الدرس الثاين عرش

 *  ٢٠-١٤آذار (مارس)

من الشمال والجنوب إلى
األرض البه َّية

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :دانيــال ١١؛ دانيــال ٢٢-٢٠ ،٨-٣ :٨؛ إشــعياء ١٠ ،٩ :٤٦؛ دانيــال
٢٣ ،٩ :٨؛ إنجيــل متــى .٥٠-٣٣ :٢٧
آيـة الحفـظ« :وبعـض الفاهميـن يعثـرون امتحانًـا لهم للتطهيـر وللتبييـض إلى وقت
النهايـة .ألنـه بعـد إلى الميعـاد» (دانيـال .)٣٥ :١١
أول ،أن
إذ نحــن نبــدأ هــذا األصحــاح الصعــب ،يجــب فــي البدايــة إب ـراز بعــض النقــاطً :
دانيــال  ١١يقــف متوازيًــا بشــكل إجمالــي مــع الخطــوط النبويــة الســابقة فــي ســفر دانيــال.
فكمــا فــي األصحاحــات  ٨ ،٧ ،٢و ،٩تمتــد الرســالة النبويــة ِمــن أيــام النبــي حتــى نهايــة الزمــن.
ثانيًــا ،يحــدث تتابــع لل ِقــوى العالميــةِ ،قــوى غالبًــا مــا تقهــر شــعب هللا .ثالثًــا ،كل ُمخطــط
نبــوي يبلــغ ذروتــه بنهايــة ســعيدة .فــي دانيــال  ،٢الحجــر يُد ِّمــر التمثــال؛ فــي دانيــال  ،٧ابــن
اإلنســان يأخــذ المملكــة؛ وفــي دانيــال  ٨و ،٩يتبـ َّرأ القــدس الســماوي بواســطة عمــل المســيا.
األصحــاح  ١١يتبــع ثــاث نقــاط أساســية .أولً  ،يبــدأ بملــوك ال ُف ـ ْرس ويناقــش مصيرهــم
وزمــن النهايــة ،عندمــا يهاجــم ملــك الشــمال جبــل هللا ال ُمق ـ َّدس .ثان ًيــا ،يتــم وصــف معــارك
ُمتتاليــة بيــن ملــك الشــمال وملــك الجنــوب وكيفيــة تأثيرهــا علــى شــعب هللا .ثالثًــا ،يُختــم
األصحــاح بنهايــة ســعيدة إذ يُوا ِجــه ملــك الشــمال نهايتــه عنــد «جبــل بهــاء القــدس» (دانيــال
 .)٤٥ :١١هــذه الخاتمــة اإليجابيــة تُشــير إلــى نهايــة الشــر وتأســيس مملكــة هللا األبديــة.
* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ٢١آذار (مارس).
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األحد



 ١٥آذار (مارس)

نبوات عن فارس واليونان


اقــرأ دانيــال  .٤-١ :١١مــا الــذي نـراه ُهنــا الــذي يُذكِّرنــا ببعــض النبــوات الســابقة التــي
رأيناهــا فــي ســفر دانيــال؟

يُخبــر جبرائيــل دانيــال بــأ َّن ملــوكًا ثالثــة يقومــون أيضً ــا ِمــن فــارس .وســيتبعهم ملــك رابــع،
الــذي ســيكون األغنــى بيــن الجميــع وسيســتفز اليونانييــن .بعــد أرتحشســتا ،تتابــع ملــوك ثالثــة
فــي فــرض ســيطرتهم علــى بــاد فــارس :قمبيــز ( ٥٢٢-٥٣٠ق .م ،).ســمردس المزيَّــف (٥٢٢
ق .م ،).وداريــوس األول ( ٤٨٦-٥٢٢ق .م .).الملــك الرابــع هــو أرتحشســتا ،المذكــور فــي ســفر
إســتير باســم أحشــويروش .كان غن ًيــا جـ ًدا (إســتير  )٧-١ :١وقــاد جيشً ــا عظي ًمــا لغــزو اليونــان،
كمــا جــاء فــي النبــوة .ولكــن ،رغــم ق َّوتــه ،فقــد تـ َّم صـ ّده بواســطة قُـ َّوة أصغــر مــن الجنــود
اليونانييــن البواســل.
ليــس مــن الصعــب التَّع ـ ُّرف علــى اإلســكندر األكبــر كـــ الملــك الجبَّــار الــذي يقــوم فــي
دانيــال  ،٣ :١١والــذي يُصبــح الحاكــم ال ُمطلــق للعالــم القديــم .لقــد مــات فــي ســن الثانيــة
والثالثيــن دون أن يتــرك وراءه وريثًــا ليحكــم اإلمبراطوريــة .وهكــذا انقســمت المملكــة بيــن
جنراالتــه األربعــة :ســلوقس َح َك ـ َم ســوريا وبــاد مــا بيــن النهريــن ،بطليمــوس األول َح َك ـ َم
مصــر ،ليســيماخوس َح َك ـ َم ليديــا وأيونيــا وأج ـزاء أخــرى مــن آســيا الصغــرى ،وكســندر حكــم
مقدونيــا واليونــان.



قــارن دانيــال  ٤-٢ :١١مــع دانيــال  .٢٢-٢٠ ،٨-٣ :٨كيــف تُســاعد هــذه اآليــات مجتمعــة
فــي تحديــد اإلســكندر كال ُقـ َّوة المقصــودة ُهنا؟

مــاذا يمكننــا أن نتعلمــه ِمــن تشــكيلة األســماء والتواريــخ واألماكــن واألحــداث التاريخيــة
أول ،نتعلَّــم أ َّن النبــوة قــد تحقَّقــت كمــا أنبــئ بهــا بواســطة الرســول اإللهــي .إ َّن
هــذه؟ ً
كلمــة هللا لــن تســقط أبـ ًدا .ثان ًيــا ،هللا هــو رب التاريــخ .قــد يكــون لدينــا االنطبــاع بــأ َّن تتابــع
القــوى السياســية ،والقــادة أو الحــكام ،والممالــك تدفعهــا طموحــات األباطــرة والدكتاتورييــن
والسياســيين مــن ُمختلــف ال ُّرتَــب العســكرية .لك ـ َّن ال ِكتَــاب ال ُم َق ـ َّدس يكشــف بــأ َّن هللا هــو
فــي ســيطرة تا َّمــة وس ـ ُيح ِّرك دوالب ( َع َجلــة) التاريــخ حســب هدفــه وقصــده اإللهــي ،الــذي
ســيقود فــي النهايــة إلــى إزالــة الشــر وتأســيس مملكــة هللا األبديــة.
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االثنني



 ١٦آذار (مارس)

نبوات عن سوريا ومصر


اقرأ دانيال  .١٤-٥ :١١ما الذي يُكْشَ ف ُهنا؟

عنــد مــوت اإلســكندر األكبــر ،انقســمت اإلمبراطوريــة اليونانيــة الشاســعة بيــن جنراالتــه
ـمال) وبطليمــوس فــي مصــر (جنوبًــا)  -نجحــا
األربعــة .اثنــان منهــم  -ســلوقس فــي ســوريا (شـ ً
فــي تأســيس أســرتين حاكمتيــن تقاتــل الواحــدة منهمــا األخــرى للســيطرة علــى البــاد.
الغالبيــة مــن دارســي ال ِكتَــاب ال ُم َق ـ َّدس يفهمــون بــأ َّن الحــروب التــي دارت بيــن ملــك
الشــمال وملــك الجنــوب التــي تـ َّم التنبــؤ عنهــا فــي دانيــال  ١٤:٥-٥ :١١ت ُشــير إلــى المعــارك
العديــدة التــي شــملت هاتيــن األســرتين الحاكمتيــن .بحســب النبــوة ،جــرت محاولــة لتوحيــد
األســرتين الحاكمتيــن عــن طريــق الــزواج ،ولكــن ذلــك التحالــف لــن يــدوم طويـ ًـا (دانيــال
 .)٦ :١١تُعلِ ُمنــا المصــادر التاريخيــة بــأ َّن أنتيخــوس الثانــي ثيــوس ( ٢٤٦-٢٦١ق .م ).حفيــد
ســلينوس األول ،تــزوج مــن برنيــس ،ابنــة الملــك المصــري ،بطليمــوس الثانــي فيالدلفــوس.
لكــن ،تلــك االتفاقيــة لــم تــدم ،واســتؤنِفَت الصراعــات التــي شــملت شــعب هللا بشــكل مباشــر.
وهكــذا ،يتنــاول األصحــاح  ١١مــن دانيــال بعــض األحــداث الهامــة التــي ســتمس حيــاة شــعب
هللا خــال العصــور التــي ســتلي مغــادرة النبــي للمشــهد.
مج ــد ًدا ،نس ــتطيع أن نط ــرح الس ــؤال التال ــي ،لم ــاذا يكش ــف ال ــرب قب ــل األوان كل ه ــذه
التفاصي ــل الخاص ــة بالح ــروب الت ــي تش ــمل ممال ــك تُقاتِ ــل بعضه ــا البع ــض للتس ــلط عل ــى
ذل ــك الج ــزء م ــن العال ــم .الس ــبب بس ــيط :ه ــذه الح ــروب تؤث ِّــر عل ــى ش ــعب هللا .ولذل ــك،
يُعل ــن ال ــرب ُمس ــبقًا التحدي ــات الكثي ــرة الت ــي س ــيواجهها ش ــعبه ف ــي الس ــنوات ال ُمقبل ــة.
رب التاري ــخ ،وإذ نح ــن نق ــارن الس ــجل النب ــوي م ــع األح ــداث التاريخي ــة،
أيضً ــا ،هللا ه ــو ُّ
نس ــتطيع أن ن ــرى مج ــد ًدا أ َّن الكلم ــة النبوي ــة ق ــد تحقَّق ــت كم ــا أنب ــئ به ــا .إ َّن هللا ال ــذي
ينب ــيء بتقلب ــات ه ــذه الممال ــك الهلنس ــتية اليوناني ــة الت ــي تقات ــل بعضه ــا البع ــض ه ــو هللا
ال ــذي يع ــرف المس ــتقبل .إنَّــه يس ــتحق ثقتن ــا وإيمانن ــا .إن ــه إل ــه عظي ــم ،لي ــس صن ًم ــا ُص ِن ـ َع
ِمــن ِقبَــل ُمخيِّلــة إنســان .إنَّــه ال يقــود فقــط مســار األحــداث التاريخيــة ،لكنــه أيضً ــا يو ِّجــه
ويق ــود حياتن ــا إذا نح ــن س ــمحنا ل ــه بذل ــك.

اقــرأ إشــعياء  .١٠ ،٩ :٤٦كــم مــن التعاليــم الالهوتيــة المســيحية األساســية موجــودة
فــي هاتيــن اآليتيــن ،وأي رجــاء عظيــم يمكننــا أن نأخــذ منهمــا؟ فكِّــر في كم ســتكون
اآليــة ُ ١٠مخيفــة لــو أنَّ هللا لــم يكــن رحي ًمــا ومح ًبــا بــل ُمنتق ًمــا.
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 ١٧آذار (مارس)

روما ورئيس العهد


اقــرأ دانيــال  .٢٨-١٦ :١١رغــم صعوبــة النــص ،مــا هــي الصــور التــي يمكنــك أن تجدهــا
والتــي ظهــرت فــي أماكــن أخــرى مــن ســفر دانيــال؟

إ َّن تَّحـ ُّول ال ِقــوى مــن ملــوك الهلنســتية اليونانيــة إلــى رومــا الوثنيــة يبــدو بأنَّــه قــد ُصـ ِّور
فــي دانيــال « ١٦ :١١واآلتــي عليــه يفعــل كإرادتــه وليــس َمــن يَقــف أمامــه ويقــوم فــي األرض
البهيــة وهــي بالتمــام بيــده» .األرض البهيــة هــي أورشــليم ،منطقــة كان اإلسـرائيليون القدمــاء
يُقيمــون فيهــا ،والقــوة الجديــدة التــي تُســيطر علــى تلــك المنطقــة هــي رومــا الوثنيــة.
التوســع األفقــي للقــرن الصغيــر ،الــذي يصــل إلــى فخــر
نفــس هــذا الحــدث ُممثَّــل أيضً ــا فــي ُّ
األراضــي (دانيــال  .)٩ :٨وهكــذا يبــدو واض ًحــا أن الق ـ َّوة ال ُمســيطرة علــى العالــم عنــد هــذه
النقطــة هــي رومــا الوثنيــة.
هنالــك بعــض الدالئــل اإلضافيــة فــي النــص الكتابــي تدعــم هــذا اإلدراك .فمثـ ًـاَ « ،مــن
يعبــر جابــي الجزيــة» أي الــذي يفــرض ضرائــب ،ال بــد أنــه يُشــير إلــى أغســطس قيصــر .ففــي
عهــده ولــد يســوع ،ورحــل يوســف ومريــم إلــى بيــت لحــم لالكتتــاب (دانيــال  .)٢٠ :١١كذلــك،
وحســب النبــوة ،ســيأتي بعــد هــذا الحاكِــم شــخص آخــر « ُم ْحتَ َقــر» (حقيــر ،دنــيء) (دانيــال
 .)٢١ :١١وكمــا يُظ ِهــر التاريــخ ،فــإ َّن مــن أتــى بعــد أغســطس قيصــر هــو تيبريــوس ،وهــو ابــن
ـخصا غريــب األطــوار ودنــيء.
ُمتب َّنــى ألغســطسُ .عـر َِف عــن تيبريــوس بأنــه كان شـ ً
واألكثــر أهميــة ،حســب نــص ال ِكتَــاب ال ُم َق ـ َّدس ،أنــه خــال ُحكــم تيبريــوس «ينكســر»
أمامــه «رئيــس العهــد» (دانيــال  .)٢٢ :١١هــذا يُشــير بوضــوح إلــى صلــب المســيح ،ويدعــى
أيضً ــا «المســيح الرئيــس» (دانيــال ٢٥ :٩؛ انظــر أيضً ــا إنجيــل متــى  ،)٥٠-٣٣ :٢٧إذ يُح َكــم عليــه
بالمــوت خــال ُحكــم تيبريــوس .اإلشــارة إلــى يســوع ُهنــا بأنــه «رئيــس العهــد» هــو مؤشــر
قــوي يُســاعد فــي كشــف تدفــق أحــداث التاريــخُ ،معط ًيــا القــارئ مــرة أخــرى داللــة قويــة عــن
ســابق علــم ومعرفــة هللا .لقــد كان هللا صادقًــا فــي كل مــا جــاء قبـ ًـا فــي هــذه النبــوات ،ولذلــك
يمكننــا بــكل تأكيــد أن نثــق بــه وبمــا يقــول بأنَّــه ســيحدث فــي المســتقبل.

ــف النــص عــن يســوع
حتــى وســط كل األحــداث السياســية والتاريخيــة ،كَشَ َ
الناصــري« ،رئيــس العهــد» .كيــف ُيســاعد هــذا فــي إظهــار أنَّــه رغــم كل االضطرابــات
والدَّ ســائس السياســية ،يبقــى يســوع محوريًــا فــي األســفار ال ُم َقدَّ ســة؟
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السلطة التالية


اقرأ دانيال  .٣٩-٢٩ :١١ما هي هذه السلطة أو القوة التي تقوم بعد روما الوثنية؟

تُشــير اآليــات فــي دانيــال  ٣٩-٢٩ :١١إلــى نظــام ســلطة جديــد .رغــم أ َّن هــذا النظــام
يقــف باســتمرارية مــع إمبراطوريــة رومــا الوثنيــة ويــرث بعــض صفــات ســابقتها ،إال أنــه فــي
نفــس الوقــت يبــدو ُمختل ًفــا فــي بعــض الجوانــب .يقــول النــص الكتابــي «ولكــن ال يكــون
كســلطة
اآلخــر كاألول» (دانيــال  .)٢٩ :١١وإذ ننظــر أبعــد مــن ذلــك ،نجــد بأنَّــه يتصــرف ُ
أساســا إلــى مهاجمــة هللا وشــعبه .دعونــا ننظــر إلــى بعــض األفعــال التــي
دينيــة .وهــو يهــدف ً
ارتكبهــا هــذا الملــك.
أولً  ،ســوف «يغتــاظ علــى العهــد المقــدس» (دانيــال  .)٣٠ :١١ال بــد أ َّن هــذا يُشــير إلــى
عهــد هللا للخــاص ،الــذي يقاومــه هــذا الملــك.
ثان ًيــا ،هــذا الملــك سـ ُيخرج قُـ َّوات «تُن ِّجــس ال َم ْقـ ِـدس» «وتنــزع المحرقــة الدائمــة» (دانيــال
 .)٣١ :١١لقــد الحظنــا فــي دانيــال  ٨بــأ َّن القــرن الصغيــر «هــدم مســكن مقدســه» وأبطــل
«المحرقــة الدائمــة» (دانيــال  .)١١ :٨يجــب أن يُفهــم هــذا علــى أنــه هجــوم روحــي ض ـ َّد
خدمــة المســيح فــي ال َم ْقـ ِـدس الســماوي.
ثالثًــا ،كنتيجــة لهجومــه علــى ال َم ْقـ ِـدس ،تضــع هــذه الســلطة «الرجــس المخــرب» فــي
هيــكل هللا .إ َّن التعبيــر المــوازي «معصيــة الخـراب» يُشــير إلــى أعمــال اإللحــاد والتمـ ُّرد مــن
ِقبــل القــرن الصغيــر (دانيــال .)١٣ :٨
راب ًعــا ،هــذه الســلطة تضطهــد شــعب هللا« :بعــض الفاهميــن يعثــرون امتحانًــا لهــم
للتطهيــر وللتبييــض إلــى وقــت النهايــة .ألنــه بعــد إلــى ميعــاد» (دانيــال  .)٣٥ :١١يُذكِّرنــا هــذا
بالقــرن الصغيــر ،الــذي «طــرح بعضً ــا مــن الجنــد والنجــوم إلــى األرض وداســهم» (دانيــال :٨
( )١٠قــارن مــع دانيــال .)٢٥ :٧
خامســا ،هــذا الملــك ســوف «يرتفــع ويتعظَّــم علــى كل إلــه ،ويتكلــم بأمــور عجيبــة علــى
ً
إلــه اآللهــة» (دانيــال  .)٣٦ :١١وال غرابــة أ َّن القــرن الصغيــر أيضً ــا «يتكلــم بعظائــم» (دانيــال
 ،)٨ :٧حتــى أنــه «يتكلــم بــكالم ضــد العلــي» (دانيــال .)٢٥ :٧

يمكــن ِذكْــر بعــض التشــابهات األخــرى ،ولكــن باعتبــار مــا قرأنــاه فــي دانيــال ٧
ودانيــال َ ،٨مــن هــي هــذه الســلطة ،ومــا مــدى األهميــة بالنســبة لنــا ،رغــم
الضغوطــات االجتماعيــة ،أن نظــل ثابتيــن فــي تحديدنــا ومعرفتنــا لهــا؟
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األحداث األخيرة


اقرأ دانيال  .٤٥-٤٠ :١١ما الذي حدث ُهنا؟

العبارات التالية تُساعدنا على فهم هذا النص:
وقــت النهايــة :إ َّن تعبيــر «وقــت النهايــة» يظهــر فقــط فــي دانيــال (دانيــال ١٧ :٨؛ دانيــال
٤٠ ،٣٥ :١١؛ دانيــال  .)٩ ،٤ :١٢إذ نتف َّحــص نبــوات دانيــال نجــد أ َّن وقــت النهايــة يمتــد مــن
ســقوط البابويــة ســنة  ١٧٩٨حتــى قيامــة األمــوات (دانيــال .)٢ :١٢
أول ليُح ـ ِّدد جغرافيًــا األســرة الســلوقية ،ولكــن بعدهــا
ملــك الشــمال :ظهــر هــذا االســم ً
أشــار إلــى رومــا الوثنيــة وأخيــ ًرا إلــى رومــا البابويــة .وعلــى ذلــك ،فهــو ال يصــف موق ًعــا
جغراف ًيــا محــد ًدا بــل العــدو الروحــي لشــعب هللا .باإلضافــة إلــى ذلــك ،علينــا أيضً ــا أن نالحــظ
بــأن ملــك الشــمال يُمثِّــل اإللــه ال ُمزيَّــف هلل الحقيقــي ،الــذي يُر َمــز إليــه فــي ال ِكتَــاب ال ُم َقـ َّدس
بملــك الشــمال (إشــعياء .)١٣ :١٤
ملــك الجنــوب :هــذا االســم فــي البدايــة أشــار إلــى أســرة بطليمــوس فــي مصــر ،جنــوب
األرض ال ُم َق َّدســة .ولكــن إذ تنكشــف النبــوة ،فإنَّهــا تكتســب بع ـ ًدا الهوت ًيــا ،ويُقرِنهــا بعــض
الدارســين باإللحــاد .وكمــا تُعلِّــق إلــن ج .هوايــت علــى اإلشــارة إلــى مصــر فــي رؤيــا ٨ :١١
لتقــول« :هــذا هــو اإللحــاد» (روح النبــوة ،الص ـراع العظيــم ،صفحــة .)٣٠٠
جبــل بهــاء القــدس :فــي عصــور العهــد القديــم كانــت هــذه العبــارة ت ُشــير إلــى صهيــون،
عاصمــة وقلــب األمــة اإلسـرائيلية ،التــي تقــع جغراف ًيــا فــي أرض الموعــد .بعــد الصليــب ،لــم
يعــد شــعب هللا ُمح َّدديــن علــى أســس ِعرقيــة أو جغرافيــة .وعلــى ذلــك ،فالجبــل ال ُمقـ َّدس ال
بــد أن يكــون تســمية أو داللــة رمزيــة لشــعب هللا المنتشــرين فــي كل أرجــاء العالــم.
ُفسر األحداث كاآلتي:
وهكذا ،لعله بإمكاننا أن ن ِّ
( )١ملــك الجنــوب يُهاجــم ملــك الشــمال :الثــورة الفرنســية ت ُحــاول إبــادة الديــن وتهــزم
البابويــة لكنهــا تفشــل )٢( .ملــك الشــمال يُهاجــم ويهــزم ملــك الجنــوب :القــوى الدينيــة
بقيــادة البابويــة وحلفائهــا ســيتغلَّبون أخيــ ًرا علــى قــوى اإللحــاد وسيُنشــؤون تحالفًــا مــع
القــوى المهزومــة )٣( .هــروب ُسـكَّان آدوم ،ومــوأب والشــخصيات البــارزة مــن ســكان عمــون:
بعــض أولئــك الذيــن لــم يُحســبوا ِمــن ِضمــن شــعب هللا الحقيقــي ســينضمون إليهــم فــي
الســاعة األخيــرة )٤( .يســتعد ملــك الشــمال للهجــوم علــى الجبــل ال ُمقـ َّدس ولكــن يصــل إلــى
نهايتــه :فقــوى الشــر قــد ُد ِّمــرت ،وت ـ َّم تأســيس مملكــة هللا.

كيف يمكننا أن ننال الطمأنينة من معرفتنا بأنَّ هللا وشعبه سينتصرون في النهاية؟
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لمزيــد ِمــن الــدرسِ :مــن المثيــر لالهتمــام أ َّن مارتــن لوثــر يربــط مــن خــال
اإلشــارة إلــى دانيــال  ٣٩-٢٩ :١١بيــن الرجــس المخــرب فــي دانيــال  ٣١ :١١والبابويــة ومبادئهــا
وممارســاتها .وهكــذا ،فــإ َّن تــازم دانيــال  ١١ودانيــال  ٧ودانيــال  ٨يدعــم رؤيــة (نظــرة) لوثــر
وكثيريــن آخريــن مــن ال ُمعلِّقيــن البروتســتانت بــأن المؤسســة البابويــة وتعاليمهــا ش ـكَّلت
تحقيقًــا لهــذه النبــوات فــي التاريــخ .وفــي هــذا الصــدد ،تقــول إلــن هوايــت« :لــم ت ُتــرك
كنيســة ضمــن حــدود ســيادة رومــا تنعــم بحريــة ضميرهــا مــن دون إزعــاج .فمــا أن حصلــت
البابويــة علــى الســلطان حتــى م ـ َّدت يديهــا لتســحق كل َمــن رفضــوا االعت ـراف بســيادتها،
وهكــذا خضعــت الكنائــس لســلطانها الواحــدة فــي أثــر األخــرى» (روح النبــوة ،الصــراع
العظيــم ،صفحــة .)٦٩

أسئلة للنقاش
 .1كيـف يمكننـا أن نكـون ُمرهفـي الحـس تجاه مشـاعر اآلخرين ومع ذلك ال نُسـاوم
علـى مـا يُعلِّمنا بـه ال ِك َتـاب ال ُم َقدَّ س حـول دور روما في األيـام األخيرة؟

 .2نقــرأ فــي دانيــال « ٣٣ :١١والفاهمــون مــن الشــعب يعلِّمــون كثيريــن .ويعثــرون
بالســيف وباللهيــب وبالســبي وبالنهــب أيا ًمــا» مــا الــذي تقولــه هــذه اآليــة عــن
مصيــر بعــض األشــخاص األمنــاء هلل؟ ومــا الــذي تقولــه اآليــة أيضً ــا ع َّمــا كان يفعلــه
بعــض أولئــك األمنــاء قبــل استشــهادهم؟ مــا هــي الرســالة لنــا اليــوم؟

 .3نقــرأ فــي دانيــال « ٣٦ :١١ويفعــل الملــك كإرادتــه ،ويرتفــع ويتعظَّــم علــى كل
إلــه ويتكلَّــم بأمــور عجيبــة علــى إلــه اآللهــة ،وينجــح إلــى إتمــام الغضــب ألن
المقضــي بــه يجــري» .ع َّمــن تتكلــم هــذه اآليــة و ِب َمــن تُذكِّــرك؟ (انظــر إشــعياء :١٤
١٧-١٢؛ انظــر أيضً ــا ٢تســالونيكي .)٤-١ :٢
 .4يســتعمل دانيــال  ٢٩ ،٢٧ :١١و ٣٥تعبيــر «الميعــاد»« ،فــي الميعــاد»« ،وقــت
النهايــة» .مــاذا يقــول لنــا ذلــك ،مــرة أخــرى ،عــن ســلطان هللا وســيطرته علــى
التاريــخ؟
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