الدرس العارش

 *  ٢٩شباط (فرباير) ٦ -آذار (مارس)

ِمن االعتراف إلى التعزية

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :دانيــال ٩؛ إرميــا ١٢ ،١١ :٢٥؛ إرميــا ١٠ :٢٩؛ ٢ملــوك -١٥ :١٩
١٩؛ إنجيــل متــى ١٦ :٥؛ يعقــوب .١٦ :٥
آية الحفظ« :يا سيد اسمع ،يا سيد اغفر ،يا سيد اصغ واصنع .ال تؤخِّر ِمن أجل نفسك
يا إلهي ،ألن اسمك ُدعي على مدينتك وعلى شعبك» (دانيال .)١٩ :٩
يحتــوي دانيــال  ٩علــى واحــدة مــن أعظــم الصلــوات فــي ال ِكتَــاب ال ُم َقـ َّدس .فــي اللحظــات
الحرجــة ِمــن حياتــه ،يلجــأ دانيــال إلــى الصــاة ليتم َّكــن مــن التَّعا ُمــل مــع التحديــات الجاثمــة
أمامــه .عندمــا كان دانيــال ورفاقــه علــى وشــك أن يُقتَلــوا بســبب ذلــك الحلــم الغامــض للملــك
الوثنــي ،تق ـ َّرب النبــي إلــى هللا بالصــاة (دانيــال  .)٢وعندمــا صــدر األمــر الملكــي بتحريــم
تقديــم أي التمــاس ألي إلــه آخــر غيــر الملــك ،اســتمر دانيــال فــي تقديــم صلواتــه اليوميــة
باتِّجــاه أورشــليم (دانيــال  .)٦وهكــذا ،إذ نســتعرض الصــاة فــي دانيــال  ،٩دعونــا نتذكَّــر بــأ َّن
رؤيــا الـــ  ٢,٣٠٠صبــاح ومســاء فــي دانيــال  ٨كان لهــا تأثيـ ًرا عمي ًقــا علــى النبــي .وعلــى الرغــم
مــن أن مجمــل مالمــح تلــك النبــوة قــد تـ َّم تفســيرها ،إال أ َّن دانيــال لــم يســتطع فهــم وإدراك
الفتــرة الزمنيــة التــي نُ ِقلــت فــي الحــوار الــذي دار بيــن الكائنيــن الســماويين« :إلــى ألفيــن
وثــاث مئــة صبــاح ومســاء فيتبــ َّرأ القــدس» (دانيــال  .)١٤ :٨اآلن فقــط ،فــي األصحــاح ،٩
ا ُعطــي النبــي مزيـ ًدا مــن النــور ،وفــي هــذا الوقــت ،أيضً ــا ،حــدث ذلــك اســتجاب ًة لصــاة حــا َّرة.
* نرجو التع َّمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم ٧آذار (مارس).
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محورية كلمة هللا
ـت ِمــن الكتــب» النبــوة التــي يتدارســها بــكل
اقــرأ دانيــال  .٢ ،١ :٩يقــول دانيــال «فهمـ ُ
عنايــة .مــا هــو الســفر أو أســفار ال ِك َتــاب ال ُم َقــدَّ س التــي يقصدهــا؟




إذ ننظــر إلــى هــذه الصــاة ،يصبــح مــن الواضــح أنهــا تنبــع ِمــن دراســة ُمع َّمقــة لــرؤى هللا
الســابقة لموســى واألنبيــاء .وبعــد أن تعلَّــم مــن ُدرج إرميــا بــأ َّن الفتــرة الزمنيــة لســبيه ســتدوم
ســبعين ســنة (انظــر إرميــا ١٢ ،١١ :٢٥؛ إرميــا  ،)١٠ :٢٩ي َفهِــ َم دانيــال األهميــة التاريخيــة
للحظــة التــي يعيــش فيهــا.
دعونــا نضــع فــي أذهاننــا بــأ َّن دانيــال يُق ـ ِّدم هــذه الصــاة فــي ســنة  ٥٣٩ق .م ،.الســنة
التــي حلَّــت فيهــا اإلمبراطوريــة الفارســية محــل بابــل .إذًا انقضــت حوالــي ســبعون ســنة منــذ
أن هــزم نَ ُبو َخ ْذن ََّصــر أورشــليم ود َّمــر الهيــكل .وعلــى ذلــك ،وبحســب نبــوة إرميــا ،ســيعود
شــعب هللا قريبًــا إلــى وطنهــم .ومــن شــديد ثقتــه بكلمــة هللا ،يعــرف دانيــال بــأ َّن شــيئًا مه ًمــا
جـ ًدا وخطيـ ًرا ســيحدث لشــعبه ،وبــأن الســبي فــي بابــل ســينتهي قريبًــا ،تما ًمــا كمــا وعــد هللا
فــي كلمتــه ،وســيعود اليهــود إلــى وطنهــم.
ِمــن دراســته لألســفار ال ُم َق َّدســة ال ُمتاحــة لــه ،أدرك دانيــال أيضً ــا مــدى خطــورة خطايــا
شــعبه .فألنهــم نقضــوا العهــد ،قطعــوا عالقتهــم بــاهلل؛ والنتيجــة الحتميــة هــي إذًا ،الســبي
(الوييــن  .)٤٥-١٤ :٢٦وهكــذا ،فدراســة وحــي هللا هــي التــي ز َّودت دانيــال بفهـ ٍـم لألوقــات
وســل إلــى هللا نيابــة عــن الشــعب.
وذلــك أعطــاه شــعو ًرا باإللحــاح علــى التَّ ُّ
إذ نقتــرب مــن األيــام األخيــرة لتاريــخ هــذا العالــم ،نحــن بحاجــة ألن نــدرس كلمــة هللا
ونعيــش بموجبهــا أكثــر ِمــن أي وقــت مضــى .ال ِكتَــاب ال ُم َق ـ َّدس فقــط يمكنــه أن يوفــر لنــا
تفســي ًرا موث ًقــا للعالــم الــذي نعيــش فيــه .وعلــى كل حــال ،تخبرنــا األســفار ال ُم َق َّدســة عــن
قصــة الصـراع العظيــم بيــن الخيــر والشــر ،وبذلــك تكشــف بــأ َّن التاريــخ البشــري ســوف يُختتم
بإبــادة الشــر وتأســيس مملكــة هللا األبديــة .وكلمــا درســنا ال ِكتَــاب ال ُم َقـ َّدس أكثــر ،يــزداد فهمنــا
للحالــة ال ُمعاصــرة للعالــم ووضعنــا فيــه ،باإلضافــة إلــى أســباب رجائنــا فــي وســط عالــم ال
يُق ـ ِّدم أي رجــاء.

كيــف ُيســاعدنا ال ِك َتــاب ال ُم َقــدَّ س علــى أن نفهــم ،إلــى درجــة مــا ،عال ًمــا هــو فــي
حــد ذاتــه يمكــن أن يبــدو بــا معنــى علــى اإلطــاق؟
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(توسل) ألجل الرحمة
تض ّرع ّ




اقرأ دانيال  .١٩-٣ :٩على أي أساس يُقدِّ م دانيال توسالته من أجل الرحمة؟

علينا أن نالحظ ،بصورة خاصة ،بضعة نقاط في هذه الصالة.
أول ،ال يوجــد فــي أي مــكان مــن صــاة دانيــال ســؤال ِمــن أي نــوع ،يطلــب فيــه تفســي ًرا
ً
للكــوارث التــي حلَّــت علــى الشــعب اليهــودي .ذلــك ألنــه يعــرف الســبب .بالفعــل ،ف ُمجمــل
أو ُمعظــم الصــاة تتكــون مــن ســرد دانيــال للســبب« :ومــا ســمعنا صــوت الــرب إلهنــا لنســلك
فــي ش ـرائعه التــي جعلهــا أمامنــا عــن يــد عبيــده األنبيــاء» (دانيــال  .)١٠ :٩آخــر مــرة تركنــا
فيهــا دانيــال وهــو يعــرض حاجتــه لفهــم شــيء ،كانــت فــي ختــام دانيــال  ،٨عندمــا قــال إنــه
ال يفهــم الرؤيــا الخاصــة بالـــ  ٢,٣٠٠صبــاح ومســاء (انظــر دانيــال .)٢٧ :٨
توســل لرحمــة هللا ،لرضــا هللا ليغفــر لشــعبه
النقطــة الثانيــة هــي أ َّن هــذه الصــاة هــي ُّ
بالرغــم مــن أنهــم قــد أخطــأوا وعملــوا الشــر .وبمعنــى مــا ،نحــن نــرى ُهنــا إيضا ًحــا قويًــا
لإلنجيــل ،لشــعب خاطــئ ليــس لــه اســتحقاق فــي ذاتــه ،ومــع ذلــك يطلــب الرحمــة التــي ال
كل واحـ ٍـد منــا ،شــخص ًيا ،أمــام هللا؟
ـال لوضــع ّ
يســتحقها لمغفــرة لــم يكتســبها .أليــس هــذا مثـ ً




اقـرأ دانيـال  .١٩ ،١٨ :٩أي سـبب آخـر أتـى بـه دانيال أمـام الرب من أجل أن يسـتجيب
الـرب لصالته؟

التوســل إلكـرام اســم هللا .أي أ َّن الصــاة لــم
جانــب آخــر مــن صــاة دانيــال يســتحق الذِّكــرُّ :
يكــن دافعهــا مصلحــة دانيــال الشــخصية أو مصالــح شــعبه ،ولكنهــا ِمــن أجــل هللا (دانيــال :٩
التوســات ألن اســم هللا ســوف يُكـ ّرم.
 .)١٩-١٧بكلمــات أخــرى ،يجــب أن تُســتجاب ُّ

اقــرأ ٢ملــوك  .١٩-١٥ :١٩بأيــة طــرق تُماثِــل صــاة حزقيــا تلــك التــي لدانيــال؟ مــاذا
تقــول اآليــة فــي إنجيــل متــى  ١٦ :٥عــن كيــف يمكننــا نحــن أيضً ــا أن نُم ِّجــد هللا؟
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قيمة الشفاعة
اقــرأ دانيــال  .١٣-٥ :٩مــا أهميــة حقيقــة تكــرار دانيــال لقولــه ‹لنــا‹ و ‹نحــن‹ قــد
أخطأنــا ،وبذلــك يشــمل نفســه فــي الخطايــا التــي انتهــت بتلــك الكــوارث علــى األمــة؟




إ َّن صــاة دانيــال هــي ُمج ـ َّرد واحــدة مــن بيــن صلـ ٍ
ـوات شــفاعية ها َّمــة أخــرى يحتويهــا
ال ِكتَــاب ال ُم َق ـ َّدس .مثــل هــذه الصلــوات تلمــس قلــب هللا ،تُب ِعــد الدينونــة وتجلــب الخــاص
مــن األعــداء عوضً ــا عنهــا .عندمــا كان هللا علــى اســتعدا ٍد إلهــاك األمــة اليهوديــة بأكملهــا،
فصــاة موســى جعلــت هللا يصفــح عــن الشــعب (خــروج ١٤-٧ :٣٢؛ العــدد  .)٢٥-١٠ :١٤حتــى
عندمــا كان القحــط يوشــك علــى أن يلتهــم األرض ،اســتجاب هللا لصــاة إيليــا وانهمــر المطــر
ل ُينعــش األرض (١ملــوك .)١٨
إذ نُصلـــي مـــن أجـــل أفـــراد العائلـــة واألصدقـــاء وأشـــخاص آخريـــن وحـــاالت أخـــرى،
يس ــتمع هللا إل ــى صلواتن ــا ويس ــتطيع التَّد ُّخ ــل .أحيانً ــا ق ــد يس ــتدعي األم ــر وقتً ــا أط ــول
ـس أب ـ ًدا احتياج ــات
الس ــتجابة الص ــاة ،ولك ــن يمكنن ــا أن نس ــتريح مطمئني ــن ب ــأ َّن هللا ل ــن ين ـ َ
أبنائ ــه (انظ ــر يعق ــوب .)١٦ :٥
فــي هــذه الحالــة ،يلعــب دانيال دور شــفيع أو وســيط بيــن هللا والشــعب .ونتيجة لدراســته
لألســفار ال ُم َق َّدســة ،يُــدرك النبــي مقــدار مــا أصبحــت عليــه خطيئــة الشــعب إذ تع ـ َّدى علــى
شــريعة هللا ورفــض ســماع إنذاراتــه .ومــن إدراكــه لحالتهــم الروحيــة اليائســة ،يُصلِّــي دانيــال
طال ًبــا الشــفاء والعفــو والمغفــرة .لكـ َّن النبــي يضــم نفســه أيضً ــا مــع شــعبه .إ َّن دانيــال يُمثِّــل،
فــي بعــض النواحــي ،دور المســيح كشــفيعنا (إنجيــل يوحنــا  .)١٧ولكــن ،هنالــك فــرق جــذري:
فالمســيح هــو بــدون خطيــة (عبرانييــن  )١٥ :٤وعلــى ذلــك فهــو ليــس بحاجــة لالعتـراف عــن
خطيــة شــخصية أو لتقديــم ذبائــح طلبًــا لغفـران شــخصي (عبرانييــن  .)٢٧ ،٢٦ :٧لك َّنــه يتَّحــد
بطريقــة فريــدة مــع الخطــاة« :ألنــه جعــل الــذي لــم يعــرف خطيــة ،خطيــة ألجلنــا لنصيــر
نحــن بــر هللا فيــه» (٢كورنثــوس .)٢١ :٥

«لــو أنــك جمعــت م ًعــا كل مــا هــو صالــح ومقــدَّ س ونبيــل وجميــل فــي اإلنســان ثــم
تقــدم الموضــوع إلــى مالئكــة هللا كالقيــام بجــزء مــن خــاص النفــس البشــرية أو فــي
االســتحقاق ،ســوف يرفــض العــرض و ُيعتبــر خيانــة» (روح النبــوة ،اإليمــان واألعمــال،
صفحــة  .)٢٤مــاذا تُعلِّمنــا هــذه الكلمــات عــن حاجتنــا لشــفيع يشــفع فينــا؟
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عمل المسيا
إ َّن صــاة دانيــال الشــفاعية تتنــاول أمريــن رئيســيين :خطايــا الشــعب وخ ـراب أورشــليم.
وهكــذا ،تتعامــل اســتجابة هللا مــع هذيــن الطلبيــن أو التوســلين .فمــن خــال عمــل المســيا
ســيتم فــداء الشــعب ويتبــرأ القــدس .ولك ـ َّن التوســلين أو الطلبيــن ت َّمــت االســتجابة لهمــا
بطــرق تخطَّــت األفــق التاريخــي ال ُمباشــر لدانيــال :فعمــل المســيا ســيكون لمنفعــة الجنــس
البشــري بأكملــه.



اقــرأ دانيــال  .٢٧-٢١ :٩مــا هــو العمــل الــذي يتع َّيــن القيــام بــه خــال فتــرة الـــ ٧٠
أســبو ًعا؟ لمــاذا يســوع فقــط هــو الــذي يمكنــه إتمــام ذلــك؟

(« )١تكميــل المعصيــة» .الكلمــة األصليــة فــي اللغــة العبريــة لـــ ‹المعصيــة‹ تُعطــي معنــى
التَّع ـ ِّدي المتع َّمــد ِمــن ِقبَــل األدنــى منزلــة ضــد األعلــى منزلــة (مثـ ًـا أمثــال  .)٢٤ :٢٨هــذه
الكلمــة تظهــر أيضً ــا فــي ال ِكتَــاب ال ُم َقـ َّدس فيمــا يتعلــق بالتحـ ِّدي الصــارخ ضــد هللا مــن ِقبَــل
البشــر (حزقيــال  .)٣ :٢ولكــن ،بواســطة دم يســوع ،س ُيســحق التمـ ُّرد ضــد هللا وسـ ُيم َنح البشــر
االســتحقاقات التــي تفيــض مــن الجلجثــة.
(« )٢تتميــم الخطايــا» .كلمــة ‹تتميــم‹ تحمــل معنــى ‹ختــم‹ وتعنــي ُهنــا أ َّن الخطيــة قــد
ُغ ِف ـ َرت .منــذ الســقوط ،لــم يســتطع الجنــس البشــري أن يعيــش حســب معاييــر هللا ،لك ـ َّن
المســيا ســيتولَّى أمــر ســقطاتنا وخطايانــا.
(« )٣لكفــارة اإلثــم» .كمــا قــال بولــس« :ألن فيــه ســر أن يحــل كل المــلء ،وأن يُصالــح
الصلــح بــدم صليبــه ،بواســطته ،ســواء كان :مــا علــى األرض ،أم مــا
بــه الــكل لنفســه ،عا ِمـ ًـا ُ
فــي الســماوات» (كولوســي  .)٢٠ ،١٩ :١هنــا أيضً ــا ،يســوع وحــده يمكنــه أن يجلــب هــذه
الحقيقــة.
(« )٤ليؤتــى بالبــر األبــدي» .لقــد أخــذ المســيح مكاننــا علــى الصليــب وبذلــك وهبنــا
الحالــة ال ُم َق َّدســة ألن نكــون ‹متصالحيــن‹ مــع هللا .فقــط باإليمــان يمكننــا الحصــول علــى هــذا
البــر الــذي يأتــي مــن هللا.
(« )٥لختــم الرؤيــا والنبــوة» .عندمــا قـ َّدم المســيح نفســه كضح َّيــةُ ،خ ِت َمــت نبــوات العهــد
القديــم التــي أشــارت إلــى عملــه الكفــاري ،بمعنــى أنهــا قــد ت َّمــت أو تحقَّقــت.
ـخصا بــل
(« )٦لِ َم ْســح قــدوس القدوســين» .قــدوس القدوســين الــذي ُذكِ ـ َر هنــا ليــس شـ ً
مكانًــا .فالعبــارة تُشــير إلــى مســح ال َم ْقـ ِـدس الســماوي حيــث ابتــدأ هنــاك المســيح خدمتــه
الشــفاعية كرئيــس الكهنــة (عبرانييــن .)١ :٨
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التقويم النبوي
في نهاية رؤيا الـ  ٢,٣٠٠صباح ومساءُ ،ذ ِهل النبي ألنه لم يستطع أن يفهمها (دانيال .)٢٧ :٨
بعد ذلك بعشر سنوات ،جاء جبرائيل ليساعد دانيال في فهم الرؤيا (دانيال  .)٢٣ :٩هذه الرؤيا
األخيرة ت ُز ِّود المعلومات الناقصة (الغائبة) وتكشف بأ َّن عمل المسيا يجب أن يتم قُرب نهاية
فترة السبعين أسبو ًعا .وبحسب مبدأ أو قاعدة اليوم-سنة ومسار األحداث المنبئ عنها ،يجب
أن تُف َهم فترة السبعين أسبو ًعا على أنها  ٤٩٠سنة .ونقطة بداية هذه الفترة الزمنية هي خروج
األمر بتجديد وإعادة بناء أورشليم (دانيال  .)٢٥ :٩هذا األمر الذي أصدره الملك أرتحشستا سنة
 ٤٥٧ق .مَ .س َم َح لليهود تحت قيادة عزرا بإعادة بناء أورشليم (عزرا  .)٧وبحسب النص الكتابي،
«ق ُِض َيت» أو «ق ُِط َعت» السبعون أسبو ًعا .وهذا يُشير إلى أ َّن فترة الـ  ٤٩٠سنة قد قُطعت ِمن
فترة زمنية أطول ،أي من فترة الـ  ٢,٣٠٠سنة المحددة في األصحاح  .٨ندرك من ذلك أن الـ
 ٢,٣٠٠سنة والـ  ٤٩٠سنة يجب أن يكون لهما نفس نقطة البداية ،أي سنة  ٤٥٧ق .م.
نبــوة الســبعين أســبو ًعا تنقســم إلــى ثالثــة أقســام :ســبعة أســابيع ،اثنــان وســتون أســبو ًعا،
واألســبوع الســبعين.
الســبعة أســابيع (٤٩ســنة) تُشــير علــى األرجــح إلــى الفتــرة التــي سـتُبنى خاللهــا أورشــليم.
بعــد هــذه الســبعة أســابيع ،ســيكون هنالــك اثنــان وســتون أســبو ًعا ( ٤٣٤ســنة) تقــود إلــى
«المســيح الرئيــس» (دانيــال  .)٢٥ :٩وهكــذا  ٤٨٣ســنة بعــد ق ـرار أرتحشســتا ،أي فــي ســنة
٢٧م ،.اعتمــد يســوع المســيح و ُمســح ِمــن الــروح القــدس لخدمتــه كمس ـ ّيا.
أثنــاء األســبوع الســبعين ،ســتحدث أحــداث ها َّمــة أخــرى« )١( :يُقطــع المســيح» (دانيــال
 ،)٢٦ :٩الــذي يُشــير إلــى مــوت المســيح« )٢( .ويُثبِّــت (المســيح) عه ـ ًدا مــع كثيريــن فــي
أســبوع واحــد» (دانيــال  .)٢٧ :٩هــذه هــي الرســالة والمأموريــة الخاصــة بيســوع والرســل
لألمــة اليهوديــة .حــدث ذلــك خــال الـــ «أســبوع» األخيــر مــن ٣٤-٢٧م« )٣( .وفــي وســط
األســبوع يُبطــل الذبيحــة والتقدمــة» (دانيــال  .)٢٧ :٩ثــاث ســنوات ونصــف بعــد معموديتــه
(أي فــي منتصــف األســبوع) ،يُبطــل يســوع نظــام الذبائــح بمعنــى أنــه لــم يعــد لذلــك النظــام
أي مغــزى نبــوي بعــد  -وذلــك بتقديــم نفســه كالذبيحــة النهائيــة والكاملــة للعهــد الجديــد،
وبهــذا أبطَــل الحاجــة ألي ذبائــح حيوانيــة أخــرى .األســبوع األخيــر مــن نبــوة الـــ  ٧٠أســبو ًعا
ينتهــى ســنة ٣٤م ،.عندمــا استشــهد اســتفانوس وابتــدأت رســالة اإلنجيــل تصــل ليــس إلــى
اليهــود فقــط بــل إلــى األمــم أيضً ــا.

اقــرأ دانيــال  .٢٧-٢٤ :٩حتــى وســط الرجــاء العظيــم والوعــد بالمســيا ،نقــرأ عــن
ُعنــف ،وحــروب ،وخـراب .كيــف يمكــن لهــذا أن يُعــزز ضماننــا بأنَّــه وســط كــوارث
الحيــاة ،يبقــى الرجــاء موجــو ًدا؟
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جدول يشرح كيف أ َّن نبوة الـ  ٧٠أسبو ًعا في دانيال -٢٤ :٩
لمزيد من الدرس :فيما يلي ً
 ٢٧ترتبط وتُشكِّل نقطة البداية لنبوة الـ  ٢,٣٠٠سنة في دانيال  .١٤ :٨إذا احتسبت  ٢,٣٠٠سنة
ِمن سنة  ٤٥٧ق .م( .مع تذكُّر حذف السنة غير الموجودة ،السنة صفر) ،تحصل على ١٨٤٤؛ أو،
إذا احتسبت الـ  ١,٨١٠سنوات المتبقية من ٣٤م ٢,٣٠٠( .ناقص الـ  ٤٩٠سنة األولى) ،ستصل
إلى  ١٨٤٤أيضً ا .وهكذا ،فإ َّن تبرأة القدس في دانيال  ١٤ :٨يُمكن أن تظهر بأنها تبدأ في .١٨٤٤
الحــظ أيضً ــا كيــف أ َّن تاريــخ الـــ  ١٨٤٤يتــاءم مــع مــا رأينــاه فــي دانيــال  ٧ودانيــال .٨
أي أ َّن الدينونــة فــي دانيــال  ،٧التــي هــي ذات الشــيء كتبــرأة القــدس فــي دانيــال ( ٨انظــر
دروس آخــر أســبوعين) ،تحــدث بعــد الـــ  ١,٢٦٠ســنة لالضطهــاد (دانيــال  )٢٥ :٧ومــع ذلــك
قبــل مجــيء يســوع وتأســيس مملكتــه األبديــة.
[ضع خريطة نبوة الـ  ٢,٣٠٠سنة متضمنة المعلومات التالية].
نبوة الـ  ٢,٣٠٠سنة
 457ق.م.

 490سنة

 34م.

 1810سنة

 ١٨٤٤م.

أسئلة للنقاش
 .1قال العلماء وبحق ،أنَّ نبوة الـ  ٢,٣٠٠يوم ونبوة الـ  ٧٠أسبو ًعا هما في الحقيقة نبوة

واحدة .لماذا قالوا ذلك؟ أي بُرهان يمكنك أن تجده لتدعم هذا اال ِّدعاء؟
 .2مـاذا نتعلـم مـن صلاة دانيـال الشـفاعية والـذي يمكـن أن يُسـاعدنا فـي حيـاة
صالتنـا الشـفاعية؟
 .3إنَّ تضحيـة المسـيح مـن أجلنـا هـي رجاؤنـا الوحيـد .كيـف يجـب أن يسـاعد هذا
فـي إبقائنـا متواضعيـن ،واألهم مـن ذلك ،وجعلنـا ُمح ِّبين أكثر و ُمسـامحين لآلخرين؟
مـا الـذي تقولـه اآليات فـي إنجيل لوقـا  ٤٧-٤٠ :٧لنـا جمي ًعا؟
 .4انظــر إلــى مــدى محوريــة األســفار ال ُم َقدَّ ســة لصــاة دانيــال ورجائــه .فبعــد كل
ـم ســبي الشــعب ،وخ ِّربــت أراضيهــم،
شــيء ،انهزمــت األمــة بطريقــة وحشــية ،وتـ َّ
و ُد ِّمــرت عاصمتهــم .ومــع ذلــك كان لديــه الرجــاء أنــه علــى الرغــم مــن كل هــذا،
ســيرجع الشــعب إلــى أرضهــمِ .مــن أيــن كان يمكــن أن يحصــل علــى هــذا الرجــاء
ســوى مــن ال ِك َتــاب ال ُم َقــدَّ س ووعــود هللا ال ُمد َّونــة فيــه؟ مــاذا يجــب أن يخبرنــا هــذا
عــن الرجــاء الــذي يمكــن أن يكــون لنــا نحــن أيضً ــا مــن المواعيــد فــي كلمــة هللا؟
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