّا ًمـا علـى قضـاء بابـل؛ ( )٢الرجال اليهـود ال يخدمـون آلهة الملـك؛ ( )٣إنَّهم
ال يسـجدون للتمثـال الذهبـي الـذي أقامـه الملـك (دانيـال  .)١٢ :٣ولكن على الرغـم من حنقه
ض َّدهـم ،يُقـ ِّدم الملـك فرصـة ثانيـة للرجـال الثالثـة .إ َّن الملـك على اسـتعداد ألن يُعيـد اإلجراء
بأكملـه حتـى يتمكَّـن هـؤالء الرجـال ِمـن التَّرا ُجع عـن موقفهـم ويسـجدوا للتمثـال .إذا رفضوا،
قائل:
سـ ُيطرحون فـي آتـون النـار ال ُمتَّقـدة .ويختتـم نَ ُبو َخ ْذن ََّصر مناشـدته بكل اسـتعالء وغـرور ً
«و َمـن هـو اإللـه الـذي يُنقذكم ِمن يـدي؟» (دانيـال .)١٥ :٣
ُملْ َه ِميــن بشــجاعة فــوق الطبيعيــة ،أجابــوا الملــك قائليــن« :عــن هــذا األمــر ،هــوذا يوجــد
إلهنــا الــذي نعبــده يســتطيع أن يُن ِّجينــا ِمــن آتــون النــار ال ُمتَّقــدة ،وأن ينقذنــا مــن يــدك أيهــا
الملــك .وإال فليكــن معلو ًمــا لــك أيهــا الملــك أننــا ال نعبــد آلهتــك ،وال نســجد لتمثــال الذهــب
الــذي نصبتــه» (دانيــال .)١٨ ،١٧ ،١٦ :٣

مــع علمهــم بــأنَّ إلههــم يقــدر أن ينقذهــم ،لــم يكــن لديهــم الضمــان بــأنَّ هللا
ســيفعل ذلــك .ومــع ذلــك ،رفضــوا إطاعــة أمــر الملــك ،حتــى مــع علمهــم أنهــم قــد
يُ ْح َر ُقــون أحيــاءِ .مــن أيــن نأتــي بهــذا النــوع ِمــن اإليمــان؟
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الرجل الرابع




اقرأ دانيال  .٢٧-١٩ :٣ماذا يحدث؟ َمن هو الشخص اآلخر الذي في النار؟

بعــد أن طُـر َِح العبرانيــون األمنــاء فــي النــارُ ،ذ ِهــل نَ ُبو َخ ْذن ََّصــر وهــو يالحــظ وجــود شــخص
رابــع داخــل آتــون النــار .إلــى ح ـ ِّد علمــه ،يُش ـ ِّخص الملــك الشــخص الرابــع علــى أنــه «ابــن
اآللهــة» (دانيــال .)٢٥ :٣
لــم يســتطع الملــك أن يتكلَّــم أكثــر ،ولكننــا نحــن نعلــم َمــن هــو ذلك الشــخص الرابــع .لقد
ظهــر إلبراهيــم قبــل هــاك ســدوم وعمــورة ،تصــارع مــع يعقــوب عنــد مخاضــة يبوق ،وكشــف
جســد ،آت ًيــا
نفســه لموســى علــى العليقــة ال ُمحترقــة .إنَّــه يســوع المســيح فــي هيئــة قبــل التَّ ُّ
لكــي يُظهــر أن هللا يقــف مــع شــعبه فــي مشــاكلهم وصعوباتهــم.
خاصتــه .فــإذ ا ُلقــي شــهوده فــي اآلتــون
تقــول إلــن ج .هوايــت« :لكــن الــرب لــم ينــس َّ
أعلــن المخلِّــص نفســه لهــم شــخص ًيا ،وســاروا جميعهــم يتمشــون م ًعــا فــي وســط النــار.
ففــي محضــر رب الحـرارة والبــرودة فَ َقـ َد اللهــب ق َّوتــه علــى اإلحـراق» (روح النبــوة ،األنبيــاء
والملــوك ،صفحــة .)٤١٩
وكمــا قــال الــرب فــي إشــعياء« :إِذَا ا ْجتَ ـ ْزتَ ِفــي الْ ِميَــا ِه فَأَنَــا َم َعـ َـكَ ،و ِفــي األَنْ َهــا ِر فَ ـاَ
ِيــب الَ يُ ْح ِرق َ
ُــك» (إشــعياء .)٢ :٤٣
ت َ ْغ ُمــ ُر َك .إِذَا َمشَ ــيْ َت ِفــي ال َّنــا ِر فَــاَ تُلْــ َذعَُ ،واللَّه ُ
قصصــا كتلــك ،فإنَّهــا تُثيــر الســؤال حــول آخريــن لــم يتــم إنقاذهــم بطريقة
مــع أننــا نحــب ً
ُمعجزيــة مــن االضطهــاد إليمانهــمِ .مــن المؤكَّــد بــأ َّن هــؤالء الرجــال يعرفــون اختبــار إشــعياء
وزكريــا ،اللذيــن قُ ِتــا علــى أيــدي ملــوك أثمــة .عبــر كل التاريــخ المقــدس ،وحتــى إلــى يومنــا
هــذا ،يتح َّمــل المســيحيون األمنــاء ُمعانــاة رهيبــة انتهــت بعــذاب المــوت وليــس بالنجــاة
العجائبيــة ،علــى األقــل فــي هــذه األرض .هــذه واحــدة مــن الحــاالت التــي اُنْ ِقـ َذ فيهــا المؤمــن
بطريقــة معجزيــة ولكــن ،كمــا نعلــم ،ذلــك ال يحــدث فــي غالــب األحيــان.

مــن ناحيــة أخــرى ،مــا هــو اإلنقــاذ ال ُمعجــزي الــذي ســيناله جميــع المؤمنيــن بــاهلل،
بصــرف النظــر عــن مصيرهــم ُهنــا؟ (انظــر ١كورنثــوس .)٢٦-١٢ :١٥
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ِس ُّر إيمانٍ كهذا

إذ نتأ َّمــل فــي اختبــار شــدرخ وميشــخ وعبدنغــو ،قــد نســأل أنفســنا :مــا هــو ســر قُ ـ َّوة
ـدل ِمــن أن يســجدوا
هكــذا إيمــان؟ كيــف اســتطاعوا أن يكونــوا ُمســتع ِّدين ألن يُح َرقــوا أحيــاء بـ ً
للتمثــال؟ ف ِّكــر فــي كل الطــرق التــي كان يمكنهــم أن يُسـ ِّوغوا أو يُبـ ِّرروا بهــا ســجودهم إذعانًــا
ـال ألوامــر الملــك .ومــع ذلــك ،برغــم إدراكهــم أنهــم قــد يموتــون ،كمــا فعــل غيرهــم
وامتثـ ً
كثيريــن ،مــع ذلــك وقفــوا ثابتيــن.



اقرأ عبرانيين  .١١ماذا يُعلِّمنا عن «ما هو اإليمان»؟

لكــي نُن ِّمــي مثــل هــذا اإليمــان ،نحــن بحاجــة ألن نفهــم مــا هــو اإليمــان .بعــض األشــخاص
لديهــم إدراك كَ ِّمــي لإليمــان؛ يقيســون إيمانهــم علــى قــدر اســتجابات هللا لهــم .يذهبــون
إلــى الســوق ويُ َصلُّــون مــن أجــل أن يمـ َّن هللا عليهــم بموقــف لســيارتهم .إذا حــدث ووجــدوا
مكانًــا حيــن وصولهــم ،يســتنتجون أ َّن إيمانهــم قــوي .وإذا كانــت جميــع األماكــن مأخــوذة،
قــد يعتقــدون أن إيمانهــم ليــس قويًــا بالقــدر الكافــي لكــي يســتجيب هللا لصلواتهــم .هــذا
المفهــوم عــن اإليمــان يُصبــح خطيـ ًرا ألنــه يُحــاول المنــاورة مــع هللا وال يأخــذ بعيــن االعتبــار
ســلطان هللا وحكمتــه.
فــي الحقيقــة ،اإليمــان الحقيقــي ،كمــا اسـتُ ْعلِ َن فــي أصحــاب دانيــال ،يُقــاس بقيمــة عالقتنا
مــع هللا ومــا ينتــج عنهــا مــن ثقــة ُمطلقــة فــي هللا .إ َّن اإليمــان الصــادق الحقيقــي ال يســعى
إلــى تَطْوِيــع إرادة هللا لتتوافــق مــع إرادتنــا؛ بــدلً مــن ذلــك ،إنــه يُس ـلِّم إرادتنــا إلرادة هللا.
كمــا رأينــا ،لــم يعــرف الرجــال العبرانييــن الثالثــة مــا يحملــه هللا لهــم عندمــا قــرروا أن يتحـ ُّدوا
الصــواب بال َّرغــم مــن العوا ِقــب .هــذا هــو مــا
الملــك ويظلــوا أمنــاء هلل .لقــد قـ َّرروا أن يفعلــوا َّ
يُميــز بحــق اإليمــان الناضــج .نحــن نظهــر إيمانًــا حقيق ًيــا عندمــا نُصلــي إلــى الــرب مــا نبتغيــه،
ولكننــا نثــق بأنَّــه ســيفعل مــا هــو أفضــل لنــا ،حتــى وإن كنــا ال نفهــم مــاذا يحــدث أو لمــاذا.

مــا هــي الطــرق التــي يمكننــا أن نُــد ِّرب بهــا إيماننــا يو ًمــا بعــد يــوم ،حتــى فــي
‹األشــياء الصغيــرة‹ التــي يمكــن أن تُســاعد إيماننــا علــى أن ينمــو وأن يكون ُمســتعدً ا
لمواجهــة تحدِّ يــات أكبــر عبــر الزمــان؟ لمــاذا ،فــي أمــور متعــددة ،تُعتبــر االختبــارات
فــي ‹األشــياء الصغيــرة‹ هــي االختبــارات األكثــر أهميــة؟
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لمزيــد مــن الــدرس« :إن لنــا فــي اختبــار الفتيــة العبرانييــن فــي بقعــة دورا
دروس ها َّمــة جــ ًدا نتعلَّمهــا .ففــي يومنــا هــذا يوجــد كثيــرون مــن عبيــد هللا الذيــن مــع
أنهــم أبريــاء ولــم يرتكبــوا شـ ًرا فسيسـلَّمون إلــى اإلذالل واإلهانــات علــى أيــدي الذيــن أوغــر
عصــب الدينــي .وســيثور غضــب النــاس
الشــيطان صدورهــم فامتــأت قلوبهــم بالحســد والتَّ ُّ
علــى الخصــوص ض ـ َّد َمــن يُق ِّدســون ســبت الوصيــة الرابعــة .وفــي األيــام األخيــرة ســيصدر
منشــور عــام يشــتكي فيــه عليهــم بأنَّهــم مســتوجبون المــوت.
«إ َّن زمــان الضيــق الــذي ســيواجه شــعب هللا يتطلَّــب إيمانًــا ال يضعــف وال يتزعــزع .وعلــى
أوالده أن يُعلنــوا أنَّــه هــو موضــوع عبادتهــم الوحيــد ،وأنــه ال يمكــن ألي اعتبــار وال حتــى
الحيــاة نفســها أن يغويهــم علــى اإلذعــان ولــو إلــى حــ ٍّد يســير نحــو العبــادة الكاذبــة .إن
تعاليــم وأوامــر النــاس الخطــاة المحدوديــن هــي فــي نظــر اإلنســان ال ُمخلــص األميــن غايــة
ـي األبــدي .وال بـ َّد مــن إطاعــة الحــق ولــو نجــم عــن
فــي التفاهــة بالمقارنــة مــع كلمــة هللا الحـ ّ
ذلــك الســجن أو النفــي أو المــوت» (روح النبــوة ،األنبيــاء والملــوك ،صفحــة .)٤٢٢-٤٢١

أسئلة للنقاش
 .1اقــرأ ١بطــرس  .٩-٣ :١لمــاذا يُن ِقــذ 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 ال ُمعجــزي ،لمــاذا نحتــاج إلــى أن نثــق فــي صــاح
هللا رغــم خيبــات األمــل واإلخفــاق؟
 .2لــو أنَّ هــذه الحادثــة انتهــت بمــوت الفتيــة العبرانييــن فــي آتــون النــار ،مــع
ذلــك ،أ َّيــة دروس يمكننــا أن نســتخلصها منهــا؟
 .3مــن مفهومنــا ألحــداث آخــر األيــام ،مــاذا ســيكون الموضــوع ،العالمــة الظاهريــة،
التــي س ـ ُتظهر َمــن هــو الــذي نعبــده؟ مــاذا يجــب أن يُخبرنــا هــذا اآلن عــن مــدى
أهميــة الســبت؟
 .4اقــرأ إنجيــل لوقــا  .١٠ :١٦كيــف تُســاعدنا كلمــات المســيح ُهنــا لنفهــم المعنــى
الحقيقــي للحيــاة باإليمــان؟
 .5أ ِعــد قــراءة دانيــال  ،١٥ :٣عندمــا يقــول نَ ُبو َخ ْذن ََّصــرَ « :مــن هــو اإللــه الــذي
ينقذكــم ِمــن يــدي؟» كيــف تجيــب عــن هــذا الســؤال؟
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