الدرس السادس

 *  ٧-١شباط (فرباير)

من الغرور إلى الهالك

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :دانيــال ٥؛ رؤيــا ٦-٤ :١٧؛ مزمــور ٥ :٩٦؛ كولوســي ١٧-١٥ :١؛
روميــة ٣٢-١٦ :١؛ الجامعــة ١١ :٨؛ رؤيــا .٨ :١٤

آية الحفظ« :وهو ُيغ ِّير األوقات واألزمنة ،يعزل ملوكًا وينصب ملوكًاُ .يعطي ال ُحكماء
ِحكمة ويُعلِّم العارفين فه ًما» (دانيال .)٢١ :٢

فــي دانيــال  ،5ت ُعطينــا كلمــة هللا مثــالً قويًــا عــن الغطرســة البشــرية التــي تنتهــي بطريقــة
طويــا حتــى يتعلَّــم
ً
مذهلــة ودراماتيكيــة .مــع أننــا قــد نقــول بــأ َّن األمــر اســتغرق وقتًــا
نَ ُبو َخ ْذن ََّصــر الــدرس ،لك َّنــه علــى األقــل تعلَّمــه بالفعــل .إال أ َّن حفيــده ،بيلشــاصر ،لــم يتعلَّــم
الــدرس .فباســتعماله آنيــة الهيــكل فــي طقــوس العربــدة فــي القصــر ،دنَّــس بيلشــاصر تلــك
اآلنيــةِ .فعــل التدنيــس هــذا ليــس بمثابــة تحـ ٍّد هلل ،بــل هــو هجــوم علــى هللا نفســه .وهكــذا،
يمــأ بيلشــاصر كأس آثامــهُ ،متص ِّرفًــا بطــرق ُمشــابهة للقــرن الصغيــر (انظــر دانيــال  ،)٨الــذي
الســلطة عــن بيلشــاصر ،يُنبــيء هللا بمــا ســيفعله ضـ َّد أعــداء
هاجــم أســس هيــكل هللا .و ِب َنـ ْزع ُّ
شــعبه فــي آخــر األيــام .األحــداث الــواردة فــي دانيــال  ٥وقعــت ســنة  ٥٣٩ق .م ،.فــي الليلــة
التــي َسـ َقطَت فيهــا بابــل أمــام جيــش مــادي وفــارسُ .هنــا يظهــر التحـ ُّول ِمــن الذهــب إلــى
الفضــة ،الــذي أنبــئ عنــه فــي دانيــال  .٢مــرة أخــرى صــار مــن الواضــح بــأ َّن هللا هــو ال ُمتسـلِّط
فــي شــؤون العالــم.
* نرجو التع ُّمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم ٨شباط (فبراير).
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 ٢شباط (فرباير)

وليمة بيلشاصر
اقــرأ دانيــال  ١ :٥و ٤مــع دانيــال  .٢، ١ :١مــا هــو الشــيء الســيء جــدً ا الــذي يفعلــه
بيلشــاصر؟ كيــف ُيظْ ِهــر ذلــك صفاتــه الحقيقيــة؟ قــارن أفعالــه هــذه بمــا ورد فــي رؤيــا
 .٦-٤ :١٧أيَّــة متوازيــات يمكنــك أن تجدهــا؟





يأمــر الملــك باســتخدام اآلنيــة ال ُم َق َّدســة لهيــكل أورشــليم كآنيــة لشــرب الخمــر .كان
نَ ُبو َخ ْذن ََّصــر قــد اســتولى علــى تلــك اآلنيــة ِمــن هيــكل أورشــليم ،لكنــه وضعهــا فــي بيــت
إلهتــه ،وذلــك يُظهــر علــى األقــل أنَّــه يحتــرم مرتبتهــا ال ُم َق َّدســة .لكـ َّن بيلشــاصر يحـ ِّول اآلنيــة
تدنيســا.
ـرب للخمــر بأكثــر الطــرق
ال ُم َق َّدســة إلــى أدوات شـ ٍ
ً
ِ
بينمــا شــرب قــادة و ُعظمــاء بيلشــاصر مــن اآلنيــة ال ُم َق َّدســة ،كانوا «يُسـبِّحون آلهــة الذهب
والفضــة والنحــاس والحديــد والخشــب والحجــر» (دانيــال  .)٤ :٥تجــدر المالحظــة أ َّن هنالــك
الس ـتّيني (نظــام يرتكــز علــى
ســتة مــواد مذكــورة هنــا .كان البابليــون يســتخدمون النظــام ِّ
العــدد  )٦٠مقارنــة بالنظــام ال ُعشــري ال ُمســتخدم اليــوم (يرتكــز علــى العــدد  .)١٠وهكــذا،
فــإ َّن الفئــات السـتَّة لآللهــة ترمــز إلــى ال ُكلِّيــة أو الكماليــة للنظــام الدينــي البابلــي .مــن المثيــر
لالهتمــام بمــا فيــه الكفايــة ،أ َّن تراتــب المــواد تتبــع تراتــب مك ِّونــات تمثــال حلــم نَ ُبو َخ ْذن ََّصــر،
فيمــا عــدا الخشــب الــذي حـ َّـل محــل الخــزف .وكمــا فــي الحلــم ،يظهــر الحجــر فــي المــكان
األخيــر؛ مــع أ َّن الحجــر ُهنــا يُحــدد مــادة صنــع األصنــام ،إال أن الحجــر أيضً ــا يســتحضر دينونــة
هللا علــى إمبراطوريــات العالــم (انظــر دانيــال  ،)٤٥ ،٤٤ :٢التــي تمثلهــا بابــل.
هــذه الوليمــة تنفــع كتمثيــلٍ ُمالئـ ٍـم لبابــل األيــام األخيــرة كمــا تظهــر فــي ســفر الرؤيــا.
مثــل بيلشــاصر ،المــرأة فــي بابــل آخــر الزمــن تُ ْم ِســك بــكأس مــن الذهــب وت ُقـ ِّدم مشــروبات
ُمل َّوثــة لألمــم .بمعنــى آخــر ،بواســطة تعاليــم كاذبــة ونظــام عبــادة ُمشــ َّوه ،تغــوي بابــل
الحديثــة العالــم إلــى الشــر (رؤيــا  ،)٦-٤ :١٧غافلــة عــن الدينونــة التــي ســتقع عليهــا قري ًبــا.
يو ًمــا مــا ســتأتي الدينونــة.

مــا هــي الطــرق التــي بهــا يُدنِّــس مجتمعنــا وحضارتنــا حــق كلمــة هللا؟ كيــف يمكننــا
أن نحــذر مــن ال ُمشــاركة فــي ذلــك التدنيــس ،حتــى بطــرق ما ِكــرة؟ إجلــب إجابتــك
إلــى الصــف يــوم الســبت.
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 ٣شباط (فرباير)

الضيف غير المدعو
اقــرأ دانيــال  .٨-٥ :٥مــاذا يحــدث هنــا ،ولمــاذا يتفاعــل الملــك هكــذا؟ بأيــة طــرق
تتشــابه هــذه القصــة مــع دانيــال  ،٢ومــا أهميــة هــذا التشــابه؟ (انظــر مزمــور ،٥ :٩٦
كولوســي .)١٧-١٥ :١




كمـا فعـل نَ ُبو َخ ْذن ََّصـر فـي الكارثتين السـابقتين (دانيـال ٢ :٢؛ دانيال  ،)٧ :٤دعى بيلشـاصر
ال ُمن ِّجميـن ،والكلدانييـن ،والع َّرافيـن ليوضحـوا لـه الكتابـة السـرية .ولكـي يتأكـد أنَّهـم يُق ِّدمـوا
سـخي )١( :مالبـس أرجوانية ،لون المالبـس التي يرتديها
أفضـل مـا لديهـمَ ،و َع َد ُهم الملك ِب َك َر ٍم
ّ
الملـوك القدمـاء (أسـتير )١٥ :٨؛ ( )٢قلادة ِمـن الذهب ،وهي رمز للمكانة االجتماعية السـامية
(تكويـن )٤٢ :٤١؛ ( )٣تبـ ُّوؤ المركـز الثالـث لل ُحكـم فـي المملكـة .المكافأة الثالثـة هذه تعكس
كوصـي
بدقَّـة الظـروف التاريخيـة لبابـل فـي ذلـك الزمـان .وألن بيلشـاصر كان الحاكـم الثانـي
ٍّ
علـى العـرش مـع أبيـه ،نابونيـدوس ،فهـو يُقـ ِّدم مركز الحاكـم الثالث .ولكـن بالرغم مـن الهبات
ال ُمغريـة ،يفشـل ال ُحكمـاء م َّرة أخـرى في تقديم تفسـير.
فــوق كل خطايــاه ،ســعى الملــك إليجــاد حكمـ ٍة فــي المــكان الخطــأ .ال يســتطيع الخبـراء
البابليــون كشــف معنــى الرســالة .لقــد كُ ِت َبــت ِبلُ َغ ِتهــم الخاصــة ،اآلراميــة ،كمــا ســنرى فــي درس
يــوم غــد ،لكنهــم لــم يســتطيعوا فَهــم المنطــق الــذي كُ ِت َبــت بــه الكلمــات .قــد يُذكِّرنــا هــذا
بمــا تكلَّــم بــه الــرب ِمــن خــال إشــعياء« :فتبيــد حكمــة حكمائــه ويختفــي فهــم فهمائــه»
(إشــعياء  .)١٤ :٢٩بعــد اقتباســه هــذه اآليــة ،يقــول الرســول بولــس« :أيــن الحكيــم؟ أيــن
الكاتــب؟ أيــن مباحــث هــذا الدهــر؟ ألــم يجهــل هللا حكمــة هــذا العالــم؟ ألنــه إذ كان العالــم
فــي حكمــة هللا لــم يعــرف هللا بالحكمــة ،استحســن هللا أن يُخلِّــص المؤمنيــن بجهالــة الكـرازة»
(١كورنثــوس .)٢١، ٢٠ :١
بعــض الحقائــق مهمــة جـ ًدا ال يمكــن تركهــا للبشــر ليحاولــوا معرفتهــا وفهمهــا بأنفســهم.
ولهــذا الســبب ،كشــف هللا هــذه الحقائــق عوضً ــا عــن ذلــك.

تأ َّمــل فيمــا كانــت ســتكون عليــه المكافــآت ،وكــم كانــت فــي الواقــع بــا قيمــة
مــع علمنــا بمــا كان ســيحدث ســري ًعا .مــا الــذي يجــب أن يُخبرنــا بــه ذلــك عــن
مــدى فنــاء األشــياء األرضيــة ،ولمــاذا نحــن فــي حاجــة دائمــة ألن نُبقــي فــي أذهاننــا
منظورنــا لألبديــة فــي كل مــا نقــوم بــه؟
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دخول الملكة



اقــرأ دانيــال  .١٢-٩ :٥مــا الــذي قالتــه الملكــة عــن دانيــال والــذي كان علــى الملــك أن
يعرفــه ُمســبقًا؟ مــا الــذي يقولــه هــذا عــن الملــك الــذي يبــدو بأنــه جاهــل حتــى عــن
وجــود دانيــال؟

ـت الفوض ــى قاع ــة الوليم ــة بس ــبب الرس ــالة الس ــرية عل ــى الحائ ــط ،تأت ــي الملك ــة
إ ْذ َع َّم ـ ْ
وت ُعط ــي توجيهه ــا إل ــى المل ــك ال ُمرتَ ِب ــك .فتُذكِّ ــر المل ــك بداني ــال ،ال ــذي كان ــت قدرت ــه عل ــى
تفســـير األحـــام وحـــل األســـرار قـــد ظهـــرت بوضـــوح خـــال زمـــن نَ ُبو َخ ْذن ََّصـــر .فلـــو كان
بيلش ــاصر ذكيًّ ــا بق ــدر أس ــافه ،كان س ــيعرف إل ــى َم ــن يلتف ــت ليج ــد معن ــى ه ــذه الكتاب ــة
الس ــرية .إ َّن تد ُّخ ــل الملك ــة أثب ــت أهميت ــه للمل ــك ،ال ــذي كان ف ــي ه ــذا الوق ــت ف ــي حي ــر ٍة
شــديدة حيــال مــا ســيفعله بعــد .بــدت كلماتهــا كتوبيــخ لبيلشــاصر لتغاضيــه عــن الشــخص
الوحي ــد ف ــي المملك ــة الق ــادر عل ــى تفس ــير الكتاب ــة الس ــرية .كم ــا أنَّه ــا أعط ــت المل ــك
لمح ــة ش ــفهية ع ــن الس ــيرة الذاتي ــة لداني ــال :النب ــي في ــه روح اآلله ــة القدوس ــين ،في ــه ني ــرة
وفطن ــة ِ
وحكم ــة كحكم ــة اآلله ــة ،في ــه رو ًح ــا فاضل ــة ومعرف ــة وفطن ــة ،وتعبي ــر األح ــام،
وتبيي ــن األلغ ــاز ،وح ــل عق ــد ،كان كبي ــر المج ــوس والس ــحرة والكلدانيي ــن والمن ِّجمي ــن ف ــي
زم ــن نَ ُبو َخ ْذن ََّص ــر (داني ــال .)١٢ ،١١ :٥
عنــد هــذه النقطــة ،نتســاءل مــرة أخــرى لمــاذا تجاهــل بيلشــاصر دانيــال .لــم يذكــر النــص
إجابــة ُمباشــرة لهــذا الســؤال ،لكننــا نفتــرض بأنــه فــي هــذا الوقــت ،وبعــد أن خــدم دانيــال
الملــك ،حتــى الســنة الثالثــة علــى األقــل ِمــن ُحكمــه (دانيــال  ،)٢٧ ،١ :٨لــم يكــن يُمــارس
الخدمــة العمليــة .أحــد األســباب قــد يكــون بســبب تقـ ُّدم دانيــال فــي العمــر .فقــد يكــون قــد
قــارب ســن الثمانيــن ( ،)٨٠وربمــا أراد الملــك أن يســتبدل القيــادة القديمــة بجيــل أكثــر شــبابًا.
وربمــا قـ َّرر الملــك أيضً ــا تجا ُهــل دانيــال ،أل َّن الملــك لــم يرغــب فــي إلـزام نفســه بإلــه دانيــال.
ـخصا ذا صفــات
ولكــن مهمــا كان الســبب أو مجموعــة األســباب ،يبقــى ِمــن المذهــل أ َّن شـ ً
ومؤهــات مثــل دانيــال يُ ْم ِكــن أن يُنســى بهــذه الســرعة.

اقــرأ روميــة  .٣٢-١٦ :١بأيَّــة طــرق نــرى المبــدأ الــذي تُع ِّبــر عنــه هــذه اآليــات
معل ًنــا ،ليــس فقــط فــي هــذه القصــة ،بــل فــي العالــم اليــوم؟
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ُو ِزن َْت بالموازين ف ُوجِ ْد َت نا ِق ًصا


اقرأ دانيال  .٢٨-١٣ :٥ما هو السبب الذي أعطاه دانيال للزوال القريب لهذا الملك؟

إذ أرغمتــه الظــروف ،التجــأ الملــك إلــى دانيــال ليستشــيره ،ولكــن يبــدو أنَّــه فعــل ذلــك
بتــر ُّدد .إ َّن هــذا قــد يُخبرنــا أكثــر عــن موقــف الملــك تجــاه إلــه دانيــال أكثــر مــن موقفــه تجــاه
دانيــال نفســه.
بالمقابــل ،كانــت اســتجابة دانيــال لمــا ق َّدمــه الملــك ِمــن مكافــآت تقــول الكثيــر عــن
أولويــات دانيــال وصفاتــه .مــن المحتمــل أيضً ــا أ َّن دانيــال ،نتيجــة معرفتــه لمعنــى الكلمــات
الســرية ،أدرك حقيقــة انعــدام قيمــة المكافــأة .اتَّهــم دانيــال الملــك فــي ثالثــة ت ُ َهــم.
أول ،تجاه ــل بيلش ــاصر بالكام ــل اختب ــار نَ ُبو َخ ْذن ََّص ــر .وإال كان س ــيتوب ويُ ِ
خض ــع نفس ــه
ً
كم ــا فع ــل س ــلفه.
ثان ًيـا ،اسـتخدم بيلشـاصر آنيـة الهيكل ليشـرب الخمر ول ُيسـ ِّبح أصنامـه وتماثيلـهُ .هنا ،يذكر
دانيـال أنـواع المواد السـتة ال ُمسـتخدمة لِ ُص ْنـع األصنام بنفـس الترتيب المذكور سـابقًا.
ثالثًا ،أهمل الملك تمجيد هللا ،ذاك الذي «بيده نسمتك وله كل طرقك» (دانيال .)٢٣ :٥
بعــد أن ت َّمــت مواجهــة الملــك ب َِسـقَطاتِ ِه ،يُشــرع دانيــال فــي التفســير .نحــن نعلــم اآلن أ َّن
الجداريــة اإللهيــة تتكــون مــن ثالثــة أفعــال آراميَّــة (مــع تكـرار األول) .كان يجــب علــى الملــك
و ُح َك َمائِــ ِه أن يعرفــوا المعنــى األساســي لتلــك األفعــال :منــاُ « :ح ِســ ْب َت»؛ تقيــل« :وزنــت»؛
وفرســين« :منقســمة».
مــع وجــود جيــش مــادي وفــارس علــى أبــواب بابــل ،ال بُ ـ َّد وأ َّن الملــك و ُحكمــاءه قــد
شــعروا بنذيــر شــؤم فــي معنــى تلــك الكتابــة ،لكـ َّن ال ُحكمــاء لــم يجــرؤا علــى قــول أي شــيء
غيــر ســار للملــك .دانيــال فقــط هــو الــذي برهــن علــى قدرتــه فــي فــك رمــوز الرســالة الفعليــة
إلــى جملــة ذات معنــى لكــي يوصــل معناهــا الكامــل لبيلشــاصر« :منــا :هللا أحصــى ملــكك،
ناقصــا؛ فــرس :قســمت مملكتــك ،وأعطيــت لمــادي
وأنهــاه؛ تقيــلُ :و ِزنْـ َ
ـت بالموازيــن ،ووجــدت ً
وفــارس» (دانيــال .)٢٨-٢٦ :٥
هذه ليست كلمات تبعث على الراحة والبهجة.

أتــت الدينونــة بســرعة علــى الملــك .كيــف يمكننــا أن نتعلَّــم الثقــة بــاهلل فــي
الحــاالت التــي ،فــي الوقــت الحاضــر ،لــم تـ ِ
ـأت فيهــا العدالــة والدينونــة؟ (انظــر
الجامعــة ١٧ :٣؛ الجامعــة ١١ :٨؛ إنجيــل متــى ٣٦ :١٢؛ روميــة .)١٢ :١٤
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سقوط بابل
اقــرأ دانيــال  ٣١-٢٩ :٥إلــى جانــب رؤيــا ٨ :١٤؛ رؤيــا ١٩ :١٦؛ ورؤيــا  .٢ :١٨مــا الــذي
يمكننــا أن نتعلَّمــه عــن ســقوط بابــل مملكــة بيلشــاصر والــذي ُيشــير إلــى ســقوط بابــل
نهايــة الزمــن؟



مهمــا كانــت أخطــاؤه ،كان بيلشــاصر صادقًــا فــي كلمتــه .وهكــذا ،علــى الرغــم مــن األخبــار
الســيئة ،اكتفــى بالتفســير الــذي أعطــاه دانيــال ،ولذلــك منــح النبــي المكافــآت التــي وعــد بهــا.
إ َّن االعت ـراف بصــدق رســالة دانيــال ،كمــا يبــدو ،يعنــي اعت ـراف الملــك ضمن ًيــا بإلــه دانيــال.
مــن المثيــر لالهتمــام اآلن ،أ َّن دانيــال قَ ِبـ َـل ال ُمكافــآت والهدايــا التــي كان قــد رفضهــا ســابقًا،
ربمــا أل َّن هــذه الهبــات لــم تعــد تؤثِّــر علــى تفســيره .إلــى جانــب ذلــك ،عنــد تلــك النقطــة
كانــت تلــك الهبــات بــا معنــى حيــث أ َّن اإلمبراطوريــة علــى وشــك الســقوط .وهكــذا ،ربمــا
علــى ســبيل اللباقــة ،قَ ِبـ َـل النبــي المكافــآت ،مــع علمــه طــوال الوقــت بــأ َّن مركــزه الثالــث فــي
حكــم المملكــة ســيكون لبضعــة ســاعات فقــط.
تما ًمــا كمــا أعلــن النبــي ،ســقطت بابــل .وســقطت بســرعة؛ بينمــا كان الملــك وحاشــيته
يشــربون الخمــر ،ســقطت المدينــة دون قتــال .وبحســب المــؤرخ هيــرودوت ،قــام الفــرس
بحفــر قنــاة لتحويــل مجــرى نهــر الف ـرات وزحفــوا إلــى داخــل المدينــة علــى مجــرى النهــر.
فــي تلــك الليلــة ذاتهــا قُ ِتـ َـل بيلشــاصر .كان أبــوه ،نابونيــدوس ،قــد تــرك المدينــة بالفعــل،
ُمسـلِّ ًما نفســه الح ًقــا لل ُحـكَّام الجــدد .وهكــذا ،أتــت نهايــة أعظــم إمبراطوريــة عرفتها البشــرية
حتــى ذلــك الوقــت .بابــل ،الــرأس الذهبــي ،لــم تعــد بعــد.
ـح بيلشــاصر العديــد ِمــن ال ُفـ َرص لمعرفــة إرادة هللا والعمــل بموجبهــا .لقــد رأى
«لقــد ُم ِنـ َ
جـ َّده نَ ُبو َخ ْذن ََّصــر مطــرو ًدا مــن مجتمــع النــاس .لقــد رأى العقــل الــذي م َّجــده الملــك المتك ِّبــر
يُنــزع منــه بواســطة هللا الــذي يُعطيــه .لقــد رأى الملــك يُطــرد مــن مملكتــه ،ويُرافــق حيوانــات
الحقــل .لكـ َّن محبــة بيلشــاصر للملــذات وتمجيــد الــذات طمســت الــدروس التــي كان يجــب
أال ينســاها؛ وقــد اقتــرف خطايــا ُمشــابهة لتلــك التــي جلبــت دينونــة علــى نَ ُبو َخ ْذن ََّصــر .لقــد
أضــاع الفــرص التــي منحهــا هللا لــه بــكل كــرم ،وأهمــل اســتخدام الفــرص التــي كانــت فــي
متنــاول يديــه ليتع ـ َّرف علــى الحــق( ».روح النبــوة٢٥ ،Bible Echo ،نيســان.)١٨٩٨ ،

مــا هــي الفــرص التــي لنــا لنتعـ َّرف علــى الحــق؟ مــاذا يعنــي ذلــك؟ متــى يمكننــا أن
نقــول بأننــا علــى معرفــة بــكل الحــق الــذي نحــن بحاجــة لمعرفتــه؟
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لمزيد من الدرس :كانت الوالئم الكبرى شائعة ج ًدا في القصور الملكية في العالم
أحب الملوك إقامة الحفالت ببذخ ورفاهية لِ ُيظْهِروا عظمتهم وثقتهم بأنفسهم .ورغم
القديمَّ .
عدم معرفتنا بكل تفاصيل هذه الوليمة الخاصة ،فنحن نعرف أنَّها ا ُ ِق َيمت عندما كان جيش مادي
وفارس متأه ًبا للهجوم على بابلِ .من الناحية البشرية ،لم يكن هنالك ما يدعو للقلق .فأسوار
حصنة ،ومؤونة الطعام تكفي لسنوات طويلة ،وهناك مياه كثيرة ،أل َّن نهر الفرات
بابل كانت ُم َّ
كان يتدفَّق وسط قلب المدينة .ولذلك لم ي َر الملك بيلشاصر أية مشكلة في إقامة حفلة بينما
جيش العدو يُحاصر المدينة .لقد أ َم َر بإقامة احتفال تاريخي ،الذي ُسرعان ما تح ّول إلى طقوس
خصوصا
عربدة ولهو صاخب .يا لها من شهادة قوية لغطرسة البشر والثقة العمياء في نفوسهم،
ً
بالمقارنة مع قوة الرب .قال هللا للملك ،من خالل دانيال ،أنه رغم الفرص التي كانت لديه ليتعلَّم
الحق« :هللا الذي بيده نسمتك وله كل طرقك فلم تمجده» (دانيال .)٢٣ :٥
«يتحـ َّدث إلينــا تاريــخ األمــم فــي هــذه األيــام كيــف أن هللا ع َّيــن لــكل أمة ولــكل فــرد مكانًا
فــي تدبيــره العظيــم .واليــوم يُ ْمتَ َحــن النــاس واألمــم بواســطة ثقــل الفــادن (مي ـزان الخيــط)
الــذي فــي يــد ذاك الــذي ال يخطــئ أبـ ًدا .فالجميــع يُقـ ِّررون مصيرهــم بمحــض اختيارهــم .وهللا
ُمســيطر علــى الجميــع ألجــل إتمــام مقاصــده» (روح النبــوة ،األنبيــاء والملــوك ،صفحــة .)٤٣٨

أسئلة للنقاش:
 .1فــي الصــف ،ناقــش اإلجابــة عــن الســؤال فــي درس يــوم األحــد عــن الطــرق

ـس بهــا المجتمــع والحضــارة حــق هللا .مــا هــي هــذه الطــرق ،وكيــف
التــي يُدَ نِّـ ْ
ينبغــي علينــا ككنيســة وكأشــخاص أن نتجــاوب مــع هــذا التدنيــس؟
 .2مــا الــذي تُعلِّمنــا إ يَّــاه هــذه القصــة عــن كيــف أنَّ الخــاص هــو ليــس باألكثــر
عــن مــا الــذي نعرفــه ولكــن بالحــري عــن كيــف نتجــاوب مــع مــا نعرفــه؟ (انظــر
دانيــال .)٢٢ :٥
 .3اقــرأ دانيــال  .٢٣ :٥مــا هــي المبــادئ الروحيــة الهامــة الــواردة فــي هــذه اآليــة؟
مثـ ًـا ،كيــف تحذرنــا هــذه اآليــة ضــد تحــدِّ ي هللا؟ أو ،مــا الــذي تُعلِّمنــا إ َّيــاه هــذه
اآليــة عــن هللا أنــه ليــس الخالــق فقــط ولكنــه الحافــظ لحياتنــا أيضً ــا؟
 .4حتــى بــدون معرفــة معنــى الكلمــات ،إرتَ َعــدَ بيلشــاصر (دانيــال  .)٦ :٥مــاذا
يقــول لنــا ذلــك عــن معنــى أن نعيــش مــع ضميــر ُمذنــب؟
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