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  آيف يمكن أن تهلك
  

   " دانيآلسفر " اقرأ من فضلك األصحاح الخامس من 
ر من       لكن آل شيء ف    ،رجال شريرا " نبوخذ نصر "آان   ي النهاية قد عمل للخي

ا   األمور ال  إنما.ر إلى ملك خاضع هللال من ملك متكبِّ   ه؛ فتحوَّ اهللا أذلَّ  .أجله تعمل دائم
  . األصحاح الخامس سوف نراه فيهذا ما .للخير مع آل األشرار

  
ك الخط،    . ىَر ال يُ   ىخَفدين، فيه خط مُ   إن الطريق الذي يسير فيه غير المجدَّ       ذل

اة    ،الرب صبور   .اهللا وحده الذي يرى   . نحن ال نراه   ل األن ذين       ، وطوي ى أولئك ال  عل
ه       فهو   ،يتجاهلونه ويحتقرونه  وا إلي أتوا   . يعطيهم فرصا عديدة ليرجع دعوهم لي ل   ،ي  ب

وه ّثويرج ه.همم ويح أتوا إلي ة أن ي ه الثابت وه، إن رغبت ستمّر، ويطلب ي  وال ي وا ف
  .عنادهم
  

م     ،أولئك المعاندون الذين يسيرون في الطريق الذي اختاروه ألنفسهم         د وأنه  الب
ّر الخط الُميم ًا ب ع. ىخَفون يوم ك الخط الرفي ا ذل يعبرون حتم ذ،س ين  ال ي يفصل ب

  . ويترآهم،"آفى: " عندئذ يقول الرب.طول أناة الرب وغضبه
  

نم ى جه ود إل ق خاص يق اك طري يس هن ي.ل ستمر ف و أن ت د ه ق الوحي   الطري
  .عنادك وتبقى في طرقك ألطول مدى

  
م خطاة        إن الرجا  ستطيع أن يخلّ         ؛ل والنساء ال يهلكون ألنه سوع ي الرب ي ص  ف

 ففيه من   ؛خطاياهم يدخلونه بسبب آثرة     ، وليس آل من يدخلون الجحيم     .أشر الخطاة 
وا ال ا صغيرةارتكب وا آثام ن عمل ضا م ه أي ائر، وفي سمِّ،كب ا ي اة  أو م اس خط يهم الن
  .صغار
  

وبهم التي رفضت اهللا        هو    ، الهالك لهؤالء وأولئك   لكن سبب قل اتهم     ،ب اء حي  أثن
  !على األرض
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اطيء ه الرديَّ   الخ ي طريق ستمر ف بر اهللا  ،ة ي ي ص ى ينته وت   .  حت د ص يخم
راًر راًرضميره م ى الدرج ،اا وتك صل إل ى ي ه   حت ا يقدم رفض م ا ي ي فيه ه ة الت ل

  . بحيث ال يبقى ما يقوله اهللا له؛الرب
  

ة اهللا باتضاع   ه ال يطلب رحم سيح المخلص  . إن ى الم رب إل ي . ال يقت ستمر ف ي
  .هلك نتيجة عدم سجوده وخضوعه هللا ال محالة ي.آبريائه وعناده

  
 ،يات من خالل خمس شخص     ،ا تلك الحقيقة لقلوبنا   إن هذا األصحاح يوضح جليًّ    

  .4 – 1ا في األعداد أوله
  

  "بيلشاصر " 
ر  . ، وهو اسم وثني بالطبع"بيل يحمي الملك  ": إن اسم بيلشاصر يعني      زعم آثي

ال، وأن          ،من الفالسفة اليونانيين   سج الخي شاصر " أن تلك القصة من ن شخصية  " بيل
اريخ     ائق     . لم توجد في الت زاعمهم،         "المسمارية "لكن الوث شرق األوسط أبطلت م  لل

اك ش      شاصر "ك عن    فلم يعد هن ة   " بيل ول    نأ ويكفي    ،وصفته التاريخي اب  ن ا إ نق لكت
  . والنقاد مخطئون،المقدس حق

  
دعو    حاح ي ذا األص شاصر "ه د   ب" بيل ك الوحي ن المل م يك ه ل ك، لكن ان .المل  آ

ان  "بابل"هو ملك  " نابونيدوس" شاصر "، وآ ا    وصيًّ " بيل ى العرش ومرافق ه ا عل  .ل
 فمن المخطوطات والنقوش       . أمر واحد  ي تمثيل الملك، عدا   وآان لديه آل الحقوق ف    

ه    ،ا أقلعطى لقًبُأ" بيلشاصر"، و )الملك(دعى دائما   ُي" نابونيدوس"نجد   ي أن ا يعن  بم
  .أو ملك مرافق) الملك األصغر(
  

ة   فال ، وإن حدثت منازعات   ن معا، ْيمنسجَم" نابونيدوس"و" بيلشاصر"آان     كلم
ـ  ت ل رة آان دوس"األخي ا حَ   ."نابوني ه أنهم ا نعرف ل م ا وآ ة إمبراطوركم ل"ي " باب
  .نْيالعظيمة آنظيَر
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ال  دوس"ن إيق شاصر"و" نابوني ا" بيل صر " )1(إبن ذ ن اك "نبوخ ان هن ، وإن آ
  . وربما بالتبني،"ابونيدوسن"ابن لـ" بيلشاصر" أن احتمال

  
ي أن        شاصر "هذا يعن ابا       " بيل د عاش صبيا وش رة التي        ،ق اء األحداث المثي   أثن

دءً  ،"دانيآلسفر  "لى من   حدثت في األصحاحات األربعة األو     شاف       ا ب  من لحظة اآت
  ).يهوه(لألربعة شبان المتميزين الذين يعبدون "نبوخذ نصر"
  

ان    شاصر"آ ك األحداث"بيل اهدا لتل سير الُم، ش ه سمع التف د أن ن َطْع والب ى م
ة  وزادت دهشته  ".نبوخذ نصر "لم أبيه   لتعبير حُ " دانيآل"الرب لـ  " شدرخ "من رؤي

ون ، وهم يمشون مع ابن اهللا في         "عبد نغو "و" ميشخ"و دة    أت ار المتق ودون شك    . الن
ك  إ اه المل ين رأى أب ألم ح ه ت وَّ،ن د تح وان وق ى حي داث  .ل إل ع األح اش م  وع

رة  ،وعاصرها ه األخي ام حيات ضي أي اه يق ى أن رأى أب ع اهللا ، إل رآة م ي ش ي ، ف  ف
ة       ،حي الوحيد  بأنه هو اهللا ال    ،إيمان قوي ثابت   دة طويل ه م  الذي سبق وفشل في عبادت

  .من الزمن
  

ة؛  " دانيآل" وأصبح معاصرا لـ   ،"بيلشاصر"آبر     ارق العمر    وأصحابه الثالث  فف
را ن آبي م يك نهم ل دما أُ  إ.بي رهم عن ن عم ة عشر م ي الرابع انوا ف ان آ ذوا ن الفتي خ

شاصر "وربما استمع     .للسبي ى  " بيل آل "إل صلّ  " داني زا ظ، ورآه متميِّ ي أو يع وهو ي
  .في عالقته باهللا

  
 الذي قد ،"بابل"آان الشخص الوحيد في " نبوخذ نصر"يجب أال نعتقد أن  

نبوخذ " ومثل أبيه ،آان له هذا االختبار" بيلشاصر"ـ ف،ظهرت له حقيقة اهللا



ض في شبابه لشهادة ودون شك قد تعرَّ. ف على اهللا آانت له الفرصة ليتعرَّ،"نصر
   من خالل ،ق على باب قلبهَرص َطفإن المخلِّ  الحقيقي،ة عن اهللاحيَّ
  
  
  

 آما وردت في ،"سلف"أو " جد"آلمة أب تستعمل في هذا األصحاح بمعنى  )1(
 .هامش الترجمة المعتمدة للعدد الثاني

  
  
 

لقد  .لقد رأى أن الرب تعامل شخصيا مع أقرب الناس إليه. األحداث التي شهدها
 وعابدا ،وساجدا" يهوه"ى أباه وقد أصبح خاضعا لـ حين رأ،عرف معنى التجديد

وما يزيد من دهشتنا أن  .لكَم في نفس القصر الذي يعيش هو فيه اآلن َآ،له
 ،وضا عن التسليم هللافِع. مع ولم يررغم آل ما شاهده، وآأنه لم يس" بيلشاصر"

  أصبحت، أن تصفية الحسابكن يدري ولم ي،ر بعدكَسإنه لم ُي .استمر في رفضه
 سوف تؤدي به إلى الخط ، أن خطوة أخرى في الشرك يدرمل. على األبواب

 وقت التوبة ،آفى: " سوف يسمع بعده صوت الرب يقول له، وازدراء آخر،خفىالُم
  "!!قد انتهى

  
  .ال نستطيع أن نستمر في الخطية آما يحلو لنا

  
ات آانت تلك المناسب .الملك وليمة عظيمة لعظمائه األلف" بيلشاصر"صنع 

 وسط سلوآيات ،القديمة، ال لغرض سوى أن يسكروا معا" بابل"شائعة في 
  !وينتهي الليل وهم يفتخرون أنهم قضوا وقتا رائعا. فاضحة، وأغاني ماجنة خليعة
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فبمجرد أن . ذلكعن   وآلمة اهللا تنهى،اإن آثار الخمر والسكر ليست بغائبة عّن
 التي ،ر آنية الذهب والفضة أمر بإحضا،"بيلشاصر"بدأ تأثير الشراب على 

  . ليشرب بها؛"أورشليم"أبوه من الهيكل الذي في " نبوخذ نصر"أخرجها 
  

ست ألجل العبادة رِّ التي آانت قد ُآ،سوف يشربون الخمر في آنية بيت الرب
لقد آان المشهد .  ويسكرون وسط األغاني في مدح األوثان البابلية،هللا الوحيد

  !!ءاحتقارا ماجنا إلله السما
  

 يضع ،ة عنهمنذ صباه، ورأى اختبارات حيَّ" بيلشاصر"اهللا الذي سمع عنه 
 ،جون واللهو يقود الُم، فقد وقارهٌكِلَم .ف ضيوفه تحت تصرُّ،آنية الهيكل الذهبية
آانوا يشربون الخمر،  ". ويستحسنون الخزي،ون بالمقدساتوضيوفه يستهزئ

  ).4" (حجريد والخشب والحون آلهة الذهب والفضة والنحاس والحدويسبِّ
  

  أصابع يد إنسان
آم مرة انطبعت ). 9 – 5( أصابع يد إنسان ،في هذه القصةالشخصية الثانية   

أن الكتابة آانت تكتب  ر لنا بعض الكتب والصورصّوُت . عيونناأمامهذه الصورة 
 ، آانت جزءا من اليد".أصابع يد إنسان"لقد آانت .  لم تكن آذلك، لكنهابيد آاملة

. ب الخّالاإلمتاع وتبدو بمظهر ،ية آانت الخطية متفشِّ.)5(تلك التي آانت تكتب 
يع  الجم.حكات والمرح الصاخب تغطي المكان أصوات الض.الجو جو إلحاد جامح

حين  مسبِّ،ون أغاني ماجنة دنيئة السكارى يغّن.منغمسون في العربدة والخالعة
  . في الفجورل التمادي ال يوجد ما يعّط.لآللهة الوثنية

ساد المكان  " !!بيلشاصر"حان الوقت، ونفذ صبر اهللا على .. ثم دق ناقوس الخطر
هكذا في . أصابع يد إنسان تكتب في مشهد مرعب رهيب. صمت مرعب صاعق

 ، انتهى آل شيء،في لمح البصر. ر الموقف يستطيع الرب أن يغيِّ،لمح البصر
 واآلن جاء ،رب أفكاره وأقواله وأفعالهلقد الحظ ال. بالنسبة لهذا الملك المتغطرس

  .وقت الحساب
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 تضاء ،ة صغيرة منبر أو منصَّ، آان في قاعات المآدبيد البابلي،وحسب التقل  
 ومن علم اآلثار عرفنا .ضيفصة توضع المائدة الملكية للُمبالشمعدانات، وفوق المن

  . يوجد حائط من الكلس األبيض،ة الملكيةأن وراء تلك المنصَّ
  

 لم يستطيعوا رؤية .ك على ذلك الحائط يتحر،اتجهت العيون نحو شيء داآن  
  . بل بضع أصابع،ليس هناك إنسان، وال ذراع.  سوى أصابع يد إنسان،شيء

  
 بل – آما تقول اآلرامية –كتب واتجهت العيون نحو أربع آلمات، آلمات لم ُت  

  .قشتُن
:  من أربع آلمات، تأبينعبارةقشت عليه  لوح قبر، وقد ُنَهالحائط الملكي شاَب  

  ."نْيل وفرَسْيَقنا، َتنا َمَم"
     

  . والملك آان أآثرهم شحوبا، أصبحت شاحبة– من الخمر –ر ْمالوجوه الُح  
  

  جون؟أين الضحك واالزدراء والُم
  لك المستهتر العربيد؟أين الَم

ا تكصّط رآبتاه ا.ل الملك نفسه لقد بلَّ.الكأس أوشكت أن تسقط من يده المرتخية
 وعد من يقرأ الكتابة ، وفي فزعه ورعبه هذا،وف مرتجفتين من الخ،وتصادمتا

  . لم يستطيعوا أن يقرأوا الكتابة غير أنهم، بوعود خيالية،ن تفسيرهايَِّبوُي
  

 ،قرأهايى من ر لَد وآان من الضروري أن تتوفَّّ؛لم تكن الحروف عادية  
  .أصابع غير أرضيةتبت ب التي ُآ،استنارة روحية لفهم الرسالة

  
  !هل يوجد من لديه استنارة روحية في دار ماجنة؟

ل أربع آلمات من عند الرب آانت آافية أن تحوِّ .وسط صمت رهيب انتهى الحفل
  .عب وفزع وخوفالحفل إلى ُر
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  ).4: 2مزمور" (الساآن في السموات يضحك"ه فإن ى الشرير في شرِّعندما يتماَد
  !!ف من األشرار وال نخ،يجب أن نخاف اهللا

  
  الملكة
 ليست الملكة من زوجات .)12 – 10(هي الشخصية الثالثة في القصة   

   من تكون هذه الملكة؟،إذن). 3و2( ؛ فجميعهن موجودات في االحتفال"بيلشاصر"
  

 وفي أي ، أن تدخل القاعة الملكية دون إذن ولها،"نابونيدوس"إنها زوجة   
وهذا . الثاني" بيلشاصر" و،يةمبراطورفزوجها هو األول في اإل ؛وقت تشاء

بح في المرآز الثالث في  يص،ر الكتابة بأن من يفسِّ،"بيلشاصر"يوضح لنا وعد 
  .المملكة
 ، يتضح لنا أن الملكة12 – 10في األعداد  .ه الملكةلم تنَس" بيلشاصر"ه َيإن ما نِس

 يستطيع ،وهبة لديه حكمة وم،"دانيآل" إال أنها تدرك تماما أن وإن آانت وثنية،
  .بهما أن يعرف معنى تلك الكلمات وتفسيرها

  
 ، لكتب هذه الكلمات بطريقة أخرى،ما يريد" بيلشاصر"هللا أن يعلن لـلو أراد ا
 ولكن ليس هذا أسلوب اهللا؛ . أو يرسل أصابع أخرى تكتب تفسيرها،يعرفها الملك

  .ن طريق خادمهر ع لذلك فرسالته يجب أن تفسَّ؛ى واسطة اإلنسان ال يتخطَّوفه
  

 .ةة المؤمنة التقيَّ من البقيَّ،فاه بشرية عن طريق ِش،نعَلرسالة التحذير سوف ُت
هي أن يكون  ، اهللا محتاج إلى مساعدة، لكن ألن طريقة اهللا الثابتةنليس ألهذا 

تلك هي طريقته في حفظ الحق . بدونهمُقُدًما  إنه لن يمضي .ن عاملين معهوالمخلص
  .ا في هذا العالمحيًّ
  

التي ) 29 – 13( نأتي إلى الشخصية الرابعة ،إلى الملك" دانيآل"وبدخول 
  .تحتل الجزء األآبر في األصحاح
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   "دانيآل" 
 أن له معرفة ،13 في عدد "دانيآل"لـ" بيلشاصر"هها تؤآد األسئلة التي وجَّ  
فكم من  .رادته هووهذا يؤآد أن جهل بيشاصر لطرق الرب إنما آان بإ ،قة عنهمسبَّ

ر في أن يختار ت عليه منذ صباه، إلى أن أصبح ملكا، ولم يفكِّأمور مقدسة مرَّ
ال يريد أن يكون . في القصر) يهوه(إنه ال يريد نبي . في بالطه الملكي" دانيآل"

  . رسوال مختارا من اهللا،ه ومستشارهآاتم سرِّ
  

 ليكون واحدا من ،"آلداني" "بيلشاصر" لو اختار ،آم آانت األمور تختلف  
  !!لكن ما آان فقد آان .مستشاريه في القصر

  
 الموقف بكلمات دانيآليشرح ل" بيلشاصر" نرى 16 – 14في األعداد   

  .ن تفسيرها إن قرأ الكتابة وبيَّ،ا إياه بمكافآت جزيلةمعسولة واعًد
  

رد على يفكر في ال" دانيآل" بينما ،ر المشهدإننا لسنا بحاجة إلى خيال لنتصوَّ  
ألسنة .  من المذعورينألف الذي شغله ،ى المكانالصمت غطَّ ".بيلشاصر"

ت، والشحوب يعلو َمجِّ قد ُل، التي آانت تهزأ باإلله الحي،المستهترين السكارى
  . الجميع في انتظار سماع آلمة رجل اهللا.الوجوه
    
  بكلمات على نقيض من آلمات،آالمه رافضا عطايا الملك" دانيآل"بدأ   
م ال يقدِّ.  وهبات أرضية زائلة،إنه ال يلهث وراء عطايا. مين المحترفينالمنّج
  . مقابل حفنة من المال،تفسيره

  
 آان لها وقع وانطباع على الحشد ،ال يوجد أدنى شك أن هذه الكلمات  

 عندما يظهرون عدم ، من رجال اهللا األمناء،ث في أيامنادالمستمع، مثلما يح
علن الحق، فهو ليس في حاجة أن سُي" دانيآل"مادام  .عالم لهماهتمامهم بإآرام ال

  .ى ليتجنب الكالم المؤلمَرشَت ليقول ما يريده المستمعون، وال ُي،يأخذ رشوة
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" نصرنبوخذ "أنت أيها الملك فاهللا العلي أعطى أباك ": قائال" دانيآل"وبدأ   
  .)18 (ملكوتا وعظمة وجالال وبهاء

  
الذي و هللا العلي الذي هو أعظم منه، ،نا بكل ما يملكديَم" نبوخذ نصر"آان   

 .ما فعل الرب به" بيلشاصر" فانظر يا  . عن ممارسة سلطتههآان مسئوال أمام
 ،ية لم تعد آما آانتمبراطور واإلًا، مشارآًاوصيأو  ًانت ال تعدو أن تكون ملكوأ

  ".نبوخذ نصر"في أيام 
  

 حتى علم أن  اهللا بها أباه؛ريقة التي أذلَّبالط" بيلشاصر"ر ذآُِّي" دانيآل"ابتدأ   
  ).21( من يشاء ااهللا العلي سلطان في مملكة الناس، وأنه يقيم عليه

  
فت آما لو آنت أعظم إنسان في بيلشاصر، تصرَّيا إنك : " يقول لهدانيآلن أوآ

ن اهللا هو الذي أعطى أباك إ. الوجود، مع أن أباك آان أعظم منك، واهللا أعظم منه
، صحيح أن جميع رعاياك مسئولون أمامك.  فاذآر أنه يوجد إله علّي،يءآل ش

 ويستطيع أن يأخذ منك آل ، فقد أعطاك الكل؛لكنك أنت مسئول أمام هذا اإلله
 اهللا آيف أذلَّ" بيلشاصر" يا لقد عرفَت .شيء، بما في ذلك عقلك، وبكل سهولة

وآأنك غير مسئول  وعشت درس، وفاتك أن تستفيد من هذا ال،أباك، حتى خضع
حت آلهة الفضة  وسبَّ،مت على إله السماء وتعظَّ، وتماديت في الشرور.أمامه

.  التي ال تبصر وال تسمع وال تعرف،والذهب والنحاس والحديد والخشب والحجر
ده  ولم تمجِّ، وله آل طرقك،كمُتَس، لقد احتقرت اهللا الذي بيده َن"بيلشاصر"انظر يا 

  . إنها رسالة من اهللا. وآتبت هذه الكتابة على الحائط،ألصابعلهذا أتت تلك ا. )23(
  

 هو  -في الكتاب المقدس- فالكبرياء ،قد دين من أجل آبريائه" بيلشاصر"إن 
ربما ال . ر فهو شخص متكبِّ،ضع أمام اهللا من ال يتَّ.عدم الخضوع والسجود للرب

ن القلب الذي ال يسجد خاشعا عتبر أمام جيرانه متواضعا، لك وُي،رايبدو لرفقائه متكبِّ
صفون  الرجال والنساء الذين يتَّإن. ر هو قلب متكّببل هو مجحد له؛راآعا أمام اهللا، 

   . أولئك هم في طريقهم إلى جهنم،بهذه الصفة
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 آانت . لكن لم تكن تلك هي القضية،آان غارقا في آبائر الخطايا" اصربيلش"
. تها لم يدعه يملك على حي.لم يأت إليه آطفل. لة أنه ليس له عالقة باهللا الحيالمشك

  .ىخَفى الخط الُملقد تخطَّ . حتى وصل إلى أن يهزأ باهللا،استمر في عناده بال هوادة
  

، بل طريقًا يوصلك إلى الجحيم أن تختار بحاجة َت لس: ونعود ونكررها ثانية
  .، لكي تصل للجحيمبقى في طريقك الحالي لفترة طويلةأن ت

  
، واحدة منها آتبت )25(كتابة على الحائط ثالث آلمات مختلفة نت التضمَّ
 وتعني ،"لْيَقَت: "، وبعدها آلمة"ىى أحَصأحَص" بمعنى ،"منا منا: "مرتين

 وهي ،"مسََّقُي"مسبوقة بحرف العطف، وتعني " نْيرَسَف"، ثم جاءت آلمة "نِزُو"
  .في صيغة الجمع

  
 وليست ، بصيغتها المفردة،رى واحدة بعد األخ،هذه الكلمات "دانيآل "أقر

 َنِزُو.. أحصى، أحصى: " ب هوشت بها على الحائط، فما آتِقبالصيغة التي ُن
ى  لكن الفحَو،ضع غير المتَّ،"شاصرلبيل" وذلك آل ما أراد اهللا أن يقوله ."مسََّقوُي

  . رجل اهللا،"دانيآل"الكامل لمعناها سيوضحه اآلن 
  

  :الملك" بيلشاصر"ر معناها لـ يفسِّ" دانيآل"بدأ 
د  الرب يري."بيلشاصر"امك معدودة أيها الملك ، ألن أييِصح ُأيحِصُأ: "منا منا"

ى اهللا حَص واآلن َأ،كمكلقد انتهت فترة ُح. نهي مملكتك الشريرة وُي،لككف ُمأن يوِق
 آل . ناقصادَتِجبالموازين فُو" بيلشاصر" يا نَتِزُو: "لْيَقَت ".)26 (ملكوتك وأنهاه

اها لك منذ  أعَط،رفضت آل فرصةقد ه اهللا، فوجدك َنه في حياتك وَزلَتما عم
  .هاسَت ولكنك ُد،ها لك؛ لتخضعمل اهللا آل دعوة قدَّقد سجَّل.  آي تأتي إليه؛صباك

  
 الشك أنك . آتبت آلمات تأبينك على الحائط،األصابع التي أرسلها الرب

خيفة رأيت خطاياك الُم و، عندما آتبت األصابع ذلك،استرجعت حياتك الماضية
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 عات الطويلة التي أسأت استخدامها، والسا،تك وآبرياءكَوْس وتذآرت َقنة،عَلوالُم
الرب وزن حياتك من بدايتها حتى  .ر والعربدة التي آنت فيهاْكى والسُّوحالة الفوَض

  .)27(ت ناقصة أمام معايير اهللا َدِجُو.  لم يجد لها وزنا،نهايتها
  

عتقد األشرار أن  ي؛ب مباشرة به، وعندما ال يعاِق يستهزيءمناهللا ال يتجاهل 
.  في موازينه،يهمن آل استهزائهم وتحدِّ إنه يِز،ى لكن اهللا ال ينَس.اهللا لن يعاقبهم

ل بعدد ِجهناك ِس.  رفض وأهمل الدعوة ليأتي للمسيح،ل لكل خاطيءِجهناك ِس
ببشارة  استخفَّنا فيه من  ألمر اهللا بالتوبة، مبيَّ،ةمرات عدم استجابته الجادَّ

 .، وبصفة خاصة من رفض لطف الخالق، ومن استهزأ باألمور المقدسةاإلنجيل
  .األفعال آلها مسجلة، آتبها اهللا بأصابعه

  
ال أريد أن أآون مختلفا عن  ويقول آخر، .يقول البعض هذا الكالم ليس لي أنا

 ؛الثمن باهظ إن  لك؟جبرني على ذ ي الذي ما. ال أريد أن أآون متطرفا.الناس
لكثير والكثير من هناك ا. فالجميع سيقولون إنني شخص غريب، أو إني متعصب

  .تلك التعليقات
  

 ى علة وتظهر الكتاب،ويأتي الوقت.  الوجود الدائم اهللاآل هذه يسمعها ويتذآرها
  ".لقد انتهى يوم العبث" :ائطحال
  

ي دما " عليهاييستولوم سََّقسُت" بيلشاصر"فتعني أن مملكتك يا " نْيوفرَس"أما 
   .)28( ستؤخذ المملكة منك وتعطى آلخرين ".وفارس
  

  .لم يتوقف األمر عند فقده لتلك المملكة، لكنه فقد ملكوت اهللا نهائيا
    

قال إنهم رفضوا .  اتهاما مشابها آهذا ضد اليهود،ه الرب يسوع المسيحلقد وجَّ
 اهللا يأخذ أن وآان عقابهم ؛فضوا ابن اهللا وفي النهاية ر، ورجموهم وقتلوهم،األنبياء

  ).43 – 33: 21متى(الكرم منهم ويعطيه آلخرين 
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 عندما رفضوا رسالة اإلنجيل ، الرسول بولس نفس التحذير لليهودآما آرر

 لألمم ىعَطُتوستؤخذ منهم رهم بأن امتيازاتهم  حذَّ. مرارا وتكرارا،بعناد
 ، لكل من يرفضون اإلنجيل بعناد،ويحدث نفس الشيء). 50 – 44: 13أعمال(

 التي فيها ،إذا رأيتكم ترفضون الرسالة الوحيدة ":لهم  فالرب يقول.مرارا وتكرارا
 ال تجدون ذرفضون إخالصكم، فإنني سأدينكم وآخذها منكم، وإن طلبتم التوبة ُت

  ).17 : 12عبرانيين  ("للتوبة مكانا، حتى وإن طلبتموها بدموع
  

هى آل شيء  انت. في طريق الالعودة ىخَف الخط الُم"ربيلشاص "َرَبلقد َع
 " : ينتظره اآلن آل ما.ليس هناك فرصة يجد فيها الرحمة. بالنسبة للشخص العنيد
  ).27: 10عبرانيين " (.. وغيرة نار،قبول دينونة مخيف

  
  ..هناك وقت ال نعلمه 
  ..في مكان ال نعرفه 

  ..فيه يتحدد مصير اإلنسان 
  ..في الندم واليأس والهوان هل في المجد أم 

  ..هناك خط ال نراه 
  ..في طريق طويل سرناه 

  .. في مكان ىخَففيه خط ُم
  ..يفصل بين غضب اهللا وصبره في آن 

  ..خط غامض اهللا أخفاه 
  ..يعترض طريق اإلنسان في دنياه 

   ..وإذعانر الحد دون طاعة َبمن َع
  .. متقد بنيران أتونلهلك وسط 

  ..ي الكبر والجاه إلى من لم يزل ف
  ..ليعلم أن صبر اهللا له مداه 

  ..متى وأين ينتهي الرجاء واألمان 
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  ..متى وأين تبدأ حدود اليأس والحرمان 
  ..ذا الجواب من السماء يأتيك بمعناه 
  ..إليك يا من ابتعدت ولم تطع أمر اهللا

  ..دعى اليوم فعد لإليمان مادام الوقت ُي
  ..للرب قربان مه  وقدِّ،ي القلبإياك تقسِّ

  
  
  

  داريوس 
أمر أن " بيلشاصر" إال أن ،بات األرضيةللِه" دانيآل" احتقار على الرغم من

 لقد انتهى آل شيء في .)29(علم أنه قد سمع الحق " بيلشاصر" ألن ؛ا إياهيعطوه
 بتقديم شخصية 31 ، 30 دب باألعداينتهي ذلك األصحاح المهفترة قصيرة جدا، وي

  .داريوس خامسة، هي شخصية 
  

مادي "لتحارب " نابونيدوس"ت قوات ، خرج"دانيآل"تي تكلم فيها لفي نفس الليلة ا
زحف بسرعة، " آورش الفارسي"لكن  ".بابل"المتمرآزة على حدود " ارسفو

  .وتسيطر عليها" بابل"وفي الصباح آانت قواته تكتسح 
  

لم . بقةاسة ال في الليل، الذي آان يهزأ ويزدري بالرب،الملك" بيلشاصر"تل ُق
 بعد أن سمع دينونة ،يمض سوى ساعات، حتى أصبح جثة هامدة في القصر

  .الخالق
  

  . وتأآد أن اهللا هو الذي يحكم تاريخ هذا العالم،"دانيآل"لقد تحقق ما تنبأ به 
  

ونرى .  للصدر والذراعين الفضيين،ح الطريقفِسذهبي ُيلها هو الرأس ا
  .نتين وستين سنةوهو ابن اثيعتلي العرش " داريوس"
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نقش آلمات خطية أخرى وبعدها ُت: من الذي يعرف متى يقول اهللا لإلنسان
    وتكون نهايتك؟،القضاء على الحائط

  
طلب نفسك يا غبي، هذه الليلة ُت: " وحينئذ تسمع صوتا مرعبا من السماء قائال

  .)20 : 12لوقا" (منك 
  

رك الشرير طريقه ورجل  ادعوه وهو قريب، ليت،اطلبوا الرب مادام يوجد" 
 : 55اشعياء" (ر الغفران ِثْك ألنه ُيإلهنا أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى اإلثم

6 ،7.(  
  


	كيف يمكن أن تهلك

