  درس یازدهم  

از نربد تا پیروزی

 ۲۳ – ۱۷اسفند

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :افسیسیان ۱۲ :۶؛ دانیال ۱۰؛ ِعزرا  ۱ :۴تا ۵؛ یوشع  ۱۳ :۵تا۱۵؛ مکاشفه
 ۱۲ :۱تا ۱۸؛ کولسیان ۱۵ :۲؛ رومیان  ۳۷ :۸تا .۳۹
آیـه حفظـی « :ای مـرد محبـوب خـدا ،نتـرس! سلامتی بـر تـو بـاد! دلیـر و قـوی بـاش! »
(دانیـال .)۱۹ :۱۰
دانیـال بـاب  ۱۰ختـم رویـای دانیـال را معرفـی مـی کند ،کـه در بـاب هـای  ۱۱و  ۱۲ادامه
مـی یابـد .در ابتـدا بـه مـا اطالعاتـی داده می شـود که نشـان می دهنـد ،این نبـوت مربوط به
« مجادلـه بـزرگ » اسـت ( دانیـال  .)۱ :۱۰در حالـی کـه دانیـال بـاب  ۱۱برخـی از جزئیات این
مجادلـه را فـاش مـی کنـد ،دانیـال بـاب  ۱۰ابعـاد روحانـی آن را آشـکار مـی کنـد ،کـه در پـس
پـردۀ نربدهـای زمینـی یـک مجادلـه روحانـی در ابعـاد کیهانـی در حـال انجام اسـت .وقتی که
ایـن بـاب را مطالعـه میکنیـم ،خواهیـم دید کـه هنگامی که دعـا میکنیم ،درگیر ایـن مجادله
روحانـی کیهانـی مـی شـویم بـه گونـه ای کـه پیامدهـای وسـیعی در پـی دارد .امـا مـا در ایـن
مبـارزه تنهـا نیسـتیم؛ عیسـی مسـیح هـم در نربد بر علیـه شـیطان از جانب ما درگیر اسـت .ما
بایـد یـاد بگیریـم که نبرد نهایی که درگیر آن هسـتیم بر علیه قدرتهای انسـانی زمینی نیسـت،
بلکـه بـر علیـه قدرتهای تاریکی اسـت.
هامنطـور کـه پولـس رسـول آن را قرنهـا بعـد از دانیـال بیـان کـرد « بدانيـد كـه جنـگ ما با
انسـانها نيسـت ،انسـانهايی كه گوشـت و خـون دارند؛ بلكه مـا با موجـودات نامرئی میجنگيم
كـه بـر دنيـای نامرئـی حكومـت میكننـد ،يعنـی بـر موجـودات شـيطانی و فرمانروايـان رشور
تاريكـی .بلـی ،جنـگ مـا با اينهاسـت ،بـا لشـكرهايی از ارواح رشیر كـه در دنيـای ارواح زندگی
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میكننـد »( .افسیسـیان  .)۱۲ :۶رس انجـام ،پیـروزی مـا در مجادلـه بـزرگ بـا اتـکا و پشـتوانه
مسـیح اسـت ،کسـی کـه به تنهایـی بـر روی صلیب شـیطان را شکسـت داد.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۴اسفند –  March 14آماده شوید.

     یکشنبه     

 ۱۸اسفند

یکبار دیگر ،روزه و دعا


دانیال باب  ۱ :۱۰تا  ۳را بخوانید .دوباره در اینجا می یابیم که دانیال چه می کند؟

دانیـال دالیـل سـوگواری طوالنـی مـدت خـود را بیـان منـی کنـد .اما انگیـزه چنین شـفاعت
رسسـختانه بـه احتمال زیـاد در رابطـه بـا وضعیـت یهودیـان بوده ،کسـانی کـه تـازه از بابل به
فلسـطین بازگشـته بودند.


ِعزرا باب  ۱ :۴تا  ۵را بخوانید .یهودیان در هنگام بازگشت با چه چالشهایی روبرو هستند؟

ما از طریق ِعزرا باب  ۱ :۴تا  ۵متوجه می شویم که یهودیان در هنگام تالش برای بازسازی
دوباره معبد با مخالفت شدید روبرو هستند .سامریان با ارسال گزارش های دروغین به دربار
ایران ،شاه را تحریک می کنند تا کار بازسازی را متوقف سازد .در مواجهه با چنین بحران هایی،
دانیال به مدت سه هفته در دعا از خداوند درخواست می کند که برروی کوروش تاثیر بگذارد
و او را وادار سازد تا به آنها اجازه بدهد تا کار بازسازی را ادامه دهند.
در ایـن مرحلـه ،دانیـال احتماالً نزدیـک به  ۹۰سـال سـن داشـته اسـت .او به خـودش فکر
منـی کنـد ،بلکـه او بـه مـردم خـود و چالش هایی کـه با آن روبرو می باشـند می اندیشـد .و او
سـه هفتـه کامـل بـرای دریافت پاسـخ دعایش از خداوند پافشـاری می کنـد .در این مدت ،نبی
روزه میگیـرد و از خـوردن غـذای دلخواهـش و حتـی مرهـم پرهیـز مـی کنـد .او کامالً نسـبت
بـه راحتـی و آسـایش و اوضـاع ظاهـری خـود بـی تفاوت اسـت ،امـا او عمیقـاً نگران رفـاه قوم
یهـود خـود در اورشـلیم اسـت که هزاران مایـل دور تر از او هسـتند.
هامنطـور کـه مـا بـه زندگـی عبـادی دانیـال نـگاه میکنیـم ،چندیـن درس ارزشـمند مـی
آموزیـم ،اول ،بایـد در دعـا ارصار و پافشـاری کنیـم ،حتـی وقتـی بـه درخواسـت دعای مـا فورا ً
پاسـخ داده منیشـود .دوم ،بایـد بـرای دعـا کـردن بـرای دیگـران وقـت بگذاریـم .چیـز خاصـی
درمـورد دعاهـای شـفاعت وجـود دارد ،اینکـه بیـاد داشـته باشـید « پـس از آنکـه ایـوب بـرای
دوسـتان خـود دعـا کـرد ،خداوند ثروت و خوشـبختی از دسـت رفتـه اش را بـه او بازگردانید »
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(ایـوب  .)۱۰ :۴۲سـوم ،دعـا خـدا را وادار مـی کنـد کـه کاری اساسـی و عملی انجـام دهد .پس
بیاییـد همیشـه بـرای همـه چیـز و همه نـزد خدا دعـا کنیـم .در مواجهه با آزمون های سـخت
و غیـر قابـل تحمـل زندگی ،مشـکالت بزرگ و چالشـهای نفس گیـر ،بگذارید با دعا بار سـنگین
مشـکالت را بـه خدا بسـپاریم (افسیسـیان .)۱۸ :۶

دانیــال بــاب  ۱۲ :۱۰را بخوانیــد .در اینجــا بــه مــا درمــورد دعــا نــه فقــط بــه عنــوان
یــک تجربــه ذهنــی خــوب ،بلکــه بــه عنــوان یــک تجربــه عینــی و عملــی کــه خــدا را
در جهــت اقــدام بــکاری ســوق مــی دهــد ،چــه میگویــد؟

     دوشنبه     

 ۱۹اسفند

رویای َس َور


دانیال باب  ۴ :۱۰تا  ۹را بخوانید .چه اتفاقی در اینجا برای دانیال می افتد؟

هامنطـور کـه دانیـال تجربـه خـود را توصیـف مـی کنـد ،مـا به سـختی می توانیـم عظمت
و شـکوه آنچـه را کـه او مـی بینـد ،تصـور کنیـم .ایـن ظواهـر انسـانی در دانیال بـاب ۶ ،۵ :۱۰
بـه « پسر انسـان » اشـاره دارد که در رویای او به تصویر کشـیده شـده اسـت (دانیـال .)۱۳ :۷
جامـه کتـان او یـادآور جامـه هـای کاهنـان اسـت (الویـان  .)۴ :۱۶جنبـه ای کـه این شـخصیت
را بـه « رسدار لشـگر » تشـبیه مـی کنـد در رابطـه بـا مـکان مقدس آسمانی به تصویر کشـیده
شـده اسـت (دانیـال  .)۸همچنیـن طال به عنوان نشـان ٔه عـزت و جالل سـلطنتی ،مرتبط با لباس
فاخـر کاهنـان اسـت ،و باالخـره اینکـه تشـبیه ایـن چهـره بـه آذرخـش ،مشـعل فـروزان ،برنز و
صـدای قدرمتنـد ،او را بـه عنـوان یک موجود فرا طبیعی (آسمانی) معرفی می کند .او شـخصی
اسـت کـه ویژگیهـای روحانـی و نظامی پشـتوانه اوسـت .ایـن چهـره همچنین شـباهتهای قابل
توجهـی را بـا موجـودات آسمانی بـه منایـش مـی گـذارد ،کسـی کـه اندکـی قبـل از نربد یوشـع
در شـهر اریحـا بـر او ظاهـر می شـود (یوشـع  .)۱۴ ،۱۳ :۵در این رویا یوشـع « فرمانده لشـکر
خداونـد » را مـی بینـد .قابـل توجـه اسـت کـه کلمه عربی کـه در اینجا بـه عنـوان « فرمانده »
( )sarترجمـه شـده ،همان کلمـه ای اسـت کـه بـه عنـوان « رسدار » در اشـاره بـه میکائیل در
دانیـال  ۲۱ :۱۰ترجمـه شـده اسـت .امـا یـک مطابقت نزدیکرت بیـن دانیال و یوحنـا وجود دارد،
آنهـا در روز سـبت الهـام رسـتاخیز و قیـام خداونـد را دریافـت می کنند.



چـه شـباهت هایـی ،بیـن رویـای دانیـال از پرس خـدا در دانیال بـاب  ۱۰و آنچه که در یوشـع
بـاب  ۱۳ :۵تـا  ۱۵و در مکاشـفه بـاب  ۱۲ :۱تـا  ۱۸آمـده ،وجود دارد؟
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بـر اسـاس دانیـال ،کسـانی کـه با او هسـتند هراسـان و خـود دانیـال ضعیف و شـکننده بر
زمیـن مـی افتـد .تجلـی حضـور خـدا بـه سـادگی او را تحـت الشـعاع قـرار مـی دهد .بـا وجود
ایـن ،هرچنـد هـم کـه تـرس او ناخـودآگاه و گـذرا باشـد ،رویـای دانیـال نشـان مـی دهـد کـه
خداونـد تاریـخ را تحـت کنترل دارد .در واقـع ،هامنطـور که رویـا برمال می شـود ،خواهیم دید
کـه خـدا تصویـری از تاریـخ برش از زمـان نبی تا برپایی پادشـاهی ابدی خدا را به دانیال نشـان
مـی دهد (دانیـال  ۱۱و .)۱۲

اگــر ،همانطــور کــه بارهــا و بارهــا در دانیــال دیدیــم ،خداونــد مــی توانــد تاریــخ
بشــر را تحــت کنتــرل داشــته باشــد ،بنابرایــن ،او چــکاری مــی توانــد ب ـرای زندگــی
فــردی مــا انجــام دهــد؟

     سه شنبه     

 ۲۰اسفند

ملس توسط فرشته


دانیـال بـاب  ۱۰ :۱۰تـا  ۱۹را بخوانیـد .هنگامی که فرشـته دانیال را ملس مـی کند ،چه اتفاقی
رخ می دهد؟

نبـی تحـت تاثیـر درخشـش و جلـو ٔه الهـی برزمین می افتد .سـپس یک فرشـته بـر او ظاهر
مـی شـود ،تـا او را ملـس کـرده و تسـلی دهـد .وقتـی ایـن روایـت را مـی خوانیـم ،متوجـه مـی
شـویم کـه فرشـته سـه بـار دانیـال را ملس مـی کند.
در اولیـن ملـس ،نبـی را قـادر می سـازد تا بایسـتاد و سـخنان تسـلی بخـش الهی را بشـنود:
« ای دانیـال ،نترس! زیـرا از همان روز اول کـه در حضـور خـدای خـود روزه گرفتـی و از او
خواسـتی کـه بـه تـو دانـش و فهـم بدهـد ،درخواسـت تـو قبول شـد و خدا همان روز مـرا نزد
تـو فرسـتاد »(دانیـال  .)۱۲ :۱۰دعـای دانیـال آسمانها را لرزانـد .بـرای ما این اطمینـان بوجود
مـی آیـد کـه خـدا دعاهـای مـا را مـی شـنود ،و دانستن این مسـئله ،تسـلی بخش خوبـی برای
مـا در مواقع سـختی و مشـکالت اسـت.
ملـس دوم ،دانیـال را قـادر مـی سـازد تا حرف بزند .نبی سـخنان خـود را در برابـر پروردگار،
بـا ابـراز احسـاس تـرس و هیجـان خـود بر زبـان مـی آورد « :ای آقای مـن ،این رؤیـا آنقدر مرا
ترسـانده اسـت کـه دیگـر تـاب و تـوان در مـن منانده اسـت .پس چگونـه میتوانم بـا تو حرف
بزنـم؟ قـ ّوت من متام شـده اسـت و به سـختی نفس میکشـم » (دانیـال  .)۱۷ ،۱۶ :۱۰بنابراین،
فقـط خـدا نیسـت کـه بـا مـا صحبـت می کنـد ،او مـی خواهد که مـا هم دهـان باز کـرده و با
او حـرف بزنیـم و قـادر باشـیم در مورد احساسـات و نیازها و آرزوهایامن به او سـخن بگوییم.
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ملـس سـوم ،بـه نبی قدرت می بخشـد .هامنطـور که دانیال عـدم کفایت و شایسـتگی خود
را تشـخیص مـی دهـد ،فرشـته او را ملـس مـی کنـد و بوسـیله آرامـش خداوند ،او را تسـلی می
بخشـد «:ای مـرد بسـیار عزیـز خـدا ،نترس و نگـران نبـاش!» وقتی ایـن را گفت ،قـ ّوت یافتم و
بـه او گفتـم« :ای آقـای مـن ،حـاال حـرف بزن زیرا تـو به من نیرو بخشـیدی »(دانیـال .)۱۹ :۱۰
به یاد داشـته باشـید که فرشـته در پاسـخ به دعای دانیال فرسـتاده شـده اسـت ،برای اینکه به
او فهـم و بصیـرت ببخشـد .بـه عبـارت دیگـر ،رویایـی که در فصـل  ۱۱رشح داده شـده ،چیزی
اسـت کـه قصـد دارد تـا دانیـال را در پاسـخ بـه دعـا و سـوگواری او بـه تعمـق در مـورد رشایط
فعلـی اورشـلیم ترغیـب کنـد .بنابرایـن مـا ،بـا بـودن خداونـد در کنارمان ،مـی توانیـم حتی در
لحظاتـی کـه بـا درد و رنـج مواجه هسـتیم ،آرامش و اطمینان داشـته باشـیم کـه ملس و محبت
او مـا را قـادر مـی سـازد کـه بایسـتیم و به آینـده با امیـد بنگریم.

« ب ــه نظ ــر م ــا در مس ــیر ع ــادی زندگ ــی ،ممک ــن اس ــت بهش ــت خیل ــی نزدی ــک
باش ــد » .اِل ــن ج ــی وای ــت ،آرزوی اعص ــار ،صفح ــه  .۴۸چن ــد وق ــت یکب ــار ش ــما
درب ــار ٔه گ ــره خ ــوردن رابط ــه بی ــن آس ــمان و زمی ــن فک ــر م ــی کنی ــد؟ اگ ــر ای ــن
حقیق ــت را همیش ــه در ذه ــن و قل ــب خ ــود حف ــظ کنی ــد ،چگون ــه م ــی توانی ــد
زندگ ــی متفاوت ــی داش ــته باش ــید؟

     چهارشنبه     

 ۲۱اسفند

مجادله ای بزرگ


دانیال باب  ۲۱ ،۲۰ :۱۰را بخوانید .چه چیزی در اینجا بر دانیال آشکار می شود؟

پیـام آور آسمانی پـرده را کنـار مـی زنـد و نبرد کیهانـی پشـت پـرده تاریـخ برشیـت بـرای
دانیـال آشـکار مـی شـود .بـه محـض اینکـه دانیـال رشوع بـه دعـا مـی کند ،نبرد روحانـی بین
آسمان و زمیـن آغـاز مـی شـود .موجـودات آسمانی بـا پادشـاه فـارس مبـارزه ای را رشوع می
کننـد تـا اجـازه دهنـد قـوم یهـود بـه کار بازسـازی معبـد ادامـه دهنـد .مـا از ابتـدا رشوع باب
 ۱۰مطلـع مـی شـویم کـه پادشـاه فـارس کـوروش اسـت .بـه هر حـال ،یک پادشـاه انسـانی به
تنهای�ی خوـدش من�ی توان�د هماورد مهـم و بزرگی علیه یک موجود آسمانی باشـد .این نشـان
مـی دهـد کـه در پشـت پادشـاه انسـانی عامـل معنوی وجـود دارد ،کسـی که کـوروش را وادار
مـی کنـد تـا مانـع کار بازسـازی معبد توسـط یهودیان شـود.
وضعیـت مشـابهی در حزقیـال  ۲۸رخ مـی دهـد ،که پادشـاه صـور عامل و مناینده شـیطان
اسـت ،قـدرت معنـوی کـه در قفـل پادشـاه بشریِ آن شـهر را حامیت می کنـد .بنابرایـن ،نباید
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تعجـب کـرد کـه پادشـاهان فـارس علیـه میکائیـل ،کسـی باشـد کـه مـی آیـد تـا بـا شـیطان و
فرشـتگانش بجنگـد .ایـن نشـان مـی دهـد که مخالف انسـانی بازسـازی معبـد اورشـلیم ،دارای
همتایـی در قلمـرو روحانی اسـت.


دانیال باب ۱۳ :۱۰را بخوانید .در اینجا چه نوع جنگی توصیف شده است؟

« در حالیکـه شـیطان در تلاش بـرای نفـوذ در بزرگرتین قدرت پادشـاهی مـاد – فارس برای
بـی اعتبـار کـردن قـوم خـدا در نـزد اوسـت  ،فرشـتگان از جانـب یهودیـان تبعیـدی تلاش مـی
کننـد .ایـن همان جدالـی بـود کـه متامی ملکـوت بـه آن توجـه داشـتند .از طریق دانیـال نبی،
بـه ایـن کشـمکش بـزرگ بیـن نیروهـای خیـر و رش نگاهـی اجاملـی داشـته ایـم .جربئیـل برای
سـه هفتـه بـا قـدرت هـای تاریکـی منازعـه منـود و در پـی خنثی کـردن تاثیـرات آنهـا در ذهن
کـوروش بـود؛ قبـل از متـام شـدن سـتیز بـا آنان خود مسـیح نـزد جربئیل آمـد ’.ا ّما فرشـتهای که
بـر کشـور پـارس حکمرانـی میکنـد ،بیسـت و یک روز بـا من مقاومـت منود و مانـع آمدن من
شـد .رسانجـام میکائیـل ،کـه یکـی از فرشـتگان اعظـم خداسـت ،به کمک مـن آمد؛ و مـن آنجا
بـا پادشـاهان پـارس مانـدم ‘ (دانیـال  .)۱۳ :۱۰همـه آنچه که در آسمان می بایسـت از جانب
مـردم خـدا انجـام شـود ،بـه وقوع پیوسـتند .و رسانجام ظفر بدسـت آمـد؛ نیروهای دشـمن در
متـام دوران حکومـت کـوروش و پسرش کمبوجیـه ،کـه حـدود هفـت سـال ونیم سـلطنت کرد،
تحـت کنترل او قـرار گرفتنـد » .اِلـن جی وایـت ،انبیا و پادشـاهان ،صفحـات .۵۷۲ ،۵۷۱

     پنجشنبه     

 ۲۲اسفند

رسدار پیروز
برجسـته تریـن شـخصیت کتـاب دانیـال ،چهـره ای اسـت کـه ابتدا « پسر انسـان » (دانیال
 )۱۳ :۷یا « رسدار لشـکر » (دانیال  )۱۱ :۸نامیده شـده اسـت .رسانجام ،متوجه می شـویم که
نـام او میکائیـل (دانیـال  )۱۲ :۱۰اسـت ،کـه بـه معنـای « چـه کسـی شـبیه خداسـت؟ » او می
آیـد تـا بـه جربئیـل در نزاع با پادشـاه ایـران کمک کنـد (دانیـال  .)۱۳ :۱۰فرشـته از این موجود
آسمانی بـه عنـوان « میکائیـل رئیـس شما » (دانیـال  ،)۲۱ :۱۰یعنـی رسور مـردم خـدا نام می
بـرد .میکائیـل بعـدا در کتـاب دانیـال بـه عنـوان کسـی کـه بـرای خلـق خـدا خواهـد ایسـتاد،
ظاهـر میشـود (دانیـال  .)۱ :۱۲مـا از داوران بـاب  ۹متوجه می شـویم کـه از میکائیل به عنوان
یـک فرشـته مقـرب نیـز نـام بـرده میشـود ،و بـا شـیطان می جنگـد و موسـی را زنده مـی کند.
مکاشـفه  ۷ :۱۲بـر ملا مـی کنـد ،میکائیـل به عنوان رهرب ارتش آسمانی می ایسـتد ،شـیطان و
فرشـتگان فریـب خـورده او را شکسـت مـی دهـد ،بنابراین میکائیل کسـی جز مسـیح نیسـت.
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هامنطـور کـه امپراتـوری ایـران دارای یـک فرمانـده عالی اسـت و یـک نیـروی ماوراطبیعی در
پشـت رهبر انسـانی خـود دارد ،مـردم خـدا هـم میکاییـل را بـه عنـوان فرمانـده ارتـش خـود
دارنـد ،کسـی کـه از جانـب آنهـا در جنـگ کیهانـی می جنگـد و پیروز می شـود.
کولسیان باب  ۱۵ :۲را بخوانید .عیسی چگونه در نربد کیهانی پیروزی خود را کامل می کند؟

وقتـی بـا نیروهـای رش روبـرو هسـتیم ،می توانیم به عیسـی قهرمـان خود ،ایمان و اعتامد
داشـته باشـیم .او در ابتـدای خدمـت عمومـی خود ،شـیطان را مغلوب کـرد .او در طول دوران
زندگـی زمینـی خـود ،شـیطان را در بیابـان که او را با وسوسـه کردن مورد حمله قـرار می دهد،
شکسـت مـی دهـد .عیسـی شـیطان را حتی زمانی که در شمائل پطـرس تالش می کنـد تا او را
از رفتن بسـوی تپـه جلجتا بـاز دارد ،مغلوب می کند .او در آخرین سـخنان خود با شـاگردانش،
از مـرگ قریـب الوقـوع خـود بـه عنـوان یـک نبرد سـخن میگویـد که بـا پیـروزی قاطـع او بر
شـیطان بـه معـراج خـود میرسـد « :اكنـون موقـع داوری ایـن جهـان اسـت و حكمـران ایـن
جهـان بیـرون رانـده میشـود .وقتـی از زمیـن باال برده میشـوم ،همـ ٔه آدمیان را به سـوی خود
خواهم كشـید » (یوحنـا .)۳۲ ،۳۱ :۱۲
مـا برخـی اوقـات بـه اطـراف نـگاه میکنیـم ،همـه چیز خیلـی بد نظر میرسـد .خشـونت،
فسـاد اخالقـی ،انحـراف و بیامریهـا در همـه جـا در حـال گسترش هسـتند .دشـمن ،از جنـس
جسـم و خـون نیسـت و از هـر طـرف بـی رحامنـه بـه مـا حمله مـی کند .امـا مهم نیسـت که
چقـدر ایـن نربدهـا دشـوار و سـخت باشـند ،بخاطـر اینکه عیسـی به خاطـر ما می جنگـد و به
عنـوان رسور و کاهـن اعظـم مـا در قدس آسمانی حضـور دارد.

رومیــان بــاب  ۳۷ :۸تــا  ۳۹را بخوانیــد .چگونــه مــی توانیــم قــول بدهیــم کــه فاتــح
آزمــون واقعــی در زندگــی مســیحی خودمــان باشــیم؟

     جمعه     

 ۲۳اسفند

تفکری فراتر :جربئیل برای سه هفته با نیروهای تاریکی منازعه می کند و در پی خنثی
کردن نفوذ آنان برروی ذهن کوروش بود  ....هر آنچه که نیروهای آسامنی می توانستند از
جانب مردم خدا برای خیریت آنان انجام دهند ،انجام گرفت .رسانجام پیروزی بدست آمد؛ و
نیروهای دشمن در متام دوران کوروش و پرسش کمبوجیه تحت کنرتل در آمدند.
« چـه افتخـار بزرگـی بـه دانیـال توسـط رسور آسمانی داده شـده بـود! او بنـده لـرزان و
هراسـان خـود را تسـلی مـی بخشـد و بـه او اطمینـان مـی دهد که دعای او در آسمان شـنیده
شـده اسـت .و در پاسـخ بـه دعـای خالصانـه او ،جربئیـل فرشـته فرسـتاده مـی شـود تـا بـرروی
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قلـب پادشـاه ایـران تاثیـر بگـذارد .پادشـاه به مدت سـه هفته در برابـر تاثیر و نفـوذ روح خدا
مقاومـت کـرد و ایـن در حالـی بـود کـه دانیـال در دعـا و روزه بـود ،اما رسور آسمانی ،فرشـته
مقـرب خـدا ،میکائیـل فرسـتاده شـد تـا قلب رسسـخت پادشـاه را ملـس کنـد و او را مجبور کند
تـا بـه دعـای دانیـال پاسـخ دهـد » .اِلـن جـی وایـت ، The Sanctified Life ،صفحه .۵۱

سؤاالتی برای بحث
 .۱بــا اینکــه ،مــا اولیــن مــردم تاریــخ مســیحیت نیســتیم کــه ایــن حقایــق را مــی بینیــم،

بــه عنــوان اعضــای کلیســای ادونتیســت ،اســتدالل قــوی از موضــوع « مجادلــه بــزرگ »،
یــا ایــن عقیــده کــه تمــام جهــان بخشــی از یــک نبــرد حماســی بیــن مســیح و شــیطان
هســتند ،داریــم .و معتقدیــم کــه در واقــع هــر انســانی درگیــر ایــن نبــرد اســت .حتــی
برخــی از افـراد بــی دیــن هــم در مــورد واقعیــت نبــردی ایــن چنینــی کــه همــه درگیــر آن
هســتند ،ســخن گفتــه انــد .تجربــه خــود شــما از ایــن مجادلــه بــزرگ چــه بــوده اســت؟ و
آشــکار شــدن آن ـرا در زندگــی خــود چگونــه دیدهایــد؟ چــه چیــزی را از ایــن آزمــون یــاد
گرفتهایــد کــه مــی توانــد بــه دیگ ـران نیــز کــه در ایــن نبــرد درگیــر هســتند ،کمــک کنــد؟

 .۲افسسـیان بـاب  ۱۰ :۶تـا  ۱۸را بخوانیـد .بـه تصویـر واضح جنگی که پولس آن را نشـان
داده ،توجـه کنیـد .چـه « دسـتورالعمل جنگـی » در اینجـا به مـا در این « مجادلـه بزرگ »
داده می شـود؟

 .3در دانیـال بـاب  ،۱۱ :۱۰بـرای دومیـن بـار (نـگاه کنیـد بـه دانیـال  ،)۲۳ :۹دانیـال مـرد
محبـوب نامیـده مـی شـود .ایـن مطلـب دربـار ٔه ارتبـاط نزدیک ،حتی یـک پیونـد عاطفی،
بیـن آسـمان و زمیـن چـه مـی گویـد؟ فکـر کنیـد کـه ،چـه تفـاوت ریشـه ای ایـن واقعیـت
در مقایسـه بـا دیـدگاه الحـادی مشـترک بسـیاری در دنیـای مـدرن دارد .چه امیـدی را این
دیـدگاه کتـاب مقدسـی ،همانطـور کـه در دانیـال مـی بینیـم ،بـه ما مـی دهد؟
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