الدرس الحادي عرش

 * ١٣-٧آذار (مارس)

من المعركة إلى االنتصار

السبت بعد الظهر

المراجـع األسـبوعية :أفسـس ١٢ :٦؛ دانيـال ١٠؛ عزرا ٥-١ :٤؛ يشـوع ١٥-١٣ :٥؛ رؤيا
يوحنـا ١٨-١٢ :١؛ كولوسـي ١٥ :٢؛ رومية .٣٩-٣٧ :٨
آية الحفظ« :ال تخف أيها الرجل المحبوب ،سالم لك .تشدَّ د .تق َّو» (دانيال .)١٩ :١٠
يُق ـ ِّدم األصحــاح  ١٠مــن دانيــال الرؤيــا الختاميــة لدانيــال ،التــي تســتمر فــي األصحاحيــن
 ١١و .١٢فــي البدايــة ،تـ َّم إعال ُمنــا بــأن هــذه الرؤيــا تتعلَّــق بـــ ‹بصـراع عظيــم› (دانيــال .)١ :١٠
فبينمــا يضيــف دانيــال  ١١بعــض التفاصيــل عــن هــذا الصـراع ،فــإ َّن دانيــال  ١٠يُظهــر أبعــاده
الروحيــة ويكشــف أنَّــه خلــف مشــاهد الصراعــات أو المعــارك األرضيــة ،تندلــع صراعــات
روحيــة علــى مســتوى كونــي .وإذ نــدرس هــذا األصحــاح ،ســنرى أنَّــه حينمــا نُصلِّــي ،فنحــن
نُشــارك ونشــتبك فــي هــذا الصــراع الكونــي بطريقــة لهــا تداعيــات عميقــة .ولكننــا لســنا
لوحدنــا فــي صراعاتنــا؛ فيســوع يُشــارك فــي المعركــة ،ضــد الشــيطان ،نيابــة ع َّنــا .ســنتعلَّم أ َّن
المعركــة النهائيــة التــي نشــتبك بهــا ليســت ضــد قــوى بشــرية أرضيــة ولكــن ضــد قــوى الظالم.
وكمــا ع َّبــر الرســول بولــس عنهــا بعــد قــرون مــن زمــن دانيــال« :فــإ َّن مصارعتنــا ليســت
مــع دم ولحــم ،بــل مــع الرؤســاء ،مــع الســاطين ،مــع والة العالــم علــى ظلمــة هــذا ال َّدهــر،
مــع أجنــاد الشــر الروحيــة فــي الســماويات» (أفســس  .)١٢ :٦فــي النهايــة ،نجاحنــا فــي الصراع
يعتمــد ويســتند علــى يســوع المســيح ،الــذي هــو وحــده هــزم الشــيطان علــى الصليــب.
* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  ١٤آذار (مارس).
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 ٨آذار (مارس)

الصوم والصالة ،م َّرة أخرى


اقرأ دانيال  .٣-١ :١٠م َّرة أخرى ،ما الذي يفعله دانيال؟

ال يُ ِ
فصـح دانيـال عـن أسـباب تمديـده فتـرة نوحـه (حزنـه) .ولكـن ِمـن ال ُمر َّجـح بـأ َّن صالة
شـفاعية حـا َّرة كتلـك كان دافعهـا هـو حالـة اليهـود ،الذيـن عـادوا للتو مـن بابل إلى فلسـطين.


اقرأ عزرا  .٥-١ :٤ما هي التحديات التي يواجهها اليهود حال عودتهم؟

نحــن نعلــم ِمــن عــزرا  ٥-١ :٤أ َّن اليهــود ،فــي هــذا الوقــت ،واجهــوا ُمقاومــة شــديدة فــي
محاولتهــم إعــادة بنــاء الهيــكل .إذ بعــث الســامريون بتقاريــر كاذبــة إلــى البــاط الملكــي
الفارســيُ ،مح ِّرضيــن الملــك علــى إيقــاف عمــل البنــاء .فــي وجــه أزمـ ٍ
ـات كهــذه ،تضـ َّرع دانيــال
أمــام هللا ،علــى مــدى ثالثــة أســابيع ،تض ـ َّرع حتــى يُؤثِّــر هللا علــى كــورش ليســمح باســتمرار
عمــل البنــاء.
فــي هــذه المرحلــة ،كان ُعمــر دانيــال قُرابــة التســعين ســنة .هــو ال يُف ِّكــر بنفســه بــل
بشــعبه والتَّحديــات التــي تواجههــم .ويُثابــر فــي الصــاة علــى مــدى ثالثــة أســابيع كاملــة قبــل
أن يتلقــى أيَّــة اســتجابة ِمــن هللا .فــي غضــون هــذا الوقــت ،يتبــع النبــي نظا ًمــا غذائ ًيــا بســيطًا
جـ ًدا ،ممتن ًعــا عــن األطعمــة الشــه َّية الدســمة .غيــر عابــئ كل ًيــا براحتــه الشــخصية أو مظهــره،
لكنــه معنــي جـ ًدا بصالــح إخوتــه اليهــود فــي أورشــليم الذيــن هــم علــى بُعــد آالف األميــال.
أول ،علينــا أن نُثابــر
إذ ننظــر إلــى حيــاة الصــاة لدانيــال ،نتعلَّــم بعــض الــدروس الق ِّيمــةً .
فــي الصــاة ،حتــى عندمــا ال ت ُســتجاب تضرعاتنــا أو توســاتنا فــي الحــال .ثانيًــا ،علينــا أن نُك ِّرس
وقتًــا للصــاة ِمــن أجــل اآلخريــن .هنالــك شــيء خــاص و ُمميَّــز بخصــوص الصــاة الشــفاعية.
تذكَّــر بــأ َّن الــرب« :ر َّد… ســبي أيــوب ل َّمــا صلَّــى ألجــل أصحابــه» (أيــوب  .)١٠ :٤٢ثالثًــا ،الصالة
ملموســا وحقيق ًيــا .فدعونــا نُصلــي دائ ًمــا ،كل أنــواع الصــاة .فــي وجــه
تدعــو هللا ليفعــل شــيئًا
ً
التجــارب التــي ال تحتمــل ،المشــاكل العويصــة ،والتَّحديــات الغامــرة ،دعونــا نأخــذ أحمالنــا إلــى
هللا بالصــاة (أفســس .)١٨ :٦

اقــرأ دانيــال  .١٢ :١٠مــاذا تُخبرنــا هــذه اآليــة عــن الصــاة كاختبــار هــادف يدفــع
هللا ليفعــل شــي ًئا ،بـ ً
ـدل مــن أن تكــون ُمجـ َّرد اختبــار ذاتــي يجعلنــا نشــعر بأننــا فــي
وفــاق مــع هللا؟
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رؤيا للرئيس


اقرأ دانيال  .٩-٤ :١٠ما الذي يحدث لدانيال ُهنا؟

كمــا يصــف دانيــال اختبــاره ،فإننــا بالــكاد نســتطيع تخ ُّيــل الجــال الغامــر لمــا رآه .ذلــك
الظهــور البشــري (دانيــال  )٦ ،٥ :١٠يرجــع إلــى «ابــن اإلنســان» ال ُمص ـ َّور فــي رؤيــا الدينونــة
الســماوية (دانيــال  .)١٣ :٧ثيابــه الكتَّانيــة تذكيــر بالمالبــس الكهنوتيــة (الوييــن  ،)٤ :١٦مظهــر
شـبَّه هــذه الشــخصية البــارزة بـــ «رئيــس ال ُجنــد» ال ُمصـ َّور فــي ارتبــاط مــع ال َم ْقـ ِـدس الســماوي
(دانيــال  .)٨الذهــب أيضً ــا يقتــرن بالــزي الكهنوتــي كعالمــة ورمــ ٍز علــى الهيبــة الملوكيــة.
أخي ـ ًرا ،تشــبيه هــذه الشــخصية بالبــرق ،والنــار ،والنحــاس ،والصــوت القــوي يُص ـ ِّوره ككائــن
خــارق للطبيعــة .هــذا شــخص ُو ِهــب الصفــات الكهنوتيــة والملوكيــة والعســكرية .هــذه
الشــخصية ت ُظ ِهــر أيضً ــا تشــابهات ُمثيــرة لإلعجــاب مــع الكائــن الســماوي الــذي ظهــر ليشــوع
قُبيــل المعركــة ضــد أريحــا (يشــوع  .)١٤ ،١٣ :٥فــي تلــك الرؤيــا ،رأى يشــوع «رئيــس جنــد
الــرب» .مــن ال ُمثيــر أ َّن الكلمــة العبريــة ال ُمترجمــة ُهنــا إلــى ‹رئيــس› هــي نفــس الكلمــة
ال ُمترجمــة إلــى ‹رئيــس› باإلشــارة إلــى ميخائيــل فــي دانيــال  .٢١ :١٠ولكــن ُمقارنــة أقــرب
تحــدث بيــن دانيــال ويوحنــا ،الــذي تل َّقــى رؤيــا عــن ال ـ َّرب ال ُمقــام فــي يــوم الســبت.



مــا هــي أوجــه التشــابه التــي نجدهــا بيــن رؤيــا دانيــال البــن هللا فــي دانيــال ١٠
والــرؤى األخــرى فــي يشــوع  ١٥-١٣ :٥ورؤيــا يوحنــا ١٨-١٢ :١؟

بحســب دانيــال ،أولئــك الذيــن كانــوا معــه ارتعــدوا وهربــوا ،ودانيــال نفســه يســقط
إلــى األرض ضعي ًفــا وواه ًنــا .إ َّن حضــور هللا ،بــكل بســاطة ،يغمــره .ومــع ذلــك ،فمهمــا كانــت
مخاوفــه اآلن َّيــة ،فــإ َّن رؤيــا دانيــال تظهــر بــأن هللا هــو ال ُمتس ـلِّط فــي التاريــخ .بالفعــل ،إذ
تنكشــف الرؤيــا ،ســنرى بــأ َّن هللا يمنــح دانيــال ُمخططًــا للتاريــخ البشــري منــذ زمــن النبــي
وإلــى تأســيس ملكــوت هللا (دانيــال  ١١ودانيــال .)١٢

إذا كان الــرب يســتطيع أن يتحكَّــم فــي التاريــخ البشــري ،كمــا رأينــا مـ َّرة بعــد مـ َّرة
فــي دانيــال ،مــا الــذي يســتطيع هللا أن يفعلــه فــي حيــاة كل واحـ ٍد منــا؟
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المالك يلمس دانيال




اقرأ دانيال  .١٩-١٠ :١٠ماذا يحدث لدانيال في كل مرة يلمسه المالك فيها؟

إذ غمــره بهــاء النــور اإللهــي ،يســقط النبــي علــى األرض .بعــد ذلــك يظهــر مــاك ليلمســه
ويُق ّويــه .ونحــن عندمــا نقــرأ القصــة ،نُالحــظ بــأ َّن المــاك يلمــس دانيــال ثــاث مـ َّرات.
اللمســة األولــى مكَّنــت النبــي ِمــن الوقــوف وســماع كلمــات التعزيــة اآلتيــة مــن الســماء:
«ال تخــف يــا دانيــال ،ألنــه مــن اليــوم األول الــذي جعلــت قلبــك للفهــم وإلذالل نفســك قُـ َّدام
إلهــك ،ســمع كالمــك وأنــا أتيــت ألجــل كالمــك» (دانيــال  .)١٢ :١٠إ َّن صــاة دانيــال ح َّركــت
الســماء .بالنســبة لنــا ،يأتــي هــذا كضمــان بــأ َّن هللا يُصغــي لصلواتنــا ،وذلــك طمأنــة عظيمــة
لنــا فــي أوقــات ال ِم َحــن.
اللمســة الثانيــة مكَّنــت دانيــال مــن الــكالم .يســكب النبــي كلماتــه أمــام الــربُ ،مع ِّبـ ًرا عــن
مشــاعره بالخــوف واالنفعــال« :يــا ســيدي ،بالرؤيــا انقلبــت علــى أوجاعــي ،فمــا ضبطــت قــوة.
ـي قــوة
فكيــف يســتطيع عبــد ســيدي هــذا أن يتكلَّــم مــع ســيدي هــذا وأنــا فحـ ً
ـال لــم تثبــت فـ َّ
ولــم تبــق فــي نســمة» (دانيــال  .)١٧ ،١٦ :١٠إذًا ،هللا ال يتكلَّــم معنــا فقــط؛ هــو يريدنــا أن
نفتــح أفواهنــا حتــى يمكننــا أن نُخبــره عــن مشــاعرنا ،واحتياجاتنــا ،وتطلعاتنــا.
اللمســة الثالثــة منحتــه قُـ َّوة .إذ يُــدرك دانيــال ضعفــه ،يلمســه المــاك ويق ّويــه ويُطمئنــه
بســام هللا« :ال تخــف أيهــا الرجــل المحبــوب ،ســام لــك .تشـ َّدد .تقـ َّو» (دانيــال  .)١٩ :١٠تذكَّــر
بــأ َّن المــاك كان قــد ا ُرســل إلــى دانيــال اســتجابة لصالتــه ،حتــى يمنحــه الفطنــة والفهــم.
بمعنــى آخــر ،الرؤيــا التاليــة فــي دانيــال  ١١ســتكون الرؤيــا المقصــود منهــا تقويــة دانيــال
وتشــجيعه اســتجابة لنوحــه (حزنــه) وتأملــه فــي حالــة أورشــليم الحاضــرة .بوقــوف هللا إلــى
جانبنــا ،إذًا ،يمكــن أن يكــون لنــا ســام حتــى حيــن نواجــه ال ِم َحــن .فلمســته المحبــة تمكننــا
مــن النظــر إلــى المســتقبل بعيــن الرجــاء.

«يُمكــن أن تكــون الســماء قريبــة منــا جــدً ا ونحــن نســير فــي مســالك الحيــاة
العاديــة» (روح النبــوة ،مشــتى األجيــال ،صفحــة  .)٣٨كــم مــن مــرة فكَّــرت فيهــا
بمــدى ُقــرب ارتبــاط الســماء بــاألرض؟ كيــف يمكنــك أن تعيــش بشــكل ُمختلــف إذا
مــا أبقيــت هــذا الحــق ح ًيــا دائ ًمــا فــي قلبــك وفــي عقلــك؟
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صراع عظيم


ف لدانيال ُهنا؟
اقرأ دانيال  .٢١ ،٢٠ :١٠ما الذي ك ُِش َ

يزيــح رســول الســماء الســتار جان ًبــا ويكشــف لدانيــال الحــرب الكونيــة التــي تحــدث وراء
مشــاهد التاريــخ البشــري .فحالمــا بــدأ دانيــال يُصلِّــي ،بــدأت معركــة روحيــة بيــن الســماء
واألرض .كائنــات ســماوية بــدأت الص ـراع مــع ملــك الفــرس ليســمح لليهــود اســتكمال بنــاء
الهيــكل .نحــن نعلــم ِمــن افتتاحيــة دانيــال  ١٠بــأ َّن ملــك الفــرس هــو كــورش .ولك ـ َّن ،مل ـكًا
بشــريًا منفــر ًدا بنفســه ال يســتطيع أن يُقـ ِـدم علــى مقاومــة ذات أهميَّــة ض ـ َّد كائــن ســماوي.
يشــير هــذا إلــى أ َّن وراء الملــك البشــري يقــف عميــل روحــي يُح ـ ِّرض كــورش علــى إيقــاف
اليهــود إلعــادة بنــاء الهيــكل.
حالــة مماثلــة ظهــرت فــي حزقيــال  ،٢٨التــي يُمثِّــل فيهــا ملــك صــور الشــيطان ،القــوة
الروحيــة وراء الملــك البشــري لتلــك المدينــة .وعلــى ذلــك ،ال يجــب أن يكــون ُمســتغربًا بــأن
ملــك الفــرس ،الــذي يأتــي ميخائيــل ل ُيحاربــه ،يشــمل الشــيطان ومالئكتــه .هــذا يُظ ِهــر بــأن
المقاومــة البشــرية إلعــادة بنــاء الهيــكل فــي أورشــليم لهــا نظيــر ُمقابــل فــي العالــم الروحــي.


تم وصفه ُهنا؟
اقرأ دانيال  .١٣ ،١٠أي نوع ِمن المعارك َّ

«وفيمــا كان الشــيطان يُحــاول التأثيــر علــى الســلطات العليــا فــي مملكــة مــادي وفــارس
إلشــعال نــار ســخطهم علــى شــعب هللا ومجافاتهــم ،كان المالئكــة يعملــون فــي صالــح
المســبيين .كان صرا ًعــا أهت ـ ّم بــه كل ســكان الســماء إذ أرانــا النبــي دانيــال لمحــة مــن هــذا
النضــال الرهيــب بيــن أجنــاد الخيــر وقــوات الشــر .فقــد ظــل جبرائيــل يُصــارع ض ـ َّد قــوات
ـاول إعاقــة القــوات التــي أثَّــرت علــى عقــل كــورش ،وقبــل
الظــام ثالثــة أســابيع كاملــة محـ ً
نهايــة الصـراع أتــى المســيح نفســه لنجــدة جبرائيــل .وأعلــن المــاك جبرائيــل قائـ ًـا‹ :ورئيــس
مملكــة فــارس وقــف مقابلــي واح ـ ًدا وعشــرين يو ًمــا وهــوذا ميخائيــل واحــد مــن الرؤســاء
األوليــن جــاء إلعانتــي وأنــا أبقيــت هنــاك عنــد ملــوك فــارس‹ (دانيــال  .)١٣ :١٠وقــد ُع ِمـ َـل كل
مــا أمكــن للســماء أن تفعلــه ألجــل شــعب هللا ،فتـ َّم النصــر أخيـ ًرا .وأوقفــت قــوات العــدو عنــد
ح ِّدهــا كل أيــام كــورش وكل أيــام ابنــه قمبيــز الــذي ملــك حوالــي ســبع ســنوات ونصــف» (روح
النبــوة ،األنبيــاء والملــوك ،صفحــة .)٤٦٧-٤٦٦
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رئيس ُمنتصر

الشــخصية األكثــر أهميــة وبــروزًا فــي ســفر دانيــال هــو الشــخصية ال ُمســ َّماة «ابــن
اإلنســان» (دانيــال  )١٣ :٧أو «رئيــس الجنــد» (دانيــال  .)١١ :٨عرفنــا أخيــ ًرا أن اســمه هــو
ميخائيــل (دانيــال  ،)١٢ :١٠الــذي معنــاه « َمــن هــو مثــل هللا؟» لقــد جــاء إلعانــة جبرائيــل فــي
الصـراع مــع ملــك الفــرس (دانيــال  .)١٣ :١٠يُشــير المــاك إلــى هــذا الكائــن الســماوي علــى
أنــه «ميخائيــل رئيســكم» (دانيــال  ،)٢١ :١٠أي رئيــس شــعب هللا .يظهــر ميخائيــل الح ًقــا فــي
ســفر دانيــال كـــ الــذي يقــوم لشــعب هللا (دانيــال  .)١ :١٢نتعلَّــم ِمــن ســفر يهــوذا العــدد ٩
بــأ َّن ميخائيــل يُدعــى أيضً ــا رئيــس المالئكــة ،يُحــارب ضـ َّد الشــيطان ويُقيــم موســى مــن بيــن
األمــوات .رؤيــا يوحنــا  ٧ :١٢يكشــف بــأ َّن ميخائيــل يقــف كقائــد لجيــش الســماء ،الــذي يهــزم
الشــيطان ومالئكتــه الســاقطين .إذًا فميخائيــل ال بــد أن يكــون هــو يســوع المســيح .وكمــا كان
لإلمبراطوريــة الفارســية قائــد أعلــى ،وقــوة روحيــة تقــف وراء قائدهــا البشــري ،فهكــذا شــعب
هللا لديــه فــي ميخائيــل قائدهــم األعلــى ،الــذي يتقـ َّدم ليحــارب وينتصــر فــي الحــرب الكونيــة
نيابــة عنهــم.


اقرأ كولوسي  .١٥ :٢كيف أحرز يسوع االنتصار في الصراع الكوني؟

إذ نواجـه قـ َّوات الشـر ،يمكـن أن يكـون لنـا إيمـان فـي يسـوع بطلنـا .فقـد هزم الشـيطان
فـي بدايـة خدمتـه العامـة .وخلال حياتـه األرضيـة ،هـزم الشـيطان فـي البريـة حينمـا هوجِـم
بالتجـارب ،وتصـارع مـع الشـياطين ،وأطلـق النـاس أحـرا ًرا مـن قـ َّوة الظلمـة .إ َّن يسـوع ينتصـر
علـى الشـر حتـى عندمـا تنكَّـر الشـر وراء محاولـة بطـرس فـي أن يثنـي يسـوع عـن أن يتقـ َّدم
نحـو الجلجثـة .فـي كلماتـه األخيرة لتالميذه ،تح َّدث يسـوع عن موته الوشـيك كمعركة ،سـتُت َّوج
بانتصـار ُمحقَّـق علـى الشـيطان« :اآلن دينونة هذا العالـم .اآلن يُطرح رئيس هـذا العالم خار ًجا.
إلـي الجميـع» (إنجيـل يوحنـا .)٣٢ ،٣١ :١٢
وأنـا إن ارتفعـت عـن األرض أجـذب َّ
أحيانًــا ننظــر حولنــا ،فتبــدو األشــياء فــي غايــة الســوء بالفعــل .العنــف ،الفجــور ،الفســاد،
دم ولحــم ،يهاجمنــا بوحشــية مــن كل
واألمــراض توجــد فــي كل مــكان .عــدو ،ليــس ِمــن ٍ
جانــب .ولكــن مهمــا كانــت صعوبــة المعــارك علينــا أن نُحــارب ،ويســوع يُحــارب لنــا ويقــف
كرئيســنا ورئيــس كهنتنــا فــي ال َم ْقـ ِـدس الســماوي.

اقــرأ روميــة  .٣٩-٣٧ :٨كيــف يمكننــا أن نجعــل مــن الوعــد بأننــا منتصــرون اختبــا ًرا
حقيق ًيــا فــي حياتنــا المســيحية الخاصــة؟
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«ظـل جبرائيـل يُصـارع ضـد قـوات الظلام ثالثـة أسـابيع كاملـة
لمزيـد ِمـن الـدرسَّ :
محـاول إعاقـة القـوات التـي أث َّـرت علـى عقـل كـورش… وقـد ُع ِم َـل كل مـا أمكـن للسـماء أن
ً
تفعلـه ألجـل شـعب هللا ،فتـ ّم النصـر أخيـ ًرا .وأوقفـت قـوات العـدو عنـد ح ِّدها كل أيـام كورش
وكل أيـام ابنـه قمبيـز» (روح النبـوة ،األنبيـاء والملـوك ،صفحـة .)٤٦٧
«أي تكريــم عظيــم ا ُظهــر لدانيــال ِمــن جــال الســماء! فهــو يُقـ ِّوي عبــده ال ُمرتعــد ويؤكِّــد
لــه بــأ َّن صالتــه قــد ُس ـ ِمعت فــي الســماء .واســتجابة لتلــك التوســات الحــارة ،ا ُِرســل المــاك
جبرائيــل ليؤثــر فــي قلــب الملــك الفارســي .كان الملــك قــد قــاوم تأثيــر روح هللا خالل األســابيع
الثالثــة بينمــا كان دانيــال يصــوم ويصلــي ،لك ـ َّن رئيــس الســماء ،رئيــس المالئكــة ،ميخائيــل،
ا ُرســل ل ُيح ـ ِّول قلــب ذلــك الملــك العنيــد ليتَّخــذ ق ـرارات حاســمة اســتجابة لصــاة دانيــال».
(روح النبــوة ،The Sanctified life ،صفحــة .)٥١

أسئلة للنقاش
 .1بالرغــم مــن أننــا لســنا الشــعب األول فــي التاريــخ المســيحي الكتشــاف هــذا

الحــق ،فإننــا كأدفنتســت ســبتيين ،نحــن نؤيــد بقــوة موضــوع «الصـراع العظيــم» ،أو
الفكــرة بــأنَّ الكــون بأكملــه هــو جــزء مــن ملحمــة صـراع بيــن المســيح والشــيطان.
ونحــن نؤمــن أنَّ كل فــرد مــن الجنــس البشــري هــو ،فــي الحقيقــة ،مشــارك (معنــي)
فــي هــذا الص ـراع .آخــرون ،حتــى النــاس العلمانييــن ،يتحدثــون عــن حقيقــة نــوع
مــن المعــارك التــي ننغمــس فيهــا جمي ًعــا .مــاذا كان اختبــارك الشــخصي فــي الصـراع
العظيــم؟ كيــف رأيتــه يُ ْس ـ َت ْعلَن فــي حياتــك الخاصــة؟ مــا الــذي تعلمتــه يمكــن أن
يســاعد اآلخريــن فــي صراعاتهــم أيضً ــا؟
 .2اقــرأ أفســس  .١٨-١٠ :٦الحــظ الصــورة العســكرية الصارخــة التــي يســتعملها
بولــس .أيــة «تعليمــات للمعركــة» اُعطيــت لنــا هنــا فــي الص ـراع العظيــم؟

 .3فــي دانيــال  ،١١ :١٠للمــرة الثانيــة (انظــر دانيــال ُ )٢٣ :٩يدعــى دانيــال بـــ
«المحبــوب» .مــاذا ُيخبرنــا ذلــك االرتبــاط الوثيــق ،حتــى االرتبــاط العاطفــي ،بيــن
الســماء واألرض؟ فكِّــر فــي مــدى االختــاف الجــذري بيــن هــذه الحقيقــة مقارنــة مــع
وجهــة النظــر اإللحاديــة للكثيــر مــن العالــم الحديــث .أي رجــاء يُقدِّ مــه لنــا منظــور
ال ِك َتــاب ال ُم َقــدَّ س ،كمــا هــو واضــح مــن هــذه اإلشــارة إلــى دانيــال؟
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