الدرس الثامن



* ٢١-١٥شباط (فرباير)

من البحر العاصف إلى ُس ُحب
السماء

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :دانيــال ٧؛ ٢تســالونيكي ١٢-١ :٢؛ روميــة ١ :٨؛ إنجيــل مرقــس
٢٦ :١٣؛ إنجيــل لوقــا ٢٦ :٩؛ إنجيــل لوقــا ٨ :١٢؛ ١تيموثــاوس .٥ :٢
والسـلطان وعظمـة الممالـك القائمـة تحـت كل
آيـة الحفـظ« :وتو َهـب المملكـة ُّ
السـماء إلـى شـعب قديسـي العلي ،فيكـون ملكـوت العلي ملكوتًـا أبديًا وتعبـده جميع
السلاطين» (دانيـال .)٢٧ :٧

رؤيـا دانيـال  ،٧التـي هـي موضوعنا لهذا األسـبوع ،توازي الحلـم في دانيـال  .٢ولكن دانيال
يتوسـع فيمـا كان قـد ك ُِش َـف عنـه في دانيـال  .٢أولً  ،حدثـت الرؤيا أثناء الليـل وتصف صورة
َّ ٧
البحـر وقـد اضطـرب بفعل الريـاح األربعة .الظالم والميـاه يذكراننا بعملية الخليقـة ،ولكن تبدو
الخليقـة ُهنـا ُمش َّوشـة نو ًعـا مـا أو تحـت هجـوم .ثانيًـا ،الحيوانـات فـي الرؤيـا نجسـة و ُمه َّجنة،
وهـذا يُمثِّـل انتهـاكًا لنظـام الخليقـة .ثالثًا ،تُصـ َّور الحيوانات كأنها تفـرض سـلطانًا؛ وبذلك ،يبدو
ـب ِمـن ِق َبل هـذه القـوى .راب ًعا،
بـأ َّن السـلطان الـذي أعطـاه هللا آلدم فـي جنـة عـدن قـد اغتُ ِص َ
بمجـيء ابـن اإلنسـان ،يُ ْسـتَ َرد سـلطان هللا ويُعطَـى ألولئـك الذيـن يسـتحقونه بحـق .ومـا فقده
آدم فـي الج َّنـة ،يسـتعيده ابن اإلنسـان فـي الدينونة السـماوية.
إ َّن الوصــف أعــاه يُعطــي رؤيــة شــاملة للتصــور الكتابــي الــذي يجــري فــي خلفيــة هــذه
الرؤيــا العاليــة الشــأن الرمزيــة .ولحســن الحــظ ،فلقــد شــرح المــاك بعــض التفاصيــل األساســية
للرؤيــا حتــى نســتطيع أن نفهــم المعالــم الرئيســية لهــذه الرؤيــا ال ُمذهلــة.
* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم  ٢٢شباط (فبراير).
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األحد



 ١٦شباط (فرباير)

أربعة حيوانات


اقرأ دانيال  .٧ما هي خالصة ما شاهده دانيال ،وعن ماذا تتحدَّ ث الرؤيا؟

كل حيــوان ا ُظ ِهـ َر لدانيــال كان يُمثِّــل مقط ًعــا ِمــن التمثــال الــذي ظهــر ل َن ُبو َخ ْذن ََّصــر ،ولكــن
اآلن يتــم إعطــاء تفاصيــل أكثــر عــن كل مملكــة .كــم هــو ُمثيــر أن المخلوقــات ،التــي ترمــز إلى
األمــم الوثنيــة ،كلهــا حيوانــات نجســة .فيمــا عــدا الحيــوان الرابــع ،يصــف دانيــال الحيوانــات
بأنهــا ت ُشــبه بعــض الحيوانــات المعروفــة .إذًا ،الحيوانــات ليســت رمــوزًا اعتباطيــة ،نظـ ًرا أل َّن كل
واحــد منهــا يحمــل بعــض الصفــات أو النقــاط لبعــض جوانــب المملكــة التــي يُمثِّلهــا.
األســد :األســد هــو الرمــز األكثــر ُمالئمــة لمملكــة بابــل .كانــت جــدران القصــر تــزدان
باألســود ال ُمج َّنحــة وأعمــال أخــرى ِمــن الفــن البابلــي .األســد الــذي ت ُص ـ ِّوره الرؤيــا اقتُلِعــت
جناحــاه فــي النهايــة ،وأو ِقــف علــى األرض كإنســان ،وا ِ
ـي قلــب إنســان .هــذا النهــج يرمــز
ُعطـ َ
إلــى اإلمبراطوريــة البابليــة تحــت ُحكــم ملوكهــا.
ـب
ال ـ ُّدب :الــدب يرمــز إلــى إمبراطوريــة مــادي وفــارس .وحقيقــة أنــه ارتفــع علــى جنـ ٍ
واحــد تؤشِّ ــر إلــى تف ـ ُّوق ال ُفــرس علــى المادييــن .األضلــع الثالثــة بيــن أســنانه تمثِّــل ثــاث
فتوحــات (انتصــارات) رئيســية لإلمبراطوريــة علــى :ليديــا وبابــل ومصــر.
النمــر :النمــر فائــق الســرعة يرمــز إلــى اإلمبراطوريــة اليونانيــة التــي أسســها اإلســكندر
األكبــر .األجنحــة األربعــة تجعــل ِمــن هــذا الحيــوان أكثــر ســرعة ،وهــو تمثيــل مالئــم
لإلســكندر ،الــذي أخضــع ،وخــال ســنوات قليلــة فقــط ،اســتطاع أن يُخضــع العالــم المعــروف
آنــذاك تحــت ســيطرته.
الحيــوان الهائــل والقــوي :حيــث أ َّن الكائنــات الســابقة ترمــز فقــط إلــى الحيوانــات
المذكــورة ،إال أ َّن هــذا الحيــوان هــو كائــن خــاص بذاتــه .أي أ َّن الحيوانــات األولــى كانــت ت ُصـ َّور
بأنهــا «كـــ» األســد ،أو «شــبيه» الــدب ،ولكــن هــذا الحيــوان ال يُ َصـ َّور بأنــه يشــبه أي شــيء .هذا
الحيــوان متعــدد القــرون يبــدو أكثــر وحشــية وجشـ ًعا مــن الحيوانــات الســابقة .ولذلــك ،فإنَّــه
تمثيــل مالئــم لرومــا الوثنيــة ،التــي َه َز َمــت و َح َك َمــت و َد َاســت علــى العالــم بأقدامهــا.

كل هــذه اآلالف مــن الســنين للتاريــخ البشــري أتــت وانقضــت ،تما ًمــا كمــا أنبــيء
بهــا .مــا مقــدار الطمأنينــة التــي يُمكنــك أن تســتخلصها مــن معرفتــك بــأنَّ فــوق كل
الضجيــج والقلــق والفوضــى الكاملــة ،هللا يتسـلَّط؟ مــا الــذي ُيعلِّمنــا إ َّيــاه هــذا عــن
مصداقيــة ال ِك َتــاب ال ُم َقــدَّ س؟
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االثنني



 ١٧شباط (فرباير)

القرن الصغير




اقــرأ دانيــال َ .٢٥-١٩ ،٨ ،٧ :٧مــن هــي القــوة التــي يُ ْر َمــز إليهــا بالقــرن الصغيــر التــي
تطلــع مباشــرة ِمــن الحيــوان الرابــع وتبقــي جــزء منــه؟

فــي درس أمــس تعلَّمنــا بــأ َّن الحيــوان الوحشــي ذي القــرون العشــرة الــذي حكــم العالــم
بأقصــى وحشــية يرمــز إلــى رومــا الوثنيــة .اآلن علينــا أن ننظــر إلــى القــرن الصغيــر وإلــى
القــوة التــي يُمثِّلهــا .وف ًقــا لمــا ُصـ ِّور فــي الرؤيــا ،يمتلــك الحيــوان الرابــع عشــرة قــرون ،ثالثــة
منهــا اقتُلِ َعــت لتفســح المــكان للقــرن الصغيــر .هــذا القــرن لــه عيــون كعيــون اإلنســان ويتكلَّــم
«بعظائِــم» (دانيــال ِ .)٨ :٧مــن الواضــح أ َّن القــرن الصغيــر يخــرج ِمــن الكائــن ال ُم َمثَّــل بالحيوان
الهائــل القــوي ،الــذي هــو رومــا الوثنيــة .بطريقــة مــا ،يمــد هــذا القــرن أو يســتمر باســتئناف
بعــض مالمــح رومــا الوثنيــة .إنَّــه مجــرد مرحلــة الحقــة للقــوة ذاتهــا.
يــرى دانيــال هــذا القــرن اآلخــر يصنــع حربًــا ضــ َّد القديســين .ويشــرح لــه المــاك أ َّن
هــذا القــرن هــو ملــك ســوف يُ ْقـ ِـدم علــى ثالثــة أفعــال غيــر شــرعية )١( :يتكلَّــم بعظائــم ضـ َّد
العلــي )٢( ،يبلــي (يضطهــد) قديســي العلــي )٣( ،يعــزم أن يُغ ِّيــر األوقــات والســنة (القانــون).
وكنتيجــة لذلــك ،س ُيسـلَّم القديســون إلــى يــده (يتغلَّــب عليهــم) .بعــد ذلــك ،يُعطــي المــاك
اإلطــار الزمنــي ألفعــال القــرن الصغيــر :إلــى زمــان وأزمنــة ونصــف زمــان .فــي هــذه الحالــة
للغــة النبويــة ،الكلمــة ‹زمــان‹ تعنــي «ســنة» ،ولذلــك فتعبيــر ‹أزمنــة‹ ُّ
تــدل علــى ســنين،
وبشــكل مــزدوج« :ســنتان» .إذًا ،هــذه فتــرة ثــاث ســنوات ونصــف ســنة نبويــة ،التــي هــي،
حســب قاعــدة اليــوم يعــادل ســنة ،تُشــير إلــى فتــرة  ١,٢٦٠ســنة .خــال هــذه الفتــرة سيشــن
القــرن الصغيــر هجو ًمــا ض ـ َّد هللا ،ويضطهــد القديســين ويُحــاول تغييــر شــريعة هللا.

اقــرأ ٢تســالونيكي  .١٢-١ :٢مــا هــي أوجــه التشــابه بيــن إنســان الخطيــة والقــرن
الصغيــر؟ مــا هــي القــوة (الســلطة) التــي نؤمــن أنَّ هــذه اآليــة تتكلــم عنهــا ،ولمــاذا؟
مــا هــي الســلطة الوحيــدة التــي نشــأت مــن رومــا الوثنيــة ،ولكنهــا ظلَّــت جــز ًءا مــن
رومــا ،ســلطة تمتــد مــن زمــن رومــا الوثنيــة وحتــى نهايــة العالــم ،بمعنــى أنهــا مــا
زالــت موجــودة اليــوم؟
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 ١٨شباط (فرباير)

جلسة المحكمة
بعــد رؤيــة الحيوانــات األربعــة وأفعــال القــرن الصغيــر ،يــرى النبــي مشــه ًدا لدينونــة فــي
َــس قديــم
الســماء (دانيــال  .)١٤ ،١٣ ،١٠ ،٩ :٧وإذ تنعقــد المحكمــةُ ،و ِض َعــت عــروش و َجل َ
األيــام .وكمــا يُظ ِهــر المشــهد الســماوي ،ألــوف وألــوف مــن الكائنــات الســماوية تقــف أمــام
قديــم األيــام وتخدمــه ،فجلــس الديــن ،وفُ ِت َحــت األســفار.
األمــر الهــام الــذي يجــب مالحظتــه حــول هــذه الدينونــة هــو أنَّهــا تحــدث بعــد فتــرة الـــ
 ١,٢٦٠ســنة ألفعــال القــرن الصغيــر (١٧٩٨-٥٣٨م؛ انظــر درس يــوم الجمعــة) ولكنهــا تســبق
إقامــة ملكــوت هللا النهائــي .فــي الواقــع ،يظهــر التتابــع التالــي ثــاث م ـرات فــي الرؤيــا:
مرحلة القرن الصغير (١٧٩٨-٥٣٨م)
الدينونة السماوية
مملكة هللا األبدية


اقرأ دانيال  .٢٧ ،٢٦ ،٢٢ ،٢١ ،١٤ ،١٣ :٧بأية طرق تفيد الدينونة شعب هللا؟

أعمــال عديــد ًة للدينونــة مــن خيمــة االجتمــاع والهيــكل ،لكــن
ً
يصــف العهــد القديــم
الدينونــة ال ُمشــار إليهــا ُهنــا تختلــف .فهــذه دينونــة كونيــة تؤثِّــر ليــس فقــط علــى القــرن
الصغيــر ولكــن أيضً ــا علــى قديســي العلــي ،الذيــن ســيأخذون الملكــوت فــي النهايــة.
األصحــاح  ٧مــن دانيــال ال يصــف الدينونــة أو يُعطــي تفاصيــل عــن بدايتهــا ونهايتهــا .لكنــه
يــدل علــى أ َّن الدينونــة بــدأت فــي أعقــاب هجــوم القــرن الصغيــر ض ـ َّد هللا وشــعبه .النقطــة
الها َّمــة هنــا ،إذًا ،هــي التشــديد علــى بدايــة دينونــة ذات خصائــص كونيــةِ .مــن دانيــال ٨
و( ٩انظــر دروس األســابيع التاليــة) ،ســنتعلَّم عــن وقــت بدايــة الدينونــة وحقيقــة أ َّن هــذه
الدينونــة ُمرتبطــة بتطهيــر ال َم ْقـ ِـدس الســماوي فــي يــوم الكفــارة الســماوي .الــدرس هنــا هــو
أنــه مــن الواضــح ســيكون هنــاك دينونــة فــي الســماء ســابقة للمجــيء ،وســتكون لصالــح
شــعب هللا (دانيــال .)٢٢ :٧

لمــاذا يُعــدّ فهمنــا لِمــا أنجــزه يســوع مــن أجلنــا علــى الصليــب أساســي جــدً ا حتــى
يكــون لدينــا ضمــان فــي يــوم الدينونــة؟ أي رجــاء ســيكون لنــا ،أو كان ُيمكــن أن
يكــون ،بــدون الصليــب؟ (انظــر روميــة .)١ :٨
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مجيء ابن اإلنسان
اقــرأ دانيــال َ .١٣ :٧مــن هــو ابــن اإلنســان هنــا ،وكيــف نُحــدِّ ده أو نتعــ َّرف عليــه؟
(انظــر أيضً ــا إنجيــل مرقــس ٢٦ :١٣؛ إنجيــل متــى ٢٠ :٨؛ إنجيــل متــى ٦ :٩؛ إنجيــل لوقــا
٢٦ :٩؛ إنجيــل لوقــا .)٨ :١٢




إذ تنكشــف الدينونــة ،تدخــل المشــهد شــخصية ها َّمــة ج ـ ًدا :ابــن اإلنســانَ .مــن هــو؟
أول ،يظهــر ابــن اإلنســان كشــخص لــه هيئــة ســماوية .ولكــن كمــا يــدل عليــه اللقــب ،فهــو
ً
يســتعرض أيضً ــا صفــات بشــرية .بمعنــى آخــر ،هــو شــخص إلهــي  -بشــري يأتــي ليلعــب دو ًرا
فاعـ ًـا فــي الدينونــة .ثانيًــا ،ابــن اإلنســان آتيًــا فــي ســحاب الســماء هــو تص ـ ُّور شــائع عــن
مجــيء المســيح الثانــي فــي العهــد الجديــد .ولكــن ،فــي دانيــال  ١٣ :٧بالتحديــد ،ال يُص ـ َّور
ابــن اإلنســان بأنَّــه آت ًيــا مــن الســماء إلــى األرض ،بــل يُصـ َّور بأنَّــه يتحـ َّرك أفق ًيــا مــن مــكان فــي
الســماء إلــى مــكانٍ آخــر لغــرض الظهــور أمــام قديــم األيــام .ثالثًــا ،إ َّن تصويــر ابــن اإلنســان
آت ًيــا فــي ســحب الســماء ت ُشــير إلــى مظهــر منظــور للــرب .لكـ َّن هــذا التصـ ُّور هــو ُمذكِّــر أيضً ــا
برئيــس الكهنــة الــذي كان يدخــل إلــى قــدس األقــداس فــي يــوم الكفــارة ليمــارس عمــل تطهيــر
ال َم ْقـ ِـدس (خيمــة االجتمــاع) وهــو ُمحــاط بســحابة مــن البخــور.
إ َّن ابــن اإلنســان هــو شــخص ملوكــي أيضً ــا .إنَّــه يتس ـلَّم «ســلطانًا ومج ـ ًدا وملكوتًــا» و
«تتعبَّــد لــه كل الشــعوب واألمــم واأللســنة» (دانيــال  .)١٤ :٧كلمــة «تتعبَّــد» باللغــة العربيــة
تُرجمــت إلــى «تخــدم» فــي اللغــة اإلنجليزيــة .وهــي تظهــر تســع م ـ َّرات فــي األصحاحــات
( ٧-١دانيــال ٢٨ ،١٨ ،١٧ ،١٤ ،١٢ :٣؛ دانيــال ٢٠ ،١٦ :٦؛ دانيــال  )٢٧ ،١٤ :٧وتُعطــي فكــرة
تقديــم اإلجــال والوقــار إلــى هللا .وهكــذا ،كنتيجــة لمحاولــة تغييــر شــريعة هللا ،يُ ِ
فســد النظــام
الدينــي ال ُم َمثَّــل بالقــرن الصغيــر ،يفســد العبــادة ال ُمســتحقَّة هلل .الدينونــة ال ُمصـ َّورة ُهنــا ت ُظ ِهــر
أ َّن العبــادة الحقيقيــة ت ُْسـتَ َر ّد فــي ال ِّنهايــة .ونظــام العبــادة الــذي أنشــأه النظــام البابــوي ،مــن
بيــن أشــياء أخــرى ،يضــع الجنــس البشــري الســاقط كوســيط بيــن هللا واإلنســانية .يُظْ ِهــر دانيــال
أ َّن الوســيط الوحيــد القــادر علــى أن يُمثِّــل اإلنســانية أمــام هللا هــو ابــن اإلنســان .وكمــا يقــول
ال ِكتَــاب ال ُم َقـ َّدس« :ألنَّــه يوجــد إلــه واحــد ووســيط واحــد بيــن هللا والنــاس :اإلنســان يســوع
المســيح» (١تيموثــاوس .)٥ :٢

ِمـن كل مـا قرأنـاه في ال ِك َتاب ال ُم َقدَّ س عن حياة وصفات يسـوع ،لمـاذا من ال ُمطمئن
جـدً ا أن نعرف أنه (يسـوع) محوري جدً ا وأساسـي في الدينونـة المص َّورة ُهنا؟
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يسو الْ َعلِ ِّي
ِق ِّد ُ





ماذا حدث لشعب هللا حسب اآليات التالية؟ (دانيال .)٢٧ ،٢٥ ،٢٢ ،٢١ ،١٨ :٧

ــي» هــو تمييــز لشــعب هللا .لقــد هوجمــوا ِمــن ِق َبــل القــوى
إ َّن تعبيــر « ِق ِّد ُ
يســو الْ َعلِ ِّ
ال ُممثَّلــة بالقــرن الصغيــر .وبســبب إصرارهــم علــى البقــاء أمنــاء لكلمــة هللا ،اضطُ ِهــدوا خــال
زمــن ُحكــم البابويــة .لقــد اضطُ ِهـ َد المســيحيون خــال زمــن اإلمبراطوريــة الرومانيــة الوثنيــة،
كذلــك (الحيــوان الرابــع نفســه) ،ولكــن االضطهــاد المذكــور فــي دانيــال  ٢٥ :٧هــو اضطهــاد
الق ّديســين ِمــن ِقبَــل القــرن الصغيــر ،الــذي قــام فقــط بعــد نهايــة المرحلــة الوثنيــة لرومــا.
مــع ذلــك ،فشــعب هللا لــن يظلّــوا خاضعيــن الضطهــاد ِقــوى العالــم إلــى مــا ال نهايــة.
فمملكــة هللا ســتحل محــل ممالــك العالــمِ .مــن المثيــر لالهتمــام ،فــي الرؤيــا ذاتهــا ،أ َّن ابــن
اإلنســان «ا ِ
ـي ســلطانًا ومجـ ًدا وملكوتًــا» (دانيــال  .)١٤ :٧ولكــن فــي التفســير الــذي ق َّدمــه
ُعطـ َ
ـي» هــم الذيــن أخــذوا الملكــوت (دانيــال  .)١٨ :٧ال يوجــد تناقــض ُهنــا.
المــاكِ « ،ق ِّد ُ
يســو الْ َعلِـ ِّ
ألن ابــن اإلنســان ُمرتبــط بــاهلل واإلنســانية ،وغلبتــه هــي غلبــة أولئــك الذيــن يُ َمثِّلُهــم.
عندمــا ســأل رئيــس الكهنــة إذا كان يســوع هــو المســيا ،ابــن هللا ،أشــار يســوع إلــى مزمــور
جالســا عــن يميــن
 ١ :١١٠ودانيــال  ١٤ ،١٣ :٧وقــال« :أنــا هــو .وســوف تُبصــرون ابــن اإلنســان ً
القــوة ،وآتيًــا فــي ســحاب الســماء» (إنجيــل مرقــس  .)٦٢ :١٤وعلــى ذلــك ،فيســوع هــو الــذي
يُمثِّلنــا فــي المحكمــة الســماوية .لقــد هــزم بالفعــل ق ـ َّوات الظــام ويُشــارك انتصــاره مــع
أولئــك الذيــن يقتربــون منــه .لذلــك ،ليــس ُهنالــك ِمــن دا ٍع للخــوف .كمــا يُص ـ ِّرح الرســول
بولــس قائـ ًـا« :ولكننــا فــي هــذه جميعهــا يعظــم انتصارنــا بالــذي أح َّبنــا .فإنــي ُمتي ِّقــن أنــه ال
مــوت وال حيــاة ،وال مالئكــة وال رؤســاء وال قـ َّوات ،وال أمــور حاضــرة وال ُمســتقبلة ،وال علــو وال
عمــق ،وال خليقــة أخــرى ،تقــدر أن تفصلنــا عــن محبــة هللا التــي فــي المســيح يســوع ربنــا»
(روميــة .)٣٩-٣٧ :٨

تأ َّمــل فــي الدِّ َّقــة التــي تُصـ ِّور بهــا رؤيــا دانيــال التاريــخ ،آالف الســنين مســبقًا .كيــف
يجــب أن يُســاعدنا هــذا لنتعلَّــم الثقــة فــي كل مواعيــد هللا بخصــوص ال ُمســتقبل؟
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لمزيــد مــن الــدرس :نظــرة ســريعة علــى التاريــخ تكشــف أنَّــه بعــد ســقوط
اإلمبراطوريــة الرومانيــة ،الــذي حــدث بواســطة هجمــات ِمــن البرابــرة مــن الشــمال ،انتهــز
أســقف رومــا فرصــة انقــاب ثالثــة ِمــن قبائــل البرابــرة وأقــام نفســه كقـ َّوة ُمن َفـرِدة فــي رومــا
ابتــدا ًء ِمــن ٥٣٨م .خــال تلــك العمليــة ،اتخــذ لنفســه عـ َّدة صالحيــات مؤسســاتية وسياســية
كان مــن المفتــرض أن ت ُنســب إلــى اإلمبراطــور الرومانــي .و ِمــن هــذا نشــأت البابويــةُ ،متقلِّــدة
ق ـ َّوة وقتيــة ودينيــة إلــى أن ُع ِزلَــت علــى يــد نابليــون ســنة ١٧٩٨م .لــم يجلــب هــذا نهايــة
لرومــا ،بــل نهايــة لتلــك المرحلــة الخاصــة مــن االضطهــاد فقــط .لــم ي ـ َّد ِع البابــا بأنَّــه ُم َمثِّــل
المســيح فقــط لكنــه أدخــل أيضً ــا عــ َّدة مبــادئ وممارســات ُمناقضــة للكتــاب المقــدس.
المطهــر ،االعتـراف ،صكــوك الغفـران ،وتغييــر وصيــة يــوم الســبت إلــى يــوم األحــد هــي ِمــن
بيــن تغيي ـرات أخــرى كثيــرة «لألوقــات والســنة» التــي ا ُ ْد ِخلَــت بواســطة البابويــة.
«ال يســتطيع اإلنســان بق َّوتــه الذاتيــة مهمــا بلغــت ،الصمــود أمــام ات ِّهامــات العــدو .أنَّــه
يقــف أمــام هللا ُمرتديًــا ثيابــه المل َّوثــة بالخطيئــة و ُمعترفًــا ب ُجرمــه أمــام الــرب .ولكــن يســوع
شــفيعنا يُق ـ ّدم حجــة ف َّعالــة فــي صالــح كل َمــن يســتودعون أنفســهم بيــن يديــه لحفظهــا
بالتوبــة واإليمــان .إنَّــه يترافــع فــي قضيتهــم وبحجــج الجلجثــة القويــة يهــزم ال ُمشــتكي عليهــم.
فطاعتــه الكاملــة لشــريعة هللا دفعــت إليــه كل ســلطان فــي الســماء وعلــى األرض ،وهــو
يُطالــب أبــاه بــأن يرحــم اإلنســان الخاطــئ ويتصالــح معــه .وهــو يُعلــن للمشــتكي علــى شــعبه
قائـ ًـا‹ :لينتهــرك الــرب يــا شــيطان .هــؤالء هــم ُمقتنــى دمــي والشــعالت ال ُمنتشــلة مــن النــار‹.
أ َّمــا أولئــك الذيــن يعتمــدون عليــه بإيمــان ف ُيق ـ ِّدم لهــم هــذا التأكيــد‹ .قــد أذهبــت عنــك
إثمــك وألبســك ثيابًــا ُمزخرفــة‹ (زكريــا ( »)٤ :٣روح النبــوة ،األنبيــاء والملــوك ،صفحــة .)٤٧٨

أسئلة للنقاش

 .1انظـر ُمجـدَّ ًدا إلـى كل صفـات قـ َّوة القـرن الصغير الذي يقـوم ِمن الحيـوان الرابع،
رومـا ،ويبقـى جـز ًءا منـه .مـا هي القـوة الوحيـدة التـي قامت ِمـن رومـا الوثنية منذ
قـرون مضـت ،وإلـى جانـب اضطهادهـا لشـعب هللا ،مـا زالت موجـودة اليـوم؟ لماذا
ً
شـامل فكرة
يجـب أن يُسـاعدنا هـذا التطابـق الواضـح علـى عـدم الشـك فـي هويته،
أن القـرن الصغيـر ُيشـير إلـى الملـك اليونانـي الوثنـي الـذي اختفـى مـن التاريخ منذ
أكثـر مـن قـرن ونصـف مـن الزمـان قبـل المجـيء األول ليسـوع؟ كيـف يجـب لهـذه
التطابقـات الواضحـة أن تحمينـا أيضً ـا ِمـن االعتقـاد بـأنَّ القـرن الصغيـر هـو قـ َّوة
ُمسـتقبلية لـم تنشـأ بعد؟

61

