الدرس التاسع

 * ٢٨-٢٢شباط (فرباير)

ِمن النجاسة إلى التطهير

السبت بعد الظهر

المراجع األسبوعية :دانيال ٨؛ دانيال ٣٨ :٢؛ تكوين ٤ :١١؛ الويين ١٦؛ عبرانيين .٢٨-٢٣ :٩
آية الحفظ« :فقال لي‹ :إلى ألفين وثالث مئة صباح ومساء فيتب َّرأ القدس‹» (دانيال .)١٤ :٨
الرؤيــا الــواردة فــي دانيــال  ٨ا ِ
ُعط َيــت للنبــي فــي  ٥٤٧/٥٤٨ق .م ،.وهــي ت ُق ـ ِّدم بعــض
التوضيحــات الها َّمــة عــن الدينونــة ال ُمشــار إليهــا فــي دانيــال  .٧وخالفًــا للــرؤى الــواردة فــي
دانيــال  ،٢و ،٧فالرؤيــا فــي دانيــال  ٨تنحــي بابــل جانبًــا وتبــدأ بمــادي وفــارس ،أل َّن مملكــة
بابــل فــي ذلــك الوقــت كانــت فــي انحــدار ،بينمــا كانــت مملكــة الفــرس علــى وشــك أن
تأخــذ مكانــة بابــل كالقـ َّوة العالميــة التاليــة .إ َّن الرؤيــا فــي دانيــال  ٨تتــوازى مــع تلــك التــي
فــي دانيــال  .٧تختلــف اللغــة والرمــوز فــي دانيــال  ٨ألنهــا تســلط الضــوء بشــدة علــى تبرئــة
ال َم ْقـ ِـدس الســماوي وارتباطــه بيــوم الكفــارة الســماوي .وهكــذا فالمســاهمة المتم ِّيــزة لدانيــال
 ٨تكمــن فــي تركيــزه علــى جوانــب مــن ال َم ْقـ ِـدس الســماوي .فــي حيــن أن دانيــال  ٧يُظ ِهــر
المحكمــة الســماوية وابــن اإلنســان يتس ـلَّم المملكــة ،فــإ َّن دانيــال  ٨يُظ ِهــر تطهيــر (تبرئــة)
ال َم ْقـ ِـدس الســماوي .وكمــا يُصـ ِّور التــوازي مــا بيــن هذيــن األصحاحيــن ،فــإ َّن تبرئــة ال َم ْقـ ِـدس
الســماوي ال ُمص ـ َّور فــي دانيــال  ٨يتوافــق مــع مشــهد الدينونــة فــي دانيــال .٧
* تع َّمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  ٢٩شباط (فبراير).
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األحد



 ٢٣شباط (فرباير)

الكبش وال َّتيس
اقــرأ دانيــال  .٨ع َّمــا تتحــدَّ ث هــذه الرؤيــا وكيــف تتــوازى مــع مــا رأينــاه فــي دانيــال
 ٢ودانيــال ٧؟



كمــا فــي دانيــال  ٢ودانيــال  ،٧ا ُعطينــا ُهنــا رؤيــا أخــرى عــن قيــام وســقوط إمبراطوريــات
العالــم ،ولكــن بنــوع مختلــف مــن ال َّرمزيــة .هــذه ال َّرمزيــة ُمرتبطــة ُمباشــرة مــع مقــدس هللا.
يُسـتَخدم رمــز الكبــش والتَّيــس ،فــي هــذه الحالــة ،بســبب صلتهمــا بيــوم الك َّفــارة فــي طقــوس
ال َم ْقـ ِـدس ،وقــت دينونــة إلس ـرائيل القديــم .اس ـتُ ْع ِملت الكبــاش والتيــوس كتقدمــات تضحيــة
فــي خدمــات ال َم ْقـ ِـدس .ولكــن ذكرهمــا مــع بعضهمــا َو َر َد فقــط فــي يــوم الكفــارة .وإذ ذاك،
فهذيــن الحيوانيــن قــد اختيــرا قصــ ًدا ُهنــا الســتدعاء أو تصويــر يــوم الكفــارة ،الــذي هــو
موضــوع التركيــز الرئيســي لهــذه الرؤيــا.
ـمال
إذ تتكشَّ ــف الرؤيــا ،يــرى دانيــال كبشً ــا ينطــح فــي ثــاث اتِّجاهــات ُمختلفــة :غربًــا وشـ ً
توســع هــذه القــوة« :فلــم يقــف
وجنوبًــا (دانيــال  .)٤ :٨هــذه الحركــة الثالثيــة تُشــير إلــى ُّ
فســر
حيــوان ق َّدامــه وال منقــذ مــن يــده ،وفعــل كمرضاتــه وعظــم» (دانيــال  .)٤ :٨وكمــا يُ ِّ
المــاك ،فالكبــش ذو القرنيــن يرمــز إلــى إمبراطوريــة مــادي وفــارس (دانيــال  ،)٢٠ :٨والجهــات
الثــاث ت ُشــير باألرجــح إلــى الفتوحــات الرئيســية الثالثــة لهــذه القــوة العالميــة.
بعــد ذلــك ،يخــرج تيــس لــه قــرن كبيــر ،وهــو يرمــز إلــى اإلمبراطوريــة اليونانية تحــت ُحكم
اإلســكندر األكبــر (دانيــال  .)٢١ :٨وعبــارة أن التيــس يتح ـ َّرك «ولــم يمــس األرض» (دانيــال :٨
 )٥ترمــز إلــى أنَّــه يتحــرك بســرعة .هــذه الرمزيــة تُشــير إلــى ســرعة فتوحــات اإلســكندر ،الــذي
يرمــز إليــه دانيــال  ٧بالنمــر ال ُمج َّنــح .ولكــن ،وكمــا تُشــير النبــوة ،عندمــا «تعظَّــم تيــس المعــز
جـ ًدا ول َّمــا اعتــز ،انكســر القــرن العظيــم» (دانيــال  )٨ :٨ويفســح المجــال ألربعــة قــرون ،التــي
ات َّســعت « ُمعتبــرة» نحــو ريــاح الســماء األربــع .وقــد ت ـ َّم ذلــك عندمــا مــات اإلســكندر فــي
بابــل فــي حزيـران (يونيــو)  ٣٢٣ق .م ،.وانقســمت مملكتــه بيــن جنراالتــه األربعــة.

مــا بيــن دانيــال  ٣٨ :٢ودانيــال  ٢٠ :٨و ،٢١ثالثــة ِمــن ضمــن أربــع إمبراطوريــات
تــم تســميتها .كيــف يجــب لهــذه الحقيقــة ال ُمذهلــة أن
أُ ْعلِ َن ْ
ــت لنــا فــي الــرؤى َّ
تُســاعدنا فــي تثبيــت د َّقــة وص َّحــة تفســيرنا لهــذه النبــوات؟
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 ٢٤شباط (فرباير)

قيام القرن الصغير
اقــرأ بعنايــة دانيــال  .١٢-٨ :٨فــي أيــة اتِّجاهــات يتح ـ َّرك هــذا القــرن الصغيــر ،ومــا
أهم َّيــة فهمنــا لذلــك؟



بعــد وصــف انتشــار أربعــة قــرون نحــو ريــاح الســماء األربعــة ،يقــول النــص الكتابــي بأنَّــه
ِمــن واحـ ٍـد منهــا خــرج قــرن صغيــر .الســؤال ُهنــا هــو مــا إذا كان هــذا القرن/الق ـ َّوة جــاءت
ِمــن أحــد القــرون األربعــة ،التــي ،كمــا رأينــا فــي درس يــوم أمــس ،تُمثِّــل جنـراالت اإلســكندر
األربعــة  -أو ِمــن إحــدى الريــاح األربعــة .إ َّن الصيغــة اللغويــة لهــذه اآليــة فــي اللغــة األصليــة
تُشــير إلــى أ َّن هــذا القــرن الصغيــر جــاء ِمــن إحــدى ريــاح الســماء األربعــة .وبمــا أ َّن هــذه
القـ َّوة تقــوم بعــد اإلمبراطوريــة اإلغريقيــة ومتفرعاتهــا ،فالمفهــوم الشــائع هــو أ َّن هــذا القــرن
أول وثنيــة ثــم بابويــة« .هــذا القــرن الصغيــر يُمثِّــل رومــا فــي كال وجهيهــا ،الوثنــي
هــو رومــاً ،
أول بوجههــا أو مرحلتهــا الوثنيــة ،اإلمبراطوريــة ،تُحــارب
والبابــوي .لقــد رأى دانيــال رومــا ً
الشــعب اليهــودي والمســيحيين األوائــل؛ وبعــد ذلــك بوجههــا أو مرحلتهــا البابويــة ،اســتمرا ًرا
إلــى أيامنــا هــذه وإلــى المســتقبل» ( ،SDA Bible Commentary، vol. 4صفحــة .)٨٤١
أول تحــ ُّركًا أفق ًيــا و»عظــم جــ ًدا نحــو
بحســب النــص الكتابــي ،اتَّخــذ القــرن الصغيــر ً
الجنــوب ونحــو الشــرق ونحــو فخــر األراضــي» (دانيــال  .)٩ :٨هــذه االتجاهــات الثالثــة تتوافــق
مــع المناطــق الرئيســية الثالثــة التــي ســقطت تحــت ســيطرة رومــا الوثنيــة.
وإذ يُصبــح القــرن الصغيــر هــو الالعــب الرئيســي فــي الرؤيــا ،فــإ َّن ات ِّســاعه الرأســي
(العمــودي) يُالقــي انتبا ًهــا تفصيل ًيــا .فــي هــذا الصــدد ،يتوافــق القــرن بشــكل كبيــر مــع
القــرن الصغيــر فــي دانيــال  ،٧كمــا ت ُظهــر المقارنــة التاليــة )١( :كال القرنيــن صغيريــن فــي
البدايــة (دانيــال ٨ :٧؛ دانيــال  )٢( .)٩ :٨كالهمــا يعظمــان الح ًقــا (دانيــال ٢٠ :٧؛ دانيــال :٨
 )٣( .)٩كالهمــا قــوى اضطهــاد (دانيــال ٢٥ ،٢١ :٧؛ دانيــال  )٤( .)٢٤ ،١٠ :٨كالهمــا متعظِّمــان
و ُمج ِّدفــان (دانيــال ٢٥ ،٢٠ ،٨ :٧؛ دانيــال  )٥( .)٢٥ ،١١ ،١٠ :٨كالهمــا يســتهدفان شــعب هللا
(دانيــال ٢٥ :٧؛ دانيــال  )٦( .)٢٤ :٨كالهمــا لهمــا جوانــب مــن نشــاطهما حددتهــا األزمنــة
النبويــة (دانيــال ٢٥ :٧؛ دانيــال  )٧( .)١٤ ،١٣ :٨كالهمــا يمتــد إلــى وقــت النهايــة (دانيــال :٧
٢٦ ،٢٥؛ دانيــال  )٨( .)١٩ ،١٧ :٨وكالهمــا يواجهــان خرابًــا فــوق الطبيعــة (دانيــال ٢٦ ،١١ :٧؛
التوســع
دانيــال  .)٢٥ :٨أخيـ ًرا ،بســبب أ َّن القــرن الصغيــر فــي دانيــال  ٧يُمثِّــل البابويــة ،فــإ َّن ُّ
الرأســي (العمــودي) للقــرن الصغيــر فــي دانيــال  ٨يجــب أن يُمثِّــل القـ َّوة ذاتهــا .وهكــذا ،كمــا
فــي دانيــال  ٢ودانيــال  ،٧فــإ َّن القــوة الرئيســية النهائيــة هــي رومــا ،بوجهيهــا الوثنــي والبابــوي.
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 ٢٥شباط (فرباير)

الهجوم على ال َم ْق ِدس


اقرأ دانيال  .١٢-١٠ :٨أي نوع من األفعال يقوم به القرن الصغير ُهنا ويُص َّور في الرؤيا؟

فـي دانيـال  ،١٠ :٨يُحـاول القـرن الصغيـر أن يُكـرر ،علـى المسـتوى الروحـي ،محـاوالت
البنائيـن فـي بـرج بابـل (تكويـن  .)٤ :١١إ َّن المصطلحـات «جنـد» و»النجـوم» يُمكـن أن ت ُم ِّيـز
شـعب هللا فـي العهـد القديـم .لقـد ُد ِعـي شـعب إسـرائيل أجناد/جيـوش الـرب (خـروج :١٢
 .)٤١دانيـال أيضً ـا يُصـ ِّور شـعب هللا األمنـاء كالنجـوم المضيئـة (دانيـال ِ .)٣ :١٢مـن الواضـح
أ َّن هـذا ليـس هجو ًمـا حرفيًـا (واقعيًـا) علـى أجنـاد السـماء ،ولكنه اضطهـاد لشـعب هللا ،الذين
سـيرتهم «فـي السـماوات» (فيلبـي  .)٢٠ :٣بالرغـم مـن أ َّن آالف المسـيحيين قد قتلـوا ِمن ِقبَل
أباطـرة وثنييـن ،إال أ َّن التركيـز اآلن هـو على األفعـال الرأسـية (العمودية) للقـرن الصغير .ولهذا
فالتحقيـق النهائـي لهـذه النبـوة ال بـد أن يتَّصـل برومـا البابويـة وباضطهادهـا عبـر العصـور.
تتكلَّــم اآليــة فــي دانيــال  ١١ :٨أيضً ــا عــن «رئيــس الجنــد» الــذي يأتــي ذكــره فــي أماكــن
أخــرى مــن دانيــال كـــ «المســيح الرئيــس» (دانيــال « ،)٢٥ :٩ميخائيــل رئيســكم» (دانيــال :١٠
 ،)٢١و «ميخائيــل الرئيــس العظيــم» (دانيــال  .)١ :١٢ال أحــد ســوى يســوع المســيح يُمكــن أن
يكــون ال ُمشــار إليــه فــي هــذه التعابيــر .إ َّن يســوع المســيح هــو رئيــس «الجنــد» المذكــور
آن ًفــا ورئيــس كهنتنــا فــي الســماء .ولذلــك ،فالبابويــة والنظــام الدينــي الــذي تُمثِّلــه يحجــب
ويُحــاول أن يحــل محــل الــدور الكهنوتــي ليســوع المســيح.
«المحرقــة الدائمــة» ،فــي دانيــال  ،١١ :٨هــي تذكيــر بمــا حــدث فــي ال َم ْقـ ِـدس األرضــي
لتحديــد الجوانــب المتنوعــة والمســتديمة للخدمــات الطقســية  -شــاملة الذبائــح والشَّ ــفاعة.
إنَّــه مــن خــال هــذه الخدمــات يُغفّــر لل ُخطــاة ويتــم التعامــل مــع الخطايــا فــي خيمــة
االجتمــاع .هــذا النظــام األرضــي يُمثِّــل خدمــة المســيح الشــفاعية فــي ال َم ْقـ ِـدس الســماوي.
إذًا ،وكمــا ت ُصـ ِّور النبــوة ،تســتبدل البابويــة شــفاعة المســيح بشــفاعة الكهنــة .وبواســطة عبــادة
ُمزيَّفــة كهــذه ،يســلب القــرن الصغيــر خدمــة المســيح الشــفاعية ويهــدم مقــدس المســيح.
«فطــرح الحــق علــى األرض وفعــل ونجــح» (دانيــال  .)١٢ :٨يُعلِــن يســوع بأنَّــه هــو
الحــق (إنجيــل يوحنــا  )٦ :١٤ويُشــير أيضً ــا إلــى كلمــة هللا أنهــا حــق (إنجيــل يوحنــا .)١٧ :١٧
بالنقيــض مــع ذلــك ،ح َّرمــت البابويــة ترجمــة ال ِكتَــاب ال ُم َقـ َّدس إلــى لغــات النــاس ،ووضعــت
تفســير ال ِكتَــاب ال ُم َقـ َّدس تحــت ســلطة الكنيســة ،وقامــت بوضــع التقاليــد إلــى جانــب ال ِكتَاب
ال ُم َق ـ َّدس ،و َوضَ َعــت التقاليــد أعلــى مــن ال ِكتَــاب ال ُم َق ـ َّدس ،كالقانــون األعلــى لإليمــان.

مــا الــذي يجــب أن تُخبرنــا بــه هــذه الدراســة عــن مــدى أهميــة وقيمــة معرفــة
الحــق الكتابــي مقارنــة بالتقاليــد البشــرية؟
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 ٢٦شباط (فرباير)

تبرئة ال َم ْق ِدس



اقرأ دانيال  .١٤ :٨ماذا يحدث ُهنا؟

بعــد الهجــوم ال ُمد ِّمــر للقــرن ،صــدر اإلعــان أ َّن ال َم ْقـ ِـدس ســوف يتبـ َّرأ .حتــى نفهــم هــذه
الرســالة ،علينــا أن نُبقــي فــي أذهاننــا بــأ َّن تبرئــة ال َم ْقـ ِـدس المذكــورة فــي دانيــال  ١٤ :٨تتوافــق
مــع مشــهد الدينونــة ال ُمص ـ َّور فــي دانيــال  .١٤-٩ :٧وحيــث أ َّن تلــك الدينونــة تحــدث فــي
الســماء ،فــا بــد أن يكــون ال َم ْقـ ِـدس فــي الســماء أيضً ــا .وهكــذا ،بينمــا يُصـ ِّور دانيــال  ٧تد ُّخــل
هللا فــي شــؤون البشــر وفــي عالقتــه معهــم مــن منظــور قضائــي ،فــإ َّن دانيــال  ٨يصــف نفــس
هــذا الحــدث ِمــن منظــور ال َم ْقـ ِـدس.
ُص ِنــع ال َمق ِ
ْــدس األرضــي علــى نمــوذج مثيلــه الســماوي واســتُ ْخ ِدم إليضــاح المالمــح
العريضــة لخطــة الخــاص .فــي كل يــوم يجلــب الخطــاة ذبائحهــم إلــى ال َم ْقـ ِـدس ،حيــث ت ُ ْغ َفـ ْر
للنــاس خطاياهــم ال ُمعتَــرف بهــا كمــا تكــون الخطايــا ،بمعنــى أن الخطايــا ت ُنقــل إلــى ال َم ْقـ ِـدس.
ونتيجــة لذلــك ،يُصبــح ال َمق ِ
ْــدس ملوث ًّــا .لذلــك ،كانــت هنالــك حاجــة إلــى عمليــة دوريــة
للتطهيــر بقصــد تبرئــة ال َم ْقـ ِـدس ِمــن الخطايــا ال ُمسـ َّجلة فيــه .كانــت تلــك العمليــة تُدعــى يــوم
الكفــارة وتحــدث م ـ َّرة واحــدة فــي الســنة (انظــر الوييــن .)١٦
الســماوي إلــى تطهيــر (تَبْرِئــة)؟ عــن طريــق التماثُــل (التشــابه)،
لمــاذا يحتــاج ال َم ْقـ ِـدس َّ
نســتطيع القــول بــأ َّن الخطايــا ال ُمعتــرف بهــا ألولئــك الذيــن قبلــوا يســوع قــد «انتقلــت» إلــى
ال َم ْقـ ِـدس الســماوي ،تما ًمــا كمــا كانــت خطايــا شــعب اس ـرائيل المعتــرف بهــا تنتقــل إلــى
المقــدس األرضــي .فــي يــوم الكفــارة األرضــي ،كان يتــم ذبــح الكثيــر مــن الحيوانــات ،رم ـ ًزا
لمــوت يســوع المســيح فــي المســتقبل ،وهكــذا اســتطاع الخطــاة أن يقفــوا فــي يــوم الكفــارة.
وتما ًمــا كمــا حــدث ذلــك فــي يــوم الكفــارة األرضــي عندمــا كان يتــم تطهيــر ال َم ْقـ ِـدس،
كــم بالحــري أكثــر فــي ال َم ْقـ ِـدس الســماوي ،حيــث دم المســيح وحــده يقــدر أن ينقذنــا مــن
الدينونــة؟ إ َّن تطهيــر (تبرئــة) ال َم ْقـ ِـدس  ،ال ُمص ـ َّور فــي دانيــال  ،١٤ :٨هــو النظيــر الســماوي
للخدمــة األرضيــة ،التــي رســالتها األساســية هــي :ك ُخطــاة ،نحــن بحاجــة إلــى دم المســيا ليغفــر
لنــا خطايانــا ويمكننــا مــن الوقــوف فــي الدينونــة.

اقــرأ عبرانييــن  .٢٨-٢٣ :٩كيــف تكشــف هــذه اآليــات الخــاص الــذي لنــا فــي يســوع
بواســطة تضحيتــه مــن أجلنا؟
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الخميس



 ٢٧شباط (فرباير)

الجدول الزمني للنبوات


اقــرأ دانيــال  .١٣ :٨مــا هــو الســؤال الــذي ُســ ِئل هنــا ،وكيــف يســاعدنا أن نفهــم
الجــواب فــي اآليــة التاليــة؟

مــا هــو التوقيــت لـــ  ٢,٣٠٠صبا ًحــا ومســا ًءا؟ أولً  ،علينــا أن نالحــظ أنَّــه بعــد أن شــاهد
دانيــال الكبــش والتيــس ،ومــا تبــع ذلــك مــن أعمــال وخ ـراب تس ـ َّبب بــه القــرن الصغيــر،
تتحـ َّول الرؤيــا إلــى ســؤال فــي دانيــال  .١٣ :٨هــذا الســؤال معنــي بشــكل خــاص بمــا ســيحدث
عنــد نهايــة تلــك الفتــرة النبويــة ،باإلضافــة إلــى ُم ـ َّدة الرؤيــا بأكملهــا .باإلضافــة إلــى ذلــك،
مثــل هــذه المــدة ال يمكــن أن يح َّدهــا دوام أفعــال القــرن الصغيــر ألن مصطلــح الرؤيــا يشــمل
كل شــيء مــن الكبــش حتــى أفعــال القــرن الصغيــر ،لذلــك فــا بــد أن تكــون هــذه فتــرة
طويلــة مــن الزمــن التاريخــي الواقعــي.
َر ًّدا عل ــى الس ــؤال« :إل ــى مت ــى الرؤي ــا» (الكب ــش [م ــادي وف ــارس] ،التي ــس [اليون ــان]،
الق ــرن الصغي ــر وأفعال ــه [روم ــا ،وثني ــة وبابوي ــة]) ،يُجي ــب الكائ ــن الس ــماوي اآلخ ــر« :إل ــى
ألفي ــن وث ــاث مئ ــة صب ــاح ومس ــاء ،فَ َيتَ َب ـ َّرأ الق ــدس» (داني ــال  .)١٤ :٨وكم ــا الحظن ــا س ــابقًا،
ه ــذه الفت ــرة طويل ــة جــ ًدا ألنه ــا تب ــدأ خ ــال زم ــن إمبراطوري ــة م ــادي وف ــارس وتمت ــد
عب ــر زم ــن اإلمبراطوري ــة اليوناني ــة وروم ــا الوثني ــة والبابوي ــة ،آالف الس ــنين .بحس ــب منه ــج
المؤرخي ــن للتفس ــير (انظ ــر ال ــدرس األول) ،ه ــذه الفت ــرة النبوي ــة يج ــب احتس ــابها عل ــى
أســاس قاعــدة اليــوم  -بســنة ،الــذي يعنــي بــأ َّن الـــ  ٢,٣٠٠صبــاح ومســاء توافــق أو ت ُعــادل
فت ــرة زمني ــة بط ــول  ٢,٣٠٠س ــنة .وإال ،كان ــت الـــ  ٢,٣٠٠ي ــوم ستُس ــاوي أكث ــر بقلي ــل م ــن
س ــت س ــنوات فق ــط ،وه ــي فت ــرة زمني ــة قصي ــرة ُمس ــتحيلة ل ــكل األح ــداث ف ــي الرؤي ــا .إذًا،
يج ــب أن يك ــون مب ــدأ الي ــوم  -بس ــنة س ــاري المفع ــول.
دانيــال  ٨ال يوفِّــر المعلومــات التــي تســمح لنــا باحتســاب بدايــة هــذه الفتــرة الزمنيــة،
التــي بالطبــع تمكننــا مــن تثبيــت نهايتهــا .ولكــن دانيــال  ٩يُعطينــا معلومــة أساســية (انظــر
درس األســبوع القــادم).

الـــ  ٢,٣٠٠ســنة لهــذه النبــوة تُشـكِّل أطــول فتــرة نبويــة فــي ال ِك َتــاب ال ُم َقــدَّ س .تأ َّمل
فيهــا ٢,٣٠٠ :ســنة! إنــه لوقــت طويــل ،خاصــة بالمقارنــة مــع العمــر الــذي نعيشــه
اآلن .كيــف يمكــن لهــذه المقارنــة أن تســاعدنا فــي تعلّــم أن ن ْن َت ِظ ـ ِر ال ـ َّر َّب وفــي
تر ُّقبنــا وتو ُّقعنــا ألحــداث األيــام األخيــرة؟
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 ٢٨شباط (فرباير)



لمزيــد مــن الــدرس :فيمــا يلــي ُمخطــط يلخــص مــا درســناه حتــى اآلن بخصــوص
تتابــع الممالــك ال ُمص ـ َّورة فــي دانيــال  ،٧ ،٢و .٨مــاذا يُخبرنــا ذلــك عــن تبرئــة ال َم ْقـ ِـدس؟
دانيال ٢
بابل
مادي وفارس
اليونان
روما الوثنية
روما البابوية
_________
المجيء الثاني

دانيال ٧
بابل
مادي وفارس
اليونان
روما الوثنية
روما البابوية
دينونة في السماء
المجيء الثاني

دانيال ٨
_________
مادي وفارس
اليونان
روما الوثنية
روما البابوية
تبرئة ال َمق ِْدس
_________

يمكننــا أن نــرى ُهنــا ،بــأ َّن هنــاك تــوا ٍز بيــن األصحاحــات .ليــس فقــط أ َّن األمــم ال ُمصـ َّورة
هــي فــي تــوا ٍز مــع بعضهــا البعــض ،بــل أ َّن مشــهد الدينونــة فــي دانيــال  - ٧التــي تقــوم بعــد
الـــ  ١,٢٦٠ســنة ( ١٧٩٨ – ٥٣٨ميالديــة) لرومــا البابويــة ،تتــوازى ُمباشــرة مــع تَبْرِئــة ال َم ْقـ ِـدس،
التــي وف ًقــا لدانيــال  ٨تقــوم بعــد رومــا أيضً ــا .باختصــار ،هــذه الدينونــة الســماوية فــي دانيــال
 - ٧الدينونــة التــي تقــود إلــى نهايــة العالــم  -هــي ذات الشــيء مثــل تَبْرِئــة ال َم ْقـ ِـدس فــي
دانيــال  .٨وقــد تــم إعطاؤنــا ُهنــا تص ُّوريــن مختلفيــن لنفــس الشــيء ،وكالهمــا يظهــر بعــد
فتــرة الـــ  ١,٢٦٠ســنة مــن االضطهــاد الــذي ارتكبتــه قـ َّوة القــرن الصغيــر.

أسئلة للنقاش:
 .1كيــف يمكــن لل ُمخطــط أعــاه أن ُيرينــا بــأنَّ تطهيــر ال َم ْقـ ِدس ،مثــل الدينونــة فــي

دانيــال  ،٧يجــب أن يحــدث فــي فتــرة مــا بعــد نبـ َّوة الـــ  ١,٢٦٠ســنة للقــرن الصغيــر،
ولكــن قبــل تأســيس ملكــوت هللا األبــدي؟
 .2إنَّ نبــوة دانيــال  ٨تُص ـ ِّور التاريــخ كشــيء عنيــف وملــيء بالشــر .الحيوانــان
يرمــزان إلــى إمبراطوريتيــن ،يُقاتِــان أحدهمــا اآلخــر (دانيــال  .)١٢-٨ :٨قــوة
القــرن الصغيــر التــي تقــوم بعدهمــا هــي قــوة عنيفــة و ُمضطهــدة (دانيــال -٢٣ :٨
 .)٢٥وعلــى ذلــك ،ال يُحــاول ال ِك َتــاب ال ُم َقــدَّ س ُهنــا أنْ يبــذل أيَّــة محاولــة للتقليــل
مــن حقيقــة المعانــاة فــي هــذا العالــم .كيــف يجــب أن يســاعدنا هــذا علــى أن
نثــق فــي هللا وفــي صالحــه رغــم حقيقــة الشــر الــذي ن ـراه مــن حولنــا؟
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