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  التاريخ قصته
    

ائج مذهلة ال ، وما أسفرت عنه من نت"دانيآل"لنتابع معا األحداث التي ينقلها لنا سفر 
 من العدد األول حتى العدد لنقرأ األصحاح الحادي عشر بدًءاو تخلو من روعة وجمال،

  .العشرين
  

 األول ينتمي  فالعددمكمال ما سبقه؛" دانيآل"ح من سفر يستمر هذا األصحا
ومن الصعب معرفة ما دفع .  فيه ُيكمل الرب يسوع المسيح آالمهاح السابق،لألصح

  . بفصل هذا الجزء عن سابقه،الذين قاموا بتقسيم األصحاحات
  

خائيل في الحرب ى المالك ميوَّد وَقنه شدَّ إآلية االفتتاحية، يقول الرب يسوع،في ا  
آانت . بقوة المسيح" بابل"ت َطلقد ُأسِق. الفارسية يةمبراطوراإلءة السماوية عند بدآ

 األرضية يةمبراطوراإل لكن السقوط الحقيقي لتلك أدواته األرضية لذلك،" مادي وفارس"
  . تمَّ عن طريق ابن اهللا نفسها،آان فعال إلهيًّ

  
 ...."واآلن ُأخبرَك بالحق: "2ص باقي األصحاح في الكلمات االفتتاحية في عددخليت  

واألصحاح الحادي عشر . صورة حقيقية عن المستقبل" انيآلد"إن الرّب مزمع أن ُيعطي 
) 21: 10 (اإللهيةب قبل أن يحدث، ُآتب منذ األزل في الُكتب يحتوي على تاريخ ُآِت
  .قبل حدوثه بزمان بعيد" دانيآل"وُآتب أيضا في سفر 

  
 لذا سنحتاج أن يكون ؛"دانيآل"شر من أصعب أصحاحات سفر األصحاح الحادي ع  

 ولكي نقف خاصة لغير الدارسين للتاريخ جيدا، إنه صعب،. لمقدس مفتوحا أمامناالكتاب ا
 سنجد وسا قوية ومشجعة، وعندما نتعلمها،ال شك أّن فيه در.  سوف نقسمههعلى أبعاد

  .أنها فعال تستحق آل الجهد الذي نبذله
  

 بها همنا ما حتى وإْن ف20 – 1: 11 إلى محتويات ا عزيزي القاريءولننتقل سويًّ  
  . حياتنا الروحية بدرجة آبيرةيوِّستَق فإنها بطريقة عامة،
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  :المحتويات

" آورش"كم  ُحمن آان في السنة الثالثة في هذه الرؤيا،" دانيآل"الرب إلى آالم   
أّن " دانيآل" وفي العدد الثاني من األصحاح الحادي عشر ُيخبر الرب ،)1: 10(الفارسي 

ته بغناه  وحسب قوَّ أوفَر من جميعهم، بغًنىستغنيَي ")ليبعد الملك الحا(الملك الرابع 
  .زا عن غيره سيكون متميِّ".ُج الجميع على مملكة اليونانُيهّي
  

 وآان أغنى من ،"حشويروشأ"هو " آورش"بعد " فارس"آان الملك الرابع لبالد   
  ".اليونان" هاجم ، به وقد استعمل ثروته الهائلة لبناء جيش قويآل أسالفه،

  
 وقت أن آنت صبيا وأقرأ وأحاسيسيمازلت أذآر جيدا آيف اهتزت مشاعري   

ارت في ل حافل لتلك البطوالت والمعارك التي دِج، وفيه ِس"هيرودوتس"تاريخ 
  . لقد تمَّ التاريخ تماما آما َأخبر الرب النبي الشيخحقا،". سالميس"و" ترمبولي"
  

 زمن  فلم يمضالقوة السائدة؛ق لم تب" فارس" نرى أّن ،4و3عندما ُنطالع عددي   
لذي ذلك الشاب ا). 3" (سكندر األآبراإل" على يد ، حتى أصبح مجد العالم لليونان،طويل
 فقد يته؛إمبراطورلم يرث أحد من أبنائه و ،"بابل"عمره في في الثانية والثالثين من مات 

مت المملكة إلى أربعة  انقسوفي النهاية. ُقسِّمت الغنائم فيما بين اثني عشر من قادة جيشه
 وبقيت بضع دويالت ،)8: 8" (دانيآل" الواردة في سفر ،ة السابقة حسب النبوَّأقسام،

فل، قد أ" سكندراإل"ية إمبراطوروالنتيجة النهائية أن مجد . أخرى صغيرة لفترة قصيرة
  .األصلية يةمبراطوراإل ولم تصل واحدة منها لمجد وأصبحت أربع ممالك،

  
وأصبحت طريقتنا في   قد تحققت تماما،4في عددات نبوَّأن القيق تجد بعد فحص وتد  

فنحن نتحدث عن تاريخ فترة ما بين العهدين، بينما نشير . صحاح واضحةمعالجة هذا األ
  .إلى األعداد المحدَّدة التي تنبأت عن هذه األحداث
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ذلك  نجد أن ،"ملك الجنوب"ما فيه من تنبؤ يخص  و،5واآلن ونحن نطالع عدد  
م اعتالء . ق322فقد شهد عام . 8 ويوضح ذلك عدد،"مصر" إلى -دون شك–ُيشير 

قائدا " سلوقس" وجعل ،م. ق305 واستمر حتى عام ،"مصر"عرش " بطليموس"
  . فأظهر براعة حربيةعسكريا،

  
 يةمبراطوراإلمن آل منافسيه، وأنشأ " بابل" "سلوقس"م أخذ . ق312وفي عام   

البطالسة " وبسرعة عال شأنها وفاقت مملكة ".سوريا" وقاعدتها ل،في الشما" السلوقية"
  . في آل من الحجم والقوة،"الجنوبية

  
 الجنوبية ، إشارات إلى أّن المملكتين، دون شك6 عددوسوف يلحظ قاريء  

 بعد خمس وثالثين سنة من موت ، تحالفتا معا، من خالل المصاهرة،والشمالية
 في موآب -من الجنوب" بطليموس الثاني"ابنة -" برنيس"فقد تمَّ زفاف ". سلوقس"

إال أّن هذا الزواج لم يكن ذا تأثير قوي . في الشمال"  الثانيأنطيوخوس"عظيم، على 
  ".برنيس"وبعد ذلك بقليل مات أبو . لدمج المملكتين معا

  
 لكن يكفي القول إنه بعد ، ال يتَّسع المجال لسردها في هذا الكتابإّن القصة طويلة،  

 لوا،الجميع ُقِت. وطفلهما"  الثانيأنطيوخوس"زوجها وآذلك " برنيس" ماتت ،ترة وجيزةف
، أو أي "برنيس"لو لم يكن هناك ملكة اسمها ، آما وأصبح الحال بعد فترة ليست طويلة
  .تدعيم للتقارب بين الجنوب والشمال

) 7عدد" (من فرع أصولها"-ر عند هذا الحد، فقد أصبح أخوها لم يقف األم  
 Ptolemyبطليموس "، وأصبح معروفا باسم "مصر" الملك التالي لـ-"بطليموس الثالث"

Euergetes ")ونجح في  وطيُسها،َيمال َحِم وقد دخل حربا مع الش).أي الفاعل حسنا 
  .قتل الذين قتلوا أخته

  
 فأفسدت أحس بأنه لم يستنفد طاقته بعد؛، )8عدد( نجاح مملكته الجنوبية وبعد أن زاد  
البطالمة على مملكة قت  وهكذا تفوَّ."مصر" إلى آلهتهميوشه الشمال، وحملت ج
  .، واستمرت لسنوات"السلوقيين"



 4

  
وهو سيستمر سنوات أآثر من ملك : " نقرأ8في الترجمة المعتمدة لنهاية عدد  
وقد  ،"شمال لبضع سنواتوهو سيمتنع عن مهاجمة ملك ال: "وُيمكن أن تترجم". الشمال

 قبل قرون من حدوثها،" دانيآل"لـ آل التفصيالت التاريخية ُآشفت .حدث ذلك فعال
  .آلمة اهللاة في ة النبوَّ نندهش لدقَّ،حُنطالع ما ورد في األصحاوعندما 

  
 ليست صحيحة، بل يجب أن 9ذهن أّن الترجمة المعتمدة لعددالأول ما يتبادر إلى و  
  ".وسيرجع إلى أرضهسيدخل مملكة ملك الجنوب، ) ملك الشمال(وهو : "تكون

  
 وزحف في ،"سسلوق"سم الجميل مال جاء رجل باإل فمن الشوقد حدث هذا بالفعل،  
وبعد ذلك .  ثم عاد إلى أرضهفي الجنوب، وهزمه تماما،" بطليموس"م على . ق240عام 

زا نفسيهما ، وجهَّ" الكبيرأنطيوخوس"و" سراونوسسلوقس " وهما ،جاء ابنا ملك الشمال
بما حدث بعد ذلك؛ فقد تبّدد  بالتحديد إّن لغة هذا العدد دقيقة، وتنبيء. )10عدد(للحرب 

"  الكبيرأنطيوخوس" وآان على في ميدان المعرآة،" سلوقس"اتحاد األميرين، إذ مات 
على " غزة" أخذ فيها  آثيرة في اتجاهات مختلفة عديدة، فقاد حمالتأن يستمر وحده؛

  .حرب بين الشمال والجنوب تعود مرة أخرى مما جعل ال؛"البطالمة"حدود مملكة 
  

هائلة بالمقارنة بالمملكة " أنطيوخوس"لنرى أن جيوش  11ا إلى عددنتقل سوًينول  
 73 من الفرسان و5000مشاة ومن ال 70000: الجنوبية؛ التي لم يكن لديها شيء تقريبا

 معرآة  ودفع القوات الجنوبية لتخوضغاضبا،" ربطليموس فيلوبات"ا ثار وهن. فيل
 وفاز أخيرا بالمعرآة، وخضع له .، عدة وعتادا مع القوات الشمالية الفائقة،مصيرية

  .جمهور الشمال
  

وتقدم ) 12عدد(إّن النصر العجيب وغير المتوقع، مأل قلب ملك الجنوب غرورا   
  . فعاد للجنوب ثانية من أجل حياة سهلة ميزات؛لكنه لم يجِن. يوقع هزائم متتالية بالشمال
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ت طويل حتى مات  ولم يمض وق،)13عدد(لم يكن للتفوق الجنوبي أن يستمر   
وتصبح القوة  "الشمال" األربعة، وتعود أبنائه من  ابٌن، ليخلفه"ربطليموس فيلوبات"

  .مرة أخرىنة على الساحة يِمالمَه
  

 فقد تحالف آّل شيء قد انتهى بالنسبة للجنوب؛واآلن بدا آما ولو أّن ) 14عدد(  
ر المتمردون داخل  وظه أعداء الجنوب جدا،مال، وبهذا قويمع الش"  المقدونيفيليب"

  . مع أنهم لم يستمروا طويالالحدود المصرية،
  

 وقد تحققت آما سبق ".إلثبات الرؤيا"يل هذه األحداث التاريخية حدثت آل تفاص  
 قد ، بهُتنِبيءو وآل ما سبق ال شيء منها زائف. زاد صدقها تأآيدا". دانيآل"نا لـوقالها رب

موا ما  خالل األوقات الحالكة، وتعلَّ، لشعب الربًاب تشجيعفسبَّتحقق أمام عيون القراء؛ 
  .سوف تكون عليه النتيجة النهائية

  
 وُأقيمت  فالمدينة حوصرت،؛"صيدون"حتمي في آان للشمال بعد ذلك نصر   

  ).15عدد(المتاريس؛ لتمكين الجيش المهاجم من دخول المدينة 
  

ان وسرع.  وال أحد في استطاعته أن يقاومهر،لن ُيقَه"  الكبيرأنطيوخوس"لقد بدا أن   
 بالرغم من آل ).16عدد ( وبدأت تعاني نتيجة لذلكفي قبضة يده،" فلسطين"ما صارت 

وهنا نأتي إلى الفترة . ر سياسته الحربيةهذا، لم يستطع أن يهزم الجنوب؛ مما جعله ُيغيِّ
ما حدث في معالجة أحداث مسرحية  آ البعض،س فيها األمر علىالتاريخية التي التب

فضل طريق ليهزم إلى أّن أ" نطيوخوسأ"لقد توصَّل  ".شكسبير"لـ" نطونيو وآليوباتراأ"
ولكي . دقاء واألشراف لذلك ذهب إلى مصر، ومعه آل أنواع األصالجنوب هو الدهاء؛

ولكن ". يالبطليموس"للملك " راآليوبات"ض قوته على الجنوب؛ خطب ابنته يتمكن من فر
ما آان " باتراآليو" لم ُتحقق الخطة فشلت بشكل مأساوي، فبعد الزواج بخمس سنوات،

 بدا صحيحا اإللهيوها هو التنبؤ .  فقد وقفْت بجانب زوجها ضد أبيهايسعى إليه والدها؛
خوس نطيوي أوقد أدى ذلك إلى تخلِّ ).17عدد" (فال تثبت وال تكون له: "مرة أخرى

 على سواحل البحر األبيض التي" الجزر" نحو ،الكبير عن طموحاته في الجنوب
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وبذلك يكون . إلى أمالآه" آسيا الصغرى" في نفسه أْن ُيخضع  وآل ما يعتملالمتوسط،
  .قد التهم أآثر مما يشتهي

  
و أسياتيكس لوسيوس سكبي"زحف عليه ". ى المرء يدرآهليس آل ما يتمنَّ"ولكن   

Lucius Scipio Asiaticus "،18عدد( تماما لَّوُأِذ" نطيوخوسأ" وانهزم الروماني.(  
  

" أنطيوخوس"ُيقال، إنها آانت هزيمة َنْكراء، ونهاية لطموحات أن  يمكن أقل ما  
ز اهتمامه على شئون وطنه، رآَّ فْد قادرا على مهاجمة شعوب أخرى؛لم َيُع. التوسعية

  ).19دعد(وبعد قليل اختفى عن مسرح األحداث 
  

 وبدأ أعماله بأن أرسل مبعوثا ،"Seleucus Philopatorسلوقس فيلوباتر "وخلفه   
". أورشليم" على أموال خزينة الهيكل في ليستولي" Heliodorusهليودورس "ى ُيدَع

ره  شبحا يحذِّ-على حد قوله- حتى رأى ،في تنفيذ ما ُأِمَر به" هليودورس"وما أن شرع 
  . فاستجاب ولم يفعلشرير؛من ارتكاب هذا العمل ال

  
 نزلت الستارة واختفى ،"لوقس فيلوباترس" من بداية عهد بعد بضعة أسابيع فقط  

ا وآان ذلك تحقيق قد دسَّ له السم،" ودورسيله"د أن وساد حينذاك اعتقا. بصورة غامضة
  ).20عدد" ( وال بحربوفي أيام قليلة ينكسر، ال بغضب،: "للنبوة

  
إنه من شبه . دا، وليس ممتعاعقَّإذا ما وقفنا اآلن لنتأمل هذا التاريخ، سنجده صعبا وم  

" البطالمة" بالتاريخ الدقيق للعالقات بين ، أن يحتفظ أحد في ذاآرته طويال،المستحيل
نطيوخوس أ"، التي سيأتي فيها لكن ها نحن قد وصلنا إلى النقطة". السلوقيين"و

وقد سبق وقرأنا عنه في األصحاح الثامن، وسندرس قدرا . اريخإلى مسرح الت" إبيفانيس
  ).45 – 21: 11( الجزء يآبيرا عنه في الفصل التالي من هذا الكتاب، والذي ُيغطِّ

  
 بين  فيما،متابعة تفاصيل تاريخ الشرق األوسطل ولما آان هذا المقام ليس مجاًال  

وهدفنا . له في هذا األصحاح سطحية لحد ما لذا ُتعتبر دراستنا العهد القديم والعهد الجديد؛
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 إّن د حدثت بالضبط، والذي يهمنا قوله،أن آل التفاصيل التي تم التنبؤ بها قهو مالحظة 
 هو ما ُآتب بالضبط في آتب ،"دانيآل"وبالتالي ما جاء في سفر  ما ُآتب في آتاب اهللا،
قودنا إلى أن نتعلم عددا من الدروس  البد أن ت،هذه الحقيقة المذهلة. التاريخ التي بين أيدينا

  .إنها واضحة آالبّلور، وإليك هذه الدروس. لمفيدة جداالروحية ا
  

    :بعض الدروس
وآما . لكتاب المقدسد ثقتنا في ا يؤآد ويجدِّ، مثل هذاًاإن أصحاح: الدرس األول  

 سفر على قراءةالناس  هو أْن ُأشجع ، أّن قصدي من آتابة هذا الكتابأوضحت من قبل،
تب في  أّن هذا السفر قد ُآ، وليس غرضي أن ُأثبت باألِدّلة أنفسهم،من أجل" دانيآل"

ْفُر وحدة واحدة، وليس هناك أي دليل على أن جزءا منه  فالسِّالقرن السادس قبل الميالد؛
 على أنه ُآتب في القرن ،أدلة داخلية وخارجيةوهناك . قد ُآتب في فترة زمنية أخرى

 و )Prof. Robert Dick Wilson")1" في ُآتب تلك األدلة نجدها لميالد،االسادس قبل 
"Prof. E.J. Young")2(الذي يعود بالفائدة من ،، بجانب التجهيز الذهني الضروري 

ظة أن مجادالتهم آثيرا ما ُأهملت، ويلزم مالح.  في تلك المجلدات،تلك الدراسة المفصلة
  .اء فيها من حجة قوية يصعب مهاجمتها وذلك يعود لما جولم ُيجب عليها أحد؛

  
 فيها التاريخ قد نجده بمثابة قطعة رائعة من األدب، ،عندما نطالع ما نستعرضه اآلن  

.  مصدرها غير َبَشريبأنال يمكن تفسير مثل تلك الظاهرة سوى !! ُآتب قبل أن يحدث
 -"دانيآل"سفر  بما فيه إجماال– وال عجب أن يقول الرب يسوع المسيح عن العهد القديم

  ).17: 17يو" (آالمك هو حق"
  

ليس الكتاب المقدس مجرد آتاب به حقائق، وليس مجرد آتاب حقيقي، بل إنه آتاب 
 أو إلى أين لبية العظمى من رجال ونساء حولنا، ال يعرفون ما يؤمنون به،إن الغا. الحق

 بكل .إلى الحقيقةدققون النظر للوصول إنهم يطلبون آالما أآيدا، يبحثون وي. يتوجهون
 من ثقوا في الكتاب المقدس، آالم اهللا الحق، إنه معصوم": ثقة نستطيع أن نقول لهم

   ."الخطأ
  



بة،  إنك متأآد من ذلك ألنه في آل مناسْر في شخص ما ُيخبرك دائما بالحق،َفكِّ
 حتى حين يصعب عليك التحقق من صحة ، أال ُتصدِّقه.آلماته تثبت أنها فعال صادقة

  مه لك؟آال
  

 تتأآد أنه يقول المقدس؛ ففي فحص آل جزء منه،وهذا أيضا ينطبق على الكتاب 
 بيءيمكننا أن نرى ما ُيْن. ذلك النوعإّن األعداد التي درسناها في هذا األصحاح من . الحق

به، ويمكننا أن نرى بوضوح أن األحداث التاريخية التي حدثت آانت مطابقة تماما 
  .قد أثبتت صدقهال. للنبوات المذآورة

  
)1 (Studies in the Book of Daniel, “Robert Dick Wilson” 
)2 (A Commentary on Daniel, “E.J. Young”  

  
إنه ! فما دام األمر آذلك، فلماذا ال ُأصدق الكتاب المقدس إْن أخبرني بأمور أخرى؟

ما  وولماذا هو هنا، ء،، من أين جااإلنسان إنه يخبرني عن .يه اهللا منُِّيخبرني عما يريد
  .هي الطبيعة الحقيقية لمشكلته

آيفية الحصول على الحياة : بنفس الطريقة يتكلم الكتاب المقدس عن أمور عظيمة
ما  ف يمكنني أن أحيا حياتي الشخصية، آيف يجب أن تكون حياتي العائلية،آي!! األبدية
  . األخرى الهامةاألمور والكثير من  مسئولياتي آمواطن،هي

  
 هو ، األمور أن تعرف أن الكتاب الذي يتكلم إلينا عن آل تلكوما يزيد االطمئنان؛

الحق "وجد في آتاب  ي آل ما تحتاج معرفته لهذه الحياة، إن.جدير بالثقة الكاملة
   .Dr. Francis Schaeffer"فرانسيس شيفر. ، آتعبير د"الحقيقي
  

. قة أآبر أن تشك فيه وال تؤمن بهوحما!! يا لها من حماقة أن ُيهمل مثل ذلك الكتاب
  . حقيقي ألنه جاء من عند اهللايوجد في هذا العالم آتاب حقيقي؛
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 عن الخوف، عندما نختلط مع أولئك الذين اإلنجيليون نحن لقد حان الوقت ِلَنُكفَّ
 مع أولئك الذين يسخرون عالنية بكل من يثق ون ويجادلون في النصوص الكتابية،يشّك

  .هافيها وُيِحّب
  

وهكذا يتجدد ذلك . آلمة اهللا - آما يصرح هو عن نفسه-لمقدسإننا نؤمن بأّن الكتاب ا
الذي يمأل قلوبنا ) 11دانيآل(صحاح العجيب قرأ مثل ذلك األ عندما ن؛ىاالقتناع ويتقوَّ

  . أننا نفتح آتاب الحق، من الروح القدس،تأآيدا
  

الحادي عشر عن الفكرة صحاح تلخيصه مما جاء في األويمكن : الدرس الثاني
 آيف يمكن للرب أن ".History is His Storyالتاريخ هو قصته : "القديمة القائلة

   إذا آان المستقبل خارج نطاق سيطرته؟،تفاصيل عن المستقبل" دانيآل"يعطي لـ
  

ذين آان بين أيديهم واآلن نستطيع أن نتوقف وقفة نتخيل فيها، آيف فّكر أولئك ال
 وينتهون تماما، آما قالت أتوني" السلوقيين"و" البطالمة"ن ْووهم يَر ،"دانيآل"سفر 
 في أنهم ،وال يوجد مجال للشك.إّن آل شيء حدث آما قال الرب:  حتما قالوا.النبوات

والبد أنهم استنتجوا أّن آل ما سبق .  وآل األمور تتم حسب مشيئتهيطر،اقتنعوا أنه المس
 . البد وأنها ستحدثلتي تنبأ بها الكتاب ولم تحدث،ء االتنبؤ به قد حدث، وأّن األشيا

  
وعلى هذا فإن فترة .  ألنه ُآتب في آتاب اهللا؛ إنما يحدثإّن ما يحدث في التاريخ،

 ، حتى وإن لم تكن قد حدثت حينذاك؛تبت في سفرهوُآ" دانيآل"رت لـمن التاريخ قد ُأظِه
  .ر حقيقة أنها قد آتبت في آتاب اهللافذلك ال ُيغيِّ

  
وعلى هذا ال نزعم أن التاريخ بال هدف أو بال معنى؛ آما أعلن بعض المؤرخين 

 ولكن، يبرز بوضوح، وفي المقام األول،. حدث ُيَتمِّم ما قرره اهللاإنما آل ما ي. ثينحَدالُم
 ال نفهم آيف ونحن. ال يتجاوز لحظة عنهاإنه .  صانع الخطية- بأي حال-أّن اهللا ليس
  عندما نقف عند الشاطيء،وسوف نرى بوضوح أآثر. قيقةلكنها الح!! يكون ذلك
  . حيث نستطيع أن نسترجع تاريخ العالم،األفضل
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شر تعمل  فعندما ننظر إلى العالم اليوم، نرى قوات الفي هذه الحقيقة تعزيات وفيرة،  

.  لكن حتى هذه تعمل مشيئة اهللا السرمدية. شرا، ُتهدد، َتضطهد، تظلمتدبِّرفي آل مكان، 
 المذآورة في سفر ، العالم العظمىياتإمبراطورن هذه القوات ال تعمل شيئا مختلفا عن إ
  .لقد َتعّلمنا أنها آانت تحت سيطرة اهللا". دانيآل"
  

 إن التاريخ ليس خارج سيطرة اهللا، ومحصلته ا األمر ال يختلف عن قوات اليوم،هذ  
 وإلى العقاب ع المسيح،، للرب يسوآل األشياء تتحرك نحو النصر النهائي. مضمونة

  .النهائي واألبدي لألشرار
  

 حتى وإن لم اهللا مازال هو اهللا،.  هذه الفقرةمه منّدْرٌس علينا أن نتعلَّ: درس ثالث وأخير
، وإذا "دانيآل" ُيعلن المستقبل للنبي فقد رأينا الرب يسوع المسيح. نشاهده في مكان ما

هناك قائمة صحيحة عن .  أية إشارة إلى اهللا فيها فإننا ال نجدت المعطاة له،فحصنا النبوءا
 لقد شغل اإلنسان آل .حروب، تحالفات، زيجات، معارك، وآثيرين جاءوا ثم ذهبوا

 وال توجد .يفعل آل شيء في عصره يظهر دائما أنه هو الذي واإلنسان األقوى ،الصورة
 فإّن ذلك،ومع .  بالتاريخ ويبدو وآأنه ال عالقة لهارة إلى اهللا في آل هذه المشاهد،أية إش

ن إ: تأآيد الدرس الذي تعلمناه اآلن وهذا يفيد في .الرب بنفسه هو الذي يعلن آل ذلك
  .ت هناك إشارة إلى دور اهللا أم الوتبقى هذه هي الحقيقة، سواء آان. التاريخ هو قصته

 
لجيوش  الفصل، واليت التفكير يذهب بك إلى الفترة التاريخية المشار إليها في هذا  

 ولم يكن ،"البطالمة"أو " السلوقيين"م على  وانتباه العال،"فلسطين"في ذهاب وإياب على 
 قامت وانتهت، واليهود لم ياتإمبراطورفكم من . في سياسات العالملليهود أّي وجود 

  لم الحي، ومع ذلك، عن اهللايقةن الذين لديهم الحق لقد آان اليهود هم الوحيدو.بوا شيئاُيحَس
 ل آانوا في مشكالت وحيرة واضطهاد، بلم تكن لهم أهمية وسط العالم،. حدتفت إليهم أ يل

  .ب التاريخ، ليس إللههم ذآر فيهاتوفيما يتعلق بُك. مألت قلوَبهم خوفا ورعدة
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انت  آ- على وجه التحديد وبالنسبة للعالم آكل لهمبالنسبة – فاألحداث ورغم ذلك،  
ب ولم يحدث شيء في أي مكان إال ما ُآت. ، وحسب مشيئته"صالمخلِّ"تتوالى آما أنبأ بها 

 آل التاريخ . حتى وإن بدا أن اهللا غائب تماما عن العالموبقيت هذه حقيقة،. في آتاب اهللا
ه أمور العالم آلها  يوجِّ، ففي الوقت الذي ال يمكن ألحد أن يراه، تجده موجوداهو قصته؛
  .آما يشاء

  
ذ ننهي هذا األصحاح، هل يمكنني أن أسأل إن آنَت تؤمن  وإ،أيها القاريءوأخيرا،   
وهم يقدِّمون  ،باسم المسيحينادون  نشاهد رجاال إننا فعال نعيش في أيام االرتداد،! بذلك؟

 لكن ال تحكمهم  مالبس المسيحية،يلبسون. ى بالدينزيد عن فلسفة إنسانية، تتحلَّتعاليم ال ت
 ، إن الكنيسة المنظورة!!، وال يخضعون لهااهللاال يحترمون آلمة . أية قناعات روحية

  . في تيار بعيد عن تعليم وأساس الرسل،تنجرف آل يوم
  

.  في آل المستويات في مجتمعناأخالقي انهيار ونتيجة مباشرة لمثل هذه الخيانة،  
 يومية في  إلى ذلك، فنحن نعيش تحت ظل رعب غير واضح، ونشهد تقلباتوإضافة

ية، ونقرأ عن اضطراب في االقتصاد العالمي، ونتعرض للسرقة لقومالسياسة الدولية وا
  .حتى في شوارعنا

  
ويصعب . ى لكن دون جدَومن خالل هذا آله، ننظر حولنا منتظرين انحسار الشر،  

 : بالحقيقة المؤلمةإحساسنا وبالتالي يزداد  نسمع صوت الحق عاليا في أي مكان؛علينا أن
  .لينا في أية لحظةأن آل أبواب الجحيم سُتفتح ع

  
أن اهللا لم يزل هو اهللا،  -من خالل هذا األصحاح  –هل هذه الصورة تدفعك أن تؤمن   

  !حتى وإن آان ال ُيرى في أي مكان؟
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