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دانیال ،نبی زمان آخر
هنگامـی کـه قـرن نوزدهـم پرده بـر ُرخ کشـید و به صندوقخانـۀ تاریخ رفت و قرن بیسـتم
پدیـدار گشـت ،حسـی از خـوش بینـی در غـرب شـیوع پیـدا کـرد .مبنـی بر ایـن که به واسـطه
علـم و فنـاوری ،برشیـت بـه سـوی عصر طالیـی بـه پیـش خواهـد رفـت و در آینـدۀ پیـش رو
جن�گ ،بیامره�ای مسری ،فقـر و گرسـنگی در نهایت پایان خواهد رسـید .هر چند کـه این تنها
یـک امید و خیـال بود.
البته ،قرن بیستم ثابت کرد که آن امید نه تنها اشتباه بود ،بلکه احمقانه و ساده لوحانه بنظر
می رسید .این قضیه به رشح این مطلب کمک می کند که چرا هنگامی که وارد قرن بیست و یکم
شدیم ،هیچ حس خوبی از خوش بینی نسبت به داشنت آیند ٔه بهرت وجود نداشت.
بـا نگاهـی بـه دنیـا ،چنین به نظر می رسـد کـه وضعیت جهان نسـبت به گذشـته رقت بار
تـر و بدتـر شـده اسـت و افـق بهبـود اوضـاع کمرنـگ اسـت .بـه نظر می رسـد در حـال حارض
انسـانها فقـط بـه دنبـال حرص و طمع ،ظلم و سـتم ،خشـونت ،فتح ،اسـتثامر ،و نابودی خود
مـی باشـند ،هامنگونـه کـه اجداد ما در گذشـته چنین بـوده اند.
در این اثناء ،بسیاری از پیرشفت های تکنولوژیکی بزرگ ،گرچه گاهی اوقات به برشیت
خدمت خوبی کردهاند ،ولی ما را به حرص و طمع ،ستم ،خشونت و خود ویرانگری سوق داده اند.
البتـه ،هیچکـدام از اینهـا بـا وجـود چنیـن متونـی نبایـد تعجـب آور باشـند « :کیسـت که
بتوانـد دل انسـان را درک کنـد؟ چیـزی فریبندهتـر از آن نیسـت ،و آن بـه حـ ّدی بیمار اسـت
کـه عالج�ی بـرای آن وج�ود ن�دارد » (ارمیـا  ،)۹ :۱۷یـا « زیـرا ملتـی بـا ملـت دیگـر و دولتی با
دولـت دیگـر جنـگ خواهـد کـرد و قحطـی هـا و زمین لـرزه ها در همـه جا پدیـد خواهد آمد
» (متـی .)۷ :۲۴
و همچنـان در میانـۀ ایـن نـا امیـدی و مصیبـت ،کتـاب دانیـال را داریم که مبحـث مطالعه
مـا بـرای ایـن سـه ماهـه اسـت ،به ویژه که با نشـانه هـای « زمان آخـر » کـه در آن زندگی می
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کنیـم مرتبـط مـی باشـد (دانیـال  .)۹ :۱۲بـه همین خاطر اسـت کـه در صفحات مقـدس کتاب
دانیـال ،شـواهدی قدرمتنـد ،منطقـی و مویـد ایمان داریـم کـه نـه تنها تاییـد کننـده اعتقاد ما
بـه خداسـت بلکـه اعتقـاد مـا بـه عیسـی مسـیح و مرگ او بـر روی صلیـب و همچنیـن وعده
بازگشـت دوبـاره او که همه چیز مسـتلزم بازگشـت اوسـت.
در ایـن مـورد فکـر کنیـد .در رسارس کتـاب دانیـال (بـاب هـای  ،)۱۱ ،۸ ،۷ ،۲بـه مـا زوایـای
مختلفـی بـه ترتیـب زمانـی امپراطـوری های بابل ،مـاد – پارس ،یونـان ،روم ،و پادشـاهی ابدی
خداونـد پـس از بازگشـت ثانـی او داده شـده اسـت .از دیـدگاه امـروزی مـا در زمـان معـارص،
مـی توانیـم ببینیـم کـه متامی سـلطنت هـای دنیـوی ،هامنطور کـه پیش بینی شـده انـد ،آمده
و رفتـه انـد .یـا در مـورد روم ،آنطـور کـه دانیـال نوشـته ،حداقل تاکنـون این کشـور پدید آمده
و هنـوز باقـی اسـت .ایـن در پاهـا و انگشـتان پا در کتـاب دانیال بـاب  ،۴۱ ،۳۳ :۲و ملت های
جـدا شـده اروپـا هامننـد خـو ِد کلیسـای روم ،ترشیـح شـده اسـت .بنابرایـن ،مـا اثبـات نبـوت
کتـاب مقـدس را بطـور گسترده و معتبر از طریـق تاریـخ جهـان داریـم ،که حتی کسـی که در
زمـان بابـل ،یونـان و در اوایـل امپراطـوری روم زندگـی مـی کرده ،منی توانسـته داشـته باشـد.
بـا زندگـی کـردن در بـازه زمانـیِ نبوتـی ،مشـاهده مـی کنیم کـه دانیـال در مورد همـ ٔه این
پادشـاهی هـا درسـت پیشـگوئی کـرده اسـت؛ بنابرایـن ،مـا حتـی دالیـل بیشتری بـرای اعتامد
بـه او داریـم کـه هنـوز زمـان آمدنـش فـرا نرسـیده اسـت :یعنی پادشـاهی ابـدی خـدا ،پس از
دومین بازگشـت مسـیح.
آری ،کتاب دانیال به عنوان یک سند قدرمتند و معترب اعتقادی باقی مانده ،بخصوص برای
کلیسای ادونتیست روز هفتم ،که در صفحات اصلی متون آن ،در مورد کلیسای ما به ویژه در
دانیال باب  ۱۴ :۸می گوید « او به من گفت :تا دو هزار و سیصد شام و صبح؛ آنگاه قدس
اصالح خواهد شد » .این منت برابر با دانیال باب  ۲۷ ،۲۶ ،۲۲ :۷است که نشان می دهد پس از
داوری با شکوه پدر آسامنی « ،به نفع مقدسین متعال او » ،پادشاهی ابدی خدا برقرار خواهد
شد .در مقایسه با امپراطوری های زودگذ ِر زمینی ،سلطنت او ابدی خواهد بود.
در عیـن حـال ،مـا در کنـار« یـک تصویـر بـزرگ » مـی بینیـم کـه چقـدر مسـیح مـی تواند
بصـورت فـردی نزدیـک بـه مـا باشـد .از رویـای نبوکدنصر تـا رویـای دانیـال و از کُنام شـیران،
ایـن کتـاب بـه مـا حضـور خـدا و یـا نزدیکـی او به ما را نشـان مـی دهـد؛ هامنطور کـه دانیال
بـه بلشصر ،پادشـاه گناهـکار و نابـکار گفـت ،او خدایی اسـت که « نَفَسـت در دسـت اوسـت
و متامـی راههایـت از آن وی »(دانیـال .)۲۳ :۵
بطور خالصه ،کتاب دانیال ،مبحث مطالعه ما برای این سه ماهه هامن چیزی است که
هزاران سال پیش نگاشته شد :الهامی قدرمتند از محبت و ماهیت خداوند ما ،عیسی مسیح.
الیاس ب َرسیل د سوزا ،به عنوان مدیر مؤسسه تحقیقات کتاب مقدسی مجمع
عمومی ستاد جهانی کلیسای ادونتیست روز هفتم خدمت می کند .او دارای مدرک دکرتا در
تفسیر عهد عتیق و الهیات از دانشگاه اندروز است.
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درس یکم 

از خواندن تا فهمیدن

 ۱۳ – ۷دی

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :لوقا  ۲۵ :۲۴تا ۲۷؛ دوم پطرس  ۱۱ :۳تا ۱۳؛ یونس  ۳ :۳تا ۱۰؛ اعداد
۳۴ :۱۴؛ دانیال ۲۳ :۹؛ .۱۲ ،۱۱ :۱۰

آیه حفظی « :فیلی ُپس به سوی ارابه پیش دوید و شنید که خواجهسرای َح َبشی کتاب
اِشعیای نبی را میخواند .پس به او گفت :آیا آنچه میخوانی ،میفهمی؟ » (اعمال .)۳۰ :۸
کلیسـای مـا از میـان صفحـات کتـاب دانیـال متولـد شـد ،ایـن موضـوع مطالعـه مـا بـرای
ایـن سـه ماهـه اسـت .هامنطـور کـه رشوع بـه مطالعـه میکنیـم ،باید نـکات زیـر را در رسارس
مطالعـه دروس بـه عنـوان یـک الگـوی راهنما در ذهـن داشـته باشـیم.
اوالً ،بایـد همیشـه بـه یـاد داشـته باشـیم کـه مسـیح ،کانـون کتـاب دانیال اسـت ،هامنطور
کـه او اسـاس کل کتـاب مقدس اسـت.
دوم�اً ،کتـاب دانی�ال ب�ه گونه ای تنظیم ش�ده اس�ت که ُحس�ن و جامل ادبی را نشـان داده
و بـه مـا کمـک می کنـد که مترکـز اصلـی آن را درک کنیم.
سـوم اینکـه ،الزم اسـت تـا فـرق بیـن نبـوت هـای کهـن و آخـر الزمانـی را درک کنیـم .ایـن
موضـوع بـه مـا در تشـخیص فـرق بیـن نبوت هـای دانیـال و دیگران ماننـد اشـعیا و عاموس و
ارمیـا کمـک مـی کند.
چهـارم ،هامنطـور کـه ما پیشـگویی های زمـان دانیـال را مطالعه می کنیم ،بایـد درک کنیم
کـه طـرح کلـی نبـوت هـای دانیـال بـرای طوالنـی مـدت زمـان بندی شـده و بـر اسـاس قاعدۀ
سـال – روز محاسـبه شـده اند.
پنجـم ،بایـد تاکیـد کنیـم که کتاب دانیـال نه تنها حامـل اطالعات نبوتی اسـت  ،بلکه بطور
شـگرفی با زندگی شـخصی ما مرتبط می باشـد.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۴دی –  January 4آماده شوید.
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 ۸دی

مسیح :کانونِ کتاب دانیال
لوقـا  ۲۵ :۲۴تـا ۲۷؛ یوحنـا ۳۹ :۵؛ و دوم قرنتیـان  ۲۰ ،۱۹ :۱را بخوانیـد .چگونـه مسـیح در
کانـون کالم خداونـد قـرار دارد؟

در مـورد اینکـه مسـیح محـور و اسـاس کالم خداونـد اسـت ،شـکی نیسـت ،و ایـن شـامل
کتـاب دانیـال هـم میشـود .بـرای مثـال :بـاب  ،۱گرچـه به صـورت محـدود و ناقص نشـان می
دهـد ،تجربـۀ دانیـال مشـابه کار مسـیح اسـت ،کسـی که آسمان را بـرای زندگـی در این جهان
گناهـکار و بـرای مقابلـه بـا قـدرت هـای تاریکـی رهـا کـرد .علاوه براین ،بـه دانیـال و یارانش
از آسمان حکمـت و خـرد مسـیح بـرای مواجهـه با چالش هـای فرهنگـی بابلیان اِعطا میشـود.
در بـاب  ،۲تصویـر زمـان آخـر مرتبـط بـا آخـرت شناسـی ،بصورت سـنگی نشـان داده شـده که
هامن پادش�اهی مسیـح اس�ت ک�ه در نهای�ت جایگزین متام پادش�اهی های جهان خواهد ش�د.
در بـاب  ،۳آشـکار مـی شـود که مسـیح بـا خادمین وفـادار خود در کـور ٔه آتـش گام برمی دارد.
بـاب  ،۴نشـان مـی دهـد خـدا نبوکدنصر را از دوران پادشـاهیش بـرای یـک دور ٔه زمانـی کـه
پادشـاه بتوانـد « قوانیـن آسمانی »(دانیـال  )۶ :۴را درک کنـد ،عـزل میکنـد .عبـارت « قوانین
آسمانی » بـه مـا یـادآوری میکنـد کـه مسـیح بـه عنـوان « پسر انسـان »(دانیـال  ،)۱۳ :۷بـه
سـلطنت و پادشـاهی مـی رسـد ،هامنطـور کـه در دانیـال بـاب  ۷رشح داده شـده اسـت .بـاب
 ،۵مـرگ بلشصر و سـقوط بابـل بوسـیله پارسـیان را رشح مـی دهـد در حینـی کـه در عیـش
شـبانه بـه فسـق و فجـور مـی پرداختند .ایـن مطلب شکسـت شـیطان و نابودی بابـل در زمان
آخـر بوسـیله مسـیح و فرشـتگان او را پیشـگویی مـی کنـد .بـاب  ،۶توطئـه علیـه دانیـال را بـه
شـیوه ای هامننـد اتهامـات دروغیـن بیـان شـده علیـه مسـیح بوسـیله کاهنـان اعظـم را نشـان
مـی دهـد .علاوه برایـن ،سـعی و تلاش داریـوش به عنـوان پادشـاه بـرای نجـات دادن دانیال،
بیهـوده بـود هامنطـور کـه تلاش پیالطـس بـرای نجات مسـیح عبث بـود (متـی  ۱۷ :۲۷تا .)۲۴
بـاب  ۷نشـان مـی دهـد کـه مسـیح به عنوان پرس انسـان ،سـلطنت و پادشـاهی خـود را با اتکا
بـر مردمـش بنـا میکنـد .بـاب  ،۸مسـیح را به عنـوان کاهن اعظم حـرم مطهر (قدس) آسمانی
نشـان مـی دهـد .بـاب  ،۹مسـیح را به عنـوان قربانی فداکار ،کسـی که مرگ او ُمهـر تائیدی بر
عهـد دوبـاره بیـن خـدا و امتـش را توصیـف میکنـد .و بـاب های  ۱۰تا  ۱۲مسـیح را بـه عنوان
میکائـل ،فرمانـده کل معرفـی میکنـد ،کسـی کـه بـا نیروهـای رشارت مبـارزه میکنـد و امـت
خـدا را پیروزمندانـه حتـی از مـرگ نجـات مـی دهد.
بنابرایـن ،در مـد نظـر داشـته باشـید که مسـیح کانون و اسـاس کتـاب دانیال اسـت .در هر
بـاب از کتـاب ،تجربـه و یـا ایـدهای وجـود دارد که به مسـیح اشـاره میکند.
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در میــان کشــمکش هــا ،ســختی هــا و یــا حتــی زمانهــای شــادی و کامیابــی ،چگونــه
مــی توانیــم یــاد بگیریــم کــه مســیح را در کانــون زندگــی خــود حفــظ کنیــم؟ چ ـرا
اینقــدر مهــم اســت کــه ایــن کار را انجــام دهیــم؟

     دوشنبه     

 ۹دی

ساختار کتاب دانیال
ترتیـب بخـش آرامـی زبـان کتـاب دانیال باب هـای  ۲تا  (۷بخـش هایی از کتـاب دانیال به
ِ
زبـان آرامـی) ،سـاختار زیـر را نشـان میدهنـد کـه کمـک میکند تـا پیـام اساسـی و اصلی این
بخـش و کل کتـاب تقویـت و به آن قدرت بخشـیده شـود:
 .۱رویای نبوکدنرص درمورد چهار پادشاهی(دانیال )۲
 .۲خداوند دانیال و همراهانش را از کوره آتشین نجات می دهد(دانیال)۳
 .۳داوری بر نبوکدنرص (دانیال )۴
		
 .۴داوری بر بلشرص (دانیال )۵
		
 .۵خداوند دانیال را از چاه شیران نجات می دهد (دانیال )۶
 .۶رویای دانیال درباره چهار پادشاهی ( دانیال )۷
ایـن نـوع آرایـش ادبـی بـا برجسـته تـر کـردن موضـوع اصلـی ،آن را در کانـون سـاختاری
قـرار مـی دهـد کـه در ایـن خصـوص شـامل (دانیـال باب هـای  ۴و  )۵میشـود :خداونـد مقام
پادشـاهی نبوکدنصر را (بطـور موقـت) و از بلشصر (بطـور دائم) گرفـت .بنابرایـن ،باب های
 ۲تـا  ۷بـر حاکمیـت مطلـق خداونـد بـر پادشـاهان زمیـن تاکیـد میکنـد ،زیـرا کـه او آنهـا را
منصـوب و معـزول میکنـد.
یکی از مؤثرترین روشهای انتقال پیغام به رصاحت ،تکرار آن است .بطور مثال ،خدا به
فرعون دو رویا در مورد آینده مرص داد (پیدایش  ۱ :۴۱تا  .)۷در رویای اول ،هفت گاو فربه
و چاق توسط هفت گاو الغر بلعیده شدند .در رویای دوم ،هفت خوشه پر از دانه های گندم
رسیده توسط هفت خوشه نازک و خشکیده خورده شدند .هر دو رویا به نقاط مشرتکی اشاره
می کنند :بعد از  ۷سال سعادت و حاصلخیزی ۷ ،سال خشکسالی و کمیابی در پی خواهد بود.
خداونـد در کتـاب دانیـال نیز از شـیوه تکرار اسـتفاده میکنـد .در اینجا چهـار چرخه نبوی
وجـود دارد ،کـه تکـراری کلـی از یـک سـاختار اصلـی هسـتند .در نهایـت ،ایـن سـاختار نشـان
دهنـد ٔه حاکمیـت نهایـی خداونـد بـر مـا اسـت .اگرچه هریـک از طرح هـای کلی نبـوی بینش
متامیـز و متفاوتـی را بازگـو مـی کننـد ،امـا هم ٔه آنهـا با هم ،دور ٔه مشترکی از تاریخ را پوشـش
میدهنـد ،کـه از زمـان (دانیـال) نبـی تا انتهای زمـان ادامه مـی یابند ،هامنطور کـه منودار زیر
آن را نشـان مـی دهد.
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دانیال ۲
بابل
ماد  -فارس
یونان
روم
پادشاهی خدا
برقرار میشود

دانیال ۷
بابل
ماد  -فارس
یونان
روم
داوری آسامنی که به زمین
نو منتهی می گردد

دانیال ۹ ،۸

دانیال ۱۲ - ۱۰

ماد  -فارس
یونان
روم
تطهیر قدس
(حرم مطهر)

ماد – فارس
یونان
روم
میکائل قیام میکند

آیــات زیــر در خصــوص چشــم اندازهــای بلنــد مــدت پیــش رو چــه امیــد بزرگــی بــه
مــا ارائــه مــی کننــد؟ دانیــال  ،۴۴ :۲مزامیــر  ۷ :۹تــا  ،۱۲دوم پطــرس  ۱۱ :۳تــا .۱۳

     سه شنبه     

 ۱۰دی

نبوت های آخرالزمانی در کتاب دانیال
رویـا هـای نبـوی کـه در کتـاب دانیال ثبـت شـدهاند دارای ماهیت متفاوتی نسـبت به اکرث
پیغـام هـای نبـوی دارنـد که توسـط دیگر انبیای عهـد عتیق آورده شـدهاند .نبوت هـای دانیال
متعلـق بـه رد ٔه نبـوت هـای آخرالزمانـی هسـتند ،در حالیکـه اکرث نبـوت های دیگـر عهد عتیق
متعلـق بـه رده بنـدی پیشـگویی هـای کهـن مـی باشـند .درک تفـاوت اساسـی بیـن ایـن نـوع
نبـوت هـا بـرای درک صحیـح نبـوت کتاب مقدسـی بسـیار حیاتی می باشـد.
نبـوت هـای آخرالزمانـی ویژگیهـای خاصـی را نشـان میدهند کـه آنها را از پیشـگویی های
بـه اصطالح کهـن متامیز می سـازد:
خ�واب ه�ا و رویاه�ا .خداونـد در نبوت آخرالزمانـی ،عمدتاً از رویاها و خواب ها اسـتفاده
میکنـد تـا پیـام خـود را بـه انبیـا منتقـل کنـد .در نبـوت وابسـته بـه عهـد کهـن  ،نبـی « کالم
خداونـد » را دریافـت میکنـد – کـه مـی توانـد شـامل رویـا ها باشـد – بیانگر این اسـت که با
تغییـرات جزئـی در حـدود  ۱۶۰۰بـار در نبـوت هـای عهـد کهن اتفاق مـی افتد.
مکتـب منادگرائـی ترکیبـی.در حالـی کـه در پیشـگویی های عهد کهـن ،مقدار محـدودی از
منادهـا وجـود دارند ،که عمدتاً شـامل منادهـای واقعی در زندگی هسـتند؛ در نبوت آخرالزمانی
خـدا منادهـا و تصویرهایـی را نشـان مـی دهـد کـه در مـأورای جهـان واقعی انسـانی هسـتند،
مثلاً از حیوانـات ترکیبـی یـا هیوالهایـی بـا بال و شـاخ اسـتفاده میکند.
حـق حاکمیـت و سـلط ٔه مطلـق الهـی .بـر خلاف نبوت های کالسـیک کـه تحقـق کامل آن
اغلـب بـه پاسـخ انسـان بـه مفـاد عهـد خداونـد بـا ارسائیـل بسـتگی دارد ،نبوتهـای مربـوط به
آخرالزمـان غیرمشروط هسـتند .در نبوتهـای آخرالزمانـی خداونـد ظهور و سـقوط امپراتورهای
جهـان را از روزگار دانیـال تـا پایـان زمـان بـه منایـش مـی گذارد.ایـن نـوع نبـوت متکـی بـه
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پیشـگویی و حاکمیـت خداونـد اسـت و بـدون دخالـت و انتخـاب هـای انسـانی رخ می دهد.
یونـس  ۳ :۳تـا  ۱۰را بخوانیـد .آیـا ایـن یـک پیشـگویی منتسـب بـه عهد کهـن ،یـا آخرالزمانی
اسـت؟ پاسـخ خـود را توجیـه کنیـد .در مـورد دانیـال  ۶ :۷چگونه اسـت؟

بطور کلی دانسنت انواع نبوت ها مانند نبوت عهد کهن و آخرالزمانی می تواند فایده و
مزیت داشته باشد .اول ،طرز نبوتها نشان می دهد که خدا از روشهای مختلف برای سخن
گفنت حقیقت نبوتی استفاده میکند (عربانیان  .)۱:۱دوم ،چنین علمی به ما کمک می کند که
زیبایی و پیچیدگی کتاب مقدس را بهرت درک کنیم .سوم ،این دانش همچنین به ما در تفسیر
نبوت های کتاب مقدس به شیوه هایی که با شهادت کل کتاب مقدس مطابقت داشته باشد،
کمک میکند و بدرستی « کالم حقیقت » را توضیح می دهند ( دوم تیموتائوس .)۱۵ :۲

بــر اســاس عباراتــی همچــون هوشــع ۵ ،۴ :۳؛ عامــوس ۱۱ :۸؛ و زکریــا ۱ :۹؛ امــروزه
برخــی از مســیحیان انتظــار وقایــع نهایــی تاریــخ جهــان را در خاورمیانــه دارنــد .چــه
چیــزی درایــن تفســیر اشــتباه اســت؟ چگونــه دانســتن فــرق بیــن نبوتهــای عهــد کهــن
و آخرالزمانــی مــی توانــد بــه مــا کمــک کنــد تــا ایــن موضــوع را روشــن کنیــم؟

     چهارشنبه     

 ۱۰مهر

زمان بندی خداوند
ملـزم هسـتیم تـا مفهـوم مهـم دیگری را نیـز در حینی که کتـاب دانیال را مطالعـه میکنیم
در نظـر بگیریـم ،و آن نزدیـک بـودن روایـت تاریخ نویس بـه نبوت آخرالزمان اسـت .همچنین
ایـن نزدیکـی بـه عنوان یک مسـئله تاریخی شـناخته میشـود ،و مـی تواند بهرت درک شـود اگر
بـا دیـدگاه هـای مخالـف[ .۱ :پرتریـزم] نهضتی که اعتقـاد دارد که متامی پیشـگوئی ها به امتام
رسـیده[ .۲ ،فیوچریـزم] نهضتـی کـه اعتقـاد دارد که پیشـگوئی هـا در آینده به وقـوع خواهد
پیوسـت و [ .٣ایدیالیـزم] نهضـت کامل گرائی مقایسـه گردد.
[پرتریـزم] ،گرایـش دارد تـا حـوادث اعلان شـده در کتاب دانیـال را به عنوان چیـزی که در
گذشـته رخ دادهانـد ببینـد[ .فیوچریـزم] در مقابـل ادعـا میکند کـه چنین پیشـگویی هایی در
آینـده بـه وقوع خواهند پیوسـت.
[ایدیالیـزم] بـه نوبـه خـود ،معتقـد اسـت کـه نبـوت هـای آخرالزمانـی سـمبل هایـی از
واقعیتهـای کلـی روحانـی بـدون هیـچ منبـع خـاص تاریخـی هسـتند.
در مقابل تاریخگرایی معتقد است که خداوند در پیشگویی های آخرالزمانی ،از زمان نبی
تا زمان آخر ،یک تسلسل تاریخی بدون وقفه را نشان می دهد .هامنطور که ما کتاب دانیال
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را مطالعه میکنیم ،می بینیم که هر الهام مهم در کتاب (دانیال  )۱۱ ،۸ ،۷ ،۲این طرح کلی
تاریخی را از دیدگاه های مختلف و با جزئیات جدید تکرار میکند .پیشگامان ادونتیست ،شامل
اِلن جی وایت ،پیشگویی های دانیال و مکاشفه را از منظر تاریخ گرائی آن درک کردند.


اعداد باب  ۳۴ :۱۴و حزقیال  ۶ ،۵ :۴را بخوانید .در زمان نبوی « روز » معموالً نشان دهنده چیست؟

هامنطـور کـه کتـاب دانیـال را مطالعـه میکنیـم ،بایـد همچنیـن در نظر داشـته باشـیم که
زمـان نبـوی براسـاس اصل سـال – روز سـنجیده میشـود .بدین معنـا که روز در نبـوت معموالً
مسـاوی بـا یـک سـال در زمان واقعـی تاریخ اسـت .بنابراین ،بـرای مثال ،نبوت  ۲٫۳۰۰شـبانه و
روز بایـد بـه معنـای  ۲٫۳۰۰سـال (دانیـال  )۱۴ :۸بـه حسـاب آیـد .بـه همین ترتیـب ،نبوت ۷۰
هفتـه بایـد  ۴۹۰سـال (دانیـال  ۲۴ :۹تا  )۲۷درک شـود.
ایـن مقیـاس زمانـی بـه نظـر می رسـد به علت برخـی از دالیل آشـکار صحیح باشـد )۱( .از
آنجـا کـه رویـا هـا منادین هسـتند ،زمان هایی که نشـان داده شـده هم باید منادین باشـند)۲( .
همچنیـن اتفاقـات برملا شـده در دراز مـدت ،حتی در برخـی موارد تا « زمان آخـر » طول می
کشـد تـا آشـکار شـوند ،فاصلـه زمانـی مربـوط بـه ایـن نبوتهـا باید بر این اسـاس تفسـیر شـده
باشـد )۳( .اصـل سـال – روز بوسـیله کتـاب دانیـال تائیـد میشـود .یـک مثـال واضـح از نبـوت
 ۷۰هفتـه منشـاء میگیـرد ،کـه مـدت زمـان آن از روزهـای پادشـاهی داریـوش تا آمدن عیسـی
بـه عنـوان مسـیح اسـت .بنابراین ،واضح تریـن و صحیح تریـن راه بـرای درک دوره های زمانی
نبـوت در کتـاب دانیـال این اسـت که آنها براسـاس اصل سـال – روز تفسـیر شـوند.

برخــی از دوره وقــوع نبوتهــا صدهــا و حتــی ه ـزاران ســال را دربــر میگیــرد .چــه
چیــزی را ایــن بایــد بــه مــا در مــورد صبــوری و شــکیبائی یــاد بدهــد؟

     پنجشنبه     

 ۱۱مهر

ارتباط دوران معارص با دانیال
اگرچـه کتـاب دانیـال بیـش از  ۲٫۵۰۰سـال پیـش نوشـته شـده ،این کتـاب عمیقـاً مرتبط به
قـوم خـدا در قـرن  ۲۱باقـی مانـده اسـت .مـا باید به سـه بخش در کتـاب دانیال که مـی تواند
بـه مـا مرتبط باشـد ،توجـه کنیم.
خداونـد بـر زندگـی مـا حاکمیـت دارد .حتـی زمانی که همه چیز درسـت به نظر منی رسـد،
خداونـد همچنـان بـر زندگـی مـا حاکـم اسـت و از طریـق اعمال متغیـر بشری کار میکند ،تا
بهرتیـن هـا را بـرای فرزندانـش فراهـم کنـد .تجربـه دانیـال از بابـل مشـابه تجربـه یوسـف در
مصر و اِ ِ
ستر در رسزمیـن پـارس اسـت .ایـن سـه جـوان در کشـورهای بیگانـه و تحـت سـلط ٔه
9

قـدرت قاطـع و نیرومنـد ملـت هـای بت پرسـت اسـیر بودند .با یک مشـاهده سـطحی ممکن
اسـت بـه نظـر برسـد کـه آنهـا ناتـوان و خداونـد آنـان را بـه فراموشـی سـپرده اسـت .بهرحال،
خـدا بـه آنـان قـوت و قـدرت بخشـید و از آنهـا بـه روش قدرمتنـدی اسـتفاده کـرد .در مواجهه
بـا آزمایشـات ،عـذاب هـا ،مصیبـت هـا ،و مخالفـت هـا مـی توانیم به گذشـته و آنچـه که خدا
بـرای دانیـال ،یوسـف و اِ ِ
ستر انجـام داده نـگاه کنیم .مـا می توانیم مطمنئ باشـیم کـه خداوند
همچن�ان خ�دای ماستـ ،و حت�ی در می�ان محن�ت هـا و وسوسـه هایمان مـا را رها منـی کند.
خدا مسیر تاریخ را هدایت میکند .گاهی اوقات ما احساس میکنیم ،ما با یک دنیای
مغشوش و بی هدف که پر از گناه و خشونت است رس و کار داریم .اما پیام دانیال این است
که خدا بر جهان حاکم است و همه چیز را تحت کنرتل دارد ،در هر فصلی از کتاب دانیال این
پیغام آشکار میشود ،که خداوند روند تاریخ را تحت کنرتل دارد و هدایت میکند .هامنطور
که اِلن جی وایت میگوید « :در وقایع تاریخ برش ،رشد ملتها ،ظهور و سقوط امپراتوریها به
نظر میرسد که وابسته به اراده و توانایی انسان است ،به نظر میرسد شکل گیری حوادث تا
حد زیادی بوسیله قدرت ،جاه طلبی و غرور او مقرر شده است .اما کالم خدا این پرده را کنار
می کشد و ما شاهد ،پس پرده و ماورای آن می شویم و از طریق هم ٔه بازی ها و تالطم های
منافع برشی و قدرت و متایالت انسانی ،عوامل آن رحیم یگانه در سکوت و صبورانه مشاوره
های خود را براساس اراده خدا انجام میدهند » – .تعلیم و تربیت ،صفحه.۱۷۳ ،
خداونـد خـود بـرای زمـان آخـر ،الگویـی را فراهـم میکنـد .دانیـال و دوسـتانش بـه عنوان
بازیگـران الگوهـای زندگـی ،در جامعـه ای کـه اغلـب جهـان بینـی متفـاوت با کتـاب مقدس را
دارد بـکار مـی رونـد .هنگامـی کـه ایمان آنهـا تحت فشـار برای سـازش و مصالحه قـرار گرفت
و امتیـاز آن بایـد بـه نظـام بابلیـان نسـبت داده شـود ،در جائـی کـه مـی توانسـت بـه معنـای
انـکار تعهـد آنـان نسـبت به خدا باشـد ،آنها بـه کالم خداونـد وفـاودار ماندند .تجربـه آنان در
وفـاداری و تعهـد مطلـق بـه خـدا باعـث تشـویق اسـت در هنگامی که مـا با مخالفـت و حتی
بـه خاطـر انجیـل بـا جفـا مواجـه هسـتیم .در عین حال ،دانیال نشـان مـی دهد که ایـن امکان
وجـود دارد کـه بشـود بـا دولـت و جامعه همـکاری کرد و بـه خداوند متعال هـم متعهد ماند.

دانیــال بــاب ۲۳ :۹؛ دانیــال بــاب ۱۲ ،۱۱ :۱۰؛ و متــی بــاب  ۲۹ :۱۰تــا  ۳۱را بخوانیــد.
ای��ن آی��ات در م��ورد خواس��ت خداون��د در چال��ش ه��ای ش��خصی م��ا چ��ه م��ی گویند؟

     جمعه     

 ۱۲مهر

اندیشـه هایـی فراتـر « :کتـاب مقـدس بـرای راهنامیـی همـ ٔه کسـانی کـه آرزوی
آشـنایی بـا خالـق خـود را دارنـد ،طراحی شـده اسـت .خداونـد به انسـان کالم مسـلم و محقق
نبـوت را داد ،فرشـتگان و حتـی خـود مسـیح آمدنـد تا بـه دانیـال و یوحنا چیزهایـی را که باید
عنقریـب بیاینـد و عملـی شـوند را بشناسـانند .ایـن مسـائل مهـم کـه به نجـات و رسـتگاری ما
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مرتبـط بودنـد نبایـد در پوشـش راز و رمـز باقـی مـی ماندنـد .آنهـا بـه گونـه ای بیـان نشـدند
کـه بـرای جسـتجوگریان صـادق حقیقـت غامـض و گمـراه کننده باشـند .پـس خداوند بوسـیله
حبقـوق نبـی گفـت « :آنچـه را کـه در رویـا بـه تـو نشـان میدهـم به طـور آشـکار و خوانا بر
لوحـی بنویـس تـا هرکسـی بتوانـد بـا یـک نـگاه آن را بخوانـد » (حبقـوق  .)۲ :۲کالم خداونـد
بـرای همـه کسـانی کـه بـا قلبـی پـر از دعـا آنرا مطالعـه کنند سـاده و قابـل درک وفهم اسـت.
هـر روح صـادق مبـدل بـه نـور حقیقـت خواهـد شـد « .نور خـدا بر مردمـان صالـح میتابد و
شـادمانی نصیب نیکوکاران میگردد » (مزمور  .)۱۱ :۹۷و کلیسـا منی تواند در قدوسـیت رشـد
کنـد ،مگـر اینکـه اعضـای آن صادقانـه بـه دنبـال کشـف حقیقـت باشـند هامنطـور کـه در پی
یافتن گنـج پنهـان هسـتند .اِلـن جی وایـت ،نربدعظیـم ،صفحـات .۵۲۲ ،۵۲۱
« تاریـخ دانیـال و یارانـش را مطالعـه کنیـد .اگرچـه زندگـی در جایـی کـه آنهـا بودنـد ،در
هـر سـویش بـا وسوسـ ٔه خودسـتایی همـراه بـود ،آنهـا در زندگـی روزمـره خداوند را سـتایش و
تحسـین کردنـد .آنهـا مصمـم بـه اجتناب از همـ ٔه بدیها بودند .آنها حارض نشـدند خـود را در
مسـیر دشـمن قـرار دهنـد .و خداونـد با برکات غنی ،پاداش وفـاوداری پایدار آنهـا را داد » .اِلن
جـی وایـت [ Manuscript Releases ،شماره  ،]۲۲۴جلـد  ،۴صفحـات .۱۷۰ ،۱۶۹

سؤاالتی برای بحث
 .۱همانطـور کـه کتـاب دانیـال را مطالعـه میکنیـم ،یـک نیـروی قـوی بـه مـا منتقـل
میشـود .خداونـد نـه تنهـا بـر همـه ملتهـا حاکمیـت و تسـلط دارد بلکـه همچنیـن بـا
هـر کـدام از مـا ،دقیقاً آشـنا اسـت .بـه عنوان مثـال ،همانطور کـه ما در دانیـال باب ۲
خواهیـم دیـد ،خـدا قـادر بـود به پادشـاه بت پرسـتان رویایـی بدهد .خدا خیلـی به ما
نزدیـک اسـت و قـادر اسـت تـا رویایـی را در ذهـن فـردی بگـذارد که در خواب اسـت
و درک ایـن موضـوع بـرای در ذهـن مـا نمی گنجـد .و هم زمـان همانطور مـا خواهیم
دیـد ،ماهیـت رویـا نشـان مـی دهـد کـه خـدا در نهایـت حتـی امپراتـوری هـای بزرگ
جهـان را تحـت کنتـرل دارد و مـی دانـد که چگونـه همه چیز پایان می یابد .چه تسـلی
و امیـدی را مـی توانیـم از ایـن تصاویـر حقیقـی برای خود ترسـیم کنیم؟ همزمان شـما
چگونـه احسـاس مـی کنید اگر بدانید ،خداوند آنقدر نزدیک اسـت که حتی افکار شـما
را کاملاً مـی دانـد؟ در ایـن زمینـه ،چـرا وعد ٔه صلیب بسـیار مهم اسـت؟

 .۲در کالس در مــورد تفــاوت بیــن پیشــگویی عهــد کهــن و آخرالزمانــی صحبــت
کنیــد .چــه مثــال هــای دیگــری مــی توانیــد از هــر دو در کتــاب مقــدس پیــدا کنیــد؟
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داستانهای ایامنداران

 13مهر

دوست پیدا کنید ،حتی در میان غیر
ادونتیست ها

توسط اندرو مک چسنی ،امور تبلیغی ادونتیست

ایگور گوسـپودارِتس هشـتصد عدد پوستر بشـارتی رنگی که بر روی آنها نوشته
شـده بـود «کتـاب مقدس راهی به سـوی سلامتی و زندگی شـاد می گشـاید» را از
مسـکو سـفارش داد .او آگهی ها را در اطراف شـهرش در جمهوری سـابق شـوروی
نصـب کـرد ،جائـی کـه بیشتر جمعیـت آن مسـیحی نبودنـد .بعد یکـی از مبرشین
مسـن بـه او گفـت کـه کارش را از اول انجام بدهد.
آرتـور اشـمیت ،مبشر آرژانتینـی گفتـه بـود تـا« :هشـتصد برگـه پوستر جدید
تبلیغاتـی بـرای برنامـه تـرک سـیگار در پنـج روز توسـط کلیسـای ادونتیسـت روز
هفتـم سـفارش بدهد».
ایگـور منـی توانسـت آنچـه کـه بـا گوشـهایش می شـنید را بـاور کند .پوسترها
هزینـه گـزاف و زمـان زیـادی را بـرده بـود ،و او منـی خواسـت کـه کار را دوباره از
صفـر رشوع کنـد .او پرسـید«:چرا؟».
اشـمیت گفـت« :هدفمان جـدا کـردن ادونتیسـت هـا از سـایر غیرمسـیحیان
نیسـت ،بلکـه هدفمان ایـن اسـت کـه دوسـت پیـدا کنیـم».
سـال  ۱۹۹۲بـود ،کـه تنهـا یـک سـال از فروپاشـی اتحـاد جامهیـر شـوروی می
گذشـت .ایگـور ،کـه یـک شـبان ادونتیسـت جـوان بـود ،مشـتاق بـود تـا از آزادی
مذهبـی جدیـد بهـره برده و محبت و عشـقی که برای عیسـی داشـت را با دیگران
به اشتراک بگـذارد.
او از پیشـنهاد اسـمیت خشـنود نبود .برایش بی معنی بود که در مورد مسـیح
موعظـه نکنـد .کالس هـای برنامـه تـرک سـیگار یـک پیشـنهاد منطقـی بـه نظرمنی
رسـید .او منـی خواسـت پولـی را از دسـت بدهـد کـه بـر روی پوسترهای بشـارتی
رسمایـه گذاری شـده بـود .او دعـا کرد.
رسانجـام ،ایگـور تصمیـم گرفـت کـه ریسـک کـرده و آن را امتحـان کنـد .شـاید
مبشر سـاملند چیـزی مـی دانسـت که او منی دانسـت .ایگور هشـتصد عدد پوستر
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ترک سـیگار را از مسـکو سـفارش داد و آنها را بر روی پوسترهای قدیمی چسـباند.
ایگـور بـا رشکـت دراولیـن هامیـش تـرک سـیگار و دیـدن منظـره شـگفت زده
شـد .سـالنی کـه کرایه شـده بـود هزار نفـر را در خود جـای می داد .بیشتر بازدید
کننـدگان مسـیحی نبودنـد .ایگـور بـه ایـن موضـوع پـی بـرد کـه پوسترهای اولیـه
هرگـز منـی توانسـتند ایـن همـه جمعیـت را یکجـا جمـع کنند.
پنج سـال گذشـت .پس ازموعظه سـبت ،یک شـخص غریبه در کلیسـا با ایگور
دسـت داد .او پرسـید« :آیا مرا بـه خاطر داری؟»
ایگوربه خاطر نیاورد.
مـرد گفـت« :مـن در بیـن جمعیـت هزارنفـری ای بـودم کـه پنج سـال پیش در
برنامـه تـرک سـیگاررشکت کـرده بودنـد .مـن بـه حرفهای شما و شـبان اشـمیت را
شنیدم».
آن مـرد توضیـح داد کـه در یک خانواده مسـیحی بزرگ شـده بـود و برای ترک
سـیگار تقال کـرده بود.
هامیـش بـه او کمـک کـرده بـود تـا سـیگار را تـرک کنـد .بـا درک ایـن موضوع
که ادونتیسـت ها در زمره دوسـتانش هسـتند ،او رشکت در کلیسـا را درهر سـبت
آغازکـرده بود.
ایگوربه آنچه که می شنید باور نداشت.
ایگـور کـه حـال  ۵۹سـال دارد و درجنـوب روسـیه شـبان اسـت ،گفـت« :حـاال
اهمیـت رفاقـت در بشـارت را فهمیـدم .هدفمان ایـن نیسـت کـه ادونتیسـت هـا
را از غیرمسـیحیان جـدا کنیـم .هدفمان ایـن اسـت کـه بـه خاطـر عیسـی بـا مردم
دوست شـویم».
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  درس دوم  

از اورشلیم تا بابل

 ۲۰ – ۱۴دی

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :دوم پادشـاهان  ۱۰ :۲۱تـا ۱۶؛ دانیـال ۱؛ غالطیـان ۲۰ ،۱۹ :۲؛ متـی
 ۲۴ :۱۶تـا ۲۶؛ دوم قرنتیـان ۱۷ :۴؛ یعقـوب .۵ :۱
آیـه حفظـی « :خـدا بـه این چهار مـرد جوان ،حکمـت کالم و علم فلسـفه بخشـید .عالوه
بـر اینهـا او بـه دانیـال ،علـم تعبیر خـواب و رؤیا نیز بخشـید » (دانیـال .)۱۷ :۱
کتـاب مقـدس از نشـان دادن ضعف های انسـان سـقوط کـرده در گناه ،طفره منـی رود .از
پیدایـش بـاب  ۳بـه بعـد ،گنـاه انسـان و عواقب غم انگیـز آن به طور برجسـته ای نشـان داده
ش�ده اس�ت .در عینـ ح�ال ،م�ا نی�ز ش�اهد برخ�ی از افـراد هسـتیم کـه وفـاوداری عظیـم خود
را نسـبت بـه خـدا نشـان میدهنـد ،حتـی زمانـی که بـا انگیـزه هایی قوی بـرای وفـادار بودن،
مواجـه نبـوده انـد .و برخـی از بزرگرتیـن منونـه هـای قـوی چنیـن وفـاداری در کتـاب دانیـال
دیـده میشـوند.
بـا ایـن حـال ،هامنطـور کـه کتـاب دانیـال را مطالعـه میکنیـم ،بایـد بـه یاد داشـته باشـیم
کـه قهرمـان واقعـی ایـن کتـاب ،خداسـت .ما آنقدر بـه داسـتانهایی که بـه وفـاداری دانیال و
دوسـتانش تاکیـد مـی کننـد ،عـادت کـرده ایم کـه ممکن اسـت فراموش کنیـم که وفـاداری آن
کسـی کـه ایـن چهـار مـرد جـوان را هدایـت و پشـتیبانی کرد تا بـا قـدرت و تطمیـع امپراتوری
بابـل مقابلـه کننـد ،را متجیـد کنیـم .وفـاداری در وطـن بـه انـدازه کافـی خـود یـک چالـش بـه
مذهـب یـک رسزمیـن بیگانه
حسـاب مـی آیـد ،چـه رسـد بـه ایـن کـه تحـت فشـار فرهنـگ و
ِ
باشـید .امـا ایـن بازیگـران بشری بـا چالش هایـی مواجه میشـوند ،زیـرا همچون پولس رسـول
آنهـا « مـی داننـد به چه کسـی ایمان دارند »(دوم تیموتـاؤس  ،)۱۲ :۱و اعتامد آنها به اوسـت.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۱دی –  January 11آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۱۵دی

حاکمیت خداوند
در یـک نـگاه ،کتـاب دانیـال بـا یـک پیـش در آمـد محـزون شکسـت رشوع میشـود .یهودا
تسـلیم نبوکدنرص شـد و ظروف معبد از اورشـلیم به رسزمین شـنعار برده شـد .کلمه « شـنعار
» در کتـاب مقـدس در پیدایـش باب  ۲ :۱۱به عنوان محل برج بابل آمده اسـت .شـنعار نشـانه
ای شـوم و بـد یُمـن اسـت ،هامنطـور کـه اظهـار میکنـد ،این کلمـه ریشـه در مبـارزه طلبی با
خداونـد دارد .بـا اینکـه سـازندگان بابـل در تلاش برای رسـیدن به آسمانها شکسـت خوردند،
ظواهـر بیرونـی اشـاره دارنـد که نبوکدنرص و خدایانش – که در رسزمین شـنعار قرار داشـتند –
بـه جـای ایـن کـه متعهد به عهـد خدای ارسائیل باشـند ،ولـی آن را خوار و پایامل کـرده بودند.
بـا ایـن حـال ،خطـوط ابتدایـی و رشوع کتـاب دانیـال ایـن مسـئله را روشـن مـی سـازد کـه
شکسـت اورشـلیم در اثـر قـدرت برتـر پادشـاه بابلیـان نبـود و بـه جـای آن ،علـت اتفـاق را در
ایـن مـی دانـد کـه « خداونـد ،یهویاقیـم پادشـاه یهـودا را بـا بعضـی از ظـروف خانـه خـدا بـه
دسـت او تسـلیم منـود »(دانیـال  .)۲ :۱از خیل�ی قب�ل ،خدـا اعلام میکند ک�ه امتش بایـد او را
بـه فراموشـی بسـپارند و پیمان شـکنی کننـد  ،تـا او آنهـا را بـه عنوان اسـیران به یـک رسزمین
بیگانـه بفرسـتد .بنابرایـن ،دانیـال مـی دانـد کـه در پس و مـاورای قـدرت نظامی بابـل ،خدای
آسمان قـرار دارد کـه مسـیر حرکـت تاریـخ را رهربی میکنـد .این دیـدگاه روشـن و واضحی از
حاکمیـت خداسـت ،کـه آن مـردان جـوان را تقویـت و حامیت کرد و به آنان قدرت و شـجاعت
بخشـید تـا بـا وسوسـه و فشـار امپراتـوری بابل مواجهـه کنند.
دوم پادشـاهان  ۱۰ :۲۱تـا  ،۱۶دوم پادشـاهان  ۱۸ :۲۴تـا  ،۲۰و ارمیـا  ۱۳ :۳را بخوانیـد .چـرا
خداونـد یهـودا و اورشـلیم را بـه دسـتان بابلیهـا تسـلیم میکنـد؟

هامنطـور کـه بـا چالـش هـای قـرن بیسـت و یکم مواجـه هسـتیم ،باید بـه بینشـی دوباره
ازدرک خـود نسـبت بـه خداونـد نائل آئیـم که این به وضـوح در کتاب دانیـال منعکس گردیده
اسـت .برطبـق ایـن کتـاب ،خـدا ،کسـی کـه مـا او را سـتایش میکنیـم ،نـه تنهـا متـام نیروهـا و
قدرتهـای تاریـخ را از طریـق حاکمیـت خـود رهبری میکنـد ،بلکـه همچنیـن در زندگـی مردم
خـود در مواقـع رضوری بـرای کمـک بـه آنهـا مداخلـه میکنـد .و هامنطـور کـه بعـدا ً خواهیم
دیـد ،آنچـه خداونـد بـرای اسـیران یهـود انجـام داده ،او بـرای امـت خویـش در زمـان آخـر نیز
رصف نظـر از همـ ٔه حملات مختلـف بـه آنهـا و بـه ایامنشـان انجام خواهـد داد.

برخــی از چالشــهایی کــه ایمــان شــما در حــال حاضــر بــا آن روبروســت ،چــه از
منابــع بیرونــی و چــه از طریــق کلیســا ،و یــا از ضعفهــای شــخصیتی خــود شــما ،چــه
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هســتند؟ چگونــه مــی توانیــد یــاد بگیریــد کــه بــا تکیــه بــه قــدرت خداونــد مــی
توانیــد بــر آنچــه در مقابــل شــما ق ـرار میگیــرد غلبــه کنیــد؟

     دوشنبه     

 ۱۶دی

ایامنِ تحت فشار


دانیـال بـاب  ۱را بخوانیـد .ایـن مـردان جـوان بـرای متکیـن و رس تسـلیم فـرود آوردن بـا چـه
فشـارهایی روبـرو بودنـد؟

پـس از ورود بـه بابـل ،ایـن چهـار مرد جـوان مجبور بودند بـا بزرگرتین چالش هـای مهم و
ج�دی کـه ایمان و اعتق�ادت آن�ان را ه�دف قرار م�ی داد ،روبرو باش�ند :آنها برگزیده شـدند تا
تحـت آمـوزش هـای مخصـوص بـه خدمت پادشـاه در آیند .پادشـاهان باسـتان اغلـب برخی از
بهرتیـن اسـیران خـود را بـرای خدمـت در کاخ سـلطنتی به خدمـت می گرفتنـد ،و بدین ترتیب
وفـاداری آنـان به سـوی پادشـاهان و خدایـان امپراتوری که آنها را به اسـارت گرفتـه بود ،تغییر
جهـت مـی داد .در واقـع ،کل فرآینـد مقـرر شـده بـود تـا بـا نوعـی تحـول در تعلیـم و تربیت
بتوانـد منجـر بـه تغییـر جهـان بینـی آنـان بشـود .به عنـوان بخشـی از ایـن فرآیند ،نام اسـیران
یهـودی را تغییـر دادنـد .نـام جدیـد ،عالمـت تغییـر در مالکیـت و رسنوشـت اسـت .بنابراین با
تغییـر نـام اسـیران ،بابلیـان قصد داشـتند تا قدرت خود را بـر آنان ثابت کنند ،و آنـان را مجبور
سـازند تـا جـذب ارزشهـا و فرهنـگ بابلیـان شـوند .اسـامی اصلـی آنان کـه به خـدای ارسائیل
اشـاره داشـت ،بـا نامهایـی که بـه خدایان بیگانـه ارج می نهاد ،جایگزین شـدند .علاوه بر این،
پادشـاه مقـرر مـی کـرد تـا مـردان جـوان بایـد از غـذای پادشـاه اسـتفاده کننـد .خـوردن غذای
پادشـاه در روزگار باسـتان ،مفهومـی عمیـق داشـت .ایـن بـه معنای وفـاداری اجتنـاب ناپذیراز
پادشـاه و تبعیـت و وابسـتگی کامـل بـه او بـود .و هامنطـور کـه معمـوالً خـوراک بـه خـدا یـا
خدایـان امپراتـوری پیشـکش میشـد ،خـوردن هـم یک مفهـوم عمیـق مذهبی داشـت .بدیهی
اسـت کـه بـه معنـای پذیرفنت و مشـارکت در نظام سـتایش پادشـاه به حسـاب مـی آمد.
بنابرایـن ،دانیـال و یارانـش خـود را در رشایـط چالـش برانگیـزی یافتنـد .بـرای آنـان حفـظ
وفـاداری بـه خداونـد و زنـده مانـدن تحـت مطالبـات و خواسـته های نظـام امپراتـوری ،چیزی
کمتر از یـک معجـزه نبـود .علاوه بـر مسـایل پیچیـده ،شـهر بابـل خـود نیز بـه عنـوان منایش
یکـی از مهمتریـن و برجسـته ترین دسـتاوردهای انسـانی به حسـاب می آمـد .زیبایی معامری
معابـد بابلیـان ،بـاغ هـای معلـق و جـاری بـودن رودخانـه فـرات در رسارس شـهر ،تصویـری از
توانایـی وشـکوه غیرقابـل وصـف ایـن شـهر را بـه منایـش مـی گـذارد .بنابرایـن ،بـه دانیـال و
دوسـتانش فرصتـی بـرای ارتقـا و فرصتـی بـرای لـذت بـردن از مزایا و رفـاه با همـکاری در این
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حاکمیـت داده شـد .آنهـا مـی توانسـتند دیگـر بـه عنـوان اسـیران یهـودی نباشـند و مبـدل بـه
وزراء سـلطنتی شـوند .آیـا آنهـا اصـول و مـرام خـود را در جهـت رفنت به مسـیر سـهل و آسـان
عـزت و جلال ،بـه خطـر بیندازند؟

بــه چــه روشهایــی ایــن پسـران توانســتند تصمیمــی عاقالنــه بـرای ســازش در برابــر
اعتقاداتشــان اتخــاذ کننــد؟ بــه چــه شــیوه هایــی امــکان دارد شــما هــم اکنــون بــا
مســئله مشــابهی برخــورد کنیــد ،اگــر هوشــیارانه مبــارزه کنیــد؟

     سه شنبه     

 ۱۷دی

عزمی راسخ


دانیـال  ۷ :۱تـا  ۲۰را بخوانیـد .مـا در اینجـا دو عامـل را مـی بینیم که کارسـاز هسـتند :آزادی
اختیـار دانیـال و مداخلـه خداونـد .چـه اصل مهمـی در اینجا وجـود دارد؟

ظاهـرا ً بـه نظـر مـی رسـد چهـار اسـیر یهـودی بـا تغییـر نـام هـای بابلـی خـود مخالفـت
نیسـتند .بـه احتمال زیـاد در ایـن خصـوص هیـچ کاری از دسـت آنهـا سـاخته نیسـت ،بـه غیر
از اینکـه نـام هـای عبری خـود را فقـط در میـان خـود اسـتفاده کننـد .امـا در مورد خـوراک و
نوشـیدنی از سـفره پادشـاه ،ایـن مسـلم اسـت کـه در مـورد مصرف و یـا پرهیـز از آن اختیـار
داشـتند .بنابرایـن ،انتخـاب آزاد ایـن چهـار مـرد در اینجـا بسـیار مهـم اسـت.
بهـر حـال ،اگـر یـک مأمـور دربـار مـی تواند نام هـا را عـوض کند ،او مـی تواند منـوی غذا
را هـم تغییـر دهـد .احتماالً ،دو دلیـل وجـود دارد کـه ایـن چهـار مرد منـی خواهنـد از خوراک
سـفره پادشـاه بخورند.
اول ،وعده های غذایی از سفره غذای پادشاه ممکن است حاوی گوشت های ناپاک (حرام)
بوده باشند (الویان  .)۱۱دوم ،ابتدا خوراک به بت ها پیشکش میشد و سپس برای پادشاه
برای مرصف فرستاده میشد .بنابراین ،هنگامیکه دانیال بدون متوسل شدن به عذر و بهانه
و یا فریبکاری روشن می سازد که درخواست او انگیزه مذهبی دارد ،یعنی خوراک کاخ ،او و
دوستانش را ناپاک خواهد ساخت (دانیال  ،)۸ :۱او از دل و جرأت باالئی برخوردار بود.
هامنطور که ما به تعامل بین دانیال و وزیر دربار کاخ نگاه میکنیم ،در اینجا چند نکته
مهم و برجسته وجود دارد .اول ،به نظر میرسد که دانیال موقعیت دشوار وزیر دربار را درک
میکند ،بنابراین به او یک آزمایش را پیشنهاد میکند .ده روز مرصف خوراکهای جایگزین
دربار ،باید برای نشان دادن منفعت و مزایای رژیم غذایی و در نتیجه از بین بردن نگرانی
و ترس وزیر دربار باشد .دوم ،اطمینان دانیال مبنی بر این که نتیجه در چنین مدت کوتاهی
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مثبت خواهد بود ،از اعتامد مطلق او به خدا رسچشمه میگیرد .سوم ،انتخاب یک رژیم غذایی
از سبزیجات و آب اشاره به مواد غذایی دارد که خداوند در ابتدای خلقت به برشیت داده
است (پیدایش  ،)۲۹ :۱حقیقتی که شاید در انتخاب دانیال تاثیرگذار بوده است .باالخره ،چه
چیزی می تواند بهرت از رژیم غذایی باشد که خدا در ابتدا به ما داده است؟

چــه چیــزی درمــورد انتخــاب آزادانــه دانیــال بســیار مهــم اســت کــه راه را ب ـرای
انجــام کار خــدا بــاز میکنــد؟ (دانیــال  )۹ :۱چــه درسهــای را مــی توانیــم از ایــن
مطلــب درمــورد اهمیــت انتخــاب هــای خودمــان بیاموزیــم؟ چگونــه بایــد اعتمــاد
مــا بــه خــدا بــر روی انتخابهــای مــا تاثیــر بگــذارد؟

     چهارشنبه     

 ۱۸دی

بدون نقص و خردمند
دانیاـل و همراهان�ش بـرای خ�دمت در درب�ار سـلطنتی انتخـاب شـدند زیرا که آنهـا دارای
مشـخصاتی بودنـد کـه نبوکدنصر در نظر داشـت .بر اسـاس فرمان پادشـاه ،وزیـران دربار باید
از میـان افـراد « بـدون نقـص » و« خـوش منظر » (دانیال  )۴ :۱انتخاب میشـدند .جالب توجه
اسـت ،قربانـی هـا و افـرادی که برای مراسـم معبد مقدس بودنـد نیز باید بـدون نقص (الویان
 ۱۷ :۲۲تـا  ،۲۵الویـان  ۱۶ :۲۱تـا  )۲۴مـی بودنـد .بـه نظـر میرسـد پادشـاه بابل برای مقایسـه
کـردن خـود بـا خـدای ارسائیـل ،خواسـتار چنیـن صالحیت های مشـابهی بـرای کسـانی بود که
در دربـار او کار میکردنـد .از سـوی دیگـر ،چنیـن ویژگـی هایـی ممکـن اسـت بطـور اتفاقی
گویـای ایـن مطلـب باشـد کـه دانیـال و یارانـش قربانی هـای زنده ای بـرای خداونـد بودند در
حینـی کـه با چالشـهایی امپراتـوری بابل مواجـه بودند.
غالطیان باب ۲۰ ،۱۹ :۲؛ متی  ۲۴ :۱۶تا ۲۶؛ و دوم قرنتیان  ۱۷ :۴را بخوانید .این آیات درباره
اینکه چگونه می توانیم با وجود هر نوع وسوسه ایدر ایامن باقی مبانیم ،چه می آموزند؟

خداونـد وفـاداری چهـار اسـیر یهـودی را محترم شـمرد ،و بـه نظـر میرسـد کـه در پایـان
مـدت ده روزه آزمایـش آنـان از تغذیـه سـامل تـر و بهرتی نسـبت به دیگر جوانان کـه از خوراک
رس میـز سـلطنتی خـورد ه بودنـد ،بر خـوردار بوده انـد .بنابراین خدا چهار خدمتگـزار خود « را
چنـان درک و فهمـی بخشـيد كه ايشـان توانسـتند متام علـوم و حكمت آن زمـان را بياموزند .از
ايـن گذشـته او بـه دانيـال توانايـی تعبير خوابهـا و رؤياهـا را نيز عطـا فرمود »(دانیـال .)۱۷ :۱
ایـن عطیـه ،نقـش مهمـی در رسـالت دانیال نبـی بـازی خواهد کرد.
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درسـت هامنطـور کـه خـدا ایمان بنـدگان خویـش را در دربـار بابلیـان محرتم شـمرد ،به ما
هـم هامنطـور کـه با چالشـهای جهان روبرو میشـویم ،خرد و حکمت می بخشـد .مـا از تجربه
دانیـال و یارانـش یـاد مـی گیریـم کـه ایـن واقعیت وجـود دارد که مـی توان نسـبت به عنارص
فاسـد جامعـ ٔه خودمـان بـدون توجـه باقی مانـد .ما همچنیـن یاد مـی گیریم که نیـازی نداریم
تـا خودمـان را از جامعـه و زندگـی فرهنگـی بـه منظـور خدمـت بـه خـدا جـدا کنیـم .دانیال و
یارانـش نـه تنهـا در میـان فرهنـگ بنـا شـده از دروغ و اشـتباه و اسـطوره هـا زندگـی کردنـد،
بلکـه بـا آن دروغهـا ،اشـتباهات و افسـانه هـا تعلیم داده شـدند .و بـا این حال ایمان خود را
از دسـت ندادنـد و وفادار باقـی ماندند.

مهــم نیســت مــا در کجــا زندگــی میکنیــم ،مــا مجبــور هســتیم بــا چالشــهای وفــادار
مانــدن نســبت بــه آنچــه کــه معتقــد هســتیم ،مواجــه شــویم و در برابــر تأثی ـرات
فرهنگــی و اجتماعــی کــه بــا اعتقــادات مــا مخالــف هســتند ،قـرار بگیریــم .تأثیـرات
منفــی در فرهنــگ خودتــان را شناســائی کنیــد و از خودتــان بپرســید :مــن چقــدر از
آنهــا را نادیــده مــی گیــرم؟

     پنجشنبه     

 ۱۹دی

آزمون نهایی


دانیـال بـاب  ۱۷ :۱تـا  ۲۱را بخوانیـد .کلیـد موفقیت چهار مرد چه بـود؟ ( همچنین نگاه کنید
بـه ایـوب  ،۳۶ :۳۸امثال  ۶ :۲و یعقوب .)۵ :۱

پـس از سـه سـال آمـوزش در« مکتـب بابلیـان » چهـار مـرد یهـودی بـرای امتحـان نهایی به
حضـور پادشـاه آورده شـدند .آنهـا نـه تنها سـامل تـر از دیگر جوانـان بودند ،بلکـه در حکمت و
دانایـی هـم برتـر از آنـان بودنـد .چهـار نفر بالفاصله بـه خدمت شـاه آمدند .ما نبایـد فراموش
کنیـم کـه ایـن « دانـش و حکمت » بدون شـک باید شـامل بسـیاری از اطالعـات و دانش الحاد
هـم باشـد .بـا ایـن حـال ،آنهـا آن را فـرا گرفتنـد و بدیهی اسـت که آنهـا آن را بسـیار خوب هم
یـاد گرفتنـد ،حتی اگـر آنها را باور نداشـتند.
نبوکدنصر ممکـن اسـت فکـر کنـد کـه چنین پیرشفـت هایی می توانسـته دسـتخوش رژیم
غذایـی دربـار و برنامـه آموزشـی چهـار جـوان بـوده باشـد .بـا ایـن حـال ،دانیـال و یارانش می
داننـد ،و روایـت بـه وضـوح نشـان مـی دهـد کـه عملکـرد برتـر آنـان ربطـی بـه نظـام بابلیـان
نـدارد .همـه چیـز از طـرف خداونـد بـود .چـه منونـ ٔه قدرمتنـدی از آنچـه کـه خـدا مـی توانـد
بـرای کسـانی کـه بـه او اعتماد دارنـد انجـام دهـد .مـا نبایـد از قـدرت منکـوب کننـده رسـانه
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هـا ،دولـت هـا ،و سـایر نهادهـا برتسـیم کـه مبادا هویـت ما را بـه عنـوان فرزندان خـدا تهدید
بـه نابـودی کننـد .هامنطـور کـه مـا به خـدا اعتماد میکنیم ،مـی توانیـم مطمنئ باشـیم که او
مـی توانـد مـا را در لحظـات دشـوار زندگـی حفـظ کنـد و مـا را در برابر همـ ٔه نابرابریهـا و بی
عدالتـی هـا محافظـت منایـد .و ایـن کلید راهنامی ما در انتخاب درسـت و مناسـب می باشـد،
در زمانـی کـه ایمان مـا بـا چالش هـا مواجه هسـت.
بـا نـگاه بـه دانیـال باب  ،۱برخـی از دروس مهم دربـار ٔه خدا را یاد می گیریـم )۱( :خداوند
تاریـخ را کنترل میکنـد )۲( .خـدا بـه مـا حکمـت مـی دهد کـه بتوانیـم کنرتل محیـط خصامنه
فرهنگ و جامعه خودمان را بدسـت بگیریم )۳( .خدا کسـانی که از طریق اعتقادات و شـیوه
زندگـی شـان بـه او اعتماد کنند محرتم می شمارد.
ایـن بـاب بـا اشـاره بـه ایـن مسـئله کـه « دانیـال تـا سـال اول شاهنشـاهی کـورش کبیر در
خدمـت دربـار بابـل بـود »(دانیـال  )۲۱ :۱بـه پایـان میرسـد .اشـاره بـه کـورش در اینجـا قابل
توجـه اسـت :ایـن نگاهـی از امیـد را در اثنـای دوران تبعیـد ایجـاد مـی کنـد .کـورش یکـی از
کسـانی اسـت کـه بوسـیله خدا انتخاب میشـود تـا قـوم او را آزاد کند و به آنها اجـازه بدهد تا
بـه اورشـلیم برگردنـد .اگرچـه بـاب با موضوع شکسـت و تبعید رشوع میشـود ،بـا یک نگاهی
از امیـد و بازگشـت بـه خانـه بـه پایان میرسـد .این خدای ماسـت :حتی در میان سـخت ترین
لحظـات زندگـی مـا ،او همیشـه پنجـره ای از امیـد را بـاز مـی کند تا بتوانیم شـکوه و شـادی را
ببینیـم کـه بعـد از درد و رنج اسـت.

     جمعه     

 ۲۰دی

اندیشـه ای فراتـر « :دانیـال و یارانش که در دوران جوانیشـان در بابـل بودند ،ظاهرا ً
بیشتر از یوسـف در اوان سـالهای جوانیـش در مصر خـوش طالع تـر و خوشـبخرت بودند؛ بهر
حـال آنهـا مواجـه بـا آزمایشهـای شـخصیتی بـا شـدت کمتر بودنـد .از نظـر مقایسـه سـادگی
خانه یهودیشـان ،این جوانان از طبقه سـلطنتی به بزرگرتین شـهر و به دربار بزرگرتین پادشـاه
آورده شـده بودنـد و بـرای خدمت ویژه به پادشـاه انتخاب شـده بودند .شـدت وسوسـه هایی
کـه آنهـا را در کاخ فاسـد و لوکـس شـاه احاطـه کـرده بـود ،زیاد بـود .و این واقعیـت ها وجود
داشـت :اینکـه آنهـا عبـادت کننـدگان یهوه ،اسـیران بابلـی بودند؛ اینکـه ظروف و وسـایل خانه
خـدا در معبـد خدایـان بابـل قـرار گرفته بـود؛ اینکه پادشـاه ارسائیل در دسـت خدایـان بابلیان
زندانـی بـود؛ ایـن چیزهـا افتخـار فاتحـان بـود تـا بـه عنـوان مـدرک آنهـا را ذکـر کننـد و ادعـا
کننـد کـه دیـن و آداب و رسـوم آنهـا نسـبت به دیـن و آداب و رسـوم یهودیان برتـری دارد .در
چنیـن رشایطـی کـه ارسائیـل به خاطر خروجـش از فرامین خـدا تحقیرهای زیـادی را برای خود
طلبیـد ،خداونـد بـه بابلیـان شـواهدی از برتـری خـود ،قدوسـیت احـکام خود و نتیجـه مطمنئ
اطاعـت را داد .و او ایـن شـهادت را داد کـه ایـن تنهـا می تواند به کسـانی داده شـود که هنوز
بـه وفـاداری خـود نسـبت بـه او متعهد مباننـد » .اِلن جـی وایت ،تعلیـم و تربیـت ،صفحه .۵۴
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سؤاالتی برای بحث
 .۱در کالس دربــار ٔه چالشــهای مختلــف فرهنگــی و اجتماعــی کــه شــما بــه عنــوان
مســیحیان در جامعــه خــود بــا آن روبــرو هســتید ،صحبــت کنیــد .آنهــا چــه هســتند
و کلیســا بــه عنــوان یــک مجموعــه چگونــه مــی توانــد بــا آنهــا برخــورد کنــد؟

 .2دربــاره اینکــه چقــدر دانیــال و یارانــش بــه راحتــی ایمــان خــود را بــه خطــر
انداختنــد فکــر کنیــد .باالخــره ،بابلیــان فاتحــان بودنــد ،و یهودیــان شکســت
خــوردگان بودنــد ،چــه « برهــان » بیشــتری نیــاز بــود تــا ثابــت شــود «خــدای »
بابلیــان بزرگتــر از خــدای اسـرائیل اســت ،تــا در نتیجــه دانیــال و همراهانــش ایــن
واقعیــت را قبــول کننــد؟ در ایــن مــورد ،چــه حقایــق مهــم کتــاب مقدســی توانســت
بــه آنهــا کمــک کنــد تــا بــا تکیــه بــر آنهــا در طــول آن دوران داوم بیاورنــد؟
 .3چـرا تعهــد و وفــاداری بســیار مهــم اســت ،نــه تنهــا بـرای خودمــان ،بلکــه بـرای
کســانی کــه ایمــان مــا گــواه شــخصیت خداونــد اســت یعنــی کســی کــه مــا او را
خدمــت میکنیــم؟
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داستانهای ایامنداران

 21دی

روشی بدیع برای بشارت — بشارت از
طریق کتاب داستان
توسط اندرو مک چسنی ،امور تبلیغی ادونتیست

از مردمی که در را به رویت می بندند دلرسدی؟
از ایـن نگرانـی کـه کتابـی کـه بارها توسـط پُسـت فرسـتاده شـده رس از سـطل
آشـغال درآورد؟
دانشـجوی دانشـگاه ،سـموئیل نومـان ،روشـی منحصر بـه فـرد در بـه اشتراک
گـذاری نوشـتجات ادونتیسـت هـای روز هفتـم در آملـان دارد  -و به نظر می رسـد
کـه دل هـا را بدسـت آورد .
سـموئیل ،بـه همـراه پـدر و پدربزرگش ،یک باجـه متحرک کتـاب را برای مراکز
شـهری و جشـنواره هـای سـاالنه شـهر مهیـا کـرد .بعـد یکـی از اعضـای خانـواده
کمـی دورتـر از باجـه ایسـتاده تـا کارتهای هدیـه را بـه عابرین بدهـد .عابرینی که
کارت هدیـه را مـی پذیرنـد بـه طـرف باجـه هدایت می شـوند تا کتابـی را به طور
رایـگان انتخـاب کننـد .نتیجـه :خانـواده فرصتـی مـی یابـد تـا با شـخص مـورد نظر
از نزدیـک آشـنا شـود ،و شـخصی کـه کتـاب را مـی گیرد متایل بیشتری بـه خواندن
کتـاب پیدا مـی کند.
سـموئیل ،کـه دانشـجوی  ۲۵سـاله اسـلوانیایی اسـت و در شـهر لِیپزیـگ درس
مـی خوانـد گفـت« :ما عکـس العملهایی را از طـرف مردمی که درفسـتیوال رشکت
مـی کننـد دریافـت کـرده ایـم .برخی آمـده می گویند :مـن این کتاب را سـال پیش
گرفتـم .کتـاب خوبـی بود و یکـی دیگر را مـی خواهم».
ایـده کارت هدیـه در مسـیری دایـره وار در آملـان قـرار گرفـت ،جائیکـه
٣۵۰۰۰عضـو کلیسـای ادونتیسـت بـا سـاخنت راهـی کـه در آن مـردم بـه شـدت
ِسـکوالر هشتادوسـه میلیونـی هسـتند دسـت و پنجـه نـرم کـرده انـد .برادربزرگتر
سـموئیل پروژه کتاب مشـابهی را در اردوی تابسـتانی ادونتیسـت در لهستان دیده
بـود .مـردم لهسـتانی نیـز به نوبـت این ایـده را از مـردم اکراین به ودیعـه گرفتند.
در هـر حـال ،خانـواده نومان این ایده را دوسـت داشـتند و رشوع کردنـد به آماده
سـازی یـک تریلـر بـه عنـوان غرفـه کتاب.
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از عالقه کسـانی که از غرفه بازدید می کردند پرس و جو می شـد و هزاران
عنـوان از کتابهـا همچـون «آرزوی اعصـار» و «نبرد عظیـم» ،و کتابهایـی راجـع به
سلامتی همچـون «سلامتی و شـادابی:رازی کـه زندگیتـان را دگرگـون خواهد کرد»
نوشـته مـارک فینلـی و پیرت لندلس را بررسـی مـی کردند.
سـموئیل گفـت کـه گفتگوهـا یک فرصتی برای شـاهد بـودن فراهم مـی مناید،
مخصوصـاً موقعـی کـه بازدید کننده کتابـی را انتخاب می کند و به ناچارمی پرسـد
کـه آیـا واقعـا رایگان اسـت یا نه.
سـموئیل جـواب مـی دهـد «مـی توانیـد کتـاب را بگیریـد .مبلغـش پیشـاپیش
پرداخـت شـده اسـت».
و بازدید کننده می پرسد« :چگونه؟»
سـموئیل پاسـخ مـی دهـد« :مثـل صلیـب اسـت ،عیسـی بهـا را پرداخـت کرده
اسـت .فقـط کافـی اسـت تـا آنـرا بپذیریـد .تنهـا بهایـی کـه بایسـتی بپردازیـد این
اسـت کـه وقتـی بـرای خواندنـش بگذاریـد .ایـن بهایـی اسـت کـه بایـد بپردازید».
او گفت که عکس العمل برای کتابها در ابعاد بزرگی مثبت بوده است.
پـدرش ،اسـتیفان ،یـک معلـم تاریخ دبیرسـتان را بیـاد می آورد کـه آنقدر کتاب
«نبرد عظیـم» را دوسـت داشـت کـه خواسـت تا نُـه کپی دیگـر را برای به اشتراک
گذاشتن بـا دانـش آموزانش بگیـرد .در زمانی دیگر ،یـک سیاسـتمدار اتحادیه اروپا
یـک کپـی از کتـاب نبرد عظیـم را گرفـت و آن کتـاب قطـور را یـک شـبه خوانـد.
روز بعـدش برگشـته و بـرای پسرش کـه گزارشـگر بـود یک نسـخه دیگـر از کپی را
درخواسـت منود.
سـموئیل ،سـمت چـپ تصویـر ،از هر گونه تعمیـد نا آگاه بود؛ امـا نگران نبود.
او گفـت« :مـن ایـن خدمـت را بسـان کاشتن دانـه ای درنظـر مـی گیـرم و فـردی
دیگـر آنـرا درو خواهـد کرد».
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  درس سوم  

از ارسار تا مکاشفه

 ۲۷ – ۲۱دی

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :دانیـال  ۱ :۲تا ۱۶؛ اعمال ۲۸ :۱۷؛ دانیال  ۱۷ :۲تـا ۴۹؛ مزامیر ۱۳۸؛
یوحنـا ۵ :۱۵؛ تثنیـه ۴ :۳۲؛ اول پطرس .۴ :۲
آیـه حفظـی « :دانیـال گفـت :متبارک بـاد نام خدا تـا ابداآلباد ،زیـرا حکمـت و توانایی از
آن اوسـت » (دانیال .)۲۰ :۲
در آبهـای اطـراف گرینلنـد تـوده های یخ شـناور در اندازه هـای مختلف وجـود دارند .گاهی
اوقـات تـوده هـای کوچـک یـخ در یـک جهـت حرکت می کننـد در حالـی که تکه هـای عظیمی
از آنهـا در جهـت دیگـر در جریـان هسـتند .آنچـه اتفاق می افتد این اسـت که باد های سـطحی
تکـه یـخ هایـی را کـه کوچکتر هسـتند هدایت مـی کننـد ،در حالی که تـوده های عظیـم یخ در
اثـر جریـان هـای عمیـق اقیانوس جابجا میشـوند .هنگامی که ما ظهور و سـقوط کشـورها را در
طـول تاریـخ مالحظـه می کنیم ،آنها مشـابه بررسـی بادهای سـطحی و جریان آب هـای اقیانوس
هسـتند .بادهـا معـرف متامـی چیزهایـی هسـتند کـه تغییـر پذیـر بـوده و غیـر قابل پیـش بینی
هسـتند ،درسـت همچـون اراده انسـان هسـتند .امـا حرکـت همزمان ایـن بادهای تند و شـدید،
ناگهـان بـه نیـروی دیگری تبدیل میشـوند که حتی قوی تر و بسـیار شـبیه جریان هـای اقیانوس
هسـتند .ایـن اقـدام برحـق خداونـد و اهـداف حکیامنـه و مقتدرانـه اوسـت .هامنطـور کـه الـن
جـی وایـت گفـت « :ماننـد سـتارگان کـه در مداری تعین شـده که بسـیار بزرگ اسـت در حرکت
هسـتند ،اهـداف خداونـد نـه شـتابند و نـه در تأخیـر » – آرزوی اعصار ،صفحـه  .۳۲گرچه ظهور
و سـقوط ملتهـا ،ایدئولـوژی هـا و احـزاب سیاسـی به نظر میرسـد کـه تنها با صالحدید انسـانی
اتفـاق مـی افتنـد ،امـا دانیـال بـاب  ۲نشـان مـی دهـد کـه در واقـع این خدای آسمان اسـت که
تاریـخ انسـانی را بـه پایـان رسـمی خود هدایـت می کند.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۸دی –  January 18آماده شوید.
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 ۲۲دی

حضور فراگیر خداوند
دانیـال بـاب  ۱ :۲تـا  ۱۶را بخوانیـد .عربانیـان بـا چه بحرانهایـی مواجه شـدند بخاطر رویایی
کـه خداوند به پادشـاه داد؟

رویاهـا در دنیـای باسـتان بسـیار جـدی در نظـر گرفته می شـدند .هنگامی که یـک رویا به
نظـر بدشـگون مـی رسـید ،اغلب نشـان می داد که یـک فاجعه در حـال وقوع اسـت .بنابراین،
قابـل درک اسـت کـه چـرا نبوکدنصر در مـورد رویایـش مضطرب می شـود .چیزها حتی بیشتر
شـوم بـه نظـر رسـید هنگامـی کـه او رویـا را بـه خاطـر نیـاورد .حکیمان بابلـی معتقـد بودند
کـه خدایـان مـی تواننـد تفسـیر رویاهـا را بیـان کننـد ،اما در مـورد این رویـا در کتـاب دانیال،
هیـچ کاری نیسـت کـه تعبیرکننـدگان خواب بتواننـد انجام دهند ،زیرا پادشـاه رویـا را فراموش
کـرده اسـت .اگـر محتـوای رویـا بـرای آنهـا بیـان میشـد ،آنهـا مـی توانسـتند تفسـیری را برای
خرسـند کـردن پادشـاه ارائه دهند .امـا در این موقعیت اسـتثنایی که تعبیرکننـدگان خواب منی
تواننـد بـه پادشـاه بگوینـد کـه رویا در مورد چیسـت ،مجبورند به این مسـئله اعتراف کنند که
« چیـزی را کـه پادشـاه خواسـته ،بـه قـدری دشـوار اسـت کـه هیچکس منـی توانـد آن را انجام
دهـد ،مگـر خدایانـی کـه برروی زمیـن زندگی منی کننـد » (دانیـال .)۱۱ :۲
بـا از بیـن رفتن امیدهـا پادشـاه فرمـان مـی دهـد کـه متـام حکیمان بابـل را هلاک کنند.
چنیـن قسـاوت و بیرحمـی در جهـان باسـتان بی سـابقه بـود .منابـع تاریخی ادعا مـی کنند که
بـه دلیـل توطئـه ای ،داریـوش اول ،متـام مجرمیـن را اعـدام کـرد ،و خشایارشـا مهندسـانی را که
پـل فـرو ریختـه ای را سـاخته بودنـد به مرگ محکـوم کرد .هنگامـی که نبوکدنصر فرمان خود
را صـادر مـی کنـد ،دانیـال و همراهانـش تـازه دوران آمـوزش خود را بـه پایان رسـانده بودند و
در هیئـت کارشناسـان پادشـاه پذیرفتـه شـده بودنـد .بـه همیـن دلیـل ،حکم مرگ صادر شـده
توسـط پادشـاه شـامل حـال آنـان نیـز میشـد .در حقیقـت ،زبـان اصلـی نشـان مـی دهـد کـه
حکـم اعـدام بالفاصلـه رشوع بـه اجـرا میشـود و دانیـال و یارانـش نفـرات بعـدی خواهند بود
کـه اعـدام خواهنـد شـد .امـا دانیـال ،بـا « حکمـت و بصیـرت » (دانیـال  ،)۱۴ :۲نـزد اریـوک،
م�ردی ک�ه مسـئول اجرـای فرم�ان اع�دام ب�ود رفت .رسانجـام دانیـال به منظـور حـل راز و رمز
رویـا از خـود شـخص پادشـاه درخواسـت زمـان کرد .جالب توجه اسـت ،بـا اینکه پادشـاه تعبیر
کننـدگان خـواب را متهـم کـرد کـه تالش دارنـد برای خـود « وقت » بخرنـد ،او فورا ً درخواسـت
« زمـان » دانیـال بـرای دادن « وقـت » بـه او را قبـول کـرد .دانیـال قطعـاً بـا تعبیـر کننـدگان
خـواب در مـورد اینکـه هیـچ بشری منـی توانـد رمـز و راز چنیـن رویایـی را تعبیر کنـد ،موافق
بـود امـا همچنیـن نبـی مـی دانـد که چه کسـی می تواند مفهـوم و تفسـیر رویا را بـر مال کند.
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دانشـمندان الهیـات دربـار ٔه « حضـور خداونـد در مخلـوق » مـی گویند ،کـه با وجود
ایـن کـه بشـر از آفریـده های دیگر متمایـز و برتر ات ،به همین خاطـر خدا همچنان
مـی توانـد بـه او نزدیـک نزدیک باشـد .ایـن واقعیت کـه او به نبوکدنصر پادشـاه این
رویـا رامـی دهـد ،چـه چیـزی را فقـط دربـاره اینکـه چگونـه خـدا مـی توانـد در مـا
باشـد ،بـه مـا یاد میدهـد؟ (نگاه کنیـد به اعمـال .)۲۸ :۱۷

     دوشنبه     

 ۲۳دی

دعا
دانیـال بالفاصلـه سـه نفـر از دوسـتانش را برای جلسـه دعا خبر می کند ،بـرای آنان توضیح
مـی دهـد کـه اگـر خـدا رویـای پادشـاه را تعبیـر و برملا نکنـد ،آنهـا اعـدام خواهنـد شـد .هر
زمـان کـه مـا بـا یـک مشـکل بـزرگ مواجـه هسـتیم ،بایـد همچنیـن بدانیم کـه خداونـد ما به
انـدازه کافـی بـزرگ و قـادر اسـت کـه حتـی چالشـها و مشـکالت غیر قابـل حل را حـل کند.


دانیال باب  ۱۷ :۲تا  ۲۳را بخوانید .دو نوع دعایی که در اینجا دعا وجود دارند چه هستند؟

دو نـوع دعـا در ایـن بـاب ذکـر شـده انـد .اولیـن دعـا ،دعایی اسـت کـه دانیـال از خداوند
مـی خواهـد کـه مفهوم رویا و تفسـیرش را روشـن سـازد (دانیـال  ۱۷ :۲تا  .)۱۹کلمات این دعا
داده نشـده اسـت ،امـا بـه ما گفته میشـود که دانیـال و دوسـتانش « دربارۀ ایـن راز از خدای
آسمانها طلـب رحمـت مـی کننـد ،مبـادا دانیـال و دوسـتانش نیز با دیگـر حکیمان بابِل هالک
شـوند » (دانیـال  .)۱۸ :۲هامنطـور کـه آنهـا دعـا مـی کننـد ،خدا به درخواسـت آنها پاسـخ می
دهد و مفهوم و تفسـیر رویای پادشـاه را برمال می سـازد .ما می توانیم اطمینان خاطر داشـته
باشـیم کـه هـر زمـان در پـی « مطالبـه رحمـت هـای خدای آسمانها » باشـیم ،دعاهـای ما از
طـرف او شـنیده خواهـد شـد ،حتـی اگـر در حـد شـیو ٔه دراماتیکـی ماننـد آنچـه کـه در اینجـا
دیدیـم نباشـد ،بـا اینحـال خـدای دانیـال ،خدای ما نیز اسـت.
در پاس�خ ،خداون�د درخواس�ت ه�ای آن�ان را اجاب�ت می کند ،دانیـال و دوسـتانش با دعای
شـکرگزاری و سـتایش در ایمان شـکوفا مـی شـوند .آنهـا خدا را برای رسچشـمه خـرد و حکمت
بـودن و کنترل تاریـخ طبیعـی و سیاسـی جهـان سـتایش مـی کننـد .در اینجـا یـک درس مهـم
وجـود دارد کـه مـی توانیـم یـاد بگیریـم .هامنطور که مـا برای خیلـی چیزها دعا و درخواسـت
میکنیم ،چند وقت یکبار خدا را برای جواب دادن به دعاهایامن ،سـتایش و از او سپاسـگزاری
میکنیـم؟ تجربـه مسـیح بـا ده جذامـی ،تصویری مناسـب از ناشـکری و ناسپاسـی انسـان را به
مـا نشـان مـی دهـد .از ده نفـر شـفا یافتـه تنهـا یـک نفر برگشـت « تـا خـدا را سـپاس گوید »
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(لوقـا  .)۱۸ :۱۷واکنـش دانیـال نـه تنهـا بـه مـا اهمیـت شـکرگزاری و پرسـتش را یـادآوری مـی
کنـد ،بلکـه همچنیـن ،بـرای مـا ذات خداونـدی را کـه بـه درگاه او دعـا میکنیـم را آشـکار می
سـازد .هنگامـی کـه مـا بـه درگاه او دعـا میکنیـم ،مـی توانیـم بـه او اعتماد کنیم کـه او آنچه
را کـه بـه نفـع و خیریـت ماسـت بـرای ما انجـام خواهد داد و بدیـن ترتیب ما باید همیشـه او
را سـتایش و از او تقدیـر بـه عمـل آوریم.

مزمــور  ۱۳۸را بخوانیــد .چــه چیــزی را مــی توانیــد از ایــن دعــای شــکرگزاری درک
کنیــد کــه مــی توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا یــاد بگیریــد کــه بــدون توجــه بــه
شــرایط خودتــان ،خداونــد را شــکر کنیــد و از او سپاســگزار باشــید؟

     سه شنبه     

 ۲۴دی

متثال ،بخش اول
دانیـال بـاب  ۲۴ :۲تـا  ۳۰را بخوانیـد .دانیـال از اهمیـت چـه چیـزی سـخن مـی گویـد کـه
بایدهمیشـه بـه خاطـر داشـته باشـیم؟ (بـه یوحنـا  ۵ :۱۵مراجعـه کنیـد)

خداونـد در پاسـخ بـه دعـا ،مفهـوم رویـا و تفسـیرش را آشـکار مـی سـازد .و دانیـال بـدون
تأمل به پادشـاه میگوید که راه حل تفسـیر رازها از سـوی « خدای آسمان » اسـت .همچنین
دانیـال قبـل از گـزارش تعبیـر رویـا و تفسـیر آن ،افـکار بیـان نشـده و نگرانـی هـای پادشـاه ،و
علـت بـی خوابـی هـای اخیـر او در بستر خـواب را ذکر می کنـد .ایـن اطالعات ضمنـی اعتبار
ایـن پیغـام را بیشتر تائیـد مـی کنـد ،زیـرا که ایـن چنیـن اطالعاتی برای شـناخت پادشـاه فقط
از طریـق قـدرت مـاوراء طبیعی به دانیال رسـیده اسـت .امـا هامنطور که دانیـال نتیجه گزارش
خـود ،تعبیـر رویـا و تفسـیر آن را داد او خطـر دیگـری را بـرای خـود ایجـاد کرد ،زیـرا که خود
رویـا لزومـاً خبر خوبی بـرای نبوکدنصر نبود.


دانیال باب  ۳۱ :۲تا  ۴۹را بخوانید .چه چیزی را رویا درباره رسنوشت پادشاهی نبوکدنرص میگوید؟
رویـا شـامل متثـال بـا شـکوهی کـه « رس آن از طلای خالـص سـاخته شـده بـود و سـینه و
بازوهایـش از نقـره ،شـکم و رانهایـش از برنـز ،سـاقهای او از آهـن و پاهایـش قسـمتی از آهن
و قسـمتی از گِل بـود »(دانیـال  .)۳۳ ،۳۲ :۲در نهایـت یـک سـنگ « پاهـای آهنـی و گِلـی
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آن مجسـمه را درهـم شکسـت »(دانیـال  ،)۳۴ :۲و کل سـاختار متثـال نابـود شـد و پراکنـده
شـد ،هامننـد پراکنـده شـدن کاه بوسـیله بـاد .دانیـال توضیـح مـی دهـد کـه فلـزات مختلـف
نشـانگر پادشـاهی هـای پـی در پـی هسـتند کـه در طـول تاریـخ جایگزیـن یکدیگر میشـوند.
بـرای نبوکدنصر پیـام روشـن اسـت :بابـل ،بـا همـ ٔه قـدرت و شـکوهش از بین خواهـد رفت و
پادشـاهی دیگـری جایگزیـن آن خواهد شـد ،و پادشـاهی های دیگر به دنبـال آن خواهند آمد،
تـا زمانـی کـه پادشـاهی بـا ماهیـت کامالً متفـاوت جایگزیـن هم ٔه آنها بشـود :پادشـاهی ابدی
خداونـد کـه بـرای همیشـه ادامـه خواهـد یافت.

بــه چگونگــی عبــور گــذرا و موقتــی بــودن همــهٔ چیزهــای انســانی نــگاه کنیــد .چــه
چیــزی را ایــن حقیقــت بایــد بــه مــا دربــاره امیــد بــزرگ مــا در عیســی مســیح و تنهــا
در مســیح ،یــاد بدهــد؟ (یوحنــا  ،۵۴ :۶دوم قرنتیــان .)۱۸ :۴

     چهارشنبه     

 ۲۵دی

بخش دوم متثال


دوبـاره خـواب و تعبیـر آن را (دانیـال  ۳۱ :۲تـا  )۴۹بخوانیـد .ایـن چـه چیـزی را به مـا دربار ٔه
پیـش بینـی خداونـد از تاریـخ جهان ،مـی آموزد؟

نبـوت بیـان شـده از طریـق رویـای نبوکدنصر ،یـک طـرح کلـی نبوی را بـه عنـوان معیاری
بـرای رسـیدن بـه نبوتهـای دقیـق تـر دانیـال در بـاب هـای  ۸ ،۷و  ۱۱ارائه می دهـد .همچنین
دانیـال بـاب  ۲نبـوت مشروط نیسـت .ایـن پیشـگویی زمان آخر اسـت :یـک پیش بینـی دقیق
از آنچـه کـه خـدا از قبـل در نظـر گرفتـه اسـت و در واقع در آینـده به وقوع خواهد پیوسـت.
 .۱رس طالیـی ،منـاد بابـل اسـت ( ۵۳۹ – ۶۲۶ق.م .).در واقـع ،هیـچ فلـزی بهتر از طلا منی
توانـد قـدرت و ثـروت امپراتـوری بابـل را نشـان دهـد .کتـاب مقـدس آن را « شـهر طالیـی »
(اشـعیا  )۴ :۱۴مـی نامـد ،و « یـک جـام زریـن » ( ارمیـا ۷ :۵۱؛ را بـا مکاشـفه  ۱۶ :۱۸مقایسـه
کنیـد) .هـرودوت مـورخ باسـتان گـزارش مـی دهـد کـه فراوانـی طلا ،زینـت بخش شـهر بود.
 .۲سـینه و بازوهایـش از جنـس نقـره ،سـمبل مـاد – فـارس بـود ( ۳۳۱ – ۵۳۹ق .م).
هامنطـور کـه نقـره کمتر از طال ارزش دارد ،امپراتـوری ماد – فارس هم هرگز شـکوه و عظمت
امپراتـوری بابـل را بدسـت نیـاورد .علاوه برایـن ،نقره همچنین یک مناد مناسـب برای پارسـیان
بـود چراکـه در سیسـتم مالیاتـی خـود از فلـز نقـره اسـتفاده میکردند.
 .۳شـکم و ران هـا از فلـز برنـز ،سـمبل یونـان بـود ( ۱۶۸ – ۳۳۱ق .م .).حزقیـال ۱۳ :۲۷
یونانـی هـا را بـه عنـوان معاملـه گـران ظـروف برنـزی معرفـی میکند .رسبـازان یونانـی بخاطر
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زره هـای برنزیشـان مـورد توجـه بودنـد .کاله ،سـپر ،ارابه های جنگـی آنها همـه از جنس برنج
سـاخته شـده بـود .هـرودوت بـه مـا میگویـد کـه سـامتیکوس اول از مصر در تهاجـم دزدان
دریایـی یونانـی شـاهد تحقـق ایـن پیشـگویی بـود کـه مـردان برنـزی از دریا مـی ِآیند.
 .۴پاهـای آهنیـن بـه درسـتی منایانگـر روم اسـت( ۱۶۸ق.م ۴۷۶ -.ب.م .).هامنطـور کـه
دانیـال رشح مـی دهـد ،آهـن نشـان دهنـد ٔه قـدرت خـرد کنندگـی امپراتـوری روم بـود ،کـه
طوالنـی تـر از هـر پادشـاهی قبلـی حکومـت کـرد .آهـن یـک فلـز عالی بـود که سـمبل و مناد
ایـن امپراطـوری باشـد.
 .۵پاهـا بخشـی از آهـن و بخشـی از خـاک رس ،منـاد کشـورهای اروپایـی منقسـم شـده
هسـتند .مخلـوط آهـن و خـاک رس تصویری مناسـب از آنچه بعـد از فروپاشـی امپراتوری روم
اتفـاق افتـاده میباشـد .اگرچـه تالشهـای بسـیاری بـرای یکپارچگـی کشـورهای اروپایی صورت
گرفتـه اسـت ،اعـم از ازدواج بیـن خانواده های سـلطنتی ولی تـا زمان حـارض در اتحادیه اروپا،
اختلاف و جدایـی وجود داشـته اسـت و طبـق این نبوت تا زمانی که پادشـاهی ابـدی خداوند
برقـرار شـود ،ایـن اختلاف و جدایـی باقی خواهـد ماند.

     پنجشنبه     

 ۲۶دی

سنگ
دانیـال بـاب  ۴۵ ،۴۴ ،۳۵ ،۳۴ :۲را بخوانیـد .ایـن آیـات چـه چیـزی را دربـار ٔه رسنوشـت نهایی
جهـان به مـا مـی آموزند؟

مترکـز رویـا بـر روی این اسـت کـه در « روزهـای آخر » (دانیـال  )۲۸ :۲چـه اتفاقی خواهد
افتـاد .هامنطـور کـه ممکـن اسـت ،پادشـاهی هـای فلـز (وخـاک) قدرمتنـد و ثرومتنـد بـوده
باشـند ،آنهـا چیـزی جـز مقدمـه ای بـرای اسـتقرار پادشـاهی سـنگ نبودنـد .در حالـی کـه تـا
حـدودی فلـزات و خاک رس محصوالت تولیدی توسـط انسـان میتوانند باشـند ،در رویا سـنگ
بـدون ملـس دسـت انسـان می آیـد .به عبـارت دیگر ،اگرچه هریک از پادشـاهی هـای قبلی در
نهایـت بـه پایـان مـی رسـند ،پادشـاهی که توسـط سـنگ نشـان داده میشـود برای همیشـه پا
بـر جـا خواهـد مانـد و ابدی اسـت .پس اسـتعاره سـنگ ،اغلب مناد خداوند اسـت (بـرای مثال
تثنیه  ،۴ :۳۲اول سـموئیل  ،۲ :۲مزمور  ،)۳۱ :۱۸همچنین سـنگ ممکن اسـت مناد مسـیح باشـد
(مزمور ۲۲ :۱۱۸؛ اول پطرس  .)۷ ،۴ :۲بنابراین ،هیچ چیزی مناسـب تر از شـکل سـنگ نیسـت
کـه منـادی از برقـراری پادشـاهی ابدی خدا باشـد.
برخــی اســتدالل مــی کننــد کــه پادشــاهی ســنگ در طــول خدمــت زمینــی مســیح تاســیس
شــده اســت و اینکــه نــر و تبلیــغ انجیــل بــه عنــوان عالمــت آن اســت کــه پادشــاهی خداونــد
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بــر کل جهــان مســلط شــده اســت .بــا ایــن وجــود پادشــاهی ســنگ تنهــا بعــد از ســقوط چهــار
پادشــاهی اصلــی و رســیدن تاریــخ بــر بــه دوران پادشــاهی هــای جــدا شــده کــه بوســیله پــا
و انگشــتان آن در متثــال نشــان داده شــده ،برقـرار خواهــد شــد .ایــن واقعیــت منــی توانــد در
طــول قــرن اول تحقــق یافتــه باشــد ،زیـرا کــه رســالت زمینــی مســیح در دوران حکومــت روم،
پادشــاهی چهــارم بوقــوع پیوســت.
امـا سـنگ بـه کـوه برخـورد می کنـد .به این معناسـت که « آن سـنگ آن قدر بـزرگ گردید
کـه رسارس روی زمیـن را پوشـانید »(دانیـال  .)۳۵ :۲کـوه ایـن چنینـی ،کـوه صیهـون جایـی که
معب�د در آن ق�رار داش�ت را ب�ه یـاد م�ی آورد ،ک�ه مع�رف پادش�اهی واقعیـ و منس�جم زمینی
خداونـد در زمانهـای عهـد کهـن مـی باشـد .جالـب اسـت که سـنگ جدا شـده از کـوه ،خودش
تبدیـل بـه کوهـی میشـود .ایـن کـوه که بر اسـاس متن در حال حارض وجـود دارد ،بـه احتامل
زیـاد بـه صهیـون آسمانی ،قدس آسمانی اشـاره می کنـد ،به همین دلیل مسـیح بـرای برقراری
پادشـاهی ابـدی خـود خواهـد آمـد .و در اورشـلیم از آسمان فـرود خواهـد آمد (مکاشـفه :۲۱
 ،)۵ :۲۲ – ۱ایـن پادشـاهی در نهایـت تحقـق پیـدا خواهـد کرد.

تاکنــون ،پیــش بینــی دانیــال بــاب  ۲در مــورد تمــام پادشــاهی هــا درســت بــوده
اســت .پــس ،آیــا منطقــی و عقالنــی نیســت کــه بــه نبــوت آن در مــورد آمــدن
پادشــاهی نهایــی ،پادشــاهی خداونــد اعتمــاد کــرد؟ چـرا اینقــدر غیــر منطقــی اســت
کــه نبــوت را بــاور نکنیــم؟

     جمعه     

 ۲۷دی

تفکـری فراتـر :بـا توجه بـه متثا ِل ذکر شـده در باب  ۲کتـاب دانیال مـی آموزیم که آن
مجسـمه از طلا و نقره سـاخته شـده اسـت که فلزاتی هسـتند که بـه توانایی اقتصـادی مرتبط
هسـتند .متثال همچنین از آهن و برنز سـاخته شـده اسـت که از آنها در سـاخنت ابزار و سلاح
و ظـروف سـفالی اسـتفاده میشـوند ،کـه در دنیای باسـتان برای اهـداف ادبـی و داخلی مورد
اسـتفاده قـرار مـی گرفـت .بنابرایـن ،ایـن متثـال تصویـری واضح از برشیـت و دسـتاوردهای آن
را ارائـه مـی دهـد .مطلـوب تریـن ترشیـح بخـش هـای متفـاوت متثـال ،توالـی پادشـاهی های
جهـان و جدایـی نهایـی کـه در روزهـای آخـر تاریخ بشر غالب خواهد شـد را نشـان می دهد.
بـا ایـن حـال ،سـنگ بـه طور مشـخص بـه عنوان چیـزی که با « دسـت انسـان »(دانیـال )۴۵: ۲
سـاخته نشـده اسـت ،یـک یـادآور قدرمتنـد از آمـدن پایانـی شـگفت انگیـز اسـت کـه بـه ایـن
جهـان موقـت و متـام دسـتاوردهای انسـانی آن خامتـه می دهد.
اگرچـه « از دیـدگاه انسـانی ممکـن اسـت تاریـخ بشری یـک آشـفتگی متضـاد از نیـرو هـا
و نیروهـای متقابـل باشـد……… .دانیـال بـه مـا اطمینـان مـی دهـد کـه در پـس همـ ٔه اینها
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خداونـد اسـت ،بـه پاییـن بـر آن نـگاه مـی کنـد و آن را در رسـیدن بـه آنچـه کـه او آن را
بهرتیـن مـی دانـد ،هدایـت میکنـد » .ویلیام ح .شـیا ،دانیال :راهنمای خواننده ( نَ پـا ،آیداهو:
انتشـارات پاسـفیک ،)۲۰۰۵ ،صفحـه .۹۸

سؤاالتی برای بحث
 .۱خــوب اســت بدانیــم کــه در میــان همــهٔ آشــفتگی هــا و رنــج هــای ایــن

جهــان ،خــدا در نهایــت کنتــرل آن را بــه عهــده دارد و همــه چیــز بــا شــکوه
بــه پایــان خواهــد رســید .تــا آن زمــان ،نقــش مــا در تــاش بــرای انجــام همــه
خوبیهــا کــه مــی توانــد کمکــی بــه کاهــش رنجهــای ایــن جهــان ســقوط کــرده
بکنــد ،چیســت؟

 .۲چگونــه همــکاری نزدیــک و ظاهـراً وفاودارانــه دانیــال و اســیران را بــا رهبــر بــت
پرســت کــه آســیب زیــادی بــه قــوم خــود دانیــال رســاند را توضیــح مــی دهیــم؟

 .3همانطــور کــه مشــاهده کردیــم ،برخــی اســتدالل دارنــد کــه ســنگی کــه بــدون
برخــورد دســت انســان از کــوه جــدا شــد ،اشــاره بــه گســترش و تبلیــغ انجیــل در
جهــان اســت .ایــن بــه چنــد دلیــل نمــی توانــد درســت باشــد ،از جملــه آنچــه کــه
در دانیــال بــاب  ۳۵ :۲میگویــد ،کــه ســنگ ملــت هــای قبلــی را در هــم خواهــد
کوبیــد بطوریکــه « بــاد آنــان را ماننــد گــرد و غبــار هنــگام خرمــن کوبــی پراکنــده
نمــود کــه دیگــر اثــری از آن بــر جــای نمانــد » .ایــن اتفــاق بعــد از صلیــب رخ نــداد.
عــاوه برایــن ،برخــی از تــاش هــا ب ـرای شناســاندن کلیســا بــه عنــوان پادشــاهی
ســنگ شکســت خــورده اســت ،توجــه کنیــد کــه پادشــاهی ســنگ جایگزیــن تمــام
اشــکال دیگــر حکومــت هــای انســانی میشــود .ایــن پادشــاهی اســت کــه تمــام
جهــان را در بــر میگیــرد .بنابرایــن ،فقــط آمــدن دوبــاره مســیح مــی توانــد ایــن
فراینــد را در رســیدن بــه نقطــه اوج ایــن رویــای نبــوی تکمیــل کنــد .چ ـرا ،پــس،
آمــدن دوبــاره مســیح تنهــا تفســیر معقــول از آنچــه اســت کــه ســنگ در پایــان زمــان
انجــام خواهــد داد؟
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داستانهای ایامنداران

 28دی

کتابی که در آتش نسوخت

توسط اندرو مک چسنی ،امور تبلیغی ادونتیست

یــک دانشــجوی اهــل نیجریــه اموالــش را در زبانــه هــای قرمزرنــگ آتــش از
دســت داد کــه گرمــای آتــش ســوزی بــه حــدی بــود کــه حتــی لولــه هــای آهنــی
آپارمتانــش تــاب گرمــا را نیــاورده و ذوب شــده بودنــد؛ امــا او وقتــی دیــد کــه تنهــا
یــک چیــز صدمــه ندیــده اســت شــگفت زده شــد — یــک کپــی از کتــاب الــن جــی
وایــت «امیــد بــزرگ».
او ،کـه اسـمش اوالییـد اولوواتوبـی ایگبینیِمـی اسـت ،رسیعاً کتـاب را خواند و
رساسـیمه بـه سـمت کلیسـای محلـی ادونتیسـت روز هفتم رفـت ،که اعضـای این
کلیسـا آن کتـاب را داده بودنـد کـه در ژانـره ادبی بشـارتی سـبت بـود .ایگبینیمی
بـه اعضـای شـگفت زده کلیسـا در حالـی کـه کپـی سـامل «امیـد بـزرگ» کـه یـک
نسـخه مختصر ۱۱فصلـی کتـاب «نبرد عظیـم» را دردسـتش گرفته بـود گفت":این
کتـاب عالیـه ،محرشه!"
او اضافـه کـرد« :ایـن نـوع از کتـاب را تـا حـاال ندیـده ام .معجزه ای کـه اتفاق
افتـاد مجبـورم کـرد تـا کل کتـاب را خوانده و متـام کنم».
یکـی از اعضـای کلیسـا کتـاب را بـه ایگبینیمـی  ٣۰سـاله داد کـه در شـهر ادِ،
شـهری واقـع در تقریبـا ۱٣۵مایلی(۲۲۰کیلومتری) شمال رشقـی پایتخـت کشـور
نیجریـه ،الگـوس بـود .اعضـای کلیسـاکه در تعـاون بـا امـور تبلیغـی و بشـارتی
کلیسـای جهانـی بـه شـهرها به جهـت توزیع یک بیلیون نسـخه کتاب در شـهرهای
دنیـا یـاری مـی رسـانند— هـزاران نسـخه از کتـاب «امیـد بـزرگ» را در رستـارس
اسـتان اوسـون نیجریـه هر سـه مـاه یکبار توزیـع می کننـد که روز سـبت ویژه ای
بـه عنـوان «روز امیـد بـزرگ» بـرای ایـن منظـور در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
امـا ایگبینیمی ،دانشـجوی موسسـه آموزش عالـی بنام پلی تکنیـک فدرال واقع
در شـهر اِد  ،بعدها در سپتامربسـال  ۲۰۱۸به مسـافرترفت در حالی که کتاب را در
یکـی از اتاقهـای آپارمتانـش رهـا کـرد .وقتی او برگشـت ،دیـد که خانه آتـش گرفته
اسـت .کتابهـای مدرسـه اش ،مبلهـا و رختخوابش از بیـن رفته بود.
آ ِدبومی گفت« :حتی آهن نیز ذوب شده بود».
32

علـت آتش سـوزی رسیعاً یافت نشـد .امـا ایگبینیمی که در البالی خاکسترهای
باقیامنـده پرسـه مـی زد کتاب «امید بـزرگ» را یافت .آن روز او مشـتاقانه کتاب را
خوانـده و متـام کـرد؛ کـه از تاریـخ و نبـوت اسـتفاده کـرده و هرج و مـرج واقع در
جهـان امـروزی را بـه طورمنطقـی بازگو می کند .سـپس او به کلیسـای ادونتیسـت
رفتـه و در آنجـا شـهادت خـود را بیـان کـرد .او بـر اسـاس گفتـه هـای آ ِدبومـی
اظهارکـرد« :شما در مـورد کتابـی کـه بـه اشتراک مـی گذاریـد چیـزی منـی دانیـد.
قـدرت خـدا درآن نهفته اسـت».
ایگبینیمی ،در تصویر ،دربرابر جامعت زانو زده و خدا را ستایش می کند.
مـردم ایالـت اوسـون در نیجریـه را
داسـتان ،قلبهـا را ملـس مـی کنـد و ایمان ِ
افزایـش مـی دهـد.
اونـا ئوالپـو کـه یـک شـبان بازنشسـته و دبیـر اجرائـی سـابق منطقـه آفریقـای
غربـی -مرکـزی اسـت و محدودیت خدمتی اش شـامل نیجریه نیز می شـود گفت:
«مـن ایـن را شـنیده ام کـه کتـاب مقـدس در آتـش نسـوخته؛ امـا هرگـز ایـن را
نشـنیده بـودم کـه دیگـر کتابها در آتش نسـوخته باشـند» .او در شـهر اینیسـا واقع
در ایالـت اوسـون زندگـی مـی کنـد« .ایـن معجزه عشـق و عالقـه ام را بـرای کتاب
هـای روح نبـوت افزایـش داد».
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  درس چهارم  

 ۲۸دی –  ۴بهمن

از کوره آتش تا رفنت به کاخ

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :دانیـال باب ۳؛ مکاشـفه باب  ۱۱ :۱۳تـا ۱۸؛ خروج بـاب  ۳ :۲۰تا ۶؛
تثنیـه بـاب ۴ :۶؛ اول قرنتیـان بـاب  ۱۲ :۱۵تـا ۲۶؛ عربانیان باب .۱۱

آیـه حفظـی « :ا ّمـا خدایـی کـه مـا او را پرسـتش میکنیـم ،قـادر اسـت کـه مـا را از کـور ٔه
آتـش و از دسـت تـو نجـات دهـد کـه نجـات هـم خواهـد داد » (دانیـال .)۱۷ :۳

« بدیـن ترتیـب ،ایـن جوانـان کـه آکنـده از روح القـدس شـده بودنـد ،ایمان خـود را بـه
همـ ٔه قـوم هـا اعلام کردنـد ،مبنـی بـر اینکه ،کسـی را که آنـان می پرسـتند تنها خـدای زنده و
راسـتین اسـت .ایـن جلـوه و بـروز ایامن ،شـیواترین شـیوه از معرفی اصـول اعتقـادی آنان بود.
خادمـان خداونـد بخاطـر ایـن کـه بت پرسـتان را بـا قـدرت و عظمت خـدای زنده تحـت تاثیر
ق�رار دهندـ ،بایس�تی حرم�ت خوی�ش را ب�ه خداوند آش�کار س�ازند .آنها باید آشـکار مـی کردند
کـه او تنهـا هـدف و مقصـود عبـادت آنهاسـت  ،و اینکه هیچ مالحظـه ای نباید صـورت پذیرد،
نـه حتـی بـرای حفـظ جـان  ،نبایـد بتواند آنهـا را اغوا و وادار به بت پرسـتی کـرده و یا حد اقل
رجحانـی بـه بت پرسـتی بدهد.
اینهـا ،درس هایـی هدایـت کننـده و حیاتـی بـرای بردبـاری مـا با آنچـه که در ایـن روزهای
آخـر تجربـه میکنیـم ،هسـتند » (اِلـن جـی وایـت ،در جایگاهـای آسمانی ،صفحـه  .)۱۴۹در
حالـی کـه بـه علـت مسـئله عبادت تهدیـد مرگ وجـود دارد ،ممکن اسـت از نظر برخـی ،آنچه
کتـاب مقـدس دربـار ٔه پایـان زمـان آشـکار کرده ،چیـزی غیـر علمـی و خرافاتی باشـد ،هنگامی
کـه جهـان بـه شـدت « پیرشفتـه اسـت » ،اما چیزی شـبیه بـه آن اتفاقات و حـوادث در مقیاس
جهانـی اتفـاق خواهـد افتـاد .بنابراین از مطالعه این داسـتان ،ما متوجه موضوعاتی می شـویم
کـه براسـاس کتـاب مقدس ،ایامنـداران بـا آن مواجه خواهند شـد.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۵بهمن –  January 25آماده شوید.
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 ۲۹دی

متثال طالیی


دانیال باب  ۱ :۳تا  ۷را بخوانید .چه چیزی مشوق احتاملی پادشاه برای ساخنت این مجسمه بود؟

مـدت زمانـی بیـن دیدن رویا و سـاخنت مجسـمه سـپری شـد .با وجـود این به نظر میرسـد
کـه پادشـاه دیگـر منـی توانـد رویـا و ایـن واقعیـت را فرامـوش کنـد کـه حکومت بابـلِ محکوم
اسـت جـای خـود را بـه قدرتهـای دیگری بدهد .پادشـاه راضی نیسـت که رس مجسـمه فقط از
طلا باشـد ،بلکـه می خواهد پادشـاهیش توسـط یک مجسـمه کامـل از طال به منظور رسـاندن
ایـن پیـام بـه افـرادش کـه پادشـاهی او در طول تاریـخ پایدار خواهد ماند ،نشـان داده شـود.
ایـن طـرز برخـورد متکربانـه ،بـه سـازندگان بـرج بابل یـادآوری می کنـد که با غـرور و تکرب
خـود تلاش میکردنـد تـا خدا را بـه چالش بکشـند .در اینجا غـرور و گسـتاخی نبوکدنرص کمرت
از آنـان نیسـت .او بـه عنـوان حاکـم بـرای سـاخنت بابـل کارهـای بسـیاری را انجـام داده بـود و
حـاال منـی توانـد بـا ایـن نظریه کـه پادشـاهی او در نهایت بـه پایـان خواهد رسـید زندگی کند.
بنابرایـن در تلاش بـرای تعالـی و متجیـد خـود  ،او متثـال را بـرای برافـرازی قدرتـش و در نتیجه
ارزیابـی وفـاداری کسـانی کـه زیـر سـلطه اش بودنـد ،سـاخت .اگرچـه ممکـن اسـت روشـن و
مشـخص نباشـد کـه متثـال بـه منظور نشـان دادن پادشـاهی و یـا خدایی او سـاخته شـده بود،
مـا بایـد در نظـر داشـته باشـیم کـه در دوران باسـتان خطوطی که سیاسـت را از دیـن جدا می
کردنـد اغلـب مبهـم بودند ،اگـر احتماال آنها وجود داشـتند.
مـا بایـد همچنیـن بـه یـاد داشـته باشـیم کـه نبوکدنصر دارای دو فرصـت بـرای آشـنایی با
خـدای حقیقـی بـود .اول ،او جوانـان یهـودی را امتحـان کـرد و فهمید کـه آنها ده برابر نسـبت
بـه دیگـر حکیمان بابـل داناتـر هسـتند .سـپس ،بعـد از آنکـه متـام حکیمان دیگـر نتوانسـتند
رویـای او را بـه یـاد او بیاورنـد ،دانیال توانسـت افـکار ذهن او ،رویای او و تعبیـر آن را برای او
بیـان کنـد .در نهایـت ،پادشـاه برتری خـدای دانیال را تصدیـق و اعرتاف کرد .اما بطور شـگفت
آوری ،درسهـای الهـی پیشـین کافـی بـرای مانـع شـدن نبوکدنصر از بازگشـت بـه بت پرسـتی
رش گناهـکار مانع و مخالف تصدیـق این واقعیت
نشـده بودنـد .چـرا؟ بـه احتامل زیاد ،غـرو ِر ب ِ
اسـت کـه دسـتاوردهای مـادی و معنـوی بشر ،پـوچ و بیهـوده مـی باشـند و آنهـا محکـوم بـه
نابـودی هسـتند .مـا ممکـن اسـت در برخـی مـوارد کمـی ماننـد نبوکدنصر عمـل کنیـم ،زیـرا
کـه مـا بـه دسـتاوردهایامن اهمیـت زیـادی مـی دهیـم و فرامـوش میکنیـم کـه چگونـه آنهـا
میتواننـد در مقابـل ابدیـت بـی ارزش و پـوچ باشـند.

چگونــه مــا مــی توانیــم یــاد بگیریــم کــه حتــی از طریــق بســیار نامحســوس در
دامــی هماننــد آن چــه کــه نبوکدنصــر افتــاد ،نیفتیــم؟
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 ۳۰دی

دعوت برای عبادت



دانیـال بـاب  ۸ :۳تـا  ۱۵و مکاشـفه بـاب  ۱۱ :۱۳تـا  ۱۸را بخوانیـد .چـه موازاتـی بیـن اتفـاق
دوران دانیـال بـا اتفاقـات آینـده وجـود دارد؟

متثـال طالیـی برافراشـته شـده در دشـت دورا کـه نـام آن در اکدیان به معنـای « مکان برج
وبـارو » اسـت ،عظمـت مـکان مقـدس را در خاطـر تداعـی مـی کنـد .چنانچـه اگـر آن کافـی
نباشـد ،تنـور آتـش مـی توانسـت به خوبـی مذبح را تداعـی کند .موسـیقی بابلیان می بایسـتی
بخشـی از مراسـم و آئین عبادت باشـد .هفت نوع از آالت موسـیقی نامشـان برده شـده است،
کـه بیانگـر کامـل و تاثیرگذار بـودن آئیـن و ترشیفات پرستشـی بودند.
امـروزه ،مـا از هر طرف با مبباران فراخوان برای اتخاذ شـیوه هـای جدید زندگی ،ایدئولوژی
هـای جدیـد ،و رهاکـردن تعهـد خـود نسـبت به حاکمیـت خـدا در زندگیامن ،هامنطـور که در
کالم خـدا بیـان شـده روبرو هسـتیم ،و می خواهند کـه تعهد و وفاوداری خود را به جانشـینان
معـارص امپراتـوری بابـل اعلام کنیـم .مدتهاسـت که بـه نظر میرسـد ،حرص و طمـع دنیا بیش
از حـد زیـاد شـده ،امـا مـا بایـد بـه خودمـان یـادآوری کنیـم کـه وفـاداری غایـی مـا متعلق به
خالقامن خداوند اسـت.
براسـاس تقویـم نبـوی ،مـا در روزهـای آخر تاریـخ زمین زندگـی میکنیم .مکاشـفه باب ۱۳
اعلام مـی کنـد کـه سـاکنان زمیـن بـه پرسـتش متثـال وحـش فـرا خوانـده میشـوند .کـه باعث
خواهد شـد « هم ٔه کسـان را ،از خرد و بزرگ ،دارا و نادار ،و غالم و آزاد واداشـت تا بر دسـت
راسـت خـود یـا پیشـانی خویش عالمـت گذارند » (مکاشـفه .)۱۶ :۱۳
گفتـه میشـود کـه شـش دسـته از افـراد هسـتند کـه بـا متثال حیـوان وحشـی بیعـت کنند:
« ُخـرد و بـزرگ ،فقیـر و غنـی ،بـرده و آزاد » .شماره حیـوان وحشـی که  ۶۶۶هسـت ،نیز بر ۶
تاکید دارد .این نشـان می دهد که متثال سـاخته شـده بوسـیله نبوکدنرص ،فقط تجسـم از آن
چیـزی اسـت کـه در بابـل نهایـی در روزهای آخـر بوقوع خواهد پیوسـت (به دانیـال باب ۱ :۳
بـرای تجسـم  ۶و  ۶۰ن�گاه کنی�د) .بنابرای�ن ،بای�د ب�ه دق�ت به آنچه کـه در این روایت آشـکار
میشـود توجـه کنیـم و اینکـه چگونـه خداونـد متعال امـور و مصالـح دنیا را هدایـت می کند.

عبـادت تنهـا ایـن نیسـت که سـر تعظیم در برابر کسـی یـا چیزی فرود آورده شـود و
آشـکارا وفـاداری مطلـق اعلام شـود .چه شـیوه هـای زیرکانـه دیگری هسـتند که در
نهایـت منجـر میشـوند کـه ،چیز دیگـری را به جـز پروردگارمان بپرسـتیم؟
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     سه شنبه     

 ۱بهمن

آزمونِ آتش
بـرای سـه عربانـی پرسـتش متثـال که توسـط پادشـاه حکم شـده بود ،ولـی این کار شـناعت
بـود و بـی حرمتـی بـه عبـادت در معبـد در اورشـلیم بـود کـه آنهـا سـالها پیـش از آن ،آنـرا
تجربـه کـرده بودنـد .بـا اینکـه آنهـا در دربـار کار میکردنـد و به پادشـاه وفـادار بودنـد ،تعهد
آنـان بـه خـدا محدودیتـی را بـرای وفـاداری آنان به انسـان ایجـاد می کـرد .آنها قطعـاً مایل به
ادامـه خدمـت بـه پادشـاه بـه عنـوان صاحبمنصبـان وفـادار بودنـد؛ با اینکـه منی توانسـتند در
مراسـم پرستشـی او رشکـت کنند.
خـروج بـاب  ۳ :۲۰تـا  ۶و تثنیـه بـاب  ۴ :۶را بخوانیـد .ایـن متـون دربـاره موضعـی کـه ایـن
مـردان اتخـاذ کـرده بودنـد چـه چیـزی را نقـل مـی کند؟

در پـی دسـتورالعمل هـای پادشـاه ،همـ ٔه مـردم بـا بانـگ آالت موسـیقی در برابـر متثـال
طالیـی سـجده میکردنـد و او را پرسـتش مـی کردنـد .فقـط سـه نفـر – شـدرک ،میشـک و
عبدنغـو – جـرات کردنـد کـه از فرمـان پادشـاه رسپیچـی کننـد .فـورا ً بعضـی از بابلیـان ایـن
موضـوع را بـه اطلاع پادشـاه رسـاندند .اتهـام زننـدگان در پی خشـمگین کـردن پادشـاه بودند
بـا گفتن )۱( :ایـن خـود پادشـاه بـود کـه ایـن سـه مرد جـوان را جـزو صاحـب منصبـان والیت
بابـل قـرار داده بـود؛ ( )۲مـردان یهـودی ،خدایان پادشـاه را خدمـت منی کردنـد؛ ( )۳آنها متثال
طالیـی را پرسـتش منـی کردنـد کـه پادشـاه سـاخته بـود (دانیـال  .)۱۲ :۳امـا پادشـاه بـه رغـم
کینـه و خشـم برعلیـه آنهـا ،بـه آن سـه مـرد شـانس دوباره ایمـی دهد .پادشـاه مایل اسـت که
کل رونـد را تکـرار کنـد ،بطوریکـه ایـن مـردان بتواننـد موضـع و ا َعمال خـود را تغییـر دهند و
مجسـمه را را پرسـتش کننـد .بایـد آنهـا نپذیرنـد تـا در کـوره آتش انداختـه شـوند .و نبوکدنرص
درخواسـت خـود را بـا ادعـای مغرورانـه خامتـه دهـد « کـدام خداسـت کـه بتوانـد شما را از
دس�ت م�ن برهان�د؟ » (دانیـال .)۱۵ :۳
آنهـا بـه پادشـاه بـا شـجاعت و دلیـری خارق العـاده ای پاسـخ میدهنـد « :اگر چنـان کنی
کـه میگویـی ،خـدای مـا کـه او را میپرسـتیم قـادر اسـت مـا را از کـورۀ ِ
آتـش سـوزان برهاند،
و او مـا را از دسـت تـو ،پادشـاها ،خواهـد رهانیـد .ولـی حتـی اگـر نرهاند ،پادشـاها ،بـدان که
خدایـان تـو را نخواهیـم پرسـتید و متثـال طلا را کـه بـر پـا داشـتهایَ ،سـجده نخواهیـم کـرد »
(دانیـال .)۱۸ ،۱۷ :۳

اگرچـه کـه آنهـا مـی داننـد کـه خداونـد مـی توانـد آنهـا را از وضعیـت برهانـد ،آنهـا
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تضمیـن نمـی کننـد کـه او حتمـاً بـه کمـک آنهـا خواهـد آمـد .بـا ایـن وجـود ،آنها از
اطاعـت فرمـان پادشـاه اجتناب مـی کنند ،حتی آنهـا می دانند که ممکن اسـت زنده
زنـده سـوزانده شـوند .از چـه منبعـی مـی توانیـم این نـوع ایمـان را دریافـت کنیم؟

     چهارشنبه     

 ۲بهمن

چهارمین مرد


دانیال باب  ۱۹ :۳تا  ۲۷را بخوانید .چه اتفاقاتی رخ می دهد؟ نفر دیگری که در آتش است ،کیست؟

نبوکدنصر بـا افکنـدن عربانیـان وفـادار بـه درون کـوره آتـش از درک حضـور چهارمیـن فرد
در آن تنـور آتـش مبهـوت و گیج شـده بود.پادشـاه بر اسـاس دانـش خود گفت :شـخص چهارم
شـبیه « پرس خداسـت » (دانیـال .)۲۵ :۳
پادشـاه چیـز بیشتری منـی توانـد بگوید ،اما مـا می دانیم که شـخص چهارم چه کسـی بود.
او همان کسـی بـود کـه قبـل از تخریـب سـدوم و عمـوره بـر ابراهیم ظاهر شـد ،و بـا یعقوب
در کنـار نهـر یبـوق کشـتی گرفـت ،و خـود را از میـان یک بوته سـوزان آتش بر موسـی آشـکار
گردانـد .او عیسـی مسـیح بـود کـه در قالـب شمائل جسمانی خـود آمـد تـا نشـان دهـد کـه
خداونـد در مشـکالت در کنـار مردمش ایسـتاده اسـت.
اِلـن جـی وایـت میگوید « :امـا خداوند آنچه متعلق به اوسـت را فرامـوش نکرد .هامنطور
کـه شـاهدان را در کـوره آتـش انداختنـد ،نجـات دهنـده خـودش را شـخصاً بـر آنـان آشـکار
گردانـد ،و بـا آنـان در آتـش گام برداشـت .در حضـور پـروردگار گرما ،رسما و شـعله هـا ،توان و
قـدرت کارایـی خـود را از دسـت دادنـد »( -انبیـا و پادشـاهان ،صفحات  ۵۰۸تـا .)۵۰۹
هامنطـور کـه خداونـد در کتـاب اشـعیا مـی گویـد « ،وقتی تـو از آبهـای عمیـق میگذری،
مـن بـا تـو خواهـم بـود .مشـکالت بـر تـو چیـره نخواهنـد شـد .وقتـی از میـان آتش رد شـوی،
منیسـوزی ،و سـختیها بـه تـو صدمـهای نخواهنـد زد » (اشـعیا .)۲ :۴۳
اگرچـه مـا داسـتان هایـی از ایـن قبیـل را دوسـت داریم ،امـا این داسـتانها سـؤالهایی را
در مـورد آن دسـته کـه بطـور معجزه آسـا از آزار و شـکنجه به خاطر ایامنشـان نجـات پیدا منی
کننـد ،مطـرح مـی کننـد .ایـن مـردان مطمئنـاً دربـار ٔه تجربه اشـعیا و زکریـا می دانند ،کسـانی
کـه توسـط پادشـا ِه کافـر کشـته شـدند .در رسارس تاریـخ روحانـی حتی تـا به امروز ،مسـیحیان
ایامنـدار رنـج وحشـتناکی را متحمل شـدهاند ،که برای آنهـا ،حداقل مانند اینجـا ،نجات معجزه
آسـا وجـود نداشـته و پایـان زندگـی آنـان همـراه بـا مـرگ دردناکی بـوده اسـت .اینجـا یکی از
مـواردی اسـت کـه ایامنـداران بطـور معجـزه آسـایی نجـات یافتـه انـد ،امـا هامنطـور کـه مـی
دانیـم چنیـن چیـزی معمـوال اتفاق منـی افتد.
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بــه عبــارت دیگــر ،نجــات معجــزه آســایی کــه همــهٔ مــردم ایمانــدار بــدون توجــه
بــه سرنوشتشــان خواهنــد داشــت ،در اینجــا چیســت؟ (نــگاه کنیــد بــه اول قرنتیــان
 ۱۲ :۱۵تــا .)۲۶

     پنجشنبه     

 ۳بهمن

راز چنین ایامنی
هامنطـور کـه تجربـه شـدرک ،میشـک و عبدنغـو را منعکـس میکنیـم ،مـا ممکـن اسـت
از خودمـان بپرسـیم :راز ایـن ایمان بسـیار قـوی چیسـت؟ چگونـه آنهـا مـی توانسـتند ترجیـح
بدهنـد کـه زنـده زنـده بسـوزند بـه جـای اینکـه مجسـمه را بپرسـتند؟ دربـار ٔه همـه راههـای
عقالنـی فکـر کنیـد کـه آنهـا مـی توانسـتند ،در تسـلیم و اطاعـت از دسـتورات پادشـاه بـکار
گیرنـد .بـا اینکـه علیرغـم واقعیـت ،آنها می توانسـتند جان خود را از دسـت بدهنـد ،هامنطور
کـه بسـیاری دیگـر از دسـت دادنـد ،بـا اینحـال آنـان محکـم و اسـتوار پایـداری کردنـد.


عربانیان باب  ۱۱را بخوانید .این باب درباره ایامن چه چیزی به ما می آموزد؟

بـه منظـور رشـد ایـن چنیـن ایامنـی ،نیـاز داریم کـه بدانیـم ایامن چیسـت .برخـی از مردم
درک کیفـی کمـی از ایمان دارنـد؛ آنهـا ایمان خـود را بـا جوابهایـی می سـنجند کـه از خدا
دریافـت مـی کننـد .آنهـا بـه مرکـز خرید می رونـد و برای پیدا کـردن جای پارک دعـا می کنند.
اگـر آنهـا در زمـان ورودشـان ،جـای پـارک بیابند آنها نتیجـه میگیرد کـه ایامن قـوی دارند .اگر
متـام محـل پـارک ماشـین اشـغال باشـد ،ممکن اسـت که آنهـا فکر کنند که ایامنشـان بـه اندازه
کافـی بـرای اینکـه خداونـد دعـای آنـان را گـوش بدهد و پاسـخ دهد ،قوی نیسـت .ایـن ادراک
از ایمان بسـیار خطرنـاک اسـت زیـرا کـه تلاش می کنـد تا خـدا را تحریـف کند و بـر اقتدار و
حکمـت خداونـد تامـل و حسـاب منی کند.
در واقـــع ای ــان حقیق ــی ،هامنط ــور کـــه دانی ــال و دوســـتانش نشـــان دادنـــد ،از روی
چگونگـــی ارتبـــاط مـــا بـــا خـــدا و در نتیجـــه اعتـــاد مطلـــق مـــا بـــه خداونـــد ســـنجیده
میشـــود .ایـــان معتـــر و صحیـــح ،در پـــی بـــه زانـــو در آوردن خواســـت خداونـــد بـــرای
مطابق ــت ب ــا خواس ــت خ ــود نیس ــت ،بلک ــه ب ــه ج ــای آن خواس ــتۀ م ــا بای ــد تس ــلیم اراده
و خواس ــت او بش ــود .هامنط ــور ک ــه دیدی ــم ای ــن س ــه م ــرد یه ــودی دقیقــاً من ــی دانن ــد
ک ــه خداون ــد چ ــه چی ــزی بــرای آن ــان در نظ ــر دارد ،وقت ــی ک ــه تصمی ــم میگیرن ــد ت ــا ب ــا
پادشـ��اه مب ـ�ارزه کنن ــد و در ایامنش ــان ب ــه خداون ــد پای ــدار مبانن ــد .آنه ــا تصمی ــم میگیرن ــد
علیرغ ــم عواقب ــی ک ــه در انتظارش ــان اس ــت ،کار درس ــت را انج ــام دهن ــد .ای ــن چی ــزی اس ــت
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ک ــه واقعــاً ی ــک ای ــان کام ــل و رش ــد یافت ــه را توصی ــف م ــی کن ــد ،م ــا ای ــان حقیق ــی را
زمان ــی ب ــروز م ــی دهی ــم ک ــه ب ــه درگاه خ ــدا ب ـرای آنچ ــه ک ــه م ــی طلبی ــم دع ــا میکنی ــم،
ام ــا بای ــد ب ــه او بــرای آنچ ــه ک ــه بــرای م ــا به ــر م ــی دان ــد اعت ــاد کنی ــم حت ــی اگ ــر در
ه ــان زم ــان درک نکنی ــم ک ــه چ ــه اتفاق ــی در ح ــال افت ــادن اس ــت و ی ــا ب ــه چ ــه عل ــت.

ب ـرای ممارســت روزانــه در ایمــان چــه شــیوه هایــی را مــی توانیــم بــکار گیریــم
حتــی در« چیزهــای کوچــک » کــه میتواننــد بــه رشــد ایمــان مــا کمــک کننــد و مــا
را ب ـرای چالــش هــای بزرگتــر آمــاده کننــد؟ چ ـرا ،بــه طــرق مختلــف ،امتحانــات
الهــی بــرروی « چیزهــای کوچــک » مهمتریــن هســتند؟

     جمعه     

 ۳بهمن

اندیشـه ای فراتـر « :آنچـه را کـه میشـود از تجربـه ایـن جوانـان عربی در ایامنشـان
برروی دشـت دورا آموخت ،درسهای مهمی هسـتند .در روزگار ما ،گرچه بسـیاری از خادمین
خداونـد از گنـاه بـری هسـتند ،ولـی مجبـور بـه تحمـل رنـج و تحقیـر و سؤاسـتفاده از طـرف
کسـانی هسـتند کـه از شـیطان الهـام گرفتـه ،و از رشـک و تعصـب مذهبـی پـر می باشـند .به
خصـوص مـورد قهـر و غضـب انسـان بـر علیه کسـانی کـه روز سـبت ،فرمـان چهـارم را مقدس
مـی دارنـد ،قـرار مـی گیرنـد؛ و رسانجـام حکمـی جهانـی ایـن افـراد مسـتحق مـرگ را محکـوم
اعلام خواهـد کرد.
« دوران انـدوه و پریشـانی نـزد قـوم خداونـد ،فراخوانـی بـرای ایامنـی بدون شـک و تردید
خواهـد بـود .فرزنـدان او بایـد آشـکار کننـد کـه او تنهـا کسـی اسـت کـه آنهـا مـی پرسـتند ،و
هیچگونـه توجهـی حتـی عالقـه بـه حیـات آنان منـی تواند آنهـا را بـه دادن کوچکرتیـن امتیازی
بـه عبـادت دروغیـن وادارد .در قلـب ایامنـدار ،احـکام گنـاه آلـود ،در مجـاورت کالم ابـدی
خداونـد ذوب میشـوند .حقیقـت پیـروی خواهـد شـد ،اگرچـه که عواقـب آن حبـس ،تبعید یا
مـرگ باشـد » (اِلـن جـی وایـت ،انبیـا و پادشـاهان ،صفحـات .)۵۱۳ ،۵۱۲

سؤاالتی برای بحث
 .۱اول پطــرس بــاب  ۳ :۱تــا  ۹را بخوانیــد .چـرا خــدا برخــی را از رنــج و درد نجــات مــی
دهــد و برخــی را نــه؟ یــا جــواب بــه ســؤاالتی شــبیه ایــن ،مســئله ای اســت کــه مــا در
حــال حاضــر بدســت نخواهیــم آورد؟ در مــواردی کــه نجــات بطــور معجــزه آســا اتفــاق
نمــی افتــد ،چـرا علیرغــم ناامیــدی هــا الزم اســت تــا بــه رحمــت و خیرخواهــی خداونــد
اعتمــاد کنیــم؟
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 .۲اگــر ایــن رویــداد بــا مــرگ مــردان یهــودی در کــوره آتــش بــه پایــان مــی رســید ،چــه
درسهایــی را مــی توانســتم از آن اســتحصال کنیــم؟
 .3بــا توجــه بــه درک مــا از وقایــع ایــام آخــر ،نشــانه هــای ظاهــری کــه نشــان خواهنــد
داد کــه مــا چــه کســی را عبــادت کنیــم چــه خواهنــد بــود؟ حــال ایــن مطلــب دربــاره ایــن
کــه چقــدر ســبت در واقــع مهــم اســت چــه مــی گویــد؟
 .4لوقــا بــاب  ۱۰ : ۱۶را بخوانیــد .چگونــه کلمــات مســیح بــه مــا در درک مفهــوم واقعــی
زندگــی بــا ایمــان کمــک مــی کنــد؟
 .5دانیــال بــاب  ۱۵ :۳را بخوانیــد ،هنگامــی کــه نبوکدنصــر میگویــد « ،کــدام خداســت
کــه بتوانــد شــما را از دســت مــن برهانــد؟ » چگونــه مــی توانیــد بــه ایــن ســؤال او پاســخ
دهیــد؟
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داستانهای ایامنداران

 4بهمن

حمله در مدرسه

توسط اندرو مک چسنی ،امور تبلیغی ادونتیست

اسـتیفان آواکـوف ،کـه در باکـو ،پایتخـت آذربایجـان بـه دنیا آمد و بزرگ شـد،
از سـن  ۱٣سـالگی زندگـی خـود را برنامـه ریـزی کرده بـود .او بسـکتبال بازی می
کـرد و مدعـی عنـوان برتریـن بازیکن در سـن خـود در آذربایجان را داشـت .مربی
اش گفـت« :چیـزی نیسـت کـه در مـوردش نگـران باشـی .تـو یـک بسکتبالیسـت
حرفـه ای خواهـی شـد» .یـک روز یـک گـروه از دانـش آمـوزان به داخـل کالس در
طـی درس بـه شـورش در آمدند.
یکـی از آنهـا درحالـی کـه بـه اسـتیفان اشـاره مـی کـرد گفـت« :او یـک ارمنـی
است».
یکی دیگر گفت« :ما او را خواهیم کشت»
دانـش آمـوزان اسـتیفان را بـه محوطـه ای در مقابـل مدرسـه کشـیدند ،کـه
گروهـی از آذری تبارهـای خشـمگین منتظـر ایسـتاده بودند .هنگامی که اسـتیفان
خـود را بـرای بدتریـن رشایـط آمـاده کرده بـود ،اسـیرکنندگانش به طـوری که قابل
توضیـح نبـود آرام شـدند .یکی از همکالسـیهای آذری ،در کنار اسـتیفان ظاهر شـد
و او را بـه محـل امنی کشـید.
بـه محـض ایـن کـه از جمعیـت دور شـدند ،دو پسر بـه طـرف خانـه اسـتیفان
دویدنـد ،جائـی کـه نجـات دهنـده جـوان اسـتیفان را بـه پیـش مـاردش بـرده بود.
اسـتیفان هرگـز دیگـر آن پسر را ندیـد.
مـادر اسـتیفان دیگراجـازه نـداد کـه بـه مدرسـه بـرود و بعدهـا در اواخر سـال
 ۱۹۸۹بـا خانـواده اش بـه روسـیه گریختنـد تـا زندگـی آنـان در امـان مباند.
اسـتیفان بـه سـختی خـود را با زندگی در شـهر ولگودونسـک وفق داد؛ شـهری
کـه تقریبـا  ۱۷۵۰۰۰نفـر جمعیـت دارد و در قسـمت جنـوب روسـیه واقـع شـده
اسـت .او سـعی کـرد بسـکتبال بـازی کنـد؛ اما چیزی درونـش را در هم فـرو ریخته
بـود .او منـی توانسـت بفهمـد کـه چرا دوسـتانی که یـک عمر بـا آنها رفیـق بود از
او بـه خاطـر قومیتـش روی گرداندنـد .قلبـش در جسـتجوی پاسـخ ها بود.
یـک روز در مدرسـه ،معلـم تاریـخ اعلام کـرد کـه مهامنـی دعـوت کـرده تا در
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مـورد تاریـخ کتـاب مقـدس صحبت کنـد .معلم میهامن بلند شـد و در مـورد نبوت
رویـای فصـل دوم کتـاب دانیـال صحبـت کـرد .اسـتیفان بـا عالقـه عمیقـی بـه آن
گـوش کـرد .او هرگـز در مـورد خـدا فکـر نکـرده بـود ،و بـرای اولین بـار در عمرش
در مـورد خدائـی کـه موجودیتـش بـر روی زمیـن حکمرانـی مـی کند اندیشـید .او
از خـود پرسـید کـه آیـا خـدا آینـده اش را مـی دانسـت .بعـد از کالس ،اسـتیفان بـا
سـواالت بسـیاری بـه معلم مهمان نزدیک شـد.
معلـم رسش را تـکان داد .او گفـت« :شـوهرم ،که یک شـبان اسـت ،در طی این
دو هفتـه در مدرسـه خواهـد بـود .او می تواند به سـواالتت جـواب دهد».
بعـد از دو هفتـه ،شـبان ونیامیـن تاراسـیوک تاریخ را تدریس کرد .او دو سـوال
مطـرح کـرد کـه هـر شـخصی بایـد جوابـش را بدانـد :مـن کیسـتم؟ از کجـا آمـده
ام؟ چـرا اینجـا هسـتم؟ بعـد از مـن چه اتفاقـی خواهد افتاد؟ سـواالت اسـتیفان را
شـگفت زده کـرد .هرگـز بـه ایـن سـواالت فکر نکـرده بود.
شـبان گفـت« :اگرشـخصی بـه ایـن چهـار سـوال پاسـخ دهـد ،او جوابهـای متام
زندگیـش را خواهـد داشـت .خـدا مـی توانـد بـه ایـن سـواالت پاسـخ دهد»
اسـتیفان بـه خانـه برگشـت و مصمـم بود تـا خدا و پاسـخ چهار سـوال را بیابد.
او چنـد سـال پـس از تعمیـد پاسـخ هـا را یافـت .اسـتیفان گفـت « :وقتـی از باکـو
فـرار کـردم آرامـش خـود را از دسـت دادم .در متامی عمـرم بدنبال آرامـش بودم تا
اینکـه تعمیـد یافتم».
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  درس پنجم  

از غرور به تواضع

 ۱۱ – ۵بهمن

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :دانیال باب  ۱ :۴تـا ۳۳؛ امثال باب ۳۱ :۱۴؛ دوم پادشـاهان باب :۲۰
 ۲تـا ۵؛ یونـس بـاب ۱۰ :۳؛ دانیـال بـاب  ۳۴ :۴تا ۳۷؛ فیلیپیـان باب  ۱ :۲تا .۱۱
آیـه حفظـی « :چـه عظیـم اسـت آیـات او ،و چـه بـزرگ اسـت معجزاتـش! سـلطنتش
سـلطنتی اسـت جاودانـی ،و حکومتـش نسـل انـدر نسـل »(دانیـال .)۳ :۴

غـرور اولیـن گنـاه نامیـده میشـود .غـرور اولیـن بـار توسـط شـیطان ،فرشـته ای در بارگاه
آسمانی ،مطـرح شـد .بنابرایـن خداونـد از طریـق حزقیـال مـی فرمایـد « :دل تـو بهخاطـر
زیبایـیات مغـرور گردیـد و دانـش خـود را بـه سـبب شـکوه خـود فاسـد کـردی .مـن تـو را بـه
زمیـن افکنـدم تـا هشـداری بـرای پادشـاهان دیگـر باشـی » (حزقیـال .)۱۷ :۲۸
غـرور باعـث سـقوط لوسیفر(شـیطان) شـد ،بنابرایـن ،حـاال او غـرور را آهسـته آهسـته بـه
انسـانها منتقـل مـی کنـد ،و در نتیجـه آنهـا را در مقابـل خـدا قـرار مـی دهـد ،و بـه سـوی
مسـیری کـه بـه نابـودی ختـم میشـود ،هدایـت مـی کنـد .همـ ٔه مـا انسـانها در گناه سـقوط
کـرده ایـم ،و هسـتی مـا کاملاً بـه خـدا اسـت .هـر عطیـه ای کـه داریـم و هـر آنچه کـه با آن
اعطایـا انجـام مـی دهیـم همگـی از طـرف خداوند اسـت .از اینرو ،چگونه جـرات میکنیم که
مغـرور ،خـود پرسـت و متکبر باشـیم ،در صورتـی که بایـد تواضـع و فروتنی بر همـ ٔه کارهایی
کـه انجـام مـی دهیـم حکمفرما باشـد؟
مـدت زمانـی طوالنـی طـول مـی کشـد تـا نبوکدنصر اهمیـت فروتنـی را درک کنـد .حتـی
حضـور مـرد چهـارم در کـوره آتـش (آنگونه که درهفته گذشـته مشـاهده کردیم) مسـیر زندگی
او را تغییـر منیردهـد .فقـط بعـد از اینکـه خداونـد او را از پادشـاهی عـزل می کنـد و او را می
فرسـتد تـا در میـان حیوانـات صحـرا زندگـی کنـد ،او موقعیـت واقعـی خـود را درک می کند.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۲بهمن –  February 1آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۶بهمن

آیا این بابل با شکوه نیست؟


دانیال باب  ۱ :۴تا  ۳۳را بخوانید .چه اتفاقی برای شاه می افتد ،و چرا؟

خداوند دومین رویا را به نبوکدنرص می دهد .اینبار ،پادشاه رویا را فراموش منی کند .اما
چون دوباره تعبیر کنندگان خواب در تعبیر رویا قصور می کنند و موفق منی شوند ،پادشاه،
دانیال را احضار می کند تا تعبیر خواب او را بگوید .پادشاه در این رویا می بیند که درخت
بزرگی ،مرتب بزرگتر میشود تا اینکه رسش به آسامن میرسد و موجودی (فرمانده ای) مقدس
از آسامن فرود می آید ،و ندا می دهد که درخت را قطع و آنرا تکه تکه کنید .اما تنها کُنده و
ریشه هایش را در خاک باقی مباند و بگذارید از شبنم آسامن خیس شود .اما آنچه نبوکدنرص
از آن آشفته و ناراحت بود ،بخشی از رویا بود که موجود آسامنی میگوید « :دل او از آدمیت
تبدیل شود و دل حیوان به او داده شود ،و هفت زمان بر او بگذرد »(دانیال  .)۱۶ :۴با تشخیص
جدی و مهم بودن رویا ،دانیال مؤدبانه بیان می کند ،که کاش رویا مربوط به دشمنان پادشاه
باشد .با این حال دانیال میگوید که به پیامی که توسط رویا نقل میشود ،ایامن داشته باش
که در واقع رویا به خود پادشاه اشاره دارد.
درختـان معمـوالً در کتـاب مقدس به عنوان مناد پادشـاهان ،ملتها ،و امپراتوری ها اسـتفاده
مـی شـوند (حزقیـال بـاب ۱۷؛ ۳۱؛ هوشـع بـاب ۱۴؛ زکریـا بـاب ۲ ،۱ :۱۱؛ لوقـا بـاب .)۳۱ :۲۳
ِ
درخت بزرگ ،منادی مناسـب بر نشـان دادن پادشـاه متکرب اسـت .خداوند سـلطنت و
بنابراین،
قـدرت را بـه نبوکدنصر مـی دهـد؛ بـا وجود ایـن ،او دامئـاً از اذعـان اینکه همه چیـز او متعلق
بـه خداوند اسـت ،غافل میشـود.
بـرروی دانیـال بـاب  ۳۰ :۴متمرکـز شـوید .پادشـاه چـه میگویـد کـه نشـان مـی دهـد کـه او
هنـوز هشـدار خداونـد را درک نکـرده اسـت؟

شـاید آنچـه در مـورد غـرور بسـیار خطرنـاک اسـت ،این باشـد که غـرور باعث میشـود ،ما
فرامـوش کنیـم کـه بـرای همـه چیز به خـدا وابسـته و محتاج هسـتیم .و زمانی که مـا فراموش
کنیـم ،مـا در زمینـ ٔه روحانی در خطر هسـتیم.

شــما در زندگــی خــود چــه کارهایــی انجــام داده ایــد؟ آیــا مــی توانیــد بــدون داشــتن
غــرور بــه آنهــا افتخــار کنیــد؟ اگــر بــوده ،چگونــه؟
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     دوشنبه     

 ۷بهمن

هشدار بوسیله نبی


دانیـال بـاب  ۲۷ :۴را بخوانیـد .علاوه بر هشـدارها در مـورد آنچه اتفاق خواهـد افتاد ،دانیال
بـه پادشـاه میگویـد ،چـه کاری انجـام دهد؟ و چرا؟ (همچنیـن امثال بـاب  ۳۱ :۱۴را ببینید).

دانیـال نـه تنهـا رویـا را تعبیـر مـی کنـد ،او همچنیـن بـه نبوکدنصر راهـی بـرای خـروج از
موقعیتـی کـه دارد ،نشـان مـی دهـد « :پـس ،ای پادشـاه ،بـه نصيحـت مـن گـوش كـن .از گناه
كـردن دسـت بـردار و هـر چه راسـت و درسـت اسـت انجـام بده و بـه رنجديدگان احسـان كن
تـا شـايد در امان مبانـی »(دانیـال .)۲۷ :۴
نبوکدنصر کارهـای بزرگـی در سـاخت بابـل انجـام مـی دهـد .او بـا ایجـاد باغهـا ،سیسـتم
آبـراه هـا و صدهـا معبـد وطرحهـای سـاختامنی دیگـر ،شـهر بابـل را به یکـی از شـگفتی های
جهـان باسـتان تبدیـل مـی کنـد .امـا چنیـن شـکوه و زیبایـی ،حداقـل بخشـی از آن ،از طریـق
اسـتثامر ،بـرده داری نیـروی انسـانی و نادیـده گرفتن فقـرا انجـام گرفـت .علاوه برایـن ،ثروت
امپراتـوری بـرای خشـنودی و خوش گذرانی پادشـاه و اطرافیانش اسـتفاده شـده بـود .بنابراین،
غـرور نبوکدنصر نـه تنهـا مانع او از قبول خداوند شـد ،بلکـه بعنوان پیامـد آن همچنین باعث
غفلـت او نسـبت بـه مشـکالت نیازمنـدان شـد .بـا توجـه بـه اهمیـت ویـژه ای کـه خداوند به
فقـرا نشـان می دهد ،جای شـگفتی نیسـت کـه از گناهان ممکـن دیگر که دانیال می توانسـته
آنهـا را در برابـر پادشـاه مهـم نشـان دهـد ،او دسـت بـر گنـاه بی توجهی بـه فقرا مـی گذارد و
آنرا برجسـته می سـازد.
پیـام بـه نبوکدنصر بـه هیـچ وجـه چیـز جدیـدی نیسـت .انبیـاء عهد عتیـق اغلب بـه قوم
خداونـد در برابـر ظلـم بـه فقرا هشـدار می دادند .در واقع ،گناه برجسـته ای کـه باعث تبعید
پادشـاه شـد ،بـی توجهـی بـه نیازمنـدان اسـت .و باالخـره ،محبت و مهربانـی به فقـرا واالترین
طریـق نشـان دادن نیکـوکاری مسـیحی اسـت ،برعکس اسـتثامر و غفلت و نادیـده گرفنت فقرا،
تعـدی بـه خـود خداونـد اسـت .در مراقبـت از نیازمنـدان ،مـا درک میکنیم کـه خداوند مالک
همـه چیـز اسـت ،بدیـن معنا کـه ما صاحـب هیچ چیزی نیسـتیم ،بلکـه فقط رسپرسـتی اموال
خداونـد به ما سـپرده شـده اسـت.
ما با خدمت به دیگران از طریق أموال خودمان ،خداوند را تکریم میکنیم و حشمت و
عظمت او را تصدیق میکنیم .این مالکیت خداوند است که باید در نهایت تعیین کننده ارزش
و عملکرد دارایی های مادی باشد .این جایی است که نبوکدنرص قصور می کند ،و همچنین ما
در معرض خطر قصور هستیم ،مگر اینکه ما حاکمیت خدا را بر روی دستاورد هایامن تصدیق
کنیم و آشکارا شناخت خود از این حقیقت را با کمک رسانی به نیازمندان ابراز کنیم.
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     سه شنبه     

 ۸بهمن

آئین و مقررات حرضت متعال ...
علیرغـم اینکـه بـه او گفتـه شـده بـود کـه توبه کنـد و از خداوند درخواسـت بخشـش کند،
غـرور رسسـختانه نبوکدنصر باعـث میشـود تا حکم آسمانی در مـورد او اجرا شـود (دانیال :۴
 ۲۸تـا  .)۳۳در حالـی کـه پادشـاه در کاخ خـود قـدم مـی زنـد و از خـود بـرای آنچـه کـه انجام
داده بـود مباهـات مـی کنـد ،او متاثـر از رشایـط روحـی اسـت کـه اخـراج او از کاخ سـلطنتی
را شـدت مـی بخشـد .او ممکـن اسـت ،آسـیب دیدگـی روحـی را تجربـه مـی کـرده کـه در
روانشناسـی  lycanthropyیـا  zoanthropyبـه معنـی حیـوان انـگاری یـا َدد انـگاری نامیـده
میشـود .چنیـن رشایطـی باعث میشـود که بیمار خود را شـبیه یک حیوان فرض کنـد و مانند
آن حیـوان عمـل مـی کنـد .در دوران معـارص ایـن بیماری «  » Species Dysphoriaیـا اختالل
هویـت در گونـه شناسـی نامیـده میشـود؛ احساسـی که بدن از گونه اشـتباهی اسـت و از این
رو متایـل دارد تـا همچـون حیـوان رفتـار کند.



دوم پادشـاهان بـاب  ۲ :۲۰تـا ۵؛ یونـس بـاب ۱۰ :۳؛ و ارمیـا  ۸ ،۷ :۱۸را بخوانیـد .ایـن متـون
در خصـوص ایـن کـه پادشـاه فرصـت داشـت تـا مجـازات را برگرداند چه مـی گویند؟

متاسـفانه ،نبوکدنصر مجبـور بـود تا درس سـختی بیامـوزد .هنگامی کـه نبوکدنرص برروی
قـدرت پادشـاهی تکیـه مـی کنـد ،او توانایـی خـود بـرای تامل بـرروی رابطـه خود با خـدا را از
دسـت مـی دهـد .بنابرایـن ،بـا محـروم شـدن پادشـاه از اقتـدار سـلطنتی و فرسـتاده شـدن به
صحـرا بـرای زندگـی بـا حیوانـات صحـرا ،خداونـد بـه پادشـاه فرصتـی می دهـد تا وابسـتگیش
بـه خـدا را درک و آنـرا تصدیـق کنـد .در واقـع ،درس نهایـی خداونـد مـی خواهـد بـه پادشـاه
متکبر بیامـوزد کـه ایـن « فرمانی آسمانی » اسـت (دانیـال  .)۲۶ :۴در حقیقـت ،حتی در طرح
خداونـد ،داوری بـر پادشـاه بـرای هـدف مهمتری اسـت ،هامنطـور کـه بـه وضـوح در حکـم
تصمیم فرشـتگانِ نگهبان و هشـداردهنده اسـت تا
موجودات آسمانی بیان شـده اسـت « :این
ِ
همـ ٔه مـردم بداننـد کـه خـدای متعال بـر متام رسزمینهـای جهـان فرمانروایی میکنـد و آن را به
هرکـه بخواهـد ،حتّـی به پسـتترین مـردم واگـذار میکنـد »(دانیـال .)۱۷ :۴
بـه عبـارت دیگـر ،مجازاتـی کـه بـر نبوکدنصر اِعمال شـد ،بایـد درسـی بـرای هم ٔه مـا نیز
باشـد.چرا کـه مـا متعلـق بـه گروهـی از « زنـدگان » هسـتیم ،مـا بایـد توجـه بیشتری به درس
اصلـی کـه بایـد یاد بگیریم داشـته باشـیم و آنکه « تا زنـدگان بدانند کـه آن متعال در حکومت
بشری حکـم مـی راند ».
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چ ـرا شــناخت « حاکمتریــن حکم ـران » ب ـرای مــا بســیار مهــم اســت؟ بــه عنــوان
مثــال ،چگونــه ایــن دانــش بــر روی رفتــار مــا بــا زیردســتانمان تاثیــر مــی گــذارد؟

     چهارشنبه     

 ۹بهمن

به آسامن چشم دوخنت


دانیال باب  ۳۴ :۴تا  ۳۷را بخوانید .چگونه ،و چرا ،اوضاع برای پادشاه تغییر می کند؟

خـدا اجـازه مـی دهـد تـا نبوکدنرص بـه طرز عجیـب و غریب آسـیب ببینـد ،امـا در نهایت
او ب�ه س�هولت بـه وضعیـت روحـی سـامل خـود برمـی گـردد .جالـب توجه اسـت که همـه چیز
تغییـر مـی کنـد ،در پایـان هفت سـال ،هامنطـور که توسـط نبی پیش بینی شـده بود ،پادشـاه
رنجـور و بیامر به سـوی آسمان چشـم مـی دوزد (دانیـال .)۳۴ :۴
« بـرای هفـت سـال نبوکدنصر برای هم ٔه زیر دسـتانش باعث حیرت و شـگفتی شـده بود،
و بـرای هفـت سـال در برابـر همـ ٔه جهـان تحقیر شـد .سـپس عقـل او دوبـاره به او برگشـت و
او بـا فروتنـی بسـوی آسمان چشـم دوخـت ،او تصدیـق کـرد کـه دسـتان الهی در رسنوشـت و
تنبیـه او در کار بـوده اسـت ،و در برابـر عمـوم ،او بـه گنـاه خـودش و رحمت خداونـد در احیا
و بهبودیـش اعتراف مـی کنـد »( .اِلـن جـی وایت ،انبیـا و پادشـاهان ،صفحه .)۵۲۰
بـدون شـک ،تحـوالت بـزرگ هنگامـی می توانـد رخ بدهد که ما چشـم به آسمان بدوزیم.
به محض اینکه فهم و شـعور او برگشـت ،پادشـاه شـهادت داد که او عربت گرفته اسـت.
ایـن داسـتان آنقـدر کـه در مـورد رحمـت خداسـت در مـورد نبوکدنصر نیسـت .پادشـاه
سـه فرصـت قبلـی را بـرای پذیـرش خـدای ارسائیـل به عنـوان پـروردگار زندگیش نادیـده گرفت
و از دسـت داد .ایـن چنیـن فرصتهایـی بـرای او فراهـم مـی شـوند :هنگامـی کـه او حکمـت و
ِخـ َرد اسـتثنایی چهـار مـرد جوان اسـیر یهـودی را تشـخیص داد (دانیـال  ،)۱هنگامی کـه دانیال
رویـای او را تعبیـر مـی کنـد (دانیـال  ،)۲هنگامـی کـه سـه مـرد یهـودی از میـان کـوره آتشـین
نجـات یافتنـد (دانیـال  .)۳و باالخـره پـس از همـ ٔه اینهـا ،اگـر آن نجـات او را فروتـن نکند ،چه
خواهـد شـد؟ علیرغـم لجاجـت و رسسـختی آن پادشـاه ،خداونـد بـه او فرصـت چهـارم را مـی
دهـد ،رسانجـام بـر قلـب پادشـاه غلبـه مـی کنـد و او را دوباره به دربار سـلطنتی خـود باز می
گردانـد (دانیـال  .)۴هامنطـور کـه درمـورد نبوکدنرص رشح داده شـده اسـت ،خدا یکـی پس از
دیگـری بـه مـا بـه منظـور ایجـاد و احیـای رابط ٔه درسـت بـا او فرصت مـی دهـد .هامنطور که
پولـس چندیـن قـرن بعـد مـی نویسـد ،پـروردگار« مـی خواهـد جمیـع مردم نجـات یابنـد و به
معرفـت راسـتی گراینـد »(اول تیموتائـوس  .)۴ :۲مـا در ایـن حکایـت یـک منونـه قـوی از ایـن
حقیقـت را مـی بینیم.
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شــما بــه چــه روشهایــی بوســیله خداونــد فروتــن شــده ایــد؟ شــما از ایــن تجربــه
چــه آموختهایــد؟ بــه منظــور اجتنــاب از یــاد گرفتــن دوبــاره ایــن درس ،شــما بــه
چــه تغییراتــی ممکــن اســت نیــاز داشــته باشــید؟

     پنجشنبه     

 ۱۰بهمن

متواضع و سپاسگزار
پادشـاه توبـه کار اظهـار مـی کند « :و جمیع سـاکنان جهان هیچ شـمرده می شـوند » (دانیال
 .)۳۵ :۴ایـن متن بـه چه نکتهٔ مهمی اشـاره دارد؟

چگونـه مـی توانیـم بدانیـم کـه واقعـاً ،نبوکدنصر خـدای حقیقـی را مـی پذیـرد؟ مـا اثبات
مهمـی از واقعیـت پیـدا میکنیـم  ،و اینکـه نبوکدنصر خـودش نویسـنده نامـه ای اسـت کـه
توسـط دانیـال در بـاب  ۴منـدرج شـده اسـت .در واقـع ،بیشتر به نظر میرسـد این رونوشـت
نامـه ای اسـت کـه پادشـاه در عرصه وسـیع پادشـاهی خـود منترش می کنـد ،و بطـور فروتنانه
مداخلـه خداونـد را در زندگیـش تصدیـق می کند .پادشـاهان و سلاطین باسـتان بندرت چیزی
را درمـورد رشمسـاری و رسـوایی خودشـان مـی نوشـتند .عمالً در متام مدارک سـلطنتی باسـتان
کـه مـا از آنهـا اطلاع داریم از شـکوه و جالل پادشـاه سـخن مـی گوینـد .بنابراین اسـنادی این
چنینـی کـه درآن پادشـاه بـه غـرور و رفتـار حیوانی خـود اعرتاف می کند ،اشـاره به یـک تغییر
و تحـول حقیقـی دارد .علاوه برایـن ،پادشـاه بـا نوشتن نامـه ای از رشح حـال تجربـه خـود و
اعتراف فروتنانـه اش بـه حاکمیـت خداونـد ،خـود ماننـد یـک مبشر عمـل مـی کنـد .او دیگـر
بیشتر از ایـن منـی توانـد آنچـه کـه از خداونـد راسـتین آموختـه و تجربـه کـرده را پنهـان کند.
آنچـه کـه در اینجـا در دعـا و سـتایش پادشـاه شـاهد بـوده ایـم (دانیـال  ۳۴ :۴تـا  ،)۳۷حقیقی
بـودن درس عبرت او را آشـکار می سـازد.
اکنـون پادشـاه دارای مجموعـه ای متفـاوت از ارزش ها اسـت و می توانـد محدودیت های
قـدرت انسـانی را درک کنـد .پادشـاه در دعـای عمیـق خـود ،بـه قـدرت خـدای دانیـال اقـرار و
او را مـی سـتاید «.و جمیـع سـاکنان جهـان هیچ شـمرده می شـوند »(دانیـال  .)۳۵ :۴این بدان
معناسـت کـه انسـانها از خودشـان چیـزی ندارند که بـرای آن خودسـتایی کننـد .بنابراین ،این
نـگاه اجاملـی بـه نبوکدنصر در کتـاب دانیـال نشـان مـی دهـد ،پادشـاه فروتـن و سپاسـگزار،
رسود شـکرگزاری خداونـد را مـی خوانـد و بـه مـا در خصـوص غـرور و تکربهشـدار می دهد.
البتـه ،امـروزه خداونـد بـه تغییـر زندگیهـا ادامه مـی دهد .مهم نیسـت که چقـدر ممکن
اسـت مـردم مغـرور و گناهـکار باشـند ،در خداونـد رحمـت و قـدرت تحول گناهـکاران رسکش
بـه فرزنـدان خداوند آسمانها وجـود دارد.
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فیلیپیــان بــاب  ۱ :۲تــا  ۱۱را بخوانیــد .در اینجــا چــه چیــزی را پیــدا میکنیــم کــه
بایــد ریشــه غــرور در زندگــی مــا را از بیــن ببــرد؟

     جمعه     

 ۱۱بهمن

تفکـری فراتـر :وقتـی یـک حاکـم مغـرور تبدیـل به یـک فرزنـد فروتـن خدا میشـود؛
حاکـم ظـامل و مغـرور ،پادشـاهی عاقـل و دلسـوز میشـود .کسـی کـه خـدای آسمان را بـی
حرمـت کـرده اسـت ،اکنـون قـدرت قـادر مطلـق را به رسـمیت می شناسـد و صمیامنـه در پی
ترویـج خـوف و شـادی یهـوه نسـبت بـه کسـانی اسـت کـه زیـر سـلط ٔه او هسـتند .در نهایـت
تحت توبیخ یهوه کسـی که شـا ِه شـاهان و خدایِ خدایان اسـت ،نبوکدنرص درسـی را که هم ٔه
حاکمان بایـد بیاموزنـد را مـی آمـوزد – کـه عظمـت و رسافـرازی حقیقـی در نیکویـی حقیقـی
اسـت .او یهـوه را بـه عنـوان خـدای زنـده مـی پذیـرد و تصدیق می کنـد و میگویـد «:االن من
کـه نبوکدنصر هسـتم پادشـاه آسمانها را تسـبیح وتکبیـر و حمـد مـی گویـم کـه متـام کارهای
او حـق و طریـق هـای وی عـدل اسـت و کسـانی کـه بـا تکبر راه مـی رونـد ،او قادر اسـت که
ایشـان را پسـت مناید ».
« هـدف خداونـد ،بزرگرتیـن پادشـاه جهـان ،کـه نشـان دادن سـتایش او بود اکنـون محقق
شـده بـود .ایـن اعلام عمومی ،اعتراف و تصدیق نبوکدنرص دربـاره رحمت و نیکویـی و اقتدار
خداونـد ،آخریـن اقـدام زندگـی نبوکدنصر اسـت کـه در تاریـخ کتاب مقدس ثبت شـده اسـت
»( اِلـن جـی وایـت ،انبیا و پادشـاهان ،صفحـه .) ۵۲۱

سؤاالتی برای بحث
« .۱غــرور علــت هــر گنــاه و بــدی اســت :غــرور کامــا بــر ضــد سرشــت خــدا اســت .آیــا
ایــن بــه نظــر شــما ،گزافــه گویــی و اغـراق اســت؟ اگــر هســت ،در مــورد آن تفکــر کنیــد...
هرچــه شــخص بیشــتر مغــرور باشــد ،بیشــتر از غــرور در دیگـران ناخرســند میشــود .در
واقــع ،اگــر مــی خواهیــد دریابیــد کــه چقــدر غــرور در وجودتــان هســت ،از خودتــان
ســؤال کنیــد :چقــدر مــن ناخرســند مــی شــوم زمانیکــه غــرور را در دیگرانــی کــه مــن را
تــرک مــی کننــد ،مــن را هیــچ مــی انگارنــد ،نادیــده میگیرنــد ،بــه مــن توجــه نمــی کننــد،
و یــا مــن را از خــود مــی راننــد ،یــا بــه مــن امــر و نهــی مــی کننــد و یــا مباهــات مــی
کننــد ،مــی بینــم؟ مســئله ایــن اســت کــه غــرور هــر شــخصی در رقابــت بــا افتخــار و فخــر
شــخص دیگــری اســت .بـرای همیــن اســت کــه مــن آزرده مــی شــوم وقتــی مــی خواهــم
شــخص مهمتــری نســبت بــه فــرد دیگــری در تشــکیالت باشــم .دو قطبــی کــه بــا هــم
موافــق نیســتند » – .ســی .اس .لوئیــس[ Mere Christianity ،نیویــورک :تــاچ اســتون،
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 ،]۱۹۹۶صفحــه  .۱۱۰لوئیــس در اینجــا چــه میگویــد ،کــه شــاید بــه شــما کمــک کنــد کــه
غــرور را در زندگــی خــود ببینیــد؟
 .۲موضوعــی کــه مــا در ایــن فصــل مــی بینیــم ،و همانطــور کــه قبـاً دیدیــم ،حاکمیــت
و ســلطه خــدا اســت .چـرا بایــد ،ایــن چنیــن مبحــث مهمــی را درک کنیــم؟ ســبت در درک
ایــن حقیقــت حیاتــی ،چــه نقشــی دارد؟
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داستانهای ایامنداران

 12بهمن

یافنت مسیح در کائوکاسوس
توسط اندرومک چسنی ،امور تبلیغی ادونتیست

وقتـی گروهی از آمریکائی ها یک منایشـگاه بهداشـت و سلامت بـه نام (زمان
آرامـش) را در شـهر جنوبـی روسـیه ،ولگودونسـک سـازماندهی کردنـد ،اسـتیفان
آواکـف داوطلـب شـد تـا بـرای ترجمه کمـک کنـد .وقتی منایشـگاه به امتام رسـید،
موسـس منایشـگاه ِ
وینسـنت ِپیج از اسـتیفان دعوت کرد تا منایشـگاه را در منطقه
شمالی کائوکاسـوس ادامـه دهـد .تابسـتان بـود ،و اسـتیفان وقـت آزاد داشـت .او
پیشـنهاد را بـا مـادرش در میان گذاشـت.
مادرش پرسید« :چرا منی روی؟ می توانی زبان انگلیسی ات را مترین کنی»
شـبان محلـی ونیامیـن تاراسـیوک نیـز کار او را مبـارک خوانـد امـا اضافـه کـرد:
«بـه خاطـر داشـته بـاش ،اگرمـی خواهـی تعمید بگیـری ،برگـرد و من تـو را تعمید
خواهـم داد»
اسـتیفان متحیـر شـد .بـا خـود گفت آیـا عقلـت را از دسـت داده ای؟ من منی
خواهم تعمیـد بگیرم.
امـا بـرای دو مـاه آینده ،او زندگی ادونتیسـت روز هفتمی را وقتی از شـهرهای
مختلـف بازدیـد منـود ،تجربه کرد .افراد موسـس ادونتیسـت زودتراز خـواب بیدار
مـی شـدند ،کتـاب مقدسشـان را مـی خواندنـد ،دعا مـی کردند و بعـد صبحگاهان
را بـا همدیگـر وقـف دعـا مـی کردند .برای اسـتیفان یـک دنیای تـازه ای بود.
یـک روز ،وینسـنت از اسـتیفان دعـوت کـرد تا بعدا ً بـه لیتوانیا برود .اسـتیفان،
در هـر حـال ،پاسـپورتش را در خانـه جـای گذاشـته بـود .وینسـنت بـه او صد دالر
داد و گفـت« :بـه خانـه بـرو ،پاسـپورتت را بـردار و در طی یکروز بـه اینجا برگرد».
صبـح روز بعـد ،آن جـوان سـاعت  ۵صبـح بـا عجلـه از رختخوابـش در هتـل بیرون
پریـد؛ زودتـر ازهـر صبحـی در عمـرش .منـی دانسـت کـه چگونـه از شـهر بیـرون
بـرود .وقتـی هتـل را تـرک مـی کـرد ،دعـا کـرد« :خدایـا ،اگروجـود داری ،مـرا بـه
ایسـتگاه اتوبـوس هدایـت کن».
اسـتیفان راه را در پیش گرفت ،و با تعجب ،ایسـتگاه را یافت .یک اتوبوس در
حالـی کـه درهایـش بـاز بود منتظـر بـود .در داخل اتوبوس مسـافرها شـکایت می
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کردنـد «منتظـر چه هسـتیم؟ برویم!» .وقتی اسـتیفان نشسـت ،درها بسـته شـد و
اتوبـوس حرکت کرد.
معجـزه هـای مشـابه در آن روزاتفـاق افتـاد .وقتـی اسـتیفان آن شـب همـراه
پاسـپورتش بـه هتـل بازگشـت ،کنـار رختخوابـش زانـو زده گفت« :خدایـا ،حاال می
دانـم کـه وجـود داری .نشـان دادی کـه مرا دوسـت داری و مرا را بـه طرف خودت
مـی کشـی .از ایـن لحظـه ،تـو خداونـد مـن هسـتی ،و مـی خواهـم در وجـود من
زندگـی کنی»
در صبـح ،اسـتیفان پاسـپورتش را بـه وینسـنت نشـان داد و گفـت« :ایـن هـم
پاسـپورتم .امـا چیـزی مهمتر اتفـاق افتـاد .شـب گذشـته ،مـن مسـیحی شـدم».
وینسـنت و دیگـر خادمیـن بطـور ناخودآگاه دسـت زدند و با شـادی او را تشـویق
کردند.
سـه هفتـه بعـد در تاریـخ ده سـپتامرب  ۱۹۹٣شـبان ونیامین ،اسـتیفان را تعمید
داد .شـش سـال بعـد ،شـبان ونیامیـن پـدرزن اسـتیفان شـد .اسـتیفان کـه حـاال ۴۲
سـال دارد ،بـه عنـوان مرتجم حرفه ای سـازمان ملـل متحد و دیگر آژانسـها کار می
کنـد .او همچنیـن موسـس و متصـدی سـازمانی اسـت کـه بـه یتیامن روسـی کمک
مـی کنند.
او گفـت کـه داسـتان تحـول او را مـی تـوان در رومیـان بـاب  ۵آیـه  ۱یافت که
ایـن چنیـن اسـت« :بنابرایـن ،پـس چـون از راه ایمان پارسـا شـمرده شـده ایـم ،به
واسـطه خداوندمـان عیسـی مسـیح از صلح بـا خـدا برخورداریم».
استیفان ،گفت« :این آیه از داستان تبدیل من می گوید».
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  درس ششم  

 ۱۹ – ۱۳بهمن

از گردن فرازی تا رسنگونی

بعد از ظهر روز سبت

مطالعــه ایــن هفتــه :دانیــال بــاب ۵؛ مکاشــفه بــاب  ۴ :۱۷تــا ۶؛ مزامیــر بــاب :۹۶
۵؛ کولســیان بــاب  ۱۵ :۱تــا ۱۷؛ رومیــان بــاب  ۱۶ :۱تــا ۳۲؛ جامعــه بــاب ۱۱ :۸؛ مکاشــفه
بــاب .۸ :۱۴
آیـه حفظـی « :او زمانهـا و فصلهـا را تغییـر میدهـد .پادشـاهان را منصـوب و معـزول
میکنـد .او حکمـت را بـه حکیامن و دانش را به دانشـمندان عطا میفرمایـد » (دانیال .)۲۱ :۲

در دانیـال بـاب  ،۵کالم خداونـد بـه ما مثال قدرمتندی از غرور و گسـتاخی انسـان را نشـان
مـی دهـد کـه بـه طریـق خیـره کننـده و مهیجـی به پایـان میرسـد .اگرچـه میتـوان گفت که
بـرای نبوکدنصر مدتـی طوالنـی طـول کشـید تا درس عبرت بیامـوزد ،ولـی حداقـل ،در نهایت
عربت گرفت .اما نو ٔه او ،بلشصر ،عربت نگرفت .بلشصر با اسـتفاده از ظروف و وسـایل معبد
در عیاشـی هـای قصر ،آنـان را بـی حرمـت کرد .چنین بـی حرمتی  ،نـه تنها به مثابـه رسپیچی
از خداونـد بلکـه تعـرض بـه خـود خداوند اسـت .بدیـن ترتیب ،بلشصر جـام رشارت خویش را
پـر سـاخت ،عمـل بـه شـیوه هایی که شـبیه اعامل شـاخ کوچک اسـت (دانیـال بـاب  ،)۸که به
اسـاس جایـگاه مقـدس خداونـد تعدی میکند .با نابودی سـلطنت بلشصر ،خداونـد آنچه را که
در روزهـای آخـر بـر ضد دشـمنان مردمش انجام خواهد داد از پیش نشـان مـی دهد .حوادثی
کـه در دانیـال باب  ۵نقل شـده در سـال  ۵۳۹ق .م .اتفاق می افتد ،شـبی کـه بابلیان در مقابل
ارتـش مـاد – فـارس شکسـت خورده و سـقوط می کننـد .در اینجا انتقال سـلط ٔه طال به سـلط ٔه
نقـره کـه در دانیـال بـاب  ۲پیـش بینـی شـده اسـت ،رخ مـی دهـد .یکبـار دیگر شـاهدی برای
اثبـات اینکـه خداونـد حاکم بـر هم ٔه امور جهان اسـت.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۰بهمن –  February 8آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۱۳بهمن

ضیافت بلشرص


دانیـال بـاب  ۱ :۵تـا  ۴و همچنیـن دانیـال باب  ۲ ،۱ :۱را بخوانید .بلشصر چه کاری انجام می
دهـد کـه بسـیار بد اسـت؟ ایـن چگونه شـخصیت واقعی او را آشـکار مـی سـازد؟ اقدامات او
را بـا مکاشـفه بـاب  ۴ :۱۷تـا  ۶مقایسـه کنید .چه تشـابهی می توانیـد پیدا کنید؟

پادشـاه دسـتور مـی دهـد کـه از ظـروف وقـف شـده بـه معبد اورشـلیم بـه عنـوان ظروف
نوشـیدنی اسـتفاده شـود .نبوکدنصر ظـروف معبـد اورشـلیم را به غنیمـت می برد ،امـا او آنها
را در خانـه خـدای خـود قـرار مـی دهـد ،کـه نشـان مـی دهـد کـه حداقـل بـه مقدسـات خود
احترام مـی گـذارد .اما بلشصر ظـروف مقدس را با اسـتفاده کـردن به عنوان ظروف نوشـیدنی
رشاب ،خـوار و بـی حرمـت می سـازد.
آنهـا در حیـن نوشـیدن رشاب در ظـروف مقدس معبد ،خدایان بلشصر را سـتایش کردند «
و خدایـان طالیـی ،نقـرهای ،برنـزی ،آهنـی ،چوبـی و سـنگی را پرسـتش منودند »(دانیـال .)۴ :۵
الزم بـه ذکـر اسـت کـه به شـش فلز اشـاره شـده اسـت .بابلیهـا از سیسـتم شـصت تایی (یک
سیسـتم بر اسـاس عدد شـصت) در مقایسـه با سیسـتم دهگان که امروزه (بر أسـاس عدد ۱۰
اسـت) اسـتفاده میکردنـد .بنابراین ،شـش دسـته از خدایان ،نشـان دهنـده یکپارچگی خدایان
بابلـی و درنتیجـه کامـل بـودن نظـام مذهبـی بابل هسـتند .جالب توجه این اسـت کـه ،ترتیب
فلـزات بـه ترتیـب اجـزای مجسـمه رویـای نبوکدنصر دنبـال می شـوند ،بـه جز آن کـه به جای
چـوب خـاک قـرار میگیـرد .همچون رویا ،سـنگ در آخر ظاهر می شـود ،گرچـه در اینجا مواد
تشـکیل دهنـده بـت هـا را نشـان می دهد ،سـنگ نیز یـادآور قضاوت خـدا بر امپراتـوری های
دنیـوی اسـت (نـگاه کنیـد بـه دانیـال بـاب  ،)۴۵ ،۴۴ :۲که بابل مناد آن اسـت.
ایـن ضیافـت بـه عنوان منایشـی مناسـب از بابل زمان آخـر ،هامنطور که در کتاب مکاشـفه
دیـده میشـود ،مطـرح میشـود .هامنند بلشصر ،زن در پایـان دوران بابل یک جـام طالیی در
دسـت دارد کـه رسشـار از همـ ٔه شـناعت هـا و ناپاکـی ها اسـت و بـه ملت ها عرضـه می کند.
بـه عبـارت دیگـر ،بابـل مدرن بـا اسـتفاده از تعالیـم دروغین و نظام پرستشـی منحـرف ،جهان
را بـه سـوی رشیـر (مکاشـفه  ۴ :۱۷تـا  )۶وسوسـه مـی کنـد ،بـی اعتنـا به ایـن که زمـان داوری
جهـان بـزودی فـرا میرسـد .روزی داوری فرا خواهد رسـید.

شیوه هایی که جامعه و فرهنگ ما حقیقت کالم خدا را خوار و بی حرمت می کنند،
چه هستند؟ چگونه می توانیم مراقب باشیم که در این بی حرمتی ،حتی به روشهای
نامحسوس ،مشارکت نکنیم؟ پاسخ خود را در روز سبت به کالس بیاورید.
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     دوشنبه     

 ۱۴بهمن

مهامن ناخوانده


دانیـال بـاب  ۵ :۵تـا  ۸را بخوانیـد .چه اتفاقی می افتد ،و چرا پادشـاه چنان واکنشـی را نشـان
مـی دهـد؟ در چـه شـیوه هایـی ایـن داسـتان مشـابه دانیـال بـاب  ۲اسـت ،و چرا این تشـابه
مهـم اسـت؟ (بـه مزامیر  ،۵ :۹۶کولسـیان بـاب  ۱۵ :۱تا ۱۷نـگاه کنید).

هامنطور که نبوکدنرص در بحران های قبلی (دانیال  )۲:۲عمل کرد ،بلشرص هم ستاره
شناسان ،کلدانیان ،و طالع بینان را احضار کرد تا را ِز نوشتۀ ارسارآمیز روی دیوار را برمال کنند.
و برای اطمینان از اینکه آنها بهرتین پاسخ را بدهند ،پادشاه وعده می دهد که به آنان پاداش
پر زرق و برقی بدهد )۱( :جام ٔه ارغوان ،رنگی که در دوران باستان خانواده های سلطنتی
می پوشیدند (اسرت )۱۵ :۸؛ ( )۲یک طوق زرین ،که نشان ٔه وضعیت اجتامعی رفیع و مهم بود
(پیدایش )۴۲ :۴۱؛ ( )۳منسب ،حاکم سوم در مملکت .دقیقاً این آخرین پاداش ،رشایط تاریخی
بابل را در آن دوران منعکس می کند .از آنجایی که بلشرص حاکم دوم ،به عنوان نایب السلطنه
پدرش نبونایید بود ،او مقام حاکم سوم را پیشنهاد می کند .اما باوجود این پاداش های وسوسه
انگیز ،یکبار دیگر حکیامن نتوانستند نوشته را تفسیر و توضیح دهند.
پادشـاه علاوه بـر همـ ٔه گناهانـش ،تالش کرد تا خـرد و حکمـت را در جای اشـتباهی یعنی
در میـان حکیمان بابلـی پیـدا کنـد .حکیمان بابلی منی تواننـد مفهوم پیـام را برمال کننـد .پیام
بـه زبـان خـود آنهـا ،آرامـی ،هامنطـور کـه فـردا خواهیـم دیـد نوشـته شـده بـود ،امـا آنها منی
تواننـد معنـی کلمات آنـرا بفهمنـد .این ممکن اسـت به مـا آنچه را کـه خداوند از زبان اشـعیا
میگویـد یـادآوری کنـد « :بنابرایـن ،هان بـار دیگر با اعمال عجیب و شـگفتانگیز این قوم را
شـگفتزده خواهـم سـاخت .حکمـت حکیامنشـان نابـود خواهد شـد ،و فهم فهیامنشـان محو
خواهـد گشـت »(اشـعیا  .)۱۴ :۲۹پـس از نقـل قـول ایـن آیـه ،پولـس رسـول میگویـد « :پـس
كجاسـت حكیـم؟ كجاسـت دانشـور؟ و یـا كجاسـت بحثكننـد ٔه ایـن جهـان؟ خـدا نشـان داده
اسـت ،كـه حكمـت ایـن جهـان پـوچ و بیمعنـی اسـت .خـدا در حكمـت خویـش چنیـن مق ّرر
فرمـود كـه جهانیـان نتواننـد بـا حكمت خـود او را بشناسـند بلكه صالح دانسـت كه به وسـیل ٔه
همیـن پیـام پـوچ و بیمعنـی مـا ،ایامنداران را نجـات بخشـد »(اول قرنتیـان .)۲۱ ،۲۰ :۱
برخی حقایق مهمتر از آن هستند که به عهد ٔه انسان گذاشته شود ،که خود او آنان را تشخیص
و درک کند .به همین دلیل است که خدا ،در عوض ،این حقایق را برای ما آشکار می سازد.

در مــورد آنچــه پــاداش هــا ق ـرار بــود باشــند ،فکــر کنیــد .بــا توجــه بــه آنچــه کــه
ق ـرار بــود بــه زودی بعــد از آن اتفــاق بیفتــد ،واقع ـاً ایــن پــاداش هــا چقــدر ارزش
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داشــتند .ایــن چــه چیــزی را بایــد بــه مــا در مــورد اینکــه چقــدر ایــن چیزهــا در دنیــا
مــی تواننــد زودگــذر و موقتــی باشــند ،بگویــد ،و چ ـرا مــا بایــد در هــر کاری کــه
انجــام مــی دهیــم در ذهــن خــود چشــم انــدازی بــه ابدیــت داشــته باشــیم؟

     سه شنبه     

 ۱۵بهمن

ورود ملکه


دانیـال بـاب  ۹ :۵تـا  ۱۲را بخوانیـد .ملکـه در بـاره دانیـال چـه میگویـد ،کـه بایـد پادشـاه از
قبـل آن را میدانسـت؟ ایـن چـه چیـزی را در مورد دانیال که به نظر میرسـد پادشـاه از وجود
او بـی خبر اسـت ،میگوید؟

هامنطـور کـه سـالن ضیافـت بـه خاطـر پیـام ارسارآمیـز روی دیـوار به هـم ریخته میشـود،
ملکه می آید و به پادشـاه رسمسـت و گیج رهنمودی می دهد .او دانیال را به پادشـاه یادآوری
می کند ،اینکه او توانایی تفسـیر رویای نبوکدنرص و کشـف ارسار را در دوران نبوکدنرص داشـته
اسـت .اگـر بلشصر هامننـد جـدش هوشـیار و عاقـل بود ،می دانسـت که بـه چه مرجعـی باید
مراجـع کنـد تـا بتوانـد مفهـوم نوشـته روی دیـوار را پیـدا کنـد .مداخلـه ملکـه در لحظـه ای که
بـه نظـر میرسـد همـه چیـز کاملاً در حـال نابـودی اسـت ،بـرای شـاه رضوری بـود ،کـه بداند
کار بعـدی کـه بایـد انجـام دهـد چیسـت .بـه نظـر میرسـد کـه بـا کلامتـش بلشصر را مالمـت
مـی کنـد ،بـرای چشـم پوشـی از تنها کسـی کـه در مملکت مـی تواند نوشـته هـای ارسارآمیز را
تفسـیر کند .وهمچنین ملکه بطور شـفاهی برای پادشـاه خالصه ای از کار و تجربیات دانیال را
بیـان مـی کنـد «:در مملکـت تو مردی هسـت کـه روح خدایان مقـ ّدس را دارد .در زمـان پدرت،
حکمـت و دانـش و هـوش خدایـی در او دیـده شـد و پدرت نبوکدنرص پادشـاه او را به ریاسـت
ستارهشناسـان ،جادوگـران ،حکیمان و پیشـگویان برگزیـده بـود .ایـن شـخص کـه نامـش دانیـال
اسـت و پـدرت او را بلطشصر نامیـده بـود ،دارای فهم و دانش فوقالعادهای اسـت که میتواند
معمهـا را حل منایـد و رازهای نهان را فاش سـازد .حال بفرسـت دانیال را
خوابهـا را تعبیـر کنـدّ ،
بیاورنـد تـا معنـی این نوشـته را برایـت بگوید »(دانیـال .)۱۲ ،۱۱ :۵
در اینجـا دوبـاره متعجـب مـی شـویم ،کـه چـرا بلشصر دانیـال را نادیـده گرفته اسـت .در
متن کتـاب پاسـخ مسـتقیم برای این سـوال وجـود ندارد ،اما مـا احتامل می دهیـم ،در آن زمان
دانیـال حداقـل تا سـال سـوم در راسـتای خدمت به پادشـاه در سیسـتم حکومتـی او (دانیال :۸
 )۲۷ ،۱بـوده و بعـد از آن در حکومـت او مقامـی نداشـته اسـت .سـن دانیال میتوانـد دلیل آن
باشـد .او احتماال حـدود  ۸۰سـال سـن داشـته ،پـس ممکـن اسـت پادشـاه تصمیم گرفته باشـد
تـا درسیسـتم رهبری ،فـردی از نسـل جـوان را جایگزیـن او کنـد .ممکن اسـت پادشـاه به دلیل
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اینکـه منـی خواسـته نسـبت بـه خـدای دانیـال وفـادار مبانـد ،تصمیم گرفته از او چشـم پوشـی
کنـد .امـا بـه هـر دلیلـی یـا مجموعـه ای از دالیل ،هنـوز این مسـئله در جای خود باقی اسـت،
کـه چطـور شـخصی بـا خصوصیـات دانیال بـه ایـن زودی می تواند فراموش شـده باشـد.

رومیــان بــاب  ۱۶ :۱تــا  ۳۲را بخوانیــد .بــه چــه طریــق هایــی مــی توانیــم ،قاعــد ٔه
کلــی بیــان شــده در ایــن متــون را نــه فقــط در ایــن داســتان بلکــه در جهــان امــروز
مشــاهده کنیــم؟

     چهارشنبه     

 ۱۶بهمن

سنجیده شده و ناقص درآمده


دانیــال بــاب  ۱۳ :۵تــا  ۲۸را بخوانیــد .دانیــال چــه دلیلــی را بـرای مــرگ زود هنــگام پادشــاه
ارائــه مــی دهــد؟

پادشـاه بـه دلیـل قـرار گفنت دررشایط دشـوار ،به مشـاوره با دانیال متوسـل میشـود ،اما به
نظـر میرسـد کـه او ایـن کار را بـا بـی میلی انجـام می دهد .این ممکن اسـت بیشتر به خاطر
نگرش پادشـاه نسـبت به خدای دانیال باشـد تا نسـبت به خود شـخص دانیال.
در عوض ،پاسخ دانیال به پیشنهاد پاداش پادشاه ،خیلی چیزها را در مورد ا ُولویت ها و
شخصیت دانیال بیان می کند .همچنین احتامل دارد که دانیال ،مفهوم کلامت ارسارآمیز نوشته
برروی دیوار را می دانسته و متوجه میشود که چقدر پاداش ها واقعاً بی ارزش هستند.
سپس دانیال به سه دلیل که برمی شمرد ،پادشاه را محکوم کرد.
اول ،بلشصر کاملاً تجربـه و آنچـه بـر رس نبوکدنصر آمـده بـود را نادیـده گرفـت .در غیـر
اینصـورت ،او ماننـد جـد خـود توبـه مـی کـرد و خـود را فروتـن می سـاخت.
دوم ،بلشصر از وسـایل و ظروف معبد برای نوشـیدن رشاب و سـتایش بت هایش اسـتفاده
کـرد .در اینجـا دانیـال به شـش نوع فلز اسـتفاده شـده در سـاخت بت ها به ترتیـب هامنگونه
کـه قبلاً ذکر شـده بود ،اشـاره می کند.
سـوم ،پادشـاه جلال و عظمـت خداونـد را نادیـده گرفتـه بـود ،کسـیکه « جـان تـو و متـام
کارهایـت در دسـت اوسـت »(دانیـال .)۲۳ :۵
بـا توجـه بـه خطاهـای پادشـاه ،دانیـال بـه تفسـیر می پـردازد .حال مـا می دانیـم که نقش
الهـی روی دیـوار مرکـب از سـه فعـل آرامی بوده (با اولی که تکرار شـده اسـت) .مفهوم اصلی
آنهـا بایـد بـرای پادشـاه و حکیامنـش آشـنا بـوده باشـد :منـا « :شـمرده شـده ؛ ثقیل :سـنجیده
شـده ؛ فرسـین تقسـیم شده ».
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بـا بـودن ارتـش مـاد – فـارس در پشـت دروازه هـای شـهر بابـل ،شـاه و زیردسـتانش بایـد
بـه مفهـوم شـوم ایـن نوشـتار ،مظنون شـده باشـند ،اما حکیمان جـرأت اینکه چیـزی در مورد
پیـام ناخوشـایند نوشـته روی دیـوار بـه پادشـاه بگوینـد را ندارنـد .فقـط دانیال اثبـات می کند
کـه قـادر بـه گشـودن رمـز پیـام واقعـی و ترجمـه آن به یـک بیانه قابل فهـم به منظـور منتقل
کـردن مفهـوم کامـل پیـام آن بـه بلشصر اسـت :معنـی ايـن نوشـته چنين اسـت :منـا يعنـی
«شـمرده شـده» .خـدا روزهـای سـلطنت تـو را شـمرده اسـت و دور ٔه آن بـه رس رسـيده اسـت.
ثقيـل يعنـی «وزن شـده» .خـدا تـو را در تـرازوی خـود وزن كـرده و تـو را ناقـص يافتـه اسـت.
فرسين يعنـی «تقسـيم شـده» .مملكـت تـو تقسـيم میشـود و بـه مادهـا و پارسهـا داده
خواهـد شـد (دانیـال ۲۶ :۵تـا .)۲۸
کالمی از تسلی و خوشی وجود ندارد.

داوری بــه ســرعت بــرروی پادشــاه انجــام شــد .چگونــه مــی توانیــم یابــد بگیریــم
کــه در حــال حاضــر در مــواردی کــه هنــوز داوری خداونــد شــروع نشــده بــه خــدا
اعتمــاد کنیم؟(نــگاه کنیــد بــه جامعــه ۱۷ :۳؛ جامعــه ۱۱ :۸؛ متــی ۳۶ :۱۲؛ رومیــان
.)۱۲ :۱۴

     پنجشنبه     

 ۱۷بهمن

سقوط بابل
دانیال باب  ۲۹ :۵تا  ۳۱را همراه با مکاشفه  ،۸ :۱۴مکاشفه  ،۱۹ :۱۶و مکاشفه  ۲ :۱۸بخوانید.
ما از سقوط بابلِ بلشرص که اشاره به سقوط بابلِ زمان آخر دارد ،چه می آموزیم؟

مهـم نیسـت کـه خطاهـای بلشصر چـه بـوده ،امـا او مـردی بـود کـه بـه حرفـش عمل می
کـرد .بنابرایـن ،علـی رغـم خربهـای بـد و حوادثـی کـه در راه بـود ،او از تفسـیری کـه توسـط
دانیـال بیـان شـد ،راضـی بـود بـه همین دلیـل او به وعـد ٔه دادن پـاداش ها به نبـی عمل کرد.
بـه نظـر میرسـد ،پادشـاه بـا پذیرفتن حقیقـت نهفتـه در پیـام دانیـال ،بطـور آشـکارا واقعیت
خـدای دانیـال را قبـول مـی کنـد .قابل توجه اسـت ،دانیـال هدایایـی را که قبال رد کـرده بود را
اکنـون مـی پذیـرد ،احتماالً به این علـت که دیگر چنین هدایایی در تفسـیرش اثرگذار نیسـتند.
بـه غیـر از اینهـا ،در آن بُرهـه چنیـن هدایای دیگر ارزش و معنایی نداشـتند زیرا کـه امپراتوری
در حـال فروپاشـی بـود .بنابرایـن ،احتماالً نبی به سـبب ُحسـن نیت پادشـاه ،پاداش هـا را می
پذیـرد ،بـا اینکـه مـی دانـد کـه او تنها چند سـاعتی بیشتر منـی تواند بـه عنوان حاکم سـوم در
پادشـاهی او بر رسکار باشـد.
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دقیقاً هامنطور که توسط نبی اعالم شد ،بابل درحال سقوط است .و این فرآیند به رسعت
صورت میگیرد؛ درحالی که پادشاه و درباریانش رسمست هستند ،شهر بدون مقاومت سقوط
می کند .براساس گفته هرودوت تاریخ نویس ،پارس ها یک کانال برای تغییر مسیر رودخانه
فرات حفر می کنند و از راه رودخانه وارد شهر می شوند .در هامن شب بلشرص کشته میشود.
پدرش ،پادشاه نبونائید که قبالً شهر را ترک کرده بود ،بعدا ً خود را تسلیم حاکامن جدید می
کند .بنابراین ،بزرگرتین امپراتوری که تا به حال برشیت به خود شناخته بود سقوط می کند.
حکومت بابل ،آن رس طالیی ،برای همیشه پایان می پذیرد.
بـه بلشصر فرصـت هـای زیـادی برای فهمیـدن و انجـام اراده خـدا داده شـد .او دیده بود
کـه چگونـه پدربزرگـش از جامعـ ٔه انسـانی مطـرود شـده بـود .او دیـده بـود کـه عقـل و خـرد
پادشـاه کـه بـه آن افتخـار مـی کـرد توسـط کسـی کـه آن را بـه او داده بـود ،پـس گرفته شـده
بـود .او دیـده بـود که پادشـاه از پادشـاهیش عزل شـد و همدم حیوانات صحرا شـد .اما عشـق
و عالقـه بلشصر بـه عیاشـی و خودپرسـتی باعـث شـد تـا درسهایی را کـه باید هرگـز فراموش
نکن�د را از ی�اد ببرد؛ و او مرتک�ب گناه�انی مشـابه بـه کسـانی شـد کـه باعـث داوری هـای
هشـداردهنده بـرروی نبوکدنصر شـدند .او فرصـت هایـی کـه بـا مهربانـی و فیض بـه او داده
شـده بـود را از دسـت داد ،و از ایـن فرصتهـای داده شـده بـرای دسـتیابی و شـناخت حقیقـت
اسـتفاده نکرد.

مــا چــه فرصتهایــی بـرای« آشــنایی بــا حقیقــت » داشــته ایــم؟ ایــن به چه معناســت؟
در چــه مرحلــه ای مــی توانیــم بگوییــم کــه بــا تمــام آنچــه از حقیقــت بایــد بدانیــم،
آشــنا هستیم؟

     جمعه     

 ۱۸بهمن

تفکـری فراتـر :بخ�ش « تعلی�م داده ش�ده بـا اح�کام خ�دا » ،صفحـات ۴۸۷تـا  ،۴۹۲از
کتـاب انبیـا و پادشـاهان ،نوشـته الـن جـی وایـت را بخوانید.
« اکنـون آنـان بایـد ایمان خودشـان را نسـبت به وعـده های او نشـان می دادنـد .خداوند
توبـ ٔه آنـان را پذیرفتـه بـود؛ اکنـون آنـان بایـد بـا اطمینـان از بخشـش خداونـد و احیـا آنـان به
لطـف الهـی ،شـادی میکردند…
هـر حقیقتـی کـه منشـاء آن خداونـد باشـد ،شـادمانی مانـدگار را در زندگی بـه ارمغان می
آورد .هنگامـی کـه گناهـکاری خـود را در برابر نفوذ روح القدس تسـلیم میکنـد ،او گناهکار و
فناپذیـر بـودن خـود را در برابـر قدوسـیت تفتیش کنند ٔه قلـوب می پذیـرد .او محکومیت خود
را بـه عنـوان یـک خطـاکار قبـول میکنـد .نـه بـه این علـت کـه او به نا امیـدی و یاس رسـیده،
ِ
آمـرزش از قبـل تضمیـن شـده خـود را دریافـت کـرده اسـت .و او بـا دریافـت آمرزش
بلکـه او
گناهانشـان در بخشـش محبانـه پـدر آسمانی ،شـادی خواهـد کـرد .جلال و شـکوه خداونـد،
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انسـان گناهـکا ِر نـادم را بـا دسـتان پر محبـت خود در آغـوش میگیرد تا زخم هـای او را مرهم
باشـد ،تـا گناهـان او را پـاک کنـد ،و تـا ردای رسـتگاری بـه او بپوشـاند » .اِلـن جـی وایـت ،انبیا
و پادشـاهان ،صفحه .۶۶۸

سؤاالتی برای بحث
 .۱در کالس درمورد جواب سواالت روز یکشنبه و درمورد طریق هایی که جامعه و فرهنگ
حقیقت خداوند را بی حرمت می کنند بحث کنید .این روش ها چه هستند و چگونه باید
به عنوان کلیسا و به عنوان یک فرد ،نسبت به این بی حرمتی ها واکنش نشان دهیم؟

 .۲این داستان چه چیزی را به ما دربار ٔه اینکه رستگاری فقط دانستن چیزی نیست ،بلکه
چگونگی عمل به آنچه که می دانیم هست ،میگوید؟
 .۳دانیـال بـاب  ۳۲ :۵را بخوانیـد .چـه اصـول روحانـی مهمی در این آیه یافت میشـوند؟
بـرای مثـال ،چطـور متـن بـه مـا درمـورد بـی حرمتـی بـه خـدا ،هشـدار مـی دهد؟ یـا متن
چـه چیـزی را درمـورد اینکـه خـدا نه تنهـا خالق ،بلکـه نگهدارنـده وجود ما نیز اسـت ،می
آموزد؟
 .4بلشــصر حتــی بــدون دانســتن مفهــوم کلمــات ،پریشــان خاطــر بــود (دانیــال .)۶ :۵
ایــن چــه چیــزی را بــه مــا در مــورد آنچــه کــه بــه مفهــوم زندگــی بــا عــذاب گناهــکاری
اســت ،میگویــد؟
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داستانهای ایامنداران

 19بهمن

بهرت از یک دندانپزشک

توسط م ِدلین دایش

چهره زن از طبسم موج می زد.
امـا چنـد سـاعت زودتـر ،بـه مـن گفتـه بـود کـه او از ایـن کـه نتوانسـته بـود
دنـدان هایـش را در کلینیـک پـت وی تگـزاش امریکا متیز کند نا امید شـده اسـت.
آن زن بـه صـف طویلـی ازمـردم پیوسـته بود کـه پیگیر مراقبت های بهداشـتی
و خدمـات دیگـر بودنـد .آن مـکان در مرکـز بـزرگ ویـل راجِـرز ِمموریـال واقع در
شـهر فـورت وورث بـود و در اولیـن روز از برنامه سـه روزه کلینیک بود که توسـط
ادونتیسـتهای روز هفتـم سـازماندهی شـده بـود .امـا وقتـی به جلوی صف رسـید،
فهمیـد کـه دیگـر رسویسـی بـرای دندانپزشـکی در آن روز مهیـا نبـود .امیدهایـش
بـر بـا ِد فنـا رفت ،او برگشـته و دور شـد وقتـی که یکـی از داوطلبین پیشـنهاد کرد
تـا بـه یـک مرکـز رایـگان دیگـر بـرود .او تصمیم گرفـت تا بـه معاینه چشـم برود.
بعـد از دادن معاینـات حیاتـی بـه ماننـد فشـارخون و دیگر معاینـات رضوری،
کـه بـرای متامـی بیماران رضوری بـود؛ او نشسـت و منتظـر معاینـه دکتر چشـم
پزشـک شـد .دکتر بـه نتیجـه آزمایشـات او نگاهـی انداخـت و چند سـوال پرسـید.
دکتر فکـر کـرد کـه مشـکلی وجـود دارد .او از یکـی از پزشـکان عمومی کـه در آن
نزدیکـی بـود درخواسـت کمـک منود.
پزشـک عمومـی او را معاینـه کـرده و او را بـه سـونوگرفی فرسـتاد و سـپس
تشـخیص داده شـد که زن به بیامری هایپوتیرودیزم یا کم کاری تیروئید مبتالسـت.
دکرتپرسـید کـه آیـا زن از عالئـم عمومـی همچـون خسـتگی مفـرط ،افرسدگـی و
حساسـیت ،ناتوانـی در برابررسمـا و کاهـش وزن رنـج مـی بـرد یـا نـه.
زن پاسخ داد« :بله ،مدت شش سال هست!»
او پیـش پزشـکان زیـادی رفتـه بـود؛ امـا هیـچ کـدام توانایی ایـن را نداشـتند تا
تشـخیص دهنـد کـه مشـکل او چیسـت .بیمـه پزشـکی او اجـازه منی داد تـا برخی
از آزمایشـات همچـون سـونوگرافی انجـام شـود و او توانایی مالی کافی نداشـت تا
اینگونـه آزمایشـات را انجـام دهـد بـه غیر از یـک بازدیـد معمولی دکرت.
وقتـی مـن زن را مالقـات کـردم ،او بـه پَـت وِی بـه مرکـز سلامتی مـی رفـت.
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وقتـی داوطلبیـن مرکـز پـت وِی سلامتی از او پرسـیدند کـه آیـا از تجربـه ای کـه
داشـته راضـی بـوده یـا نـه ،او داسـتان را بـه آنهـا گفت .من بـا او همـدردی منودم
زیـرا مـن هـم دچـار هایپوتیرودیـزم هسـتم؛ که کـم کاری غـده تیروئید می باشـد.
گفتـم« :چنـد مـاه پیـش فکـر کـردم کـه رو بـه مـوت مـی باشـم .منی دانسـتم
مشـکلم چیسـت .همیـن کـه رشوع کـردم بـه مصرف داروهـا احسـاس کـردم کـه
بهترم .تفـاوت همچـون تفاوت بین روز و شـب بود .شما احسـاس بهتری خواهید
داشـت اگـر بـه معاینـه بروید و مشـکل تشـخیص داده شـود».
زن چهره اش پر از طبسم شد.
گفـت« :مـن بـه خاطـر متیز کـردن دندانم آمدم ،و اگر دندانپزشـک مـرا معاینه
منـی کـرد هرگـز منـی توانسـتم بفهمم کـه مشـکل واقعی مـن چیسـت .طریقی که
خـدا ایـن کار را ختـم به خیـر کرد برکتـی بود».
مدلین دایش ،در تصویر ،مادری با دو فرزند در شهر کینِ تگزاس.
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  درس هفتم  

 ۲۵ – ۱۹بهمن

از چاه شیران به جایگاه فرشتگان

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :دانیال باب ۶؛ اول سـموئیل بـاب  ۶ :۱۸تا ۹؛ متی بـاب ۶ :۶؛ اعامل
بـاب  ۲۷ :۵تـا ۳۲؛ مرقـس بـاب  ۱۴ :۶تا ۲۹؛ عربانیان بـاب  ۳۵ :۱۱تا .۳۸

آیه حفظی « :ا ّما وزیران و فرمانداران دنبال بهانهای میگشتند تا در ادار ٔه امور مملکتی
از دانیال شکایت کنند ،ولی نتوانستند هیچ بهانهای به دست بیاورند .چون دانیال کامالً امین
و درستکار بود و هرگز خطایی از او رس منیزد »(دانیال .)۴ :۶
پـس از تسـخیر بابـل ،داریوش پادشـاه ماد – فـارس  ،دانایی و خرد دانیـال را تصدیق کرد و
از او دعـوت کـرد تـا از دولتمـردان حکومـت جدید باشـد .نبی پیـر در انجـام وظایف اجتامعی
خویـش بسـیار نسـبت بـه دیگـران برتـری داشـت کـه باعـث مـی شـود پادشـاه جدیـد او را به
مقـام فرمانـداری ارشـد کل حکومت مـاد – فـارس منصوب کند.
بهرحـال ،هامنطـور کـه ایـن فصـل گشـوده میشـود ،دانیال بـا حاصـل آنچه که به درسـتی
میتـوان آنـرا اولیـن گنـاه – حسـادت نامیـد ،روبـرو بود .با ایـن حال ،قبـل از اینکه داسـتان به
پایـان برسـد ،مـی توانیـم مشـاهده کنیـم که دانیال نـه تنها به مسـئولیت دنیـوی خویش تحت
حکومـت مـاد – فـارس ،بلکـه بیشتر از هـر چیز به خـدای خویش وفادار اسـت .ما مـی توانیم
مطمئن باشـیم کـه تـا حد زیـادی ،وفاداری وی بـه خدا بطور مسـتقیم بر وفـاداری او در دیگر
زمینـه هـای زندگیش تاثیر گذاشـته بود.
تجربـه آزار و شـکنجه دانیـال ،الگویـی بـرای قـوم خداونـد در زمـان آخـر اسـت .حکایـت،
بـه ایـن معنـا نیسـت کـه مـردم خداونـد از آزمـون هـا و رنجها معـاف خواهنـد شـد .آنچه که
تضمیـن میشـود ایـن اسـت کـه در نـزاع بـا رش ،نیکویـی در نهایـت پیـروز خواهـد شـد و در
نهایـت خـدا از امـت خویـش حامیـت خواهـد کرد.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت در روز  ۲۶بهمن –  February 15آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۲۰بهمن

روح حسادت
حتی در بهش�ت ،آن مکان کامل وعالی ،لوس�یفر نسـبت به مس�یح حس حسـادت داشـت«.
لوسـیفر بـه مسـیح غبطـه مـی خـورد و بـه او رشـک مـی ورزیـد .بـا ایـن حـال زمانـی کـه متام
فرشـتگان در برابـر عیسـی سـجده کردنـد و برتـری و اقتـدار مقـام رفیـع او و حکومت مرشوع
و محقـق او را تاییـد کردنـد ،او هـم همـراه فرشـتگان در برابـر او سـجده می کند؛ امـا قلب او
رسش�ار از حس�ادت و نف�رت ب�ود » .اِل�ن جی وایت ،داس�تان رهایی ،صفحه  .۱۴حسـادت چنان
احسـاس خطرناکـی بجـا می گذارد ،کـه در ده فرمان در کنار مامنعت از قتـل و دزدی ،فرمانی
علیـه طمعـکاری وجود دارد (خـروج .)۱۷ :۲



دانیـال بـاب  ۱ :۶تـا  ،۵را همـراه بـا پیدایـش بـاب  ۱۱ :۳۷و اول سـموئیل بـاب  ۶ :۱۸تـا ۹
بخوانیـد .حسـادت در ایـن داسـتان هـا چـه نقشـی را بـازی مـی کنـد؟

توانایـی هـای فرماندهـی دانیـال ،پادشـاه را تحـت تاثیـر قرار مـی دهد ،اما حس حسـادت
در دیگران برانگیخته میشـود .بدین ترتیب ،آنها برای خالص شـدن از دسـت او بوسـیله اتهام
فسـاد ،بـر علیـه او توطئـه مـی کننـد .امـا هرچقـدر آنـان تلاش مـی کننـد ،در امـور مدیریتـی
دانیـال خطایـی پیـدا منـی کننـد « .ا ّمـا وزیـران و فرمانـداران دنبـال بهانـهای میگشـتند تـا در
ادار ٔه امـور مملکتـی از دانیـال شـکایت کننـد ،ولی نتوانسـتند هیـچ بهانهای به دسـت بیاورند.
چـون دانیـال کاملاً امین و درسـتکار بود و هرگـز خطایی از او رس منـیزد »(دانیال  .)۴ :۶کلمه
آرامـی کـه بـه « وفـادار » ترجمـه شـده ،همچنیـن می توانـد به « قابـل اعتامد » ترجمه شـود.
دانیـال بـی گنـاه اسـت؛ هیچ چیزی وجـود ندارد کـه درباریـان بتوانند برای متهـم کردن او
اسـتفاده کننـد .بـا ایـن حـال ،آنهـا همچنین مـی فهمند کـه چقدر دانیـال به خدای خـود امین
و وفـادار اسـت و اینکـه چقـدر او مطیـع احـکام خداونـد خویـش اسـت .بنابراین ،آنهـا بزودی
متوجـه شـدند کـه بـه منظـور متهم کـردن دانیـال ،آنها بایـد رشایطـی را فراهم کنند کـه در آن
دانیـال بـا معضـل ،اطاعـت از احـکام خـدا و یـا اطاعـت از قانـون امپراتـوری مواجـه شـود .از
آنچـه کـه درباریـان درمـورد دانیـال فهمیـده انـد ،آنهـا کاملاً متقاعـد شـدند کـه تحـت رشایط
مناسـب ،او جانـب احـکام خداونـد خـود را میگیـرد نـه قوانیـن امپراتـوری ،آنچه که شـهادتی
بـرای اثبات وفـاداری دانیـال بود.

شــما بــا چــه نــوع مشـ ِ
ـکالت ناشــی از حســادت ،مواجــه شــدهاید و چگونــه بــا آن
برخــورد کــرده ایــد؟ چ ـرا حســادت چنیــن گنــاه مرگبــار و مفســد روح مــی باشــد؟
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     دوشنبه     

 ۲۱بهمن

توطئه علیه دانیال


دانیـال بـاب  ۶ :۶تـا  ۹را بخوانیـد .چـه طـرز تفکری در پـس این حکم وجود دارد؟ چه نقشـی
را در غرور شـاه بـازی می کند؟

شـاید داریـوش بخاطـر صـدور حکمـی که بزودی لغـوش خواهد کـرد ،نادان به نظر برسـد.
او در دام توطئـه گـران دربـاری مـی افتـد ،کسـانی کـه بـه انـدازه کافـی بـرای بـازی بـا رشایط
سیاسـی حکومتـی کـه اخیـرا ً تاسـیس شـده اسـت ،زیرک و سـیاس هسـتند .داریوش بـه منظور
اداره کارآمدتر کشـور ،یک حکومت غیر متمرکز تاسـیس کرد و صد و بیسـت اسـتاندار را برای
اداره کشـور برگزیـد .بـا ایـن حال چنیـن اقداماتی مسـتلزم برخی مخاطـرات در بلند مدت بود.
یـک فرمانـدار بـا قـدرت و نفوذ می توانسـت باعث شـورش ،شـکاف و نفاق در مملکت شـود.
پـس ،ایـن قانـون جدیـد ملـزم مـی سـاخت تـا هر کس بـه مـدت  ۳۰روز هـر حاجتی کـه دارد
فقـط آنـرا از پادشـاه درخواسـت کنـد ،بـه نظـر مـی رسـد ظاهـرا ً ایـن یک راهـکار خـوب برای
تقویـت وفـاوداری بـه پادشـاه و در نتیجـه وسـیله ای بـرای جلوگیـری از هرگونـه فتنـه برعلیـه
پادشـاه باشـد .امـا درباریـان بـا ادعـای اینکـه ،چنیـن پیشـنهادی از حامیـت « همـه » وزرای
مملکـت ،فرمانـداران ،مشـاوران ،و حـکام برخـوردار اسـت ،پادشـاه را بـه گمراهـی انداختنـد–
یـک اشـتباه بدیهـی اسـت ،زیـرا که دانیال شـامل آنان نیسـت .عالوه براین ،شـاید برای پادشـاه
دیـدگاه اینکـه بـه عنـوان خـدا عمل کنـد ،جالـب و جذاب بوده باشـد.
هی�چ ش�واهدی وج�ود ن�دارد که پادشـاهان فـارس هرگـز ادعای مقـام خدایی کرده باشـند.
بـا ایـن وجـود ،ایـن حکم ممکن اسـت بـه منظور اینکـه تنها پادشـاه به مدت سـی روز مناینده
خدایـان باشـد؛ و در نتیجـه دعاهـا بـه حضـور خدایـان از طریـق او عرضه شـود ،در نظر گرفته
شـده باشـد .متاسـفانه ،پادشـاه انگیـزه ای را کـه در قفـای پیشـنهاد آنـان اسـت را بررسـی منی
کنـد .بنابرایـن ،او نتوانسـت بفهمـد کـه قانونـی را کـه آنـان ادعـا مـی کننـد بـرای جلوگیری از
توطئ�ه علی�ه پادش�اه اس�ت ،خ�ود توطئ�ه ای برای آس�یب رس�اندن به دانیال اس�ت.
دو جنبـه در ایـن قانـون قابـل توجـه اسـت .اول ،مجـازات رسپیچـی از حکـم ،افتـادن در
چـاه شـیران بـود .از آنجـا کـه ایـن نـوع مجـازات در جـای دیگـری تائیـد نشـده ،ممکن اسـت
ایـن یـک پیشـنهاد ویژه از طرف دشـمنان دانیال بوده باشـد .پادشـاهان باسـتان خـاور نزدیک،
شـیران را در قفـس قـرار مـی دادنـد تـا آنهـا را در موقعیـت هـای خـاص بـه منظور شـکار آزاد
کننـد .بـه همیـن دلیـل ،کمبودی از نظر داشتن شـیرها برای آسـیب به هرکسـی که جـرات کند
حکـم پادشـاه را نقـض کنـد ،وجـود نداشـت .دوم ،فرمـان را منـی تـوان تغییـر داد .ماهیت غیر
قابـل تغییـر« قانـون پـارس هـا و مادهـا » همچنیـن در استر بـاب  ۱۹ :۱و استر بـاب  ۸ :۸بـه
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آن اشـاره شـده اسـت .دیـودور سیسـیلی ،مـورخ نویـس یونان باسـتان ،بـه رویـدادی در زمانی
کـه داریـوش سـوم (ایـن بـا داریـوش که در کتـاب دانیال ذکر شـده ،اشـتباه نشـود) اشـاره می
کنـد کـه داریـوش سـوم نظـرش تغییـر می کنـد ،اما او دیگـر منی توانـد حکم اعدام شـخص بی
گنـاه را لغـو کند.

     سه شنبه     

 22بهمن

دعای دانیال
« هـرگاه تـو دعـا میکنـی بـه اندرون خانـهٔ خود بـرو ،در را ببنـد و در خلـوت ،در حضور
پـدر نادیـد ٔه خـود دعـا كـن و پـدری كـه هیچ چیـز از نظر او پنهان نیسـت » (متـی .)۶ :۶


دانیال  ۱۰ :۶را بخوانید .چرا دانیال واقعاً در تنهایی دعا منی کند ،بدون اینکه کسی او را ببیند؟

دانیـال یـک دولتمـرد بـا تجربـه اسـت ،امـا ،باالتـر از همـه او خـادم خدا اسـت .بـه همین
ترتیـب ،او تنهـا عضـو حکومت اسـت که مـی تواند بداند چـه موضوعی در پَ ِس فرمان پادشـاه
وجـود دارد .بـرای داریـوش ایـن حکـم بـه معنـای فرصتـی بـرای تقویت وحـدت در پادشـاهی
اوسـت ،امـا بـرای توطئـه گـران ترفندی بـرای خالصـی از دانیال می باشـد.
البتـه ،علـل و انگیـزه هـای اصلـی در پس ایـن توطئه ،نبرد کیهانی بین خداونـد و نیروهای
رش اسـت .در ایـن زمـان ۵۳۹( ،ق.م ،).از پیـش دانیـال نبـوت هـای نوشـته شـده در بـاب ۷
کتـاب دانیـال ( ۵۵۳ق.م ).و بـاب  ۵۵۱( ۸ق.م ).را مـی دانسـت .بنابرایـن ،او مـی توانـد فرمان
سـلطنتی را نـه بـه عنـوان یـک مسـئله رصفاً سیاسـت انسـانی بلکـه به عنـوان منونـه ای از این
جنـگ کیهانـی درک کنـد .در نبـوت پسر انسـان ،پادشـاهی بـه برگزیـدگان واگـذار می شـود و
شـاید بـا کمـک فرشـته تسـلی بخـش تفسـیر کننـده (دانیـال  ،)۷شـجاعت مقابله با بحـران در
پیـش رو بـه او داده شـده اسـت .او همچنیـن ممکـن اسـت از تجربـه یارانـش ،کسـانی کـه بـا
شـجاعت کامـل بـا فرمـان نبوکدنصر مبـارزه کردنـد ،تحـت تاثیر قـرار گرفتـه بود (دانیـال .)۳
بنابرایـن ،او عـادت هـای مذهبـی خـود را تغییـر منـی دهـد ،بلکـه بـه ادای مراسـم عبادی
خـود سـه بـار در روز بـه سـمت اورشـلیم ادامـه مـی دهـد .دانیـال علیرغـم فرمـان ممنوعیت
تقاضـا از هـر انسـان یـا خـدا بـه غیـر از پادشـاه ،هیچگونـه احتیاطـی بـرای مخفـی یـا پنهـان
کـردن زندگـی عبـادی خـود در طـول مدت سـی روز منی کند .او یک اقلیت مسـتقل اسـت زیرا
کـه او در مقابلـه بـا فرمـان شـاه در میـان ده هـا تن فرمانـداران و دیگـر درباریان تنهاسـت .با
ایـن حـال ،دانیـال از طریـق زندگـی عبادی آشـکارا نشـان مـی دهد که وفـاوداری او بـه خدای
خویـش نسـبت بـه وفـاوداری بـه پادشـاه و فرمان غیر قابـل برگشـت او در اولویت قـرار دارد.
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اعمــال بــاب  ۲۷ :۵تــا  ۳۲را بخوانیــد .اگرچــه کــه در اینجــا پیام ســرزنش کامـاً واضح
اســت ،چ ـرا مــا بایــد همیشــه ،وقتــی اقــدام بــه نقــض قانــون انســانی میکنیــم،
اطمینــان حاصــل کنیــم کــه آنچــه انجــام مــی دهیــم خواســت واقعــی خداونــد اســت
یــا نــه؟ (باالخــره ،در مــورد مردمــی کــه حاضــر شــدند بمیرنــد تــا تســلیم بــاور یــا
سیســتم اعتقــادی کــه مــا معتقدیــم اشــتباه اســت! بشــوند فکــر کنیــد).

     چهارشنبه     

 ۲۳بهمن

در چاه شیران


دانیـال بـاب  ۱۱ :۶تـا  ۲۳را بخوانیـد .پادشـاه بـه دانیـال چه میگوید که نشـانگر اینسـت که
دانیـال گـواه وفـادار و قدرمتندی برای خداسـت ؟
خیلـی زود توطئـه گـران مـکان دعـای دانیال را کشـف می کننـد ،یعنی دقیقـاً هامن چیزی
کـه فرمـان پادشـاه آنـرا قدغـن کـرده اسـت .و هامنطـور کـه آنان ایـن اتهـام را در حضور شـاه
مطـرح مـی کننـد ،آنهـا بـه روش تحقیرآمیـزی بـه دانیـال اشـاره مـی کننـد « :ایـن دانیـال کـه
از تبعیدیـان یهودیـه مـی باشـد » (دانیـال  .)۱۳ :۶در چشـم آنـان ،یکـی از فرمانـداران اصلـی
امپراتـوری ،شـخص مـورد عالقـه شـاه ،چیـزی بیـش از« یک اسـیر » نیسـت .علاوه بـر آن ،آنها
بـا گفتن اینکـه دانیـال « بـه تـو ای پادشـاه و بـه فرمانی کـه امضا منـوده ای اعتنا منـی مناید »،
دانیـال را بـر علیـه پادشـاه قـرار دادنـد .اکنـون شـاه متوجـه میشـود کـه بـا امضای فرمـان در
دام افتـاده اسـت .ایـن متن میگویـد کـه « تـا غـروب آفتـاب کوشـش می کـرد که راهـی برای
نجـات دانیـال پیـدا کنـد »(دانیـال  .)۱۴ :۶امـا هیـچ راهـی وجـود نـدارد کـه بتوانـد نبـی را از
مجـازات مقـرر شـده ،نجـات دهـد .قانـون غیـر قابـل فسـخ مـاد – فـارس بایـد بـر اسـاس این
نامـه [حکـم] اجرا میشـد .بنابراین پادشـاه ،بـا وجود ناراضی بـودن ،فرمان انداختن دانیال در
چـاه شـیران را صـادر مـی کنـد .امـا با وجود صـدور اجـرای حکم ،داریـوش امیدوار اسـت و به
نظـر میرسـد کـه دعـا مـی کنـد « :امیـدوارم خدایـی که تو پیوسـته او را پرسـتش مـی کنی ،تو
را نجـات دهـد » (دانیـال .)۱۶ :۶
متن کتـاب مقـدس منـی گویـد کـه دانیـال در میان شـیران چه می کنـد ،اما میتـوان حدس
زد کـه او دعـا مـی کرده اسـت .و خداوند با فرسـتادن فرشـته خویش برای محافظـت دانیال ،او
را گرامـی مـی دارد .صبحگاهـان ،دانیـال بـدون هیچ آسـیبی آماده اسـت تا فعالیـت خود را در
دولـت ادامـه دهـد .اِلـن جـی وایـت در این مـورد توضیح مـی دهـد « :خداوند مانع دشـمنان
دانیـال از انداختن او بـه النـه شـیران منیشـود؛ او اجـازه مـی دهد تا فرشـتگان رشیـر و مردان
گناهـکار هـدف خـود را بـه انجـام برسـانند؛ امـا ایـن شـاید بـرای ایـن بوده کـه او مـی خواهد
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تـا نجـات خـادم خـود را برجسـته تـر نشـان دهـد ،و شکسـت دشـمنانش در برابـر حقیقـت و
عدالـت بزرگتـر باشـد » ( انبیـا و پادشـاهان ،صفحـات  ۵۴۳تا .)۵۴۴

اگرچــه ایــن داســتان فرجامــی شــاد (حداقــل بــرای دانیــال ) دارد ،امــا در مــورد
شــرح حــال دیگـران حتــی آنانــی کــه در کتــاب مقــدس آمــده اســت (نــگاه کنیــد بــه
عنــوان مثــال بــه مرقــس بــاب  ۱۴ :۶تــا  ،)۲۹کــه در آن بــا نجــات پایــان نمــی یابــد،
چگونــه اســت؟ مــا چگونــه آنــان را درک میکنیــم؟

     پنجشنبه     

 ۲۴بهمن

حقانیت


دانیال باب  ۲۴ :۶تا  ۲۸را بخوانید .پادشاه چه شهادتی را در باره خداوند می دهد؟

نکتـه مهـم ایـن داسـتان ،ایـن واقعیـت اسـت کـه داریـوش خـدا را سـتایش مـی کنـد و
حاکمیـت او را بـه رسـمیت مـی شناسـد .ایـن نقطـه عطـف ،حتـی اوج سـتایش یـا بیاناتـی از
شـناخت اسـت ،کـه در فصـل های قبل بـه درگاه خدا ادا میشـود( .دانیال  ۲۰ :۲تـا ۲۳؛ دانیال
۲۹ ،۲۸ :۳؛ دانیـال  ۱ :۴تـا  ۳۴ ،۳تـا  .)۳۷داریـوش ماننـد نبوکدنصر بـا تقدیـر و سـتایش خـدا،
بـه نجـات دانیـال واکنـش نشـان داد .اما داریوش بیشتر هم انجـام داد :او فرمـان قبلی خود را
عـوض کـرد و بـه همـه فرمـان داد تا « در حضور خدای دانیال ترسـان باشـند »(دانیـال .)۲۶ :۶
بلـه ،دانیـال بطـور معجـزه آسـایی نجـات مییابـد ،او پـاداش وفاداریـش را میگیـرد ،رشیر
مجـازات میشـود ،و عـزت و قـدرت خـدا اثبـات میشـود .امـا آنچـه که مـا در اینجا مشـاهده
میکنیـم ،منونـه کوچکـی اسـت از آنچـه کـه در مقیـاس جهانی اتفـاق خواهد افتـاد :قوم خدا
رسـتگار میشـود ،رشیـر مجـازات میشـود ،و پـروردگار در برابر همـ ٔه گیتی حقانیـت می یابد.



دانیـال بـاب  ۲۴ :۶را بخوانیـد .چـه چیـزی در ایـن آیـه ممکن اسـت به نظر ما مشـکل آفرین
باشـد ،و چرا؟

بـا ایـن حـال یک مشـکل پریشـان کننـده وجـود دارد ،و این مسـئله زنـان و فرزندان اسـت
کـه تـا آنجائـی کـه مـا مـی دانیـم بـی گنـاه هسـتند و در عین حال کسـانی هسـتند کـه هامن
رسنوشـتی را کـه شـخص گناهـکار تجربـه مـی کند و آنـان نیز تجربـه می کنند و رنـج می برند.
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چگونـه بایـد ایـن مسـئله را توضیـح بدهیـم ،آیا به نظر منی رسـد کـه این نقض عدالت اسـت؟
اول ،بایـد توجـه داشـته باشـیم کـه ایـن اقـدام پادشـاه بـر طبـق قانـون دولت فارس اسـت
کـه شـامل مجـازات خانـواده مجـرم هـم میشـده اسـت .طبـق یـک اصـل کهـن ،متـام خانواده
در مجـرم بـودن یکـی از اعضـای آن خانـواده مسـئول هسـتند .ایـن بدیـن معنا نیسـت که این
اصـل درسـت اسـت؛ ایـن فقـط بـه این معنی اسـت کـه این داسـتان مطابـق آنچه اسـت که ما
از قانـون پادشـاهی فـارس مـی دانیم.
دوم ،مـا بایـد توجـه کنیـم کـه روایـت کتـاب مقدس ایـن اتفاق را گـزارش می دهـد اما این
عمـل شـاه را تائیـد منـی کند .در حقیقـت ،کتاب مقدس به وضـوح قدغن می کند کـه فرزندان
بـه دلیـل گناهـان پدر و مـادر آنان (تثنیـه  )۱۶ :۲۴محکوم به مرگ شـوند.

در مواجهــه بــا بــی عدالتــی هایــی ماننــد ایــن و بســیاری دیگــر ،شــما چــه تســلی
مــی توانیــد از متونــی ماننــد اول قرنتیــان بــاب  ۵ :۴دریافــت کنیــد؟ ایــن آیــه چــه
میگویــد ،و چ ـرا ایــن نکتــه ،بســیار مهــم اســت؟

     جمعه     

 ۲۵بهمن

تفکــری فراتــر :رشح نجــات دانیــال در عربانیــان بــاب  ۱۱آمــده اســت .چــه مــی
توانــد« رسای مشــهور ایــان » نامیــده شــود ،مــی گویــد کــه نبــی ،در میــان کــاالت و فضائــل
دیگــر « دهــان شــیران را بســتند »(عربانیــان  .)۳۳ :۱۱ایــن فــوق العــاده اســت ،امــا بایــد
قهرمانانــی را در نظــر داشــته باشــیم کــه ماننــد دانیــال از مــرگ نجــات نیافتنــد ،بلکــه آنهــا
کســانی هســتند کــه شــجاعانه رنــج کشــیدند و مردنــد ،هامنطــور کــه در عربانیــان  ۱۱نیــز
ذکــر شــده اســت .خداونــد ،برخــی را فـرا مــی خوانــد تــا بــا حیاتشــان گــواه او بـرای جهانیــان
باشــند و برخــی بــا مرگشــان گــواه او باشــند .بنابرایــن ،حکایــت نجــات دانیــال همیشــه بــه
معنــای اعطــا آزادی بــه همــه نیســت ،هامنطــور کــه مــا مــی دانیــم ،گــروه بســیاری از مــردان
و زنــان بــه خاطــر ایامنشــان بــه مســیح بــه شــهادت رســیده انــد .بــا ایــن حــال نجــات معجــزه
آســا دانیــال نشــان مــی دهــد کــه احــکام خداونــد و خــود او ،در نهایــت متــام فرزنــدان او را
از قــدرت گنــاه و مــرگ نجــات خواهنــد داد .در فصــل هــای بعــدی دانیــال ایــن مســئله کامـاً
روشــن خواهــد شــد.

سؤاالتی برای بحث
 .۱ژان پــل ســارتر فرانســوی یکبــار نوشــت کــه « بهتریــن راه فهمیــدن طــرح اصلــی

حقیقــت انســان ایــن اســت کــه گفــت ،انســان موجــودی اســت کــه هدفــش خــدا بــودن
اســت » (ژان پــل ســارتر ،بــودن یــا نبــودن :مقالــه پدیــده شناســی در هســتی شناســی،
کنفرانــس واشــنگتن) .چگونــه ایــن کمــک مــی کنــد ،تــا حداقــل بطــور ســطحی درک کنیــم
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کــه چـرا شــاه در دام افتــاد؟ چـرا همــه مــا بایــد ،در هــر مرحلــه از زندگــی کــه هســتیم،
مراقــب باشــیم تــا در دامــی ایــن چنینــی یعنــی تمایــل خطرنــاک هــر چقــدر هــم کــه
شــاید فریبنــده باشــد ،نیفتیــم؟ شــیوه هــای دیگــری کــه ممکــن اســت بخواهیــم « ماننــد
خــدا » باشــیم چیســت؟

 .۲در رابطــه بــا وفاوداریمــان نســبت بــه خــدا و قانــون او ،چــه گــواه و شــهادتی مــی
توانیــم در برابــر دیگ ـران باشــیم؟ اف ـرادی کــه شــما را مــی شناســند ،در بــار ٔه ایســتادگی
شــما بـرای ایمانتــان چــه فکــر مــی کننــد ،حتــی اگــر هزینــه ایــن ایســتادگی بــه قیمــت از
دســت دادن شــغل یــا حتــی حیــات شــما تمــام شــود؟
 .3شــما در دانیــال چــه مــی بینیــد کــه او را بــه شــخصی کــه خــدا مــی توانســت از او
بطــور موثــر بـرای اجـرای هــدف خــود اســتفاده کنــد ،مبــدل مــی ســازد؟ شــما چگونــه بــا
یــاری پــروردگار ،مــی توانیــد ویژگــی هــای مشــابه دانیــال را در خــود رشــد دهیــد؟
 .4بــا توجــه بــه حکــم پادشــاه ،از چــه راه هایــی دانیــال مــی توانســت تصمیــم خــود،
در تغییــر شــیوه دعــا کردنــش را توجیــه کنــد؟ یــا اینکــه ایــن یــک ســازش خطرنــاک بــوده
اســت؟ اگــر بــوده ،چـرا؟
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داستانهای ایامنداران

 26بهمن

دعای مادراسپانیائی

توسط رِبکا روئیزالگوآردیا

پیلار الگوآردیـا کـه دخرتی ده سـاله بود به آسمان های پرسـتاره اسـپانیا خیره
شـد و از خـود پرسـید« :چـه کسـی سـتارگان را آفریده؟ آیـا ما خالقی داریـم ،یا در
اثـر یک تصـادف بوده که هسـتی یافتـه ایم؟»
ایـن سـوال سـالها ذهنـش را پـر کـرد .از خویشـاوندان خـود نظراتشـان را جویا
شـد؛ امـا هیـچ کـس منی توانسـت پاسـخ قانع کننـده ای بدهـد .او بـه در روزهای
یکشـنبه بـه کلیسـا مـی رفـت؛ اما موعظـه هائی که در مـورد آتش جهنـم و خدای
مسـتبد و انتقـام جـو باعث شـد تـا او از اعتقـادات خانـواده اش دوری گزیند.
یـک بیماری نزدیـک بـود او را در سـن  ۲۲سـالگی بـه هالکت برسـاند .پیالر از
مـرگ مـی ترسـید بـدون اینکـه جوابی به سـوالش در مـورد خدا داده شـود.
یـک روز ،در دلتنگـی ،پنجـره را بـاز کـرده و بـه سـوی آسمان فریـاد کشـید
«خدایـا ،اگـر هسـتی ،مـی خواهم تو را بشناسـم! کمکـم کن! به من جـواب بده!»
خـدا بـه او پاسـخ مـی دهـد وقتـی کـه پـس از سـه روز یـک عضوکلیسـای
ادونتیسـت روز هفتـم بـه نـام سـایمون مونتـون درخانـه اش را می زند .سـایمون،
پـدر پیلار را دعـوت کـرد تـا بـه جلسـات بشـارتی بیایـد و او از روی کنجـکاوی
پذیرفـت  .او یـک گوسـفند دار شـک گـرا به امـور الهی بـود .پیالر خواسـت او نیز
بـا آنهـا بـرود؛ امـا پدرش ارصار کـرد که تنهایـی برود .پیلار آنقـدر ارصار ورزید که
رسانجـام پیروز شـد.
پیلار در وضعیـت بیماری و ضعـف در اواخـر سـالهای  ۱۹۶۰بـرای اولیـن بـار
قـدم بـه کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم گذاشـت .او رسود پرستشـی هـای زیبـا و
نبـوت کتـاب دانیـال فصل  ۲را شـنید .اگرچه پدرش بعد از اولین شـب به جلسـات
برنگشـت ،امـا او تـا آخـر در متامی جلسـه هـا رشکت کرد .در شـب آخـر ،او کتابی
را بـه عنـوان هدیـه دریافـت منـود و عضو کلیسـا ،آدرسـش را برای او نوشـت.
بعـد از گذشـت ایـام ،یـک زن او را در خانـه مالقـات کـرده و پیشـنهاد مطالعه
کتـاب مقـدس را داد .از طریـق مطالعات هفتگی ،پیالر پاسـخها در مورد سـواالتش
در مـورد خـدا را دریافـت منـود .بـرای اولیـن بـار آرامـش و امنیـت را یافت .شـبان
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لوئیـس بوئنوپیلار را بعـد از ده مـاه از رشوع مطالعـه کتـاب مقـدس تعمید داد.
او در ســن  ٣۲ســالگی ازدواج کــرد؛ امــا بــه خاطــر مشــکالت ســامتی اش بـرای
او ســخت بــود تــا بــاردار بشــود .دوبــاره او بــا دعــا بــه نــزد خــدا رفــت — و مـرا
حاملــه شــد.
مـادرم ،در تصویـر ۷٣ ،سـال پیـش در یک کلبه محقرچوپانی در اسـپانیا به دنیا
آمـد ،و بـا کمال شـادی گلّـۀ جانهـا را برای شـبان اعظم رهبری می کند .من شـاکر
خـدا هسـتم که اینچنیـن مادری به من داده اسـت.
ربـکا روئیـز الگوآردیـا در اسـپانیا زندگـی مـی کنـد .کارهـای بشـارتی اش را در
ایـن دروس سـه ماهـه ویـژه جوانـان و بزرگسـاالن مطالعـه کنیـد.
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  درس هشتم  

 ۲۶بهمن –  ۲اسفند

از دریای خروشان تا ابرهای بهشت

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :دانیال باب ۷؛ دوم تسالونیکیان  ۱ :۲تا ۱۲؛ رومیان ۱ :۸؛ مرقس :۱۳
۲۶؛ لوقا ۲۶ :۹؛ لوقا ۸ :۱۲؛ اول تیموتائوس .۵ :۲
ِ
حشمت ماملکی که زیر متامی آسامن است به
آیه حفظی « :آنگاه پادشاهی و حکومت و
مقدسین آن متعال داده خواهد شد؛ پادشاهی آنها پادشاهی جاودانه خواهد بود و همۀ
قوم
ِ
حکومتها او را خدمت و اطاعت خواهند کرد » (دانیال .)۲۷ :۷

رویـای دانیـال بـاب  ۷موضـوع مطالعـه ما بـرای این هفته ،مطابـق با رویای دانیـال در باب
 ۲مـی باشـد .امـا دانیـال بـاب  ۷آنچـه کـه در دانیـال بـاب  ۲نشـان داده شـده اسـت را بطـور
گسترده بـه تصویـر می کشـد .اوالً ،رویا در شـب رخ مـی دهد و دریایی متالطم همـراه با چهار
بـاد را بـه تصویـر مـی کشـد .تاریکـی و آب ،آفرینـش را بوجـود آوردنـد ،امـا در اینجـا بـه نظـر
میرسـد کـه خلقـت بـه نوعـی از بیـن میرود یا مـورد حمله قـرار گرفته اسـت .دومـاً ،حیوانات
در ایـن رویـا پلیـد و ترکیبـی از گونـه هـای مختلـف هسـتند ،کـه بیانگـر نقـض نظـم و آرایـش
طبیعـی خلقـت اسـت .سـوم ،حیوانـات بـه عنـوان صاحبـان اقتـدار و قـدرت ،مسـلط بـر مـردم
توصیـف شـدهاند؛ بنابرایـن ،به نظر میرسـد کـه اقتداری کـه خداوند در باغ عدن بـه آدم داده،
توسـط ایـن قـدرت هـا بـه زور گرفته میشـود .چهـارم ،بـا روی کار آمدن پسر انسـان ،اقتدار و
حاکمیـت دوبـاره بـه کسـانی کـه که صاحبـان برحـق آن هسـتند ،برگردانـده میشـود .آنچه که
آدم در بـاغ عـدن از دسـت داد ،پسر انسـان در داوری آسمانی دوبـاره بـه او برمـی گرداند.
توضیحـات بـاال چشـم انـداز وسـیعی از تصـورات کتـاب مقدسـی را نشـان میدهنـد کـه
زمینه این رویای منادین اسـت .خوشـبختانه ،برخی از جزئیات مهم رویا بوسـیله فرشـته تفسـیر
میشـود ،بنابرایـن ،مـا مـی توانیـم طـرح اصلـی ایـن پیشـگویی شـگفت انگیـز را درک کنیم.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۳اسفند –  February 22آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۲۷بهمن

چهار جانور
دانیـال بـاب  ۷را بخوانیـد .ماهیـت آنچـه کـه دانیـال در این اینجا نشـان میدهد ،چیسـت؟ و
رویـا درباره چیسـت؟

هـر حیـوان کـه در رویای دانیال نشـان داده شـده مربوط به بخشـی از مجسـمه ای اسـت
کـه در رویـا بـه نبوکدنصر نشـان داده شـده بـود ،امـا اکنـون جزئیـات بیشتری دربـار ٔه هـر
پادش�اهی داده ش�ده میش�ود .جال�ب ای�ن اسـت کـه همـه موجـودات ،منـاد ملـل بت پرسـت
بـوده ،جملگـی از جانـوران ناپـاک هسـتند .همچنیـن ،دانیـال همـ ٔه جانـوران بـه جـز حیـوان
چهـارم را توصیـف مـی کنـد کـه شـبیه برخـی از موجـودات شـناخته شـده اسـت .بنابرایـن،
حیوانـات سـمبل هـای مـن در آوردی نیسـتند ،از آنجائـی کـه هر کـدام از گونه هـا ،منایانگر و
یـا اشـاره کننـده بـه برخـی از جنبـه هـای پادشـاهی خود هسـتند.
شیر :شیر مناسب ترین مناد برای نشان دادن بابل است .شیرهای بالدار ،دیوارهای کاخ و
سایر آثار هرنی بابل را مزین میکردند .رسانجام شیری که در رویای به تصویر کشیده شده بال
هایش کنده میشود ،و چنان ساخته شده تا شبیه یک مرد روی پاهایش بایستد ،و قلب انسان
به او داده میشود .این پردازش منایانگر امپراتوری بابل تحت پادشاهان خود می باشد.
خـرس :خـرس منـاد امپراتـوری مـاد – فارس بـود .این واقعیت مطرح اسـت کـه بلندتر بودن
یـک شـانه خـرس ،نشـانگر برتـری فـارس هـا بر مادهاسـت .سـه دنده بیـن دندانهای آن ،سـه
پیـروزی مهـم و اصلـی مـاد – فـارس بـر ایـن حکومت ها اسـت :لیدیه ،بابـل ،و مرص.
پلنـگ :پلنـگ چابـک و تنـدرو نشـان دهنـده امپراتـوری یونـان بـود کـه توسـط اسـکندر
مقدونـی تاسـیس شـد .چهـار بـال ایـن جانـور حتی منایانگـر چابکی بیشتر آن اسـت .منادی که
کل جهان شـناخته شـده را
مناسـب بـرای نشـان دادن اسـکندر اسـت کـه در مـدت چنـد سـال ّ
فتـح و تحـت سـلطه خـود در مـی آورد.
جانـور هولنـاک و رعـب انگیـز :در حالـی کـه متـام موجـودات قبلـی کـه ذکـر شـدن بـه
حیوانـات تشـبیه شـده انـد ،ایـن یکی خودش اسـت و شـبیه هیچ جانـور دیگری نیسـت .یعنی
بـه ایـن معنـا کـه اولـی هـا ،شـبیه « شـیر » و یـا « خـرس » تجسـم شـدهاند ،امـا ایـن یکـی به
هیچ جانور دیگری تشـبیه نشـده اسـت .این جانور چند شـاخ ،بسـیار بی رحم تر و رسکش تر
از قبلـی هـا بـه نظـر می رسـد .به همین ترتیـب ،این منادی مناسـب برای نشـان دادن روم بت
پرسـت اسـت ،کـه فتـح مـی کنـد ،حکومت مـی کنـد ،و جهـان را زیر پاهـاش پایامل مـی کند.

تمــام تاریــخ ه ـزاران ســال بشــر ،درســت همانطــور کــه پیــش بینــی شــده بــود،
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اتفــاق افتــاده اســت .چقــدر شــما مــی توانیــد از دانســتن ایــن مســئله کــه خداونــد
باالتــر از همــهٔ ایــن غوغاهــا و آشــوب هــا و حتــی گاهــی هــرج و مــرج مطلــق،
حاکــم بــر اوضــاع جهــان وهمــه چیــز اســت ،تســلی یابیــد؟ ایــن مطلــب در مــورد
قابــل اعتمــاد بــودن کالم خــدا ،چــه مــی آمــوزد؟

     دوشنبه     

 ۲۸بهمن

شاخ کوچک


دانیـال بـاب  ۱۹ ،۸ ،۷ :۷تـا  ۲۵را بخوانیـد .چـه کسـی قدرت شـاخ کوچک اسـت که مسـتقیم
از میـان جانـور چهـارم ظهـور مـی کنـد ،و در عیـن حـال بـه عنـوان بخشـی از جانـوار چهـارم
باقـی مـی ماند؟
در درس روز گذشـته فهمیدیـم کـه حیـوان وحشـی بـا ده شـاخ  ،در نهایـت ظلـم و جـور
برـ جه�ان حکوم�ت م�ی کندـ ،ک�ه معرف روم بت پرسـت اسـت .حـال بایـد به شـاخ کوچک و
قدرتـی کـه او معـرف آن اسـت ،توجـه کنیـم .هامنطـور کـه در رویـا بـه تصویر کشـیده شـده،
حیـوان چهـارم ده شـاخ دارد کـه سـه شـاخ از آنهـا بیـرون آورده میشـود تـا راهی بـرای ظهور
شـاخ کوچـک بـاز شـود .این شـاخ چشمانی چـون چشـم انسـان دارد و « سـخنان تکبر آمیزی
» از دهانـش بیـرون مـی آیـد (دانیـال  .)۸ :۷واضح اسـت که شـاخ کوچک از جانـوری هولناک
و وحشـی کـه منـاد روم اسـت ،پدیـد مـی آیـد .بـه نوعی ،شـاخ برخـی از ویژگی هـای روم بت
پرسـت را بسـط و ادامـه مـی دهـد .ایـن فقـط ،مرحلـه بعـدی هامن قدرت اسـت.
دانیـال در رویـا مـی بینـد کـه ،ایـن شـاخ با مقدسـین مـی جنگد .فرشـته بـرای او رشح می
دهـد که این شـاخ سـلطنتی اسـت که سـه اقـدام غیـر قانونی انجـام خواهد داد .۱ :او سـخنان
تکبر آمیـزی بـر ضـد خداونـد میگویـد .۲ ،برگزیـدگان مقدس خـدا را آزار و اذیت مـی کند.۳ ،
و قصـد دارد متـام احـکام و زمانهـا را تغییـر دهـد .و در نتیجه مقدسـین به دسـت او خواهند
افتـاد .بعـد ،فرشـته چارچـوب زمانـی را بـرای دوران فعالیت شـاخ کوچک می دهـد :یک زمان
و زمانـی و نصـف زمـان .درایـن منونـه از زبـان نبـوی ،لغـت زمـان به معنای « سـال » اسـت ،و
بنابرایـن ،بیـان زمانهـا بـه معنـای سـالها ،یکـی از اشـکال دوگانـه « :دو نـوع سـال » اسـت.
از ایـن رو ،ایـن دوره ای از سـه سـال و نیـم نبـوی کـه طبـق اصـل سـال – روز ،دوره ای معادل
بـا  ۱٫۲۶۰سـال را نشـان مـی دهـد .در ایـن مـدت شـاخ کوچـک بـه خـدا تعـرض خواهـد کرد،
مقدس�ین راجفاخواه�د داد و س�عی خواه�د ک�رد ک�ه اح�کام و قان�ون خ�دا را تغییر دهد.

دوم تسـالونیکان بـاب  ۱ :۲تـا  ۱۲را بخوانیـد .چـه شـباهت هایـی بیـن انسـان بـی
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شـریعت و شـاخ کوچـک وجـود دارد؟ مـا معتقدیـم کـه ایـن در مـورد چـه قدرتـی
صحبـت مـی کنـد ،چـرا؟ تنهـا قدرتـی کـه از روم بـت پرسـت بوجـود مـی آیـد ،امـا
بخشـی از روم باقـی مـی مانـد ،قدرتـی اسـت کـه از زمـان روم بـت پرسـت تـا پایان
جهـان ادامـه مـی یابـد ،آیـا ایـن بـه ایـن معناسـت ،هنـوز تـا امـروز هـم ادامـه دارد؟

     سه شنبه     

 ۲۹بهمن

دیوان عدالت بر پا شد
بعـد از رویـای چهـار جانـور و اقدامات شـاخ کوچک ،نبـی ،صحنه داوری را در آسمان می
بینـد (دانیـال  .)۱۴ ،۱۳ ،۱۰ ،۹ :۷بـا تشـکیل دیوان عدالت الهی ،تخت های سـلطنت بر مکانی
مسـتقر میشـود کـه « موجـود ازلـی » برتخـت خـود جلـوس مـی کنـد .هامنطـور کـه صحنـه
داوری آسمانی نشـان مـی دهـد ،هـزاران هـزار نفر موجـود ازلـی را خدمت می کردنـد ،دیوان
عدالـت بـر پـا میشـود و آنگاه دفرتهـا برای داوری گشـوده میشـود.
نکته قابل توجه درباره داوری این است که بعد از یک دوره  ۱۲۶۰ساله از اقدامات شاخ
کوچک ( ۱۷۹۸ – ۵۳۸بعد از میالد؛ به درس روز جمعه نگاه کنید) ،اما قبل از تاسیس سلطنت
نهایی خداوند اتفاق می افتد .در حقیقت ،سه بار در نبوت به توالی زیر تکرار میشود:
دوران شاخ کوچک ()۱۷۹۸ – ۵۳۸
داوری آسامنی
سلطنت ابدی خداوند


دانیال باب  ۲۷ ،۲۶ ،۲۲ ،۲۱ ،۱۴ ،۱۳ :۷را بخوانید .به چه طریقی داوری به نفع قوم خدا است؟

عهد عتیق چندین عمل داوری از دوران خیمه و معبد را توصیف می کند ،اما داوری که در
اینجا ذکر شده متفاوت است .این یک داوری کیهانی که نه تنها شاخ کوچک بلکه برگزیدگان
مقدس را نیز تحت تاثیر قرار می دهد ،کسانی که در نهایت پادشاهی به آنان خواهد رسید.
دانیـال بـاب  ۷داوری را توصیـف منـی کند و یـا جزییاتی درباره رشوع و پایـان آن ارائه منی
دهـد .امـا ایـن داللـت بـر ایـن دارد که ایـن قضاوت در پـی حمله شـاخ کوچک به خـدا و قوم
او انجـام میشـود .نکتـه اینجاسـت کـه ایـن تاکید بـر آغـاز داوری در مقیـاس کیهانـی دارد .از
دانیـال بـاب  ۸و ( ۹بـه دروس هفتـه هـای بعـد مراجعـه کنیـد) ،ما در مـورد زمان آغـاز داوری
و واقعیـت ایـن داوری خواهیـم آموخـت کـه مرتبـط با تطهیر قدس آسمانی در روز رسـتاخیز
اسـت .درسـی که ما خواهیم آموخت این اسـت که به وضوح داوری قبل از بازگشـت مسـیح،
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و در آسمان بـرروی مـا انجـام خواهـد شـد ،کـه بـه نفع مقدسـین و قـوم خداونـد خواهد بود
(دانیال .)۲۲ :۷

چـرا دانسـتن آنچـه که عیسـی برروی صلیـب برای ما انجام داد ،بسـیار مهم اسـت تا
بتوانیـم بـه اجـرای روز داوری اطمینـان داشـته باشـیم؟ بـدون صلیب ،ما چـه امیدی
مـی داشـتیم ،یا حتی می توانسـتیم داشـته باشـیم؟ (نـگاه کنید به رومیـان .)۱ :۸

     چهارشنبه     

 ۳۰بهمن

آمدن پرس انسان
دانیـال بـاب  ۱۳ :۷را بخوانیـد .در اینجـا ،چـه کسـی پسر انسـان اسـت و چگونـه شما او را
شـناختید؟ (نـگاه کنیـد بـه مرقـس ۲۶ :۱۳؛ متـی ۲۰ :۸؛ متـی ۶ :۹؛ لوقـا ۲۶ :۹؛ لوقـا .)۸ :۱۲

بـا فرارسـیدن داوری ،مهمتریـن چهـره وارد صحنـه میشـود :پسر انسـان .او کیسـت؟ اوالً،
پسر انسـان به عنوان یک شـخصیت آسمانی ظاهر میشـود .امـا هامنطور که این عنـوان بر او
داللـت مـی کنـد ،او همچنیـن صفات انسـانی را بروز می دهـد .به عبارت دیگـر ،او فردی الهی،
انسـانی اسـت که می تواند در داوری نقش مهمی را داشـته باشـد .دوم ،پرس انسـان که برروی
ابرهـای آسمانی مـی آیـد ،تصویـری عـادی از آمـدن ثانـی او در عهد جدید اسـت .بهرحـال ،در
دانیـال بـاب  ۱۳ :۷بطـور خـاص ،آمـدن پرس انسـان را به عنـوان آمدن از آسمان رشح منی دهد،
بلکـه بـه عنـوان حرکـت از یـک مـکان بـه مکان دیگـر در آسمان به منظـور حضور در پیشـگاه
موجـود ازلـی بـه تصویـر می کشـد .سـوم ،رشح آمدن پرس انسـان برروی ابرها از آسمان اشـاره
بـه ظهـور خداونـد دارد .امـا ایـن تصـور همچنیـن یادآور کاهن اعظم ،کسـی اسـت کـه با بخور
خوشـبو بـرای انجـام تطهیر معبـد مقـدس در روز کفاره وارد خیمه میشـد.
پسر انسـان همچنیـن شـخصیتی هامیونی اسـت « .بـه او اختیار و جالل و قدرت سـلطنت
داده شـد تـا همـ ٔه اقـوام از هـر زبـان و نـژاد او را خدمـت مناینـد .قـدرت او ابدی و سـلطنتش
بـی زوال اسـت »(دانیـال  .)۱۴ :۷فعـل « خدمـت » همچنیـن مـی توانـد به عنـوان « عبادت »
ترجمـه شـود .ایـن  ۹بـار در بـاب هـای  ۱تـا  (۷دانیـال ۲۸ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۴ ،۱۲ :۳؛ دانیـال ،۱۶ :۶
۲۰؛ دانیـال  )۲۷ ،۱۴ :۷مطـرح میشـود و ایـد ٔه بیعـت بـا الوهیت را متبادر می سـازد .بنابراین،
نتیجـه تلاش سیسـتم مذهبـی شـاخ کوچک برای تغییـر احکام خـدا و از میان برداشتن عبادت
خـدا را نشـان مـی دهـد .داوری کـه در اینجـا بـه تصویـر کشـیده شـده ،نشـان مـی دهـد کـه
رسانجـام عبـادت واقعـی جایگزیـن خواهد شـد .سیسـتم پرسـتش تعیین شـده توسـط پاپ ،در
کنـار عوامـل دیگـر ،انسـان گناهـکار را بـه عنـوان واسـط ٔه بیـن خدا و برشیـت قرار مـی دهد.
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دانیـال نشـان مـی دهـد کـه پسر انسـان تنهـا واسـطه ای که قـادر بـه منایندگـی از برشیت در
حضـور خداونـد اسـت « .زیـرا یـک خـدا وجـود دارد و یـک واسـطه بیـن خـدا و انسـان ،یعنی
شـخص عیسـی مسـیح » (اول تیموتاوس .)۵ :۲

ازهمــه آنچــه کــه مــا در کتــاب مقــدس در مــورد زندگــی و شــخصیت مســیح
خواندهایــم ،چـرا اینقــدر تســلی بخــش اســت کــه بدانیــم او در کانــون داوری کــه در
اینجــا بــه تصویــر کشــیده شــده اســت؟

     پنجشنبه     

 ۱اسفند

مقدسین خدای متعال


براساس متون زیر چه اتفاقی برای امت خدا می افتد؟ دانیال باب .۲۷ ،۲۵ ،۲۲ ،۲۱ ،۱۸ :۷

« برگزیـدگان مقـدس » نـام امـت خـدا مـی باشـد .آنهـا توسـط قدرتـی کـه شـاخ کوچـک
منایانگـر آن اسـت مـورد حملـه قـرار می گیرنـد .از آنجائی که آنهـا ارصار دارند تـا در وفاوداری
و ایمان بـه کالم خداونـد باقـی مباننـد ،در زمـان حکومـت پـاپ مـورد جفـا قـرار میگیرنـد.
همچنیـن مسـیحیان در زمـان امپراتـوری روم بت پرسـت تحت آزار و شـکنجه قـرار می گیرند،
(جانـور چهـارم) ،امـا جفـای ذکـر شـده در دانیـال باب  ،۲۵ :۷آزار و شـکنجه مقدسـین توسـط
شـاخ کوچـک اسـت ،کـه فقـط پـس از پایـان مرحلـه روم بـت پرسـت رخ مـی دهد.
بهـر حـال ،قـوم خـدا بـرای همیشـه توسـط قـدرت هـای دنیـوی مـورد ظلـم و سـتم قـرار
نخواهنـد گرفـت .پادشـاهی خـدا جایگزیـن پادشـاهی هـای دنیـوی خواهد شـد .جالب اسـت
کـه در رویـای حقیقـی بـه پسر انسـان « اختیار و جلال و قدرت سـلطنت داده شـد » (دانیال
 .)۱۴ :۷امـا در تفسـیر کـه فرشـته بیـان میکنـد ،ایـن « مقدسـین » هسـتند کـه پادشـاهی را
دریافـت مـی کننـد (دانیـال  .)۱۸ :۷در اینجـا هیـچ تضـادی وجـود نـدارد .از آنجائـی کـه پسر
انسـان بـا خـدا و برشیـت مرتبـط مـی باشـد ،پیـروزی او پیـروزی کسـانی اسـت کـه مناینـده و
معـرف آنان اسـت.
وقتـی کاهـن اعظـم سـوال کـرد کـه آیـا مسـیح پسر خدا اسـت ،مسـیح بـه مزمـور ۱ :۱۱۰
ودانیـال  ۱۴ ،۱۳ :۷ارجـاع مـی دهـد و میگویـد « مـن هسـتم و تـو پسر انسـان خواهـی دید
کـه در دسـت راسـت خـدای قـادر نشسـته و بـر ابرهـای آسمان مـی آیـد » (مرقـس .)۶۲ :۱۴
بنابرایـن ،مسـیح کسـی اسـت کـه مناینـده ما در دیـوان عدالت الهی اسـت .او از قبـل قدرتهای
تاریکـی و بـدی را شکسـت داده و پیـروزی خـود را بـا کسـانی کـه بـه حضـور او آیند ،تقسـیم
مـی کنـد .بنابرایـن دلیلـی بـرای تـرس وجـود نـدارد .هامنطـور کـه پولـس رسـول بـا رصاحـت
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میگویـد « :بـا وجـود همـ ٔه این چیزها ،به وسـیل ٔه او كه ما را دوسـت داشـت ،پیـروزی ما كامل
میشـود .زیـرا یقیـن دارم كـه نـه مـوت و نه حیات ،نه فرشـتگان و نـه نیروهـا و قدرتهای فوق
بشری ،نـه پیشـامدهای امـروز و نـه وقایع فـردا ،نـه قدرتهای آسمانی و نه بلندی و نه پسـتی
و خالصـه هیـچ چیـز در متـام آفرینـش منیتواند مـا را از محبتّی كـه خدا در خداوند ما عیسـی
مسـیح آشـكار منـوده ،جـدا سـازد »(رومیـان  ۳۷ :۸تا .)۳۹

ن��گاه کنی��د ،چگون��ه ه��زاران س��ال قب��ل روی��ای دانیـ�ال ،تاریــخ را دقیق��اً پیــش از
وقــوع آن بــه تصویــر کشــیده اســت .چگونــه ایــن بــه مــا کمــک کنــد تــا بــه همــهٔ
وعــده هــای خــدا ب ـرای آینــده اعتمــاد کنیــم؟

     جمعه     

 ۲اسفند

تفکـری فراتـر :نگاه�ی گذرا به تاریخ نشـان مـی دهد که پـس از فروپاشـی امپراتوری
روم کـه در اثـر حملات بربرهـا از شمال انجام شـد ،اسـقف روم از پیروزی سـه قبیلـه بربرها
اسـتفاده کـرد و بـرای خـود بعنـوان تنهـا قـدرت روم ،حکومتـی را از  ۵۳۸بعد از میالد تاسـیس
کـرد .در ایـن رونـد ،او چندیـن سـازمان و نهـاد سیاسـی روم را بـکار گرفـت ،از اینرو حکومـت
تاسـیس شـده از درون قلمـرو پـاپ همـراه بـا پشـتوانه قـدرت مذهبـی و دنیـوی بود تـا اینکه
در سـال  ۱۷۹۸توسـط ناپلئـون رسنگـون شـد .ایـن پایانـی برای روم نبـود ،بلکه فقـط به دوران
جفـا پایـان داد .پـاپ نـه تنهـا ادعا کرد که وی نایب مسـیح اسـت ،بلکه چندیـن اصول عقیدتی
و عمـل برخلاف کت�اب مق�دس را نیزـ معرف�ی ک�رد .بـرزخ ،ریاضت ،شـنیدن اعتراف  ،و تغییر
فرمـان روز سـبت بـه روز یکشـنبه در میـان تغییـرات بسـیار دیگـری از« زمانهـا و احـکام »
هسـتند کـه توسـط پـاپ معرفی شـده اند.
« انسـان بـا قـوت خویـش منـی تواند با اتهام های دشـمن مقابلـه کند .با جامـه های آلوده
بـه گنـاه و اعتراف بـه گناهـانِ خویـش او در مقابـل خدا می ایسـتد .ولی عیسـی وکیـل مدافع
مـا ،دادخواسـت موثـری را بخاطـر همـه کسـانی که بـا توبه و ایامن جـان خود را به او سـپرده
انـد ایـراد مـی کنـد .او علـت هـا و انگیـزه هـا را اقامـه مـی کنـد و بـا اسـتدالل هـای مقتـدر
صلیـب ،قـدرت اتهـام زننـده را در هـم می شـکند .اطاعـت کامل او بـه احکام خدا بـه او همه
قـدرت هـای زمیـن و آسمان را بخشـیده اسـت و او از پـدر خویـش رحمـت و آشـتی را بـرای
انسـان مقصر درخواسـت مـی کنـد .او بـه تهمـت زننـده امـت خویـش مـی گوید :ای شـیطان
خداونـد تـو را نهیـب منایـد! خداونـد کـه اورشـلیم را برگزیده اسـت تـو را نهیب منایـد .آیا این
نیـم سـوزی نیسـت کـه از میـان آتـش ربـوده شـده اسـت؟ و او به کسـانی کـه با ایمان به وی
تکیـه کننـد ضامنـت مـی دهـد ،لباس کثیـف او را از تنش بیرون کنید .سـپس به یهوشـع گفت:
ببیـن ،گناهـان تـو را از تـو دور کـردم و حـاال لبـاس نو بـه تنت می کنـم (زکریا  ٣آیـه  » )۴اِلن
جـی وایـت ،انبیا و پادشـاهان ،صفحـات .۵۸۷ ،۵۸۶
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سؤاالتی برای بحث
 .۱دوبــاره بــه تمــام ویژگــی هــای شــاخ کوچــک کــه از جانــور چهــارم بوجــود مــی آیــد
و همچنــان بخشــی از آن باقــی مــی مانــد ،نــگاه کنیــد .چــه قدرتــی بــه تنهایــی از روم
بــت پرســت قرنهــا پیــش ظهــور مــی کنــد کــه عــاوه بــر جفــا رســاندن بــه امــت خــدا تــا
بــه امــروز همچنــان قدرتــش ادامــه یافتــه اســت؟ چـرا بایــد ایــن عالئــم واضــح ،مــا را از
گمانــه زنــی هــا دربــار ٔه هویــت آن برحــذر دارد ،از جملــه ایــن عقیــده کــه شــاخ کوچــک
بــه یــک پادشــاه یونانــی بــت پرســت اطــاق میشــود کــه یــک قــرن و نیــم پیــش از
اولیــن ظهــور مســیح از تاریــخ حــذف شــده اســت؟ چگونــه بایــد ایــن عالئــم مشــخص
همچنیــن مــا را از ایــن عقیــده کــه شــاخ کوچــک قدرتــی اســت کــه در آینــده ظهــور
خواهــد کــرد ،برحــذر دارد؟
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داستانهای ایامنداران

 3اسفند

معجزه در مرص

توسط اندرو مک چسنی ،امور تبلیغی ادونتیست

برنامـه بـی نقـص بـه نظـر مـی رسـید :تبدیـل کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم
کهنـه در قلـب پایتخـت مصر بـه یـک کلیسـای پـر جنـب و جـوش.
امـا رشکـت هـای سـاختامنی ازایـده بازسـازی کامـل کلیسـای مرکـزی قاهـره
منصرف شـدند .یکـی از مهندسـین رشکـت سـاختامنی گفـت« :هیـچ راهـی بـرای
دریافـت مجـوز وجـود نـدارد».
رهبران کلیسـا دعـا کردنـد و تصمیـم گرفتنـد تا بـا ایامن بـه پیش رونـد .آنها با
یکـی دیگـر از رشکتهـای سـاختامنی متـاس گرفتند و در مـورد فرآینـد تضمین مجوز
نوسـازی سـاختامن پرس و جـو کردند.
یــک مهنــدس ارشــد پاســخ داد« :ایــن حقیقــت دارد کــه ســخت اســت؛ امــا
مــا اینگونــه فکــر مــی کنیــم کــه مــی توانیــم مجــوز را در طــی یــک تــا ســه مــاه
دریافــت کنیــم».
یــک مــاه بعــد ،مهنــدس متــاس گرفــت و اعــام کــرد کــه مجــوز ســاختامن
حــارض اســت.
پیرشفـت رسیـع ،اکـرم خـان را شـگفت زده کرد که خزانـه دار منطقه سـودان-
مصر کلیسـای ادونتیسـت بـود .او در یـک مصاحبـه گفـت« :یـک مـاه! آن اولیـن
نشـانه ای بـود کـه خـدا واقعاً خواسـت تا مـا چیزی برای سـاختامن انجـام دهیم».
رهبران کلیسـا گفتنـد کـه معجزات بیشتری به دنبـال آن برسعت اتفـاق افتاد.
سـاختامن های کلیسـای مرکزی در طی یک سـال تحت بازسـازی کامل قرار گرفت
و درهـای آن را در سـال  ۲۰۱۸بـا نـام جدیـد مرکز فرهنگی را ِمس بازگشـائی منود.
رئیـس کلیسـای ادونتیسـت ،تِـد ان سـی ویلسـون مجتمـع چهارطبقـه ای را مجددا ً
برک منـود و بـه اعضـای کلیسـا یـادآوری کـرد که یکـی از کلیدهـای امور
وقـف و ت ّ
بشـارتی و تبلیغـی کلیسـا ،کمـک بـه مـردم در شـهرهای بزرگ اسـت .ویلسـون در
یـک سـخرنانی در سـالن ترمیـم شـده کلیسـای مرکزی گفـت« :قاهره شـهری بزرگ
اسـت کـه تقریبـا  ۲۰میلیـون نفـر جمعیـت دارد — مردمـی دل شکسـته ،مردمـی
کـه اسـیر چیزهـای اهریمنـی هسـتند ،مردمـی کـه نسـبت بـه نیازهایشـان کورند،
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مردمـی کـه از لحـاظ روحانـی گرسـنه انـد .بـه خاطـر این اسـت که مرکـز فرهنگی
را ِمس وجـود دارد».
کلیسـای مرکـزی کـه دارای  ۷۵۰صندلـی اسـت ،گوشـه ای اضافی بـرای پذیرش
 ۲۸۰نفـر دارد .سـاختامن بازسـازی شـده دارای مدرسـه تعالیـم ابتدائـی ،کلینیـک
دندانپزشـکی ،مرکزبدن سـازی و ورزش ،اتاق ماسـاژ ،آشـپزخانه برای دروس آشپزی
و هفـت کالس بـرای موعظـه سلامتی و کالس های انگلیسـی اسـت.
کلیســای ادونتیســت در قاهــره  ۲۰۰نفــر عضــو دارد و بــه طــور کلــی ۸۰۰
نفــر در مرصهســتند ،کــه کشــوری واقــع در قــاره آفریقاســت کــه  ۱۰۰میلیــون
نفــر جمعیــت دارد.
ویلسـون و دیگـر رهبران از اینکـه مرکز فرهنگـی را ِمس با چنیـن رسعتی کامل
شـد خـدا را متجیـد مـی کنند که با گامی حسـاس بـرای دریافت مجوز همـراه بود.
خـان ،در تصویـر ،گفـت کـه معجزات در آنجا متام شـدنی نیسـت .او که یک بومی
اهـل پاکسـتان اسـت و بـه مـدت هشـت سـال در مصر خدمـت مـی کنـد گفـت:
«هـر کاری کـه در ایـن سـاختامن انجام مـی دهیم یک معجزه اسـت».
بـرای معجـزات بیشتر در مصر و سـایر کشـورها دعـا کنیـد .بـرای هدایـای
بشـارتی سپاسـگزاریم کـه باعـث معجـزات گردیـد.
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از آلودگی تا پاالیش

 ۹ – ۳اسفند

بعد از ظهر روز سبت

مطالعــه ایــن هفتــه :دانیــال  ،۸دانیــال ۳۸ :۲؛ پیدایــش ۴ :۱۱؛ الویــان ۱۶؛ عربانیــان :۹
 ۲۳تــا .۲۸
آیـه حفظـی « :او بـه مـن گفـت :تـا دو هزار و سـیصد شـام و صبح؛ آنگاه ُقـدس اصالح
خواهـد شـد »(دانیال .)۱۴ :۸
نبـوت ذکـر شـده در دانیـال بـاب  ،۸بـه نبـی در  ۵۴۸/۵۴۷ق.م داده شـده اسـت ،و آن
مطلـب برخـی توضیحـات قابـل توجـه در مـورد داوری در دانیـال بـاب  ۷را ارایـه مـی دهـد.
برخلاف نبـوت دانیـال در بـاب  ۲و  ،۷نبـوت دانیـال بـاب  ۸بابـل را کنـار مـی گـذارد و بـا
حکومـت مـاد – فـارس رشوع میشـود ،زیـرا در ایـن زمـان ،بابل رو بـه زوال و نابودی اسـت و
فـارس هـا قصـد داشـتند تـا سـلطه خـود را بـه عنوان قـدرت بعـدی جهـان جایگزیـن حکومت
بابـل کننـد .نبـوت دانیـال بـاب  ۸بـا دانیـال بـاب  ۷مطابقـت دارد .زبـان و منادهـا در دانیـال
 ۸تغییـر مـی کنـد زیـرا کـه مترکـز اصلـی بـر روی تقدیـس جایـگاه مقـدس در ارتبـاط بـا فدیـه
آسمانی اسـت .بنابرایـن بخش مهمـی از دانیال بـاب  ۸متمرکز بروی جنبه های قدس آسمانی
اسـت .در حالـی کـه دانیـال بـاب  ۷دیـوان الهـی و رسـیدن پادشـاهی بـه پرس انسـان را نشـان
مـی دهـد ،دانیـال  ۸تقدیـس َمقـ َدس آسمانی را نشـان می دهـد .بنابرایـن ،مطابقـت بین این
دو بـاب نشـانگر اینسـت کـه تقدیـس قدس آسمانی در دانیال بـاب  ۸مطابق بـا صحنه داوری
دانیـال باب  ۷اسـت.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۰اسفند –  February 29آماده شوید.
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 ۴اسفند

قوچ و ُبز
دانیـال بـاب  ۸را بخوانیـد .ایـن نبـوت درمـورد چیسـت؟ و چگونـه با آنچـه مـا در دانیال باب
 ۲و  ۷دیـده ایـم مطابقت دارد؟

هامننـد دانیـال بـاب  ۲و  ،۷بـه مـا در اینجـا نبوتـی دیگـر از ظهـور و سـقوط امپراتورهـای
جهـان ،گرچـه بـا انواع دیگری از سـمبل ها داده شـده اسـت .ایـن منادگرایی در اینجا مسـتقیامً
مربـوط بـه حـرم مطهـر آسمانی خدا اسـت .در این مـورد ،منادهای قـوچ و بز به دلیـل ارتباط
آنهـا بـا مراسـم روز کفـاره در زمـان داوری برروی ارساییل باسـتان انتخاب شـده انـد .قوچ و بز
بـه عنـوان هدایـای قربانـی در مراسـم قـدس بکار برده می شـدند .امـا فقـط در روز کفاره ،به
هـر دو بـا هـم اشـاره شـده اسـت .از اینرو ،ایـن دو حیوان عمـدا ً در اینجـا انتخاب شـدهاند تا
روز کفـاره را یـادآوری کننـد کـه مترکزاصلـی این نبوت برروی آن اسـت.
بـا برملا شـدن ایـن نبـوت ،دانیال مـی بیند که قوچ در سـه جهـت مختلف یـورش می برد:
بسـوی مغـرب ،شمال و جنـوب (دانیـال  .)۴ :۸ایـن سـه حرکـت نشـانگر گسترش ایـن قـدرت
اسـت « :هیـچ جانـوری منـی توانسـت در مقابـل او بایسـتد و یـا از دسـت او فرار کنـد .هرچه
دلـش مـی خواسـت ،مـی کـرد و قویتر مـی شـد » (دانیـال  .)۴ :۸هامنطـور که فرشـته توضیح
مـی دهـد ،قـوچ بـا دو شـاخ منـاد امپراتوری مـاد – فارس اسـت (دانیـال  ،)۲۰ :۸و حملـه او به
سـه جهـت احتماالً اشـاره به سـه پیـروزی بـزرگ این قـدرت جهانی اسـت.
سـپس ،یـک بـز با شـاخ بزرگ پدیـد می آید ،کـه مناینده امپراتـوری یونان تحـت فرماندهی
اسـکندر مقدونـی اسـت (دانیـال  .)۲۱ :۸رسعـت حرکـت بـز کـه « پاهایـش با زمین متـاس پیدا
منـی کـرد » (دانیـال  )۵ :۸داللـت بـر انجـام رسیـع تحـوالت دارد .ایـن منادگرایـی بیـان کننـده
رسعـت پیـروزی اسـکندر اسـت ،کـه در دانیـال  ۷بـا منـاد پلنگ بالدار نشـان داده شـده اسـت.
امـا هامنطـور کـه نبـوت پیشـگویی مـی کنـد ،هنگامیکه بز« بـه اوج قـدرت خود رسـیده بود،
ناگهـان شـاخش شکسـت » (دانیـال  )۸ :۸و راه را بـرای شـاخ چهـارم بـاز کـرد که قـدرت آن در
چهـار گوشـه جهـان گسترش یافـت .ایـن امـر هنگامـی تحقـق مـی یابـد کـه اسـکندر در ژوئن
 ۳۲۳ق .م .در بابـل فـوت مـی کنـد و پادشـاهی او بین چهار فرمانده نظامی تقسـیم میشـود.

بیــن دانیــال  ۳۸: ۲و دانیــال  ،۲۱ ،۲۰ :۸ســه امپراتــوری از چهــار نشــان داده شــده
در نبــوت نامشــان بــه مــا داده شــده اســت .چگونــه ایــن واقعیــت شــگفت انگیــز بــه
مــا در تاییــد درســتی و صحــت تفســیر ایــن نبــوت هــا کمــک مــی کنــد؟
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 ۵اسفند

به پا خاسنت شاخ کوچک


دانیال باب  ۸ :۸تا  ۱۲را بدقت بخوانید .این شاخ کوچک در کدام جهت حرکت می کرد
و چرا دانسنت آن مهم است؟

بعـد از رشح چهـار شـاخ تقسـیم شـده بـه بادهـای چهارگانـه آسمانی ،متن کالم خداونـد
میگویـد کـه از آن یـک شـاخ بیـرون مـی آیـد .سـؤال در اینجـا اینسـت کـه ،آیـا ایـن شـاخ یـا
قـدرت یکـی از آن چهـار شـاخ ظهـور مـی کنـد - ،هامنطـور کـه دیـروز دیدیـم این چهار شـاخ
نشـانگر چهـار فرمانـده نظامـی اسـکندر هسـتند – یا یکی از بادهای چهارگانه اسـت؟ سـاختار
دسـتوری متن بـه زبـان اصلی نشـان می دهـد که این شـاخ یکـی از بادهای چهارگانه آسمانی
خواهـد شـد .از آنجـا کـه ایـن قدرت پـس از امپراتوری یونان و چهار شـاخ اسـت ،درک متداول
اینسـت کـه ایـن شـاخ روم ،اولیـن حکومـت بـت پرسـت و بعـد از آن پـاپ (واتیـکان) اسـت.
« ایـن شـاخ کوچـک نشـانگر روم در هـر دو مرحلـه ،بـت پرسـت و واتیـکان اسـت ،مرحلـه
امپریالیسـمی دوران جنـگ بـر علیـه مـردم یهـود و مسـیحیان اولیـه اسـت و سـپس در مرحله
پاپـی ایـن رونـد تـا بـه روزگار معارص و سـپس آینـده ادامه می یابـد » .کتاب مقدس تفسـیری
کلیسـای ادونتیسـتهای روز هفتـم ،جلـد  ،۴صفحـه .۸۴۱
بـر اسـاس متن کتـاب مقدس ،شـاخ کوچـک ابتدا عهـده دار حرکت بسـوی جنوب میشـود
« از یکـی از ایـن شـاخها ،شـاخ کوچکـی درآمد و طولی نکشـید که رو به جنـوب و مرشق و به
طـرف رسزمیـن زیبـای ارسائیـل رشـد کـرد »(دانیـال  .)۹ :۸ایـن سـه جهت منطبق اسـت با سـه
منطقـه اصلـی و مهـم کـه تحت سـلط ٔه روم بت پرسـت قـرار میگیرد.
هامنطـوری کـه شـاخ کوچـک بـه بازیگـر نقش اصلـی در ایـن نبوت تبدیل میشـود ،رشـد
آن جالـب توجـه اسـت .از این نظر این شـاخ شـباهت های نزدیکی با شـاخ کوچـک در دانیال
 ۷دارد ،هامنطـور کـه مقایسـه زیر نشـان می دهد:
.۱هـر دو شـاخ در ابتـدا کوچک هسـتند (دانیال  ،۸ :۷دانیال .۲ .)۹ :۸هـر دو بعدا ً قدرمتند
مـی شـوند (دانیـال  ،۲۰ :۷دانیـال .۳ .)۹ :۸هـر دو قـدرت هـای تحـت آزار و جفـا قـرار مـی
گیرنـد (دانیـال  ،۲۱ :۷دانیـال .۴ .)۲۴ ،۱۰ :۸هـر دو خـود را متجیـد می کنند و سـخنان کفرآمیز
بـر زبـان مـی آورنـد (دانیـال  ،۲۵ ،۲۰ ،۸ :۷دانیـال دانیـال .۵ .)۲۵ ،۱۱ ،۱۰ :۸هـر دو ،قـوم خدا
را هـدف حملـه خـود قـرار مـی دهنـد (دانیـال  ،۲۵ :۷دانیـال  .۶ .)۲۴ :۸هـر دو جنبـه هـای
مختلـف فعالیتـی دارنـد کـه بوسـیله زمـان نبـوی جزییـات آن رشح داده شـده (دانیـال ،۲۵ :۷
دانیـال  .۷ .)۱۴ ،۱۳ :۸هـر دو تـا زمـان آخـر حکومتشـان ادامـه مییابـد (دانیـال ،۲۶ ،۲۵ :۷
دانیـال  .۸ .)۱۹ ،۱۷ :۸هـر دو بوسـیله نیـروی مـاوراء الطبیعـی از بین خواهند رفـت (دانیال :۷
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 ،۲۶ ،۱۱دانیـال  .)۲۵ :۸و باالخـره ،چـون شـاخ کوچـک دانیـال  ۷منایانگـر سیسـتم پاپی اسـت،
رشـد ارتفـاع شـاخ کوچـک در دانیـال  ۸بایـد نشـانگر همان قـدرت باشـد .بنابرایـن ،بر أسـاس
دانیـال  ۲و  ،۷آخریـن قـدرت مهـم ،روم خـواه بـت پرسـت ویـا حکومـت پاپی اسـت.

     سه شنبه     

 ۶اسفند

حمله به مکان مقدس


دانیال  ۱۰ :۸تا  ۱۲را بخوانید ،در اینجا شاخ کوچک دست به چه نوع اقداماتی می زند؟

در دانیـال بـاب  ۱۰ :۸ش�اخ کوچ�ک در س�طح روحان�ی سـعی در کپـی کـردن دارد ،همان
کاری کـه سـازندگان بـرج بابـل در تلاش آن بودند(پیدایـش  .)۴ :۱۱اصطالحـات « لشـکریان »
و« سـتارگان » میتواننـد مشـخص کننـده قـوم خـدا در عهد عتیق باشـند .ارساییل با لشـکریان
پـروردگار مشـخص شـده انـد (خـروج  .)۴۱ :۱۲دانیـال همچنیـن مـردم مومـن خـدا را بـه
سـتارگان درخشـان تشـبیه مـی کنـد (دانیال  .)۳ :۱۲با اینحال ،آشـکار اسـت که ایـن یک حمله
لفظـی بـه پیکرهـای آسمانی نیسـت ،بلکـه آزار و اذیت قوم خدا ،کسـانی اسـت که « سـاکنان
بهشـت » مـی باشـند ( فیلیپیـان  .)۲۰ :۳اگرچه هزاران مسـیحی توسـط امپراتوران بت پرسـت
بـه قتـل رسـیدند ،امـا اکنون توجه بـر اقدامات شـاخ کوچک اسـت .بنابراین ،تحقـق نهایی این
پیشـگویی بایـد در ارتبـاط بـا پـاپ روم و آزار و شـکنجه آن در طـی قرنها دانسـت.
همچنیـن دانیـال  ۱۱ :۸دربـار ٔه « رسور » صحبـت مـی کنـد ،کسـی که در جاهـای دیگر به
عنـوان «مسـی ِح رسور» (دانیـال « ،)۲۵ :۹رسور شما میکائیـل » (دانیـال  ،)۲۱ :۱۰و« میکائیـل،
رسور بـزرگ » (دانیـال  ،)۱ :۱۲از او نـام بـرده میشـود .هیچ کس بجز مسـیح منـی تواند مرجع
ایـن نـام هـا باشـد .عیسـی مسـیح رسور اشـاره شـده « ،رسدار » و کاهـن اعظـم مـا در آسمان
اسـت .بنابرایـن ،سیسـتم پـاپ و سیسـتم مذهبی آن نشـان دهنده تالشـی مبهـم و تاریک برای
جانشـینی مقام روحانی مسـیح هسـتند.
در دانیــال بــاب  « ،۱۱ :۸قربانــی روزانــه » یــادآور آن چیــزی اســت کــه در قــدس زمینــی
ب ـرای جنبــه هــای مختلــف و مــداوم مراســم پرستشــی ،شــامل قربانیهــا و شــفاعت در نظــر
گرفتــه شــده بــود و اتفــاق مــی افتــاد .از طریــق ایــن مراســم ،گناهــکاران بخشــیده مــی شــدند
و گناهــان بــه خیمــه گاه پرستشــی ســپرده میشــد .ایــن سیســتم زمینــی منایانگــر رســالت
شــفاعت مســیح در قــدس آســانی بــود .بنابرایــن ،هامنطــور کــه پیشــگویی مــی گویــد ،پــاپ
شــفاعت کاهنــان را جایگزیــن شــفاعت مســیح مــی کنــد .بــا اســتفاده از چنیــن عبــادت هــای
جعلــی ،شــاخ کوچــک رســالت شــفاعت مســیح را از میــان برمــی دارد و بطــور منادیــن جایــگاه
مقــدس مســیح را فــرو مــی ریــزد.
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« و او حقیقـت را پایمال مـی کنـد .او همـه این اقدامات را انجام داد و کامیاب میشـود »
(دانیـال  .)۱۲ :۸مسـیح خـود را راه و راسـتی و حیات اعالم می کنـد (دانیال  )۶ :۱۴و همچنین
بـه کالم خـدا بـه عنـوان حقیقت (دانیال  )۱۷ :۱۷اشـاره می کنـد .در مقابل پـاپ ترجمه کتاب
مقـدس را بـه زبـان مـردم ممنـوع کرده ،و تفسـیر آن را فقط تحت اختیار کلیسـا قرار می دهد
و سـنت هـا را بصـورت اصـل کلـی در مـوازات با کتـاب مقدس در نظـر میگیرد ،امـا در عمل،
سـنت را در جایگاهـی باالتـر از کتـاب مقـدس به عنوان احـکام عالی ایامنی قـرار می دهد.

ایــن مطالعــه چــه چیــزی را در مــورد چگونگــی اهمیــت و ارزش دانــش حقیقــی
کتــاب مقدســی مــی گویــد کــه واقع ـاً بــر خــاف ســنت هــای انســانی اســت؟

     چهارشنبه     

 ۷اسفند

تطهیر قدس


دانیال باب  ۲۴ :۸را بخوانید .در اینجا چه اتفاقی می افتد؟

بعـد از حملـه ویرانگـ ِر شـاخ ،اعلام خواهـد شـد کـه قـدس ،نطهیر خواهد شـد .بـه منظور
درک ایـن پیـام ،بایـد در نظر داشـته باشـیم که پاکسـازی خانه خـدا ذکر شـده در دانیال ۱۴ :۸
ب�ا صحن�ه داوری ب�ه تصویرـ کش�یده ش�ده در دانی�ال باب  ۹ :۷تـا  ۱۴به هم مرتبط هسـتند .و
از آنجائـی کـه داوری در آسمان صـورت خواهـد گرفـت ،قدس هم باید در آسمان قرار داشـته
باشـد .بنابرایـن ،در حالـی کـه دانیـال  ۷مداخلـه و ارتباط خداوند بـا امور انسـانی را از دیدگاه
قضایـی بـه تصویـر مـی کشـد ،دانیـال  ۸هامن واقعـه را از دیـدگاه قدس توصیـف می کند.
قـدس زمینـی از مـدل آسمانی آن الگوبـرداری شـد و بـرای نشـان دادن طـرح برجسـته و
گسترده نجـات بـکار گرفتـه شـد .هـرروز ،گناهـکاران ،قربانـی هـای خـود را بـه محـراب مـی
آوردنـد ،جائـی کـه گناهـان ظاهـری خـود را بـه آنجـا مـی سـپردند و بـه اصطلاح بعـد از آن
گناهـان مـردم آمرزیـده میشـد .در نتیجـه ،قـدس آلوده بـه گناه می شـد .بنابراین ،بـه منظور
تطهیـر قـدس از گناهـان آورده شـده ،الزامـی بـود کـه بطـور متنـاوب عمـل تطهیـر آن انجـام
گیـرد .آن را روز کفـاره مـی نامیدنـد و سـالی یکبـار انجـام میشـد (نـگاه کنیـد به الویـان .)۱۶
چـرا مـکان مقـدس آسمانی نیـاز بـه تطهیـر دارد؟ بـا یـک مقایسـه ،مـی توانیـم بگوییـم
کـه گناهـان اعتراف شـده کسـانی کـه مسـیح را بپذیرنـد به محـراب آسمانی منتقل میشـود،
درسـت هامنطـور کـه گناهـان ارسائیلیـان توبـه کار بـه مـکان قـدس زمینی سـپرده میشـد .در
روز کفـاره زمینـی ،حیوانـات متعـددی قربانی می شـدند کـه مناد مرگ مسـیح در آینده بودند،
بدیـن گونـه اسـت کـه گناهـکاران توانسـتند در روز کفـاره ایسـتادگی کنند.
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و دقیقـاً همان اتفـاق کـه در روز کفـاره زمینـی هنـگام پاک شـدن مذبح زمینی مـی افتاد،
چقـدر بیشتر از آن در محـراب آسمانی اتفـاق افتـاد! هنگامـی کـه خون مسـیح بـه تنهایی ما
را از داوری نجـات داد؟ تطهیـر محـراب ،کـه در دانیـال بـاب  ۱۴ :۸بـه تصویـر کشـیده شـده،
مـدل آسمانی ترشیفـات زمینـی اسـت که پیام اصلی آن اینسـت :مـا به عنوان گناهـکاران برای
بخشـیده شـدن گناهامنـان نیـاز به خون مسـیح داریم تـا قادر سـازد کـه در روز داوری بتوانیم
در برابر او بایسـتیم.

عبرانیــان بــاب  ۲۳ :۹تــا  ۲۸را بخوانیــد .چگونــه ایــن آیــات نجــات مــا را در عیســی
مســیح از طریــق قربانــی شــدن او بـرای گناهــان مــا آشــکار مــی ســازد؟

     پنجشنبه     

 ۸اسفند

زمان بندی نبوی


دانیـال بـاب  ۱۳ :۸را بخوانیـد .چـه سـوالی در اینجـا پرسـیده میشـود ،و چگونه بـه ما کمک
مـی کنـد که جـواب آنـرا در آیه بعـدی درک کنیم؟

زمـان بنـدی  ۲۳۰۰صبـح و شـام چیسـت؟ اول ،بایـد توجـه کنیـم کـه بعـد از اینکـه دانیـال
قـوچ و بـز را ذکـر مـی کنـد ،به دنبـال آن اقدامات شـاخ کوچک و آسـیب های ناشـی از ا َعامل
او ،رویـا در دانیـال بـاب  ۱۳ :۸مبـدل بـه یـک سـوال میشـود .ایـن سـوال مخصوصـاً در مـورد
آنچـه کـه در پایـان زمـان نبـوی و همچنیـن در طـی کل مدت نبـوت رخ می دهد ،مـورد توجه
اسـت .علاوه برایـن ،چنیـن دورانـی فقـط منـی تواند محـدود بـه دوران اقدامات شـاخ کوچک
باشـد ،زیـرا دوره نبـوت شـامل هرچیـزی از قـوچ گرفتـه تـا اقدامـات شـاخ کوچـک میشـود.
بنابرایـن بایـد یـک دوره طوالنـی در زمـان واقعی باشـد.
بـه ایـن سـوال « دوران نبـوت چـه مـدت طـول خواهـد کشـید؟ » (قوچ[مـاد -فـارس] ،بـز
[یون�ان] ،و ش�اخ کوچ�ک و اقدامات�ش [ روم ،ب�ت پرستـی و پ�اپ] ) ،موجـودات آسمانی دیگر
در دانیـال  « ۱۴ :۸تـا دو هـزار و سـیصد شـام و صبـح؛ آنگاه قدس اصالح خواهد شـد » جواب
مـی دهنـد .هامنطـور کـه قبلاً ذکر شـده ،ایـن دوران بسـیار طوالنی اسـت زیرا که ایـن دوران
از دوران مـاد – فـارس آغـاز میشـود و از طریق دوران یونان و روم مشرک و پاپ برای هزاران
سـال ادامـه مـی یابـد .براسـاس شـیوه تفسـیر تاریـخ گونه(نـگاه کنیـد بـه درس  ،)۱ایـن دوران
نبـوی بایـد براسـاس اصـل روز – سـال محاسـبه شـود ،بدیـن معنـا کـه  ۲۳۰۰صبـح و شـام باید
مطابـق بـا مـدت زمان  ۲۳۰۰سـال باشـد .در غیـر این صورت ۲۳۰۰ ،صبح و شـام تقریباً بیشتر
از شـش سـال نخواهـد بـود و این مدت زمان کوتاه بـرای رخ دادن هم ٔه وقایع پیش بینی شـده
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در نبـوت غیـر ممکـن خواهـد بود .از ایرنو ،فقط باید بر اسـاس اصل روز – سـال عملی باشـد.
دانیـال بـاب  ۸اطالعاتـی در اختیـار مـا قـرار منـی دهـد تـا بتوانیم آغـاز ایـن دوره زمانی را
محاسـبه کنیـم ،کـه البتـه مـی تواند پایـان خود را بیـان کند .اما دانیـال بـاب  ۹اطالعات مهمی
را بـه مـا ارائـه مـی دهـد ( درس هفته آینـده را مالحظـه کنید).

 ۲۳۰۰ســال مــدت ایــن نبــوت ،آنــرا طوالنــی تریــن نبــوت کتــاب مقــدس مــی
ســازد .بــا ایــن فکــر کنیــد ۲۳۰۰ :ســال ،مــدت زمــان طوالنــی اســت ،بــه خصــوص
در مقایســه بــا مــدت زمانــی کــه اکنــون مــا زندگــی میکنیــم .چگونــه ایــن مقایســه
مــی توانــد بــه مــا کمــک کنــد تــا یــاد بگیریــم بــا خداونــد و در انتظــارات خودمــان
از زمــان بنــدی وقایــع نهایــی در زمــان آخــر بردبــار باشــیم؟

     جمعه     

 ۹اسفند

تفکـری فراتـر :در زیـر منودارهایـی وجـود دارد کـه خالصه آن چیزی اسـت کـه تاکنون
در مـورد توالـی پادشـاهی هـا در دانیـال  ،۷ ،۲و  ۸مشـاهده کردیـم .ایـن چـه چیـزی را بـه مـا
درمـورد تطهیـر جایـگاه مقـدس میگوید؟
دانیال ۲
بابل
ماد  -فارس
یونان
روم مرشک
روم مرشک
بازگشت ثانی
[نابودی بدون متاس دست
انسان]

دانیال ۷
بابل
ماد  -فارس
یونان
روم مرشک
روم مرشک
داوری در آسامن
بازگشت ثانی
[پادشاهی مقدسین]

دانیال 8
ماد  -فارس
یونان
روم مرشک
روم مرشک
تطهیر قدس
بازگشت ثانی
[برخورد سنگ بدون متاس
دست انسان]

هامنطـور کـه در اینجـا مـی بینیـم ،تطابق هایی بیـن این فصلها وجـود دارد .نـه تنها مللی
که در هر کدام نشـان داده شـده ،مطابق هم هسـتند ،صحنه داوری در دانیال  – ۷داوری که
منجـر بـه پایـان جهـان میشـود – هامن چیزی اسـت کـه تطهیر و پاکسـازی جایـگاه مقدس را
در دانیـال  ۸اسـت .بـه مـا در اینجـا دو تصویر متفاوت از یک موضوع داده میشـود ،و هر دو
پـس از یـک دوره  ۱۲۶۰سـال از آزار و اذیـت قوم خدا بوسـیله شـاخ کوچک اتفـاق می افتد.
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سؤاالتی برای بحث
 .۱چگونــه در نمــودار بــاال نشــان داده میشــود کــه پاکســازی مح ـراب همــان چیــزی
اســت کــه بــه عنــوان داوری در دانیــال بــاب  ،۷کــه بایــد بعــد از پیشــگویی  ۱۲۶۰ســال
نبــوی شــاخ کوچــک و قبــل از برپایــی پادشــاهی نهایــی خداونــد ،اتفــاق بیفتــد؟

 .۲نبــوت دانیــال بــاب  ، ۸تاریــخ را بــه عنــوان چیــزی خشــن و پــر از شــرارت
ترســیم مــی کنــد .دو حیــوان کــه نمــاد دو امپراتــوری جهــان هســتند ،بــا یکدیگــر
مــی جنگنــد (دانیــال ۸ :۸تــا  .)۱۳قــدرت شــاخ کوچکــی کــه بعــد از آنهــا ظهــور مــی
کنــد ،یــک قــدرت بــی رحــم و آزار دهنــده اســت (دانیــال  ۲۳ :۸تــا  .)۲۵بنابرایــن،
کتــاب مقــدس در اینجــا هیــچ تالشــی بــرای کــم اهمیــت نشــان دادن واقعیــت رنــج
وعذابــی کــه در دنیــا وجــود دارد ،نمیکنــد .چگونــه ایــن امــر بــه مــا کمــک مــی کنــد
کــه یــاد بگیریــم تــا بــه خــدا و رحمــت هــای او بــا وجــود واقعیــت همــهٔ بدیهایــی
کــه در اطرافمــان میبینیــم ،اعتمــاد کنیــم؟
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داستانهای ایامنداران

 10اسفند

شهادتی از مقربه

توسط اندرو مک چسنی ،امور تبلیغی ادونتیست

جـرج کاب مـردی اسـت کـه دو بـار ُمـرد .در واقع اطالعـات کمی دربـاره کاب
وجـود دارد و هیـچ عکسـی از او در دسترس نیسـت .اما قربش دهه هـا توجه را به
خـود جلـب کـرده اسـت چـرا که سـنگ قربش در یـک آرامـگاه واقـع در برونزویک
در ایالـت ِمیـن امریـکا دارای دو تاریـخ مـرگ اسـت .تاریخ های مرگ این اسـت:
تولد دهم ژوئن ۱۷۹۴
مرگ دهم نوامرب ۱۸۴۸
ُخفته ،نهم می ۱۸۸۲
در واقـع ،کاب دردهـم نوامبر  ۱۸۴۸تعمید گرفت و او درخواسـت کرده بود تا
تاریـخ تعمیـدش بـر روی سـنگ قربش پـس از آرام گرفتن بر قرب در نهـم می ۱۸۸۲
در سـن  ۸۸سـالگی حک شود.
جیمـز نیکـز متصـدی دارائـی هـای الن جی وایت گفـت« :این یـک منونه دیگر
از ایمان و اشـتیاق و عـزم و پشتکارپیشـگامامنان در بـه اشتراک گذاردن ایامنشـان
در هـر زمینـه ای اسـت که می تواند شـامل سـنگ قربتان باشـد کـه ایامنتان را پس
از آنکـه به خـواب رفتید نشـان دهد»
سـنگ قبر شـامل یـک متنی نیز هسـت کـه برگرفتـه از فرمان چهارم اسـت که
مـی گویـد «روز سـبت را به خاطر داشـته باش و مقدس بشمار»
نیکـز بـرای یافتن یـک عکـس از کاب جسـتجو کـرده اسـت و سـعی کـرده تـا
جـ ّدش را نیـز بدانـد امـا موفـق نشـده اسـت .او گفـت« :من همـه جا را بـرای یک
عکـس از کاب زیـر و رو کـردم .مـن از اینجـا درخواسـت کـردم کـه آیـا آنهـا اجداد
کاب هسـتند؟ مـن مـی خواهـم در مـورد ایـن مـرد کـه آنقدر بـرای به جـا گذاردن
تعلیمات و پـول در حـک کـردن سـنگ قبرش توجـه داشـته بدانم».
شـهادت بـی نظیـر کاب کـه در قبر خوابیـده اسـت قلـب بسـیاری از مـردم را
ملـس کـرده کـه شـامل اعضـای کلیساسـت کـه درگـذر از آرامـگاه ایسـتاده و به آن
نـگاه کـرده اند.
تـد ان سـی ویلسـون کـه رئیـس کلیسـای جهانـی ادونتیسـت روز هفتـم اسـت
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گفـت «او بـه ایـن پـی بـرد که نیـاز دارد تـا برای خـود مبیرد و بعـد حقیقتـاً بتواند
زنـده شـود .پـس او زندگـی اش را دریک منایشـی از تضاد بین زندگـی برای خودش
و مـردن بـرای خـو ِد کهنـه اش و موجـودی تـازه شـدن در مسـیح بـروز داد .دیـدن
سـنگ قرب او یـک امتیاز اسـت».
کارن گلس فورد که مبرش نسـل سـومی ادونتیسـت اسـت و به عنوان هامهنگ
کننـده آمـوزش و ارتباط در موسسـه ماموریت جهانی ادونتیسـت می باشـد ،گفت
کـه وقتـی او بـرای اولیـن بـار سـنگ قبر را دیـد ،تردید داشـت کـه مـرگ اول کاب
اشـاره به تعمیدش باشـد.
او گفـت« :سـنگ قبرش شـاهدی برای دیگـران اسـت و باعث کنجـکاوی مردم
شـده اسـت از اینکـه چـرا او دوبـار مـرد؟ مـن مطمئنـم کـه مـردم به خاطر سـنگ
قبر ایـن مرد بـه بهشـت خواهنـد رفت».
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  درس دهم  

از اعرتاف به دلگرمی

 ۱۶ – ۱۰اسفند

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :دانیـال ۹؛ ارمیـا ۱۲ ،۱۱ :۲۵؛ ۱۰ :۲۹؛ دوم پادشـاهان  ۱۵ :۱۹تـا ۱۹
متـی ۱۶ :۵؛ یعقـوب .۱۶ :۵

آیـه حفظـی « :ای خداونـد ،دعـای مـا را بشـنو ،ای خداونـد مـا را بیامـرز .ای خداوند ،به
تقاضـای مـا گـوش بـده و آن را اجابـت منـا ،شـتاب کـن و تأخیـر مکـن زیـرا کـه نام تـو بر این
قـوم و بـر این شـهر قـرار دارد »( .دانیـال .)۱۹ :۹

دانیـال بـاب  ۹حـاوی یکـی از بزرگرتیـن و مهـم تریـن دعاهای کتـاب مقدس اسـت .دانیال
در همـ ٔه لحظـات خطیـر زندگـی خـود بـرای مقابلـه بـا چالـش هایـی کـه در پیـش روی خـود
داشـت بـه دعـا متوسـل میشـد .هنگامـی کـه دانیـال و یارانـش بـه دلیـل رویـای ارسارآمیـز
پادشـاه بـت پرسـت ،در آسـتانه از دسـت دادن جانشـان بودنـد ،نبی بـا دعا به خـدا تقرب می
جویـد (دانیـال  .)۲وهنگامـی کـه فرمـان حکومتی مبنی بـر اینکه ،دعا و طلـب هرچیزی از هر
خدایـی بجـز پادشـاه را ممنـوع کـرده بـود ،دانیـال همچنـان هـر روز بسـوی اورشـلیم دعا می
کـرد (دانیـال .)۶بنابرایـن ،هنگامیکـه دعـای دانیـال بـاب  ۹را در نظـر مـی گیریم ،به مـا اجازه
مـی دهـد کـه بـه یـاد آوریـم کـه رویـای  ۲۳۰۰صبـح و شـام در دانیـال بـاب  ۸نبـی را بسـیار
تحـت تاثیـر قـرار داده اسـت .اگرچـه خطـوط کلی آن نبـوت رشح داده شـده بـود ،دانیال منی
توانـد مفهـوم دور ٔه زمانـی بیـان شـده در گفتگـو بین دو موجود آسمانی را بفهمـد « :دو هزار
و سـیصد روز طـول خواهـد کشـید؛ بعـد معبـد بـزرگ دوبـاره آبـاد خواهـد شـد » (دانیـال :۸
 .)۱۴فقـط اکنـون ،در بـاب  ،۹ایـن بـار بـاز هم ،پرتـو نور امید بیشتری به نبی در پاسـخ دعای
خالصانـه داده میشـود.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۷اسفند –  March 7آماده شوید.
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 ۱۱اسفند

محور کالم خدا
دانیال باب  ۲ ،۱ :۹را بخوانید .دانیال میگوید که او نبوت را « از کتابهائی که بدقت مطالعه
کرده فهمیده » است .منظور او چه کتابی یا کتابهایی از کتاب مقدس بوده است؟

هامنطـور کـه مـا بـه ایـن دعـا نگاه میکنیـم ،متوجه می شـویم کـه آن دعا در اثـر مطالعه
ای عمیـق درمـورد الهـام قبلـی خداوند به موسـی و انبیا ناشـی میشـود .دانیال از نوشـته های
ارمیـا مـی فهمـد کـه دور ٔه اسـارت او هفتـاد سـال طول خواهد کشـید (نـگاه کنید بـه ارمیا :۲۵
۱۲ ،۱۱؛ ارمیـا  ،)۱۰ :۲۹دانیـال اهمیـت لحظـه تاریخـی را در زمـان زندگی خـود درک می کرد.
بـه خاطـر داشـته باشـید کـه دانیـال ایـن دعـا را در سـال  ۵۳۹ق.م .قرائ�ت می کند ،سـالی
کـه امپراتـوری ایـران جایگزیـن بابـل میشـود .تقریبـا هفتـاد سـال از زمـان پیـروزی نبوکدنرص
بر اورشـلیم و نابودی معبد سـپری شـده اسـت .بنابراین براسـاس پیشـگویی ارمیا ،بزودی قوم
خـدا بـه وطـن خـود بـاز خواهند گشـت .بـا اطمینان بـه کالم خـدا ،دانیال مـی داند کـه اتفاق
مهمـی بـرای مردمش در حال رخ دادن اسـت ،درسـت هامنگونه که خـدا در کالمش قول داده،
تبعیـد در بابـل بایـد بـزودی پایـان گیـرد ،و یهودیـان به خانه خـود باز خواهند گشـت.
همچنین دانیال از مطالعه کالمی که در دسرتس داشت ،متوجه میشود که چقدر گناهان
مردمش بزرگ و جدی هستند .از آنجائی که آنها پیامن خود را شکسته اند رابط ٔه خود را با خدا
قطع کردند؛ بنابراین تبعید ،نتیجه اجتناب پذیری از این بد عهدی است (الویان  ۱۴ :۲۶تا .)۴۵
در همین حال ،این مطالعه الهام خداوند است که دانیال را آماده می کند تا حساسیت دوران
را درک کند و به او حس رضورت دعا و درخواست از خدا به نیابت از مردم را می بخشد.
هامنطور که ما به روزهای آخر تاریخ زمین نزدیک می شویم ،ما بیش از هر زمان دیگری
نیاز به مطالعه کالم خدا و زندگی بر اساس آنرا داریم .فقط کتاب مقدس می تواند توضیحی
معترب از دنیائی که در آن زندگی میکنیم در اختیار ما بگذارد .از این گذشته کتاب مقدس
داستان مجادل ٔه بزرگ بین نیکویی و بدی را نقل می کند ،بدین ترتیب بیان می کند که تاریخ
برشیت با نابودی رشیر و برپایی پادشاهی ابدی خداوند به پایان خواهد رسید .هرچه بیشرت
کتاب مقدس را مطالعه کنیم ،بهرت می توانیم وضعیت دنیای معارص و جایگاه خود را در آن
درک کنیم ،همچنین دالیل امید ما در بحبوحه دنیایی که هیچ امیدی به آن نیست.

چنانچــه بــه دنیــا نــگاه کنیــد ،خیلــی چیزهــا از حــس و معنایــی برخــوردار نیســت.
پــس چطــور کتــاب مقــدس مــی توانــد بــه مــا کمــک کنــد تــا علــت برخــی رخدادهــا
را در دنیــا درک کنیــم.
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 ۱۲اسفند

درخواست و متنای فیض


دانیال باب  ۳ :۹تا  ۱۹را بخوانید .دانیال بر چه اساسی متنای رحمت می کند؟

بطــور خــاص ،مــا بایــد در ایــن دعــا بــه چنــد نکتــه توجــه کنیــم .اول ،در هیــچ جایــی
از دعــا دانیــال ب ـرای مصیبــت هایــی کــه بــر رسمــردم یهــود آمــده درخواســت هیــچ گونــه
توضیحــی از خداونــد منــی کنــد .او دلیــل آن ـرا مــی دانــد .در حقیقــت ،بخــش عمــده ای از
دعــای او شــامل اینســت کــه دانیــال خــود ،علــت را بیــان مــی کنــد « :مــا از تــو رسپیچــی کرده
ایــم و قوانیــن تــو را کــه بوســیل ٔه انبیایــت بــه مــا داده ای ،زیــر پــا گذاشــته ایــم » (دانیــال
 .)۱۰ :۹آخریــن بــاری کــه مــا در بــاره دانیــال صحبــت کردیــم او نیــاز بــه درک موضوعــی را
داشــت کــه در پایــان بــاب  ۸بــود ،هنگامــی کــه او میگویــد کــه رویــای  ۲۳۰۰صبــح و شــام
را منــی فهمــد (نــگاه کنیــد بــه دانیــال .)۲۷ :۸
نکتـه دوم اینسـت کـه ایـن دعـای درخواسـت رحمـت و لطـف خداونـد و اراد ٔه او بـرای
بخشـش امتـش مـی باشـد ،حتـی بـا اینکه آنـان گناهکارنـد و بدی کـرده انـد .بدیـن ترتیب ،ما
در اینجـا یـک تصویـر قـوی از انجیـل ،و از مـردم گناهـکار یعنـی کسـانی کـه هیـچ شایسـتگی
از خودشـان نشـان نـداده انـد را مشـاهده میکنیـم ،و علیرغـم اینکه شایسـته نیسـتند و کاری
بـرای بدسـت آوردن رحمـت خداونـد نکـرده انـد ولی به دنبال آن هسـتند .آیا ایـن منونه ای از
موضعـی نیسـت کـه هر کـدام از مـا در برابـر خداونـد داریم؟



دانیـال بـاب  ۱۹ ، ۱۸ :۹را بخوانی�د .دانی�ال چ�ه دالیـل دیگ�ری را ب�ه خداون�د بـرای اجابـت
دعایـش ارائـه مـی دهد؟
یکی دیگر از جنبه های دعای دانیال که شایسـته اسـت به آن اشـاره کنیم اینسـت :توسـل
بـه تکریـم نـام خداونـد اسـت .یعنی ،دعا برای راحتی و آسـایش شـخص خود دانیـال و یا مردم
او نیسـت ،بلکـه بـه خاطـر خـود خداوند اسـت (نگاه کنیـد به دانیـال  ۱۷ :۹تـا  .)۱۹به عبارت
دیگـر ،ایـن درخواسـت بایـد اِعطا میشـد بخاطـر این که نـام خداوند تکریـم خواهد یافت.

دوم پادشــاهان بــاب  ۱۵ :۱۹تــا  ۱۹را بخوانیــد .بــه چــه صــورت هایــی دعــای
حزقیــال شــبیه بــه دعــای دانیــال اســت؟ متــی بــاب  ۱۶ :۵در مــورد اینکــه چگونــه
مــا نیــز مــی توانیــم خــدا را جــال دهیــم ،چــه میگویــد؟
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     سه شنبه     

 ۱۳اسفند

ارزش شفاعت


دانیـال بـاب  ۵ :تـا  ۱۳را بخوانیـد .چـه چیزی درمـورد این حقیقت قابل توجه اسـت که مرتب
دانیـال میگویـد « مـا » مرتکـب اشـتباه شـده ایـم و از اینرو خود را هـم در گناهانـی که در
نهایـت منجـر بـه چنیـن مصیبتی برای مردم شـد ،دخیـل می کند؟

دعــای دانیــال تنهــا یکــی از دعاهــای مهــم شــفاعت در کتــاب مقــدس اســت .چنیــن
دعاهایــی قلــب خــدا را ملــس مــی کنــد ،داوری را متوقــف مــی کنــد و در عــوض از دســت
دشــمنان رهایــی مــی بخشــد .هنگامــی کــه خــدا آمــاده اســت تــا قــوم یهــود را نابــود کنــد،
شــفاعت موســی او را از ایــن کار بــاز مــی دارد و مانــع او میشــود (خــروج  ۷ :۳۲تــا۱۴؛
اعــداد  ۱۰ :۱۴تــا  .)۲۵حتــی هنگامــی کــه خشکســالی شــدید در حــال از پــا در آوردن زمیــن
اســت ،خــدا بــه دعاهــای ایلیــا پاســخ مــی دهــد و بــاران را ب ـرای احیــای دوبــاره زمیــن مــی
فرســتد (اول پادشــاهان .)۱۸
هامنطـور کـه مـا بـرای اعضای خانواده ،دوسـتان و سـایر مردم یـا موقعیت هـای دیگر دعا
میکنیـم ،خداونـد دعاهـای مـا را مـی شـنود و مـی توانـد مداخلـه کنـد .برخـی اوقـات ممکن
اسـت مـدت زمـان زیـادی طول بکشـد تا خداوند پاسـخ دعـا را بدهد ،امـا می توانیـم اطمینان
داشـته باشـیم کـه خداونـد هرگز نیازهـای فرزندان خـود را فرامـوش منی کند.
در اینجـا ،دانیـال نقـش یـک شـفیع یـا میانجـی بیـن خـدا و مـردم را بـازی مـی کنـد .او از
مطالعـه کالم خـدا مـی فهمـد کـه چگونـه مـردم گناهـکار شـده انـد ،هامنطـور کـه از اجـرای
احـکام خـدا تخطـی کردنـد و هشـدارهای او را نادیـده گرفتنـد .بنابرایـن ،دانیـال بـا شـناخت
رشایـط روحـی نوامیدانـه مـردم بـرای بهبـودی و آمـرزش آنـان دعا می کنـد .امـا همچنین نبی
ُمعـرف مردمـش اسـت .از برخـی جنبـه ها دانیال نقش مسـیح ،شـفاعت کننده مـا را به تصویر
مـی کشـد (یوحنـا  .)۱۷بااینحـال یـک تفـاوت اساسـی وجـود دارد :مسـیح « عـاری از گنـاه »
اسـت (عربانیـان  )۱۵ :۴و بنابرایـن نیـازی بـه اعتراف گنـاه خـود و یـا قربانـی بـرای بخشـش
خـودش نـدارد ( عربانیـان  .)۲۷ ،۲۶ :۷امـا او خـود را به طریق خاصی ماننـد گناهکاران معرفی
مـی کنـد « :خـدا بـار گناهـان مـا را بـر دوش مسـیح بـی گناه گذاشـت ،تا مـا به عنـوان پیروان
او ،آن طـور کـه مـورد پسـند خداسـت ،نیـک و عـادل شـویم » (دوم قرنتیـان .)۲۱ :۵
« اگـر شما همـه چیزهـای خـوب ،مقـدس و رشیـف و دوسـت داشـتنی را در کنـار هم در
وجـود انسـان قـرار دهیـد و به حضور فرشـتگان خدا بیاورید تا در نجات انسـان و نشـان دادن
شایسـتگی او نقشـی داشـته باشـد ،این پیشـنهاد و قیاس منطقی شما به عنوان پیامن شـکنی
محسـوب شـده و رد خواهـد شـد » .اِلـن جی وایت،ایمان و اعامل،
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صفحــه  .۲۴ایــن کلمــات چــه چیــزی را در خصــوص نیــاز مــا بــه یــک شــفیع بخاطــر
مــا مــی آمــوزد؟

     چهارشنبه     

 ۱۴اسفند

کار مسیح
دعای شفاعت دانیال به دو نگرانی اصلی می پردازد :گناهان مردم و ویرانی اورشلیم.
بنابراین ،پاسخ خدا به دو درخواست می باشد .از طریق مسیح ،مردم رهایی خواهند یافت و
قدس مسح و تدهین میشود .بهر حال به دو درخواست ویژه او به گونه ای پاسخ داده میشود
که باالتر از رضورت دوران تاریخی دانیال است :کار مسیح به نفع کل نسل برش خواهد بود.
دانیـال بـاب  ۲۱ :۹تـا  ۲۷را بخوانیـد .چـه کاری در مـدت دوران  ۷۰هفته باید انجام میشـد؟
چـرا تنها مسـیح می توانسـت ایـن کار را متام کند؟

 « .۱پایـان دادن بـه تخلـف و رسپیچی » .واژه عربی برای « رسپیچی » ( )peshaرسپیچی و
رسکشـی اِرادی از طـرف افـراد پسـت و زبـون بر علیه افـراد برتر و عالی (برای مثـال ،امثال :۲۸
 )۲۴را نشـان مـی دهـد .ایـن کلمـه همچنیـن در کتـاب مقـدس با توجـه به مخالفت آشـکارای
انسـانها بـا خداونـد آمـده اسـت (حزقیـال  .)۳ :۲با اینحال ،با خون مسـیح ،رسکشـی و عصیان
بـر علیـه خـدا متوقف شـد و به انسـان شایسـتگی هایی کـه از تپـه جلجتا رسچشـمه میگیرد،
اعطـا گردید.
 « .۲پایـان دادن بـه گنـاه » .ایـن فعـل به مفهـوم « مهر وموم » اسـت و در اینجا به معنای
اینسـت کـه گنـاه بخشـیده شـده اسـت .از زمـان سـقوط انسـان ،نسـل بشر نتوانسـته مطابق
معیارهـای خـدا زندگـی کنـد ،امـا مسـیح مـا را از متام قصـورات و اشـتباهاتی که مرتکب شـده
ایـم تربئه خواهـد کرد.
 « .۳آشـتی بـه خاطـر بیگناهـی » .هامنطـور کـه پولـس میگوید « :زیـرا اراد ٔه خـدا بر این
تعلّـق گرفـت كـه او دارای الوه ّیـت كامل باشـد .و به وسـیل ٔه مسـیح ،همهچیز را با خود آشـتی
داد و بـه وسـیل ٔه ریختن خـون مسـیح بـر روی صلیب ،صلح و دوسـتی بین خدا و هـر آنچه در
آسمان و زمین اسـت ،برقرار گردید » (کولسـیان  .)۲۰ ،۱۹ :۱در اینجا نیز ،فقط عیسـی مسـیح
اسـت کـه میتوانـد این واقعیـت را برای مـا به ارمغـان بیاورد.
 « .۴آوردن عدالـت ابـدی » .مسـیح بـه جـای مـا بـرروی صلیـب رفـت و بدین وسـیله ما را
متبـارک سـاخت تـا عـادل بشمار آییـم .مـا فقـط از طریـق ایمان مـی توانیـم عـادل شـویم و
عدالتـی را کـه از جانـب خداسـت را دریافـت کنیم.
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 « .۵مهـر و مـوم شـدن رویـا و نبـوت » .هنگامی که مسـیح خود را قربانی کرد ،پیشـگویی
هـای عهـد عتیـق کـه اشـاره به کار تدهیـن و کفاره او داشـت به تحقق پیوسـت و کامل و مهر
ومـوم شـد و بـه این معنا کـه او ایـن کار را کامل کرد.
 « .۶و بـرای تدهیـن مقـدس تریـن» .منظور از مقدس ترین در اینجا شـخص نیسـت ،بلکه
مـکان اسـت .بنابرایـن ،رشح حال بـه تدهین جایگاه مقدس آسمانی اشـاره دارد ،هامنطور که
مسـیح در آنجـا بـه عنوان کاهـن اعظم ما حضـور دارد (عربانیان .)۱ :۸

     پنجشنبه     

 ۱۵اسفند

تقویم نبوی
در پایـان نبـوت  ۲۳۰۰صبـح و شـام ،نبـی در حیـرت اسـت کـه چـرا منـی توانـد آنـرا بفهمد
(دانیـال  .)۲۷ :۸جربئیـل ده سـال بعـد ،بـرای کمـک بـه « درک » دانیـال از رویا نـزد او می آید
(دانیـال  .)۲۳ :۹ایـن مکاشـفه آخـری ،اطالعـات گـم شـده را به او مـی دهد و بر مال می سـازد
کـه کار مسـیح در پایـان یـک دور ٔه هفتـاد هفتـه ای کامـل خواهـد شـد .بر اسـاس اصـل روز–
سـال و دوره وقایع پیشـبینی شـده ،هفتاد هفته باید به مفهوم  ۴۹۰سـال باشـد .و نقطه آغاز
ایـن دوران ،فرمـان بازگشـت یهودیـان و بازسـازی اورشـلیم اسـت ( دانیـال  .)۲۵ :۹ایـن فرمـان
توسـط اردشـیر پادشـاه در سـال  ۴۵۷ق .م .صـادر شـد .این حکم بـه یهودیان اجـازه می داد تا
تحـت رهبری ِعـزرا و نِ ِحمیـا اورشـلیم را بازسـازی کننـد ( ِعـزرا  .)۷براسـاس کالم ،هفتـاد هفته
« مقـرر شـده » یـا « جـدا شـده » .ایـن نشـانگر اینسـت که مدت زمان  ۴۹۰سـال از یـک دور ٔه
زمانـی طوالنـی تـر ،یعنـی از  ۲۳۰۰سـال مقـرر شـده در رویـای باب  ۸جدا شـده اسـت .از این
مسـئله مـی شـود نتیجـه گرفـت کـه  ۲۳۰۰و  ۴۹۰سـال بایـد هـر دو دارای یـک نقطـه رشوع
مشترک یعنی  ۴۵۷ق .م .باشـند.
نبـوت هفتـاد هفـت بـه سـه بخش تقسـیم می شـود :هفـت هفتـه ،شـصت و دو هفته ،و
هفتادمیـن هفته.
هفـت هفتـه ( ۴۹سـال) بـه احتامل زیاد به مدت زمان بازسـازی اورشـلیم اشـاره دارد .پس
از ایـن هفـت هفتـه ،شـصت و دو هفته ( ۴۳۴سـال) ،تا آمدن « مسـیح رسور » (دانیال )۲۵ :۹
خواهد بود .بنابراین ۴۸۳ ،سـال بعد از فرمان اردشـیر ،یعنی در سـال  ۲۷بعد از میالد ،عیسـی
مسـیح بوسـیله روح القدس تعمید میگیرد و برای انجام رسـالتش مسـح می شـود.
در طول هفتادمین هفته ،وقایع مهم دیگری رخ خواهد داد « .۱ :مسیح بریده خواهد شد
» (دانیال  ،)۲۶ :۹که اشاره به مرگ مسیح دارد .۲ .مسیح برای یک هفته عهدی را با بسیاری
استوار خواهد کرد (دانیال  ،)۲۷ :۹این رسالت ویژه عیسی و رسوالن برای ملت یهود است.
این عهدی جدید در طی آخرین « هفته » از سال  ۲۷تا سال  ۳۴بعد از میالد است « .۳ .اما در
نیمه آن هفته ،قربانی و هدیه را متوقف خواهد ساخت » (دانیال  .)۲۷ :۹سه سال ونیم بعد
از تعمید او (یعنی در وسط هفته) ،مسیح به مراسم قربانی پایان می دهد – به این معنا که
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دیگر آن نبوت از برجستگی برخوردار نیست– با قربانی شدن مسیح به عنوان قربانی نهایی و
کامل شدن عهد جدید ،دیگر نیازی به قربانی حیوانات نیست .هفته آخر نبوت  ۷۰هفته ،در
سال  ۳۴بعد از میالد هنگامی که استیفان به شهادت میرسد و پیام انجیل نه تنها به یهودیان
بلکه به همه امت ها نیز میرسد ،به پایان می رسد.

دانیــال بــاب  ۲۴ :۹تــا  ۲۷را بخوانیــد .مــا حتــی در میــان امیــد بــزرگ و قــول مســیح،
دربــار ٔه خشــونت ،جنــگ و خرابــی هــا مــی خوانیــم .چگونــه ایــن مطلــب مــی توانــد
بــه مــا کمــک کنــد کــه در میــان بالیــای زندگــی ،مطمئــن باشــیم کــه هنــوز امیــدی
وجــود دارد؟

     جمعه     

 ۱۵اسفند

تفکـری فراتـر :در زیـر منـوداری وجـود دارد کـه توضیـح مـی دهـد ،چگونه نبـوت ۷۰
هفتـه دانیـال  ۲۴ :۹تـا  ،۲۷پیونـد خـورده بـا نقطـه رشوع نبوت  ۲۳۰۰سـال دانیـال  .۱۴ :۸اگر
شما  ۲۳۰۰سـال را از  ۴۵۷قبل از میالد محاسـبه کنید ( به یاد داشـته باشـید که صفر سـال که
وجـود نـدارد را حـذف کنیـد) ،بـه سـال  ۱۸۴۴مـی رسـید؛ یا ،اگر شما  ۱۸۱۰سـال باقـی مانده
را از سـال  ۳۴بعـد از میلاد حسـاب کنیـد (از  ۴۹۰ ،۲۳۰۰سـال اول را کـم کنیـد) ،بـاز هم شما
سـال  ۱۸۴۴را بدسـت مـی آوریـد .بنابرایـن ،پاکسـازی معبد مقـدس در دانیـال  ۱۴ :۸می تواند
در سـال  ۱۸۴۴آغاز شـده باشـد.
همچنیـن توجـه کنیـد ،چگونـه تاریـخ  ۱۸۴۴بـا آنچه کـه در دانیـال باب  ۷و  ۸مـی بینیم،
مطابقـت دارد .یعنـی داوری در دانیـال بـاب  ،۷همان چیـزی اسـت کـه تطهیر خیمـه خداوند
در دانیـال بـاب  ( ۸نـگاه کنیـد بـه دروس دو هفتـه آخـر) اسـت کـه بعـد از  ۱۲۶۰سـال آزار و
جفـا (دانیـال  )۲۵ :۷و هنـوز قبل از دومین بازگشـت مسـیح و برپایی پادشـاهی ابدی خداوند
اتفاق مـی افتد.
نبوت  ۲۳۰۰ساله
سال ۴۵۷ق.م.

 ۴۹۰سال

سال  ۳۴ب .م.

 ۱۸۱۰سال

۱۸۴۴

سؤاالتی برای بحث
 .۱محققــان مــی گوینــد در واقــع ،نبــوت  ۲۳۰۰روز و  ۷۰هفتــه هــر دو یــک نبــوت
هســتند ،چ ـرا آنهــا همچنیــن ادعایــی دارنــد؟ چــه اثبــات و گواهــی مــی توانیــد ب ـرای
اثبــات ایــن ادعــا پیــدا کنیــد؟
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 .2چــه چیــزی را مــی توانیــم از شــفاعت دانیــال یــاد بگیریــم کــه در دعــای شــفاعتمان
در زندگــی بــه مــا کمــک کنــد؟

 .3قربانــی شــدن مســیح از جانــب مــا ،تنهــا امیــد ماســت .چگونــه ایــن امیــد کمــک مــی
کنــد تــا مــا فروتــن باشــیم  ،حتــی مهمتــر از همــه بــا دیگـران مهربــان باشــیم و آنــان را
ببخشــیم؟ لوقــا بــاب  ۴۰ :۷تــا  ۴۷چــه مــی خواهــد بــه همــه مــا بگویــد؟
 .4توجــه کنیــد کــه چقــدر کتــاب مقــدس در محــور و اســاس دعــای دانیــال و امیــد
او قــرار دارد .از ایــن گذشــته ،ملــت بطــور خیلــی بــدی شکســت خــورده انــد ،تبعیــد
شــدهاند ،سرزمینشــان ویـران شــده و ســرمایه هــای آنــان نابــود شــده اســت .امــا علیرغــم
همــه ایــن چیزهــا ،ایــن امیــد کــه آنهــا بــه خانــه خــود بــاز خواهنــد گشــت ب ـرای همــه
آنــان وجــود دارد .از چــه منبعــی بــه غیــر از کتــاب مقــدس و وعــده هــای خــدا کــه در
آن نوشــته شــده ،او مــی توانســت ایــن امیــد را بدســت آورد؟ ایــن موضــوع چــه چیــزی را
دربــاره امیــدی کــه مــی توانیــم از وعــده هــای داده شــده در کالم خــدا داشــته باشــیم،
بــه مــا مــی گویــد؟
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داستانهای ایامنداران

 16اسفند

فرشته ای در فرودگاه آنگوال

توسط اندرو مک چسنی ،امور تبلیغی ادونتیست

آیا فرشتگان در فرودگاه ها زندگی می کنند؟
رشکـت هواپیامئـی آنگـوال به اسـم تاگ مـرا درسـاعت دیروقت شـب در لوآندا
پایتخـت آنگـوال پیـاده کـرد .مـن قبل از رسـیدن بـه پرواز بعـدی ،به سـمت جزیره
ملـی سـائو تومـه و پرینسـیپ ،برای جمـع آوری داسـتان های بشـارتی ،توقف بین
راهی دو سـاعته داشـتم.
در زمـان مقـرر پرینـت شـده بـر روی کارت پـرواز ،من به صف طویل قسـمت
خروجـی پیوسـتم .امـا وقتی من کارت پروازم را نشـان دادم ،مناینـده رشکت هوائی
مـن را از آنجـا دور کـرده و بـا زبـان پرتغالـی چیـزی گفـت .وقتـی دیـد کـه مـن
رسدرگـم شـده ام ،یـک افسر امنیتـی را احضـار منـود کـه برایـم توضیـح دهـد کـه
بایسـتی  ۲۰دقیقـه بیشتر منتظـر مبانم.
پـس از گذشـت  ۲۰دقیقـه ،مناینـده رشکـت هوائـی کارت پـروازم را پذیرفـت و
مـرا بـه اتاقـی شـلوغ هدایـت کـرد۱۵ .دقیقه منتظرشـدم.
ســـپس مناینـــده خـــط هوایـــی دیگـــری صـــدا زد «ســـائو تومـــه!» مـــن بـــه
جمعیت ــی ک ــه منتظرب ــود پیوس ــتم ت ــا از طری ــق پل ــه برق ــی ب ــه طبق ــه پائی ــن
ب ــروم و ب ــه س ــالن انتظ ــار آنج ــا برس ــم .ام ــا ای ــن مناین ــده رشک ــت هوائ ــی ک ــه
ب ــا زب ــان پرتغال ــی ح ــرف م ــی زد و مس ــئول گی ــت ب ــود کارت پ ــروازم را قب ــول
نک ــرد .هی ــچ اف ــر امنیت ــی آنج ــا نب ــود ت ــا توضی ــح ده ــد و م ــن ح ــدس زدم ک ــه
حتــاً بای ــد  ۲۰دقیق ــه بیش ــر منتظ ــر مبان ــم.
جمعیـت مسـافران دیگـر از پلـه برقـی رسازیـر شـد و تنهـا افراد کمـی در اتاق
ماندنـد .تصمیـم گرفتـم کـه بـروم .هیچ کسـی نبـود که کارت پـروازم را چـک کند.
در تـه پلـه برقـی ،مـن بـه صف پر هـرج و مـرج مردم پیوسـتم.
دقیقه ها گذشت و هیچ اتوبوسی نیامد تا ما را به طرف هواپیام بربد.
سـپس یـک مـرد جـوان بـا موهـای قهـوه ای و کولـه پشـتی برنـزی بر پشـتش،
جلـوی مـن کـه در صـف بودم آمـد .ازخودم پرسـیدم که چـرا به آخر صـف نرفت.
بعـد از گذشـت دقیقـه هـا ،بـه مـن نگاه کـرده گفـت « :زبان انگلیسـی ام»
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منظورش را نفهمیدم .حدس زدم که فقط می تواند پرتغالی صحبت کند.
مرد به سمت جمعیت اطرافامن اشاره کرد.
او بـا انگلیسـی لهجـه دار گفـت« :ایـن پـرواز بـه سـمت کشـورپرتغال اسـت.
پـرواز سـائو تومـه آن طـرف اسـت» او بـه انتهـای سـالن اشـاره کـرد.
بـا شـگفتی گفتـم« :ممنونـم!»  --و دویدم .مطمئت شـدم که اتوبـوس انتهای
سـالن منتظر من اسـت و بالفاصله پس از این که سـوار شـدم درهایش بسـته شـد.
درحالیکـه بـر صندلـی هواپیامی پر جمعیت نشسـته بودم  ،فکـرم به آن غریبه
معطـوف گشـت کـه در فـرودگاه بـود .او از کجـا مـی دانسـت کـه مـن انگلیسـی
حـرف مـی زنـم؟ مـن آنجـا با هیـچ کس حـرف نـزده بـودم .او از کجا می دانسـت
کـه بـه کجـا مـی روم؟ کارت پـروازم داخل جیبم بود .چـرا او دقیقاً جلوی من سـبز
شـد کـه در صـف بـودم؟ وقتـی به سـائو تومـه رسـیدم ،داسـتانم را به رهرب کلیسـا
الیسـو آر خاویرگفتـم .او مدعـی شـد کـه خـدا فرشـته ای فرسـتاده بـود .اگـر مـن
پـرواز را از دسـت مـی دادم ،بـه مـدت سـه روز مجبورمـی شـدم در لوئانـدا مبانم.
رشکـت هوائـی فقـط سـه بـار در هفتـه به سـائو تومـه پرواز مـی کند.
هیچ شکی ندارم .فرودگاهها منزلی برای فرشتگانند.
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  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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داستانهای ایامنداران

 24اسفند

جنین از مردن رسباز زد
توسط ویکتور هولربت

دکتر بـه فوسـائه سـوزوکی گفـت« :خیلی متاسـفم .شـوهرتان جوان اسـت اما
متاسـفانه امشـب یـا در روزهـای آتی خواهـد ُمرد»
ایـن خبر حـال مـادر جـوان ژاپنـی را خـراب کـرد .او بـه رودخانـه رفـت تا آب
بیـاورد ،درحالـی کـه بـه آب نـگاه مـی کـرد ،در نظـر داشـت تـا خـودش را بـه آب
بینـدازد .امـا بعـد دو مـرد بـا کـت و شـلوار سـیاه ظاهر شـدند.
یکی از آنها گفت« :فقط برای مدتی صرب پیشه کن».
دیگری گفت« :بلی ،شکیبا باش».
آن دو مرد بعد از آنکه حرفشان متام شد ،ناپدید شدند.
آن واقعه فوسـائه را از نا امیدی دور کرد و او به خانه برگشـت تا از شـوهرش
مراقبـت کنـد کـه اسـمش میتسـوهارو بـود و کار کشـاورزی داشـت که بـه بیامری
سـل مبتال شـده بود.
طولـی نکشـید کـه بچـه دوم را حاملـه شـد .میتسـوهارو تحمـل ایـن فکـر را
نداشـت که همرسش مشـغله فکری دو فرزند را داشـته باشـد و آنان را به تنهایی
بـزرگ کنـد .رسانجـام او با درخواسـت شـوهر خود مبنی بر سـقط جنیـن موافقت
منـود .دولـت هـم از تصمیم آنـان حامیت کرد.
داروسـاز دارویـی قـوی تجویـز کـرد که قـول داد که حتماً بدون هیچ مشـکلی
موثر خواهـد بود.
او اخطـار کـرد « :مواظـب دارو بـاش و فراتـراز چیـزی کـه تجویز شـده مرصف
نکـن؛ در غیـر ایـن صـورت زندگی خـودت نیـز در خطر خواهـد بود».
فوسـائه اولیـن دوز دارو را خـورد ،کـه بـرای پایـان دادن بـه وضـع حاملگی اش
کافـی بـود .او کـه غـرق دراشـک بـود ،احسـاس کـرد کـه جنیـن حرکـت مـی کنـد،
فریـاد بـرآورد« :بچـه ام هنوززنده اسـت!»
روز بعـد ،او دارو را دوبـاره مصرف کرد .بعد سـومین روز نیز ادامه داد .جنین
همچنـان تـکان مـی خـورد .در نـا امیـدی ،او متـام شیشـه را رس کشـید؛ امـا جنیـن
همچنـان زنـده بود.
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او به شوهرش گفت« :واقعا غیر قابل باوراست!»
یک پرس سـامل به دنیا آمد .چند ماه بعد ،او و میتسـوهارو در جلسـه بشـارتی
رشکـت کردنـد ،و آنهـا دراولین روز تولد آکِـری تعمید گرفتند.
آکری سـوزوکی ،شـبان بازنشسته که در بخش آسـیا  -اقیانوسیه شاملی کلیسای
ادونتیسـت بـه عنـوان منشـی اجرائی خدمت کرده بـود ،گفت« :تاریخ تعمیدشـان
همـواره یـادآور این اسـت که خـدا در رحم مادرم دخیل شـده و زندگـی مرا نجات
داد .والدینم اولین ادونتیسـتهای روسـتایامن شدند».
آکـری  ٣۰سـال داشـت قبـل از اینکـه مـادرش روزهای اولیـن تولـد او را برایش
فـاش کند.
سـوزوکی گفـت« :وقتـی داسـتان تولدم را از زبان مادرم شـنیدم ،آنچنان شـوکه
شـدم مثـل اینکـه رعد و برق مـرا گرفته باشـد .متام بدنـم لرزید».
او در حالـی کـه غـرق در عشـق الهـی بـود ،با خـود گفت« :من هدیـه ای فوق
العـاده با ارزشـی از طرف خدا هسـتم».
او دوباره همین االن نیز خود را وقف خدا کرد.
او گفت« :خدا در رحم مادرم کار کرده و زندگیم را نجات داد».
ویکتور هالربت مدیر ارتباطاتبخش فرا اروپایی است.
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  درس دوازدهم  

 ۲۴اسفند –  ۱فروردین

از شامل و جنوب تا رسزمین زیبا

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :دانیال ۱۱؛ دانیال  ۳ :۸تا  ۲۰ ،۸تا ۲۲؛ اشعیا ۱۰ ،۹ :۴۶؛ دانیال ،۹ :۸
۲۳؛ متی  ۳۳ :۲۷تا .۵۰
آیــه حفظــی « :عــدّ های از علــا بــه قتــل خواهنــد رســید و ایــن ســبب میشــود کــه قــوم خــدا
پــاک و بیآالیــش گردنــد .ایــن وضــع تــا زمانــی کــه وقــت مع ّیــن فـرا رســد ،ادامــه خواهــد یافــت »
(دانیــال .)۳۵ :۱۱

هامنطـور کـه مـا ایـن فصـل چالـش برانگیـز را رشوع میکنیـم ،چنـد نکتـه از ابتـدا باید ذکر
شـود .اول ،دانیـال بـاب  ۱۱بطورکلـی بـا نبوت قبلـی در دانیال مطابقـت دارد .هامنند فصل های
 ۸ ،۷ ،۲و ۹پیـام نبـوی از دوران خـود نبـی تـا زمـان آخرادامـه مییابـد .دوم ،سلسـله قدرتهـای
جهانـی ،اغلـب باعـث پدیـد آمـدن قدرتهـای می شـوند که به مـردم خدا ظلم و سـتم مـی کنند.
سـوم ،رسانجـام طـرح کلـی هـر یک از نبـوت هـا پایـان خوشـی دارد .در دانیال باب  ،۲سـنگ به
مجسـمه رضبـه زده و آنـرا از بیـن مـی برد؛ در دانیال باب  ،۷پادشـاهی به پرس انسـان میرسـد؛
در دانیـال بـاب  ۸و  ،۹معبـد مقـدس از طریـق خـون مسـیح تقدیـس و تطهیر می شـود.
بـاب  ۱۱سـه نکتـه اساسـی را دنبـال می کنـد .ابتدا ،بـا حکومت پادشـاهان فـارس رشوع می
شـود و در مورد رسنوشـت آنان و زمان پایان دوران آنها یعنی هنگامی که پادشـاه شمال به کوه
مقـدس خـدا حملـه مـی کند ،بحث می کنـد .دوم ،نربدهای پیاپی بین پادشـاه شمال و جنوب ،و
چگونگـی تاثیـرات آنهـا بـروی قـوم خـدا را توضیح می دهد .سـوم ،ایـن باب با پایانـی خوش متام
مـی شـود ،هامنطـور که پادشـاه شمال بـرروی « کـوه مقدس زیبـا » (دانیـال  )۴۵ :۱۱مـی میرد.
چنیـن پایـان مثبتی ،نشـانگر پایـان رشیر و برپایی پادشـاهی ابدی خداوند اسـت.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲فروردین –  March 21آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۲۵اسفند

نبوت ها در مورد فارس و یونان


دانیـال بـاب  ۱ :۱۱تـا  ۴را بخوانیـد .چـه چیـزی را در اینجـا مشـاهده میکنیـم کـه برخـی از
پیشـگویی هـای قبلـی را یـادآوری مـی کنـد کـه در دانیـال دیـده ایم؟

جربئیـل بـه دانیـال میگویـد که سـه پادشـاه از رسزمیـن فارس بـر خواهند خاسـت .بعد از
آنهـا پادشـاه چهـارم مـی آید ،کسـی که از همـه آنان ثرومتندتر اسـت و باعـث برانگیخنت یونان
مـی شـود .پـس از کوروش ،سـه پادشـاه جانشـین او یکی پـس از دیگری بر ایـران حکومت می
کننـد :کمبوجیـه /کامبیـز ( ۵۲۲ – ۵۳۰ق.م ،).بردیـا ( ۵۲۲ق .م ،).داریـوش اول (۴۸۶ – ۵۲۲
ق.م .).پادشـاه چهارم اخشـورش اسـت که در کتاب استر از او به عنوان خشاریارشـاه نام برده
شـده اسـت .هامنطـور کـه در کتـاب استر بـاب  ۱ :۱تا  ۷آمده اسـت ،او بسـیار ثرومتند اسـت،
و هامنطـور کـه در پیشـگویی آمـده اسـت یـک ارتش قـوی و نیرومنـد را برای تهاجـم به یونان
فرماندهـی مـی کنـد .اماعلیرغـم قدرت او ،تهاجم او توسـط نیروی نظامی کوچکـی از رسبازان
شـجاع یونـان دفع می شـود.
دشـوار نیسـت کـه نتوان اسـکندر مقدونـی را به عنـوان پادشـاهی قدرمتنـد در دانیال باب
 ۳ :۱۱شناسـائی کرد .او مبدل به یک حاکم مسـتبد در جهان باسـتان می شـود .وی در سـن ۳۲
سـالگی بـدون اینکـه وارثی از خودش بـرای فرماندهـی امپراتوری خود باقی گذارد ،درگذشـت.
بنابرایـن ،امپراتـوری او میـان چهار فرمانده نظامی او تقسـیم شـد :سـلوکوس حاکمیت سـوریه
و بیـن النهریـن ،بطلیمـوس فرمانروایـی مرص و لیسـیامخوس فرمانروایی تـراس و بخشهایی از
آسـیای صغیـر و کاسـاندر حاکمیت مقدونیـه و یونان را به عهـده گرفتند.



دانیـال بـاب ۲ :۱۱تـا  ۴را بـا دانیـال بـاب  ۳ :۸تا  ۲۰ ،۸تا  ۲۲مقایسـه کنیـد .چگونه این متون
در کنـار هـم به شناسـایی اسـکندر به عنـوان یک قدرت کمـک می کنند؟
چـه چیـزی را مـی توانیـم ازمجمـوع ایـن نامهـا ،تاریخهـا ،مکانهـا ،و رویدادهـای تاریخـی
بیاموزیـم؟ اول ،مـا مـی آموزیـم که پیشـگویی ها هامنطور که توسـط نبی خداونـدپیش بینی
شـدهاند ،اتفـاق افتادهانـد .کالم خـدا هرگـز از بیـن منـیرود .دوم ،خداوند ،مالک تاریخ اسـت.
مـا ممکـن اسـت تصـور کنیـم که سلسـله قدرتهای سیاسـی ،رهبران و پادشـاهی ها به واسـطه
جـاه طلبـی امپراتـوران ،دیکتاتورهـا و سیاسـتمداران برانگیختـه شـدهاند و ظهـور کردهانـد .بـا
ایـن حـال ،کتـاب مقـدس نشـان می دهد کـه در نهایت این خداوند اسـت که کنترل چرخش و
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حرکـت تاریـخ را در جهـت هـدف الهـی خویش در دسـت دارد و در جهت رسـیدن به آن پیش
مـی بـرد ،و در نهایـت منجـر بـه ریشـه کـن شـدن بـدی و برپایـی پادشـاهی جـاودان خداوند
خواهد شـد.

     دوشنبه     

 ۲۶اسفند

نبوتهای سوریه و مرص


دانیال باب  ۵ :۱۱تا  ۱۴را بخوانید .چه چیزی در اینجا برمال می شود؟

پس از مرگ اسکندر کبیر ،امپراتوری عظیم یونان بین چهار فرمانده نظامی او تقسیم شد.
دو نفر از آنان سلوکوس در سوریه (شامل) و بطلیموس در مرص (جنوب) – موفق به ایجاد
سلسله هایی شدند که برای تحت کنرتل داشنت رسزمین خود با یکدیگر می جنگیدند.
اکرث دانش آموختگان کتاب مقدس ،در مورد جنگهای پیشگویی شده بین پادشاهان شامل
و جنوب در دانیال باب  ۵ :۱۱تا  ۱۴آگاهی دارند ،هامنطور که به نربدهای بسیاری میان آنان
مراجعه می کنند .براساس پیشگویی ،تالش خواهد شد تا این دو دودمان از طریق ازدواج
میانشان اتحاد برقرار شود ،اما این وحدت کوتاه مدت خواهد بود (دانیال  .)۶ :۱۱منابع
تاریخی به ما نشان می دهند که آنتیوخوس دوم ( ۲۴۶-۲۶۱ق.م ،).نوه سلوکوس اول ،با،
برینس دخرت بطلیموس دوم پادشاه مرص ازدواج می کند .با اینحال ،این توافقنامه مدت زمان
زیادی دوام منی آورد ،و مجادله ای که مستقیامً امت خدا را درگیر خود می کند ،دوباره آغاز
می شود .بنابراین ،دانیال باب  ۱۱با برخی از وقایع مهم که برروی زندگی قوم خدا برای قرن
ها پس از نبودن نبی در صحنه روزگار ،اثرگذار خواهد بود ،رس و کار دارد.
بازهـم ،میتوانیـم ایـن سـوال را مطـرح کنیـم ،کـه چـرا خداوند پیـش از موعد همـ ٔه جزئیات
جنگهایـی را فـاش مـی کنـد کـه پادشـاهی هـا بـا یکدیگـر بـر رس سـلطه جویـی در آن بخـش
از جهـان درگیـر هسـتند؟ دلیـل ایـن امـر سـاده اسـت :ایـن جنگهـا بـرروی زندگـی قـوم خـدا
تاثیرگـذار بودنـد .بنابرایـن ،خـدا از قبـل بسـیاری از چالشـهای مردمـش را که در سـالهای پیش
رویشـان بـا آن مواجـه هسـتند اعلام مـی کنـد .همچنیـن ،خداونـد ،آفریننـده تاریـخ اسـت ،و
هامنطـور کـه مـا پیشـینه نبـوی را با وقایـع تاریخی مقایسـه میکنیـم دوباره متوجه می شـویم
کـه کالم نبـوی هامنطـور کـه پیش بینی شـده اسـت ،تحقق یافته اسـت .خدایی کـه تحوالت آن
دسـته از پادشـاهی های هلنیسـتی که با یکدیگر می جنگیدند را پیشـگویی کرده اسـت ،هامن
خدایـی اسـت کـه آینـده را می داند .او شایسـتۀ اعتامد و ایمان و وفاوداری ماسـت .این خدای
بـزرگ اسـت ،بت سـاخته شـده توسـط تخیلات برش نیسـت .او نه تنها مسـیر وقایـع تاریخی را
هدایـت مـی کنـد ،بلکـه مـی توانـد زندگـی ما را نیـز اگر بـه او اجـازه دهیم هدایـت کند.
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اشــعیا بــاب  ۱۰ ،۹ :۴۶را بخوانیــد .بــه چــه میـزان اصــول الهیــات مســیحیت در ایــن
دو آیــه یافــت مــی شــوند و چــه امیــد بزرگــی را میتــوان از آنهــا بدســت آورد؟ فکــر
کنیــد کــه چگونــه آیــه ۱۰مــی توانــد هراســناک باشــد اگــر خــدا بــا محبــت مهربــان
نبــود و در عــوض کینــه تــوز و بــد طینــت مــی بــود.

     سه شنبه     

 ۲۷اسفند

روم و رئیس عهد
دانیـال بـاب  ۱۶ :۱۱تـا  ۲۸را بخوانیـد .اگرچـه کـه ایـن متن دشـوار اسـت ،چه منونـه هایی را
مـی توانیـد در اینجـا پیـدا کنیـد که در جـای دیگـری در دانیال وجـود دارد؟

بـه نظـر میرسـد انتقـال قـدرت از پادشـاهان بعـد از اسـکندر مقدونی به روم بت پرسـت
در دانیـال  ۱۶ :۱۱بـه تصویـر کشـیده شـده اسـت « :امـا آن کـه بـر ضـد وی میآیـد هرآنچـه
را کـه بخواهـد ،انجـام میدهـد ،و هیچکـس را یـارای ایسـتادگی در برابـر او نخواهـد بـود .او
در ‹رسزمیـن زیبـا› خواهـد ایسـتاد ،و هالکـت در دسـتش خواهـد بـود » .اورشـلیم رسزمیـن با
شـکوهی اسـت ،منطقـه ای کـه در ارسائیـل باسـتان بـوده اسـت ،و قـدرت جدیـد که سـلطه را
آن منطقـه در دسـت میگیـرد ،روم ب تپرسـت می باشـد .همین واقعه نشـان دهنده گسترش
پهنـای قـدرت شـاخ کوچـک اسـت ،کـه مبـدل بـه رسزمینی با شـکوه مـی شـود (دانیـال .)۹ :۸
بنابرایـن ،بـه نظـر میرسـد قدرتـی کـه در ایـن برهـه از زمـان جهان را تحـت کنرتل خـود دارد،
روم بـت پرسـت می باشـد.
علاوه بـر ایـن ،برخـی رس نـخ هـا یـا (نشـانه هـا) در متن کتـاب مقـدس ایـن اندیشـه را
تقویـت مـی کنـد .بـه عنـوان مثـال « ،مامـوری را می فرسـتد تا از مـردم باج و خـراج جمع کند
» ،اشـاره بـه سـزار اگوسـتین دارد .در دوران سـلطنت او هامنطـور کـه مریـم و یوسـف بـرای
رسشماری بـه بـت الحـم سـفر میکردند ،مسـیح به دنیـا آمـد (دانیـال  .)۲۰ :۱۱همچنین طبق
پیشـگویی ،جانشـین ایـن حاکـم بایسـتی « شـخصی رشور » باشـد (دانیـال  .)۲۰ :۱۱هامنطـور
ر فرزندخوانـده اگوسـتوس بود.
کـه تاریـخ نشـان مـی دهـد ،جانشـین اگوسـتین ،تیربیـوس پس ِ
تیربیـوس در تاریـخ بـه عنـوان شـخصی غیرعـادی و پسـت و فرومایه شـناخته شـده اسـت.
از همـه مهمتـر ،مطابـق کتـاب مقـدس ،در زمان سـلطنت تیربیـوس بود کـه « رسور عهد »
درهـم خواهـد شکسـت (دانیال  .)۲۲ :۱۱این به وضوح به مصلوب شـدن مسـیح ،که« مسـیح،
رسور شما » نامیـده می شـود اشـاره می کند(نـگاه کنید به دانیـال ۲۵ :۹؛ و همچنین متی :۲۷
 ۳۳تـا  ،)۵۰زیـرا هامنطـور کـه مـی بینیـم او در زمـان سـلطنت تیربیوس به صلیب کشـیده می
شـود .اشـاره بـه عیسـی در اینجـا بـه عنـوان « رئیس عهـد » یک راهنامی قوی اسـت کـه به ما
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کمـک مـی کنـد تا نشـان دهد که جریـان وقایع تاریخـی چگونه بـوده و دوباره بـه خوانندگان
کتـاب یـک گـواه قدرمتنـد از پیشـبینی شـگفت انگیـز خداوند می دهـد .خداوند در مـورد متام
آنچـه کـه پیـش از رخ دادن آنهـا در پیشـگویی ها آمده اسـت ،صحیـح بوده و بنابراین مسـلامً،
مـی توانیـم در مـورد متـام آنچـه کـه قرار اسـت در آینده اتفـاق بیفتند به او اعتماد کنیم.

حتــی در میــان تمــام وقایــع سیاســی و تاریخــی ،عیســای ناصــری « رئیــس عهــد »
در تمــام متــون کالم خداونــد حضــور دارد .چگونــه ایــن بــه مــا کمــک مــی کنــد تــا
نشــان دهــد کــه علیرغــم تمــام تحــوالت و دسیســه هــای سیاســی ،عیســی مســیح
محــور کالم خداونــد اســت؟

     چهارشنبه     

 ۲۸اسفند

قدرت بعدی


دانیال باب  ۲۹ :۱۱تا  ۳۹را بخوانید .قدرتی که بعد از روم بت پرست ظهور می کند کیست؟

دانیـال بـاب  ۲۹ :۱۱تـا  ۳۹بـه نظـام قـدرت جدیـد اشـاره مـی کنـد .اگرچه که این سیسـتم
ادامـه امپراتـوری روم مشرک اسـت و برخـی از ویژگیهـای َسـلَف خـود را بـه ارث بـرده اسـت،
در عیـن حـال بـه نظـر میرسـد کـه در برخـی از جنبـه هـا بـا آن متفـاوت اسـت .متن کتـاب
مقـدس میگویـد «:امـا اینبـار نتیجـه کارش بـا دفعات قبـل فرق خواهـد داشـت » (دانیال :۱۱
 .)۲۹مـا بـا مطالعـه بیشتر متوجـه مـی شـویم کـه آن به عنـوان یک قـدرت مذهبـی عمل می
کنـد .هـدف اصلـی آن حملـه به خـدا و قوم اوسـت .بگذارید تا برخـی از اقدامات انجام شـده
توسـط ایـن شـاه را بررسـی کنیم.
اول ،او« بـرای از بیـن بـردن پیمان مقدسـین اقدام می کنـد »(دانیـال  .)۳۰ :۱۱این باید به
پیمان نجـات خـدا برگردد ،که پادشـاه با آن مخالف اسـت.
دوم ،ایـن پادشـاه سـپاهیانی را تشـکیل خواهـد داد کـه « معبـد بـزرگ را آلـوده سـاخته »
و « قربانـی هـای روزانـه را متوقـف مـی سـازند »(دانیـال  .)۳۱ :۱۱مـا در دانیـال  ۸دیدیـم که
شـاخ کوچـک بنیـاد « جایـگاه مقدس خـدا » را فرو می ریزد و مراسـم « قربانـی های روزانه »
(دانیـال  )۱۱ :۸را از میـان بـر مـی دارد .ایـن مطلـب بایـد بـه عنـوان حملـه معنـوی بـر علیـه
مسـیحیان در قـدس آسمانی تلقی شـود.
سـوم ،در نتیجـه حملـه آن بـه « مکان مقـدس » این قدرت « عصیان ویرانگـر » را در معبد
خداونـد جـای مـی دهـد .عبـارت مشـابه « گنـاه ویرانگـر » اشـاره بـه اعمال الحـادی ،متـرد و
رسکشـی شـاخ کوچک دارد (دانیـال .)۱۳ :۸
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چهـارم ،ایـن قـدرت قـوم خـدا را مـورد آزار و شـکنجه قرار می دهـد « :عـدهای از حكيامن
كشـته خواهنـد شـد ،امـا ايـن باعـث خواهـد گرديـد كـه قـوم پـاک و طاهـر شـوند .ايـن وضع
همچنـان ادامـه خواهـد يافـت تـا زمـان مقـرر خـدا فـرا رسـد »(دانیـال  .)۳۵ :۱۱ایـن موضوع
یـادآور شـاخ کوچـک می باشـد ،کـه برخی از لشـکریان و سـتارگان و معبد آنان را فـرو خواهد
ریخـت و پایمال خواهـد کـرد (دانیـال  ۱۰ :۸را بـا دانیـال  ۲۵ :۷مقایسـه کنید).
پنجم ،این پادشـاه « خود را باالتر و بزرگرت از هر خدايی خواهد دانسـت و به خدای خدايان
كفـر خواهـد گفت »(دانیال  .)۳۶ :۱۱و جای شـگفتی نیسـت ،که شـاخ کوچـک نیز« کلامت کفر
آمیـز » بـر زبـان خواهـد راند (دانیال  )۸ :۷و حتی بر علیه خداونـد (دانیال .)۲۵ :۷

شــباهت هــای دیگــری را میتــوان ذکــر کــرد ،امــا بــا توجــه بــه آنچــه در دانیــال ۸ ،۷
مــی خوانیــم ،ایــن قــدرت چــه کســی اســت ،و چـرا ایــن موضــوع بـرای مــا مهــم اســت
تــا علیرغــم فشــارهای اجتماعــی ،در شناســایی آن ایســتادگی و پافشــاری کنیــم؟

     پنجشنبه     

 ۲۹اسفند

اتفاقات نهایی



دانیال باب  ۴۰ :۱۱تا  ۴۵را بخوانید .در اینجا چه اتفاقی می افتد؟

عبارات زیر به ما در درک این متون کمک می کند:
زمان آخر :عبارت « زمان آخر » فقط در کتاب دانیال آمده است (دانیال ۱۷ :۸؛ دانیال :۱۱
۴۰ ،۳۵؛ دانیال  .)۹ ،۴ :۱۲بررسی پیشگویی های دانیال نشان می دهد که زمان آخر از سقوط
سیستم پاپی در سال  ۱۷۹۸تا رستاخیز مردگان بسط پیدا خواهد کرد (دانیال .)۲ :۱۲
پادشـاه شمال :ایـن نـام ابتـدا از نظـر جغرافیایی نشـانگر سلسـله سـلوکیان اسـت ،اما پس
از آن اشـاره بـه روم مشرک و در نهایـت سیسـتم پاپـی دارد .بـه این ترتیب ،ایـن یک موقعیت
جغرافیایـی را توصیـف منـی کنـد ،بلکـه دشـمن روحانـی قـوم خـدا را توصیف می کنـد .عالوه
برایـن ،بایـد توجـه داشـت که پادشـاه شمال نشـان دهنـد ٔه خدایی جعلـی و بدلـی از خداوند
حقیقـی اسـت کـه درکتـاب مقـدس بطـور منادیـن او را نشـان مـی دهـد که بـر قلـه کوهی در
شمال جلـوس خواهد کـرد (اشـعیا .)۱۳ :۱۴
پادشـاه جنـوب :ایـن نـام در ابتدا برای سلسـله بطلیموس در مرص ،جنـوب رسزمین مقدس،
مطـرح مـی شـود .امـا هامنطـور کـه نبـوت برمال می شـود ،این یـک اهمیـت الهیاتـی پیدا می
کنـد ،و توسـط برخـی از محققـان ،در ارتبـاط بـا رشک اسـت .هامنطـور کـه اِلن جـی وایت ،در
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مـورد آن بـا ارجـاع بـه مصر در مکاشـفه بـاب  ۸ :۱۱میگوید «:ایـن الحاد و بـی خدائی گرائی
اسـت » مجادله بـزرگ ،صفحه .۲۶۹
کـوه مقـدس بـا شـکوه :در عهـد عتیق این بیـان کننده صیهـون ،پایتخت و قلـب ارسائیل و
از لحـاظ جغرافیایـی واقـع در رسزمیـن موعـود اسـت .پس از مرگ عیسـی بـرروی صلیب ،قوم
خـدا دیگـر محـدود بـه خطـوط و مرزهـای نـژادی و جغرافیایی نیسـتند .بنابراین ،کـوه مقدس
بایـد یـک منـاد مشـخص کننـده قوم خدا باشـد کـه در رسارس جهـان پخش خواهند شـد.
بنابراین ،ما شاید بتوانیم رویدادهای شبیه به آن را اینطور تفسیر کنیم:
( )۱پادشـاه جنـوب بـه پادشـاه شمال حملـه می کنـد :انقالب فرانسـه تالش کرد تـا دین را
ریشـه کن کند و سیسـتم پاپی را از میان بردارد ،اما موفق نشـد )۲( .پادشـاه شمال به پادشـاه
جنـوب حملـه مـی کند و او را شکسـت می دهـد :نربدهای مذهبی به رهبری پاپ و متحدین
او رسانجـام بـر نیروهـای مشرک غلبـه مـی کنند و با دشـمن شکسـت خـورده ائتلاف خواهند
کـرد )۳( .ادوم ،مـوآب و افـراد برجسـته و مهـم آمـون فرارخواهنـد کـرد :برخـی از کسـانی کـه
جـزو قـوم حقیقـی خـدا حسـاب نشـده انـد ،در آخریـن لحظـات بـه جمـع مقدسـین خواهند
پیوسـت )۴( .پادشـاه شمال برای حمله به کوه مقدس آماده می شـود ،اما به سـقوط خودش
مـی انجامـد :نیروهـای بـدی و رش نابـود می شـوند و پادشـاهی جـاودان خدا بنا می شـود.

چگونــه مــی توانیــم از ایــن امــر کــه در نهایــت خــدا و قــوم او پیــروز خواهنــد شــد،
احســاس راحتــی و آرامــش کنیــم؟

     جمعه     

 ۱فروردین

تفکـری فراتـر :جالب اسـت کـه مارتین لوتـر حداقل با اسـتناد بـه دانیال بـاب  ۲۹ :۱۱تا
 ،۳۹عصیـان ویرانگـر را کـه در دانیـال باب  ۳۱ :۱۱آمده اسـت ،به عنوان سیسـتم پاپ و تعالیم و
شـیوه هـای عملـی آن شناسـایی مـی کنـد .بنابراین ،ارتبـاط دانیال بـاب  ۱۱با دانیال بـا باب های
 ۷و  ،۸موجـب قـوت بخشـیدن بـه دیـدگاه و نظـر لوتر و بسـیاری دیگر از مفرسان پروتسـتان در
ایـن مـورد اسـت کـه نهاد پاپـی و تعالیم آن ،تحقق مسـلم این پیشـگویی ها در تاریخ اسـت .در
همیـن ارتبـاط اِلـن جـی وایـت میگویـد «:هیچ کلیسـایی در محـدود قلمرو حکومـت کاتولیک،
طوالنـی مـدت منـی توانـد از مداخلـه در بهرمنـدی از آزادی ضمیرش برحذر مبانـد و به حال خود
گذاشـته شـود .نـه خیلـی زود ،حکومـت پـاپ قـدرت را بدسـت میگیرد سـپس او از قـدرت خود
اسـتفاده خواهـد کـرد تـا هم ٔه کسـانی را کـه او را تائیـد نکردند ،از میـان بردارد و کلیسـاها یکی
پـس از دیگـری تسـلیم حکومت او میشـوند» نربد بـزرگ ،صفحه .۶۲
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سؤاالتی برای بحث
 .۱چگونــه مــی توانیــم نســبت بــه احساســات دیگـران حســاس باشــیم ،و در عیــن حــال
بــا آنچــه کــه کتــاب مقــدس در مــورد نقــش روم در روزهــای آخــر بــه مــا تعلیــم مــی
دهــد مصالحــه نکــرده باشــیم؟

 .۲دانیــال بــاب  ۳۳ :۱۱میگویــد « :در آن زمــان حكيمــان قــوم ،بســياری را تعليــم
خواهنــد داد ،ولــی برخــی از آنــان در آتــش انداختــه خواهنــد شــد و برخــی ديگــر بــا
شمشــير كشــته و بعضــی نيــز زندانــی و غــارت خواهنــد گرديــد » .ایــن متــن دربــاره
سرنوشــت برخــی از افـراد باایمــان خداونــد چــه میگویــد؟ متــن درمــورد آنچــه کــه برخــی
از ایــن افـراد مومــن قبــل از شــهادت خــود انجــام مــی دهنــد ،چــه میگویــد؟ امــروز ،چــه
پیامــی در اینجــا ب ـرای مــا وجــود دارد؟
 .۳دانیــال بــاب  ۳۶ :۱۱میگویــد « :پادشــاه ســوريه هــر چــه بخواهــد انجــام خواهــد
داد .او خــود را باالتــر و بزرگتــر از هــر خدايــی خواهــد دانســت و بــه خــدای خدايــان كفــر
خواهــد گفــت .او بــه ايــن كار ادامــه خواهــد داد تــا زمــان مجازاتــش فـرا رســد؛ زيـرا آنچــه
خــدا مقــدر فرمــوده اســت واقــع خواهــد شــد » .ایــن متــن چــه کســی و چــه چیــزی را بــه
یــاد شــما مــی آورد؟ (نــگاه کنیــد بــه اشــعیا  ۱۲ :۱۴تــا ۱۷؛ دوم تســالونیکیان  ۱ :۲تــا .)۴
 .۴دانیــال بــاب ۲۹ ،۲۷ :۱۱؛ و  ۳۵از عبــارت  ، lammo’edیــا « موعــد مقــرر » اســتفاده
مــی کنــد .چــه چیــزی را ایــن ،دوبــاره ،در مــورد تحــت کنتــرل بــودن تاریــخ بوســیله خــدا
را بــه مــا یــادآوری مــی کنــد؟
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قلبی برای کار بشارت

توسط جویس

جویـس یـک پیشـگام بشـارت جهانـی و  ۲۵سـاله اسـت کـه بـا یکـی دیگـر از
خانـم هـای پیشـگامان بشـارت جهانـی  ،یک کلیسـا بـرای جوانان در یک شـهر ده
میلیـون نفـری تاسـیس منودنـد .چـون او نزدیـک بـه کشـوری زندگـی کـی کنـد که
نسـبت بـه مسـیحیت دیدگاهـی متخاصـم دارد ،نـام کامـل او و مـکان او ترجیحـاً
فـاش منـی شـود .ایـن چیـزی اسـت که جویـس به انـدرو مک چسـنی گفـت وقتی
او سـوالی پرسـید «چـرا شما تصمیـم گرفتیـد کـه یـک مبرش باشـید؟»
م ــن ی ــک خواه ــر دارم ک ــه اس ــمش ساراس ــت و ب ــا نق ــص م ــادرزادی قل ــب
ب ــه دنی ــا آم ــد.
مادربزرگـم خیلـی نگران بود و او همواره در جسـتجوی عالی ترین بیامرسـتان
بـود .امـا پزشـکان نتوانسـتند به سـارا کمک کننـد .بنابراین ،مادربزرگـم از مکانهای
سـنتی پرستشـی مـان بازدیـد و از آنهـا درخواسـت کمـک کـرد؛ اما کسـی نبـود که
بتوانـد بـه خواهرم کمـک کند.
رسانجام ،دکرتبه والدینم گفت که بیش از این منی تواند کاری انجام دهد.
او گفــت« :تــا جائــی کــه مــی توانــی از ســارا مراقبــت کــن .اگــر او چیــز
خاصــی دلــش خواســت بخــورد یــا یــک اســباب بــازی جدیــد ،بــه او بــده تــا او را
خوشــحال کنــی».
یکـروز ،وقتی سـارا هفت سـاله بـود ،یک خانـواده که ادونتیسـت روز هفتمی
بـود از راه دوری بـرای دیدنـش آمـد .او دیـد کـه مادربزرگـم نگـران ساراسـت و
گفـت« :اگـر بـه عیسـی ایامن داشـته باشـی ،برکـت خواهـی یافت».
سـبت بعـد ،مادربزرگـم مـرا به کلیسـا برد .من سـه سـاله بـودم .اعضای کلیسـا
دورمـان حلقـه زدنـد و برای سـارا و ما دعـا کردند.
تنهــا پــس از چنــد روز ،ســارا شــفا یافــت! قلبــش عالــی کار مــی کــرد! دکــر
بــاورش منــی شــد .او آزمایشــات مختلــف پزشــکی را انجــام داد و دکــرش نتوانســت
مشــکلی در قلبــش بیابــد .آن یــک معجــزه بــود .معجــزه خانــواده ام را دگرگــون
کــرد .مادربزرگــم و والدینــم هــر ســبت رشوع بــه رفــن بــه کلیســا کردنــد و چیــزی
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نگذشــت کــه تعمیــد گرفتنــد .بعــدا ً والدینــم اینطــور تصمیــم گرفتنــد کــه بشــارت
عیســی را بــه دیگـران برســانند .بنابرایــن آنهــا از کارشــان اســتعفا دادنــد ،در کلیســا
تعلیــم گرفتنــد و پیشــگامان بشــارت جهانــی شــدند .وقتــی خواهــرم بــزرگ شــد ،او
هــم پیشــگام بشــارت جهانــی شــد .ســال گذشــته ،مــن تصمیــم گرفتــم تــا پیشــگام
بشــارت جهانــی شــوم.
بــه عنــوان مبــر ،مــن کتــاب مقــدس را تعلیــم داده و بـرای افـراد دعــا مــی
کنــم و موعظــه مــی کنــم .بــا یــک همــکار کار مــی کنــم ،کــه او نیــز پیشــگام
بشــارت جهانــی اســت و  ۲٣ســال ســن دارد و مــا در ایــن شــهر بــه تازگــی
کلیســایی ب ـرای جوانــان بــاز کردیــم.
فامیلهایمان کـه مسـیحی نیسـتند منـی فهمنـد کـه چرا مـن یک مبرش هسـتم.
آنهـا بـه مـن مـی گویند کـه به دنبال شـغل دیگری باشـم .خـدا در شـفای خواهرم
فـوق العـاده شـگفت انگیـز و قادراسـت .بـاور دارم کـه خـدا هـر گامـم را در روز
رهبری مـی کند.
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  درس سیزدهم  

از خاک تا به ستارگان

 ۸ – ۲فروردین

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :دانیـال ۱۲؛ رومیـان ۳۴ :۸؛ لوقـا ۲۰ :۱۰؛ رومیـان ۱۸ :۸؛ عربانیان :۲
۱۵ ،۱۴؛ یوحنـا ۲۹ :۱۴؛ مکاشـفه .۳ :۱۱
آیـه حفظـی « :حکیمان هامننـد آفتـاب خواهنـد درخشـید و کسـانیکه مـردم را بـه راه
راسـت هدایـت کردهانـد ،همچـون سـتارگان تـا ابـد تابنـاک میشـوند » (دانیـال .)۳ :۱۲

کتـاب دانیـال بـا حملـه نبوکدنصر بـه یهودیـان و به اسـارت بردن آنـان به بابـل رشوع می
شـود؛ در عـوض بـا ایـن نتیجـه گیـری کـه میکائیـل بـرای نجات قـوم خدا از اسـارت بابـلِ زمان
آخـر قیـام خواهـد کـرد بـه پایـان میرسـد .یعنـی ،هامنطـور کـه از طریـق دانیـال نشـان داده
شـده در پایـان زمـان ،در پایـان همـه چیـز ،همـ ٔه امـور به نفـع و خیریت قـوم او خواهـد بود.
هامنطـور کـه دیدیـم ،دانیـال و همراهانش در ایمان به خدا وفاودار باقـی ماندند و در میان
همـ ٔه آزمایشـات الهـی و چالشـهای دوران تبعیـد ،حکمـت و فرزانگـی بـی نظیری از خود نشـان
دادنـد .بدیـن ترتیـب ،در هنـگام مواجهه با آزمایشـات سـخت و غـم واندوه ،مردم زمـان آخر نیز
بـه خـدا وفـاودار خواهنـد مانـد ،بـه ویـژه در طـول « چنـان دوران سـختی پیـش میآیـد کـه در
تاریـخ بشر سـابقه نداشـته اسـت ،ا ّمـا هرکسـی از قـوم تو کـه نامش در کتاب خدا نوشـته شـده
باشـد ،نجـات مییابـد »(دانیال  .)۱ :۱۲آنهـا مانند دانیال و یارانش در بابـل ،حکمت و درک خود
را نشـان خواهنـد داد .حکمـت آنهـا تنهـا بـه عنـوان یـک فضیلـت شـخصی در زندگی آنهـا بکار
نخواهـد رفـت ،بلکـه تعهـد و وفـاداری آنهـا به عنـوان نتیجه فرزانگی و حکمتشـان باعث سـوق
دیگـران بـه سـوی عدالـت می شـود .برخی به مرگ طبیعـی خواهند ُمرد و برخی کشـته خواهند
شـد و بدیـن ترتیـب بـه خـاک برمی گردند ،امـا دوباره زنده شـده و ابدی خواهند شـد .هامنطور
کـه متن کتـاب مقـدس میگویـد « :بسـياری از آنانیکـه ُمردهانـد ،زنـده میشـوند .بعضـی برای
حیـات جاودانـی و برخـی بـرای خجالت و رسـوایی ابدی » (دانیـال .)۲ :۱۲
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای درس روز سبت  ۹فروردین –  March 28آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۳فروردین

رسور ما ،میکائیل


دانیـال بـاب  ۱ :۱۲را بخوانی�د .چهـ کسـی ایـن دوره از تاریـخ را در پایـان زمـان تغییـر مـی
دهـد؟ چگونـه رومیـان بـاب  ۳۴ :۸و عربانیـان  ۷ :۲۵بـه مـا کمـک مـی کننـد تـا معنـای ایـن
متن را درک کنیـم؟

هر فصل از کتاب دانیال تاکنون با اشاره به حاکم ملتی بت پرست آغاز می شود .دانیال
باب  ۱۲نیز با رشح حال یک حاکم رشوع می شود ،اما برخالف باب های دیگر ،حاکم یک رسدار
الهی است که قیام می کند تا قوم خدا را از دست دشمنان آنان نجات دهد.
هامنطـور کـه از مطالعـه خـود در بـاب  ۱۰کتـاب دانیـال فهمیدیم ،میکائیل همان موجود
قدرمتنـد آسمانی اسـت کـه در کنـار رود دجلـه بـه دانیـال ظاهـر شـد .در آنجـا او بـه عنـوان
مناینـده آسمانی مـردم خـدا حضـور خواهد داشـت .همچنیـن از او در جاهای دیگـر در کتاب
دانیـال بـه عنـوان پرس انسـان (دانیال  ،)۷رسدار لشـگر (دانیال  ،)۸و مسـیح رئیـس (دانیال ،)۹
نـام بـرده مـی شـود .بنابرایـن ،میکائیـل « کسـی کـه شـبیه خداسـت » نام چه کسـی اسـت؟ -
پـس نبایـد کسـی جز خود عیسـی مسـیح باشـد.
ایـن مهـم اسـت کـه به زمان شـفاعت مسـیح توجـه داشـت .براسـاس دانیال بـاب « ،۱ :۱۲
در آن زمـان » اتفـاق مـی افتـد .ایـن عبـارت بـه زمانـی کـه در دانیـال بـاب  ۴۰ :۱۱تـا  ۴۵ذکر
شـده ،اشـاره می کند .ای دوره زمانی اسـت که از سـقوط سیسـتم پاپی در سـال  ۱۷۹۸تا قیام
مسـیح از مـردگان ادامـه مییابد (دانیـال .)۲ :۱۲
دو جنبـه مهـم از کار میکائیـل را میتوان از فعل « ایسـتاده اسـت » بـرای توصیف عملکرد
او اسـتنباط کرد .اول ،فعل « ایسـتادن » نشـان دهنده ظهور پادشـاهان برای کشـور گشـایی و
فرمانروایـی اسـت .همچنیـن فعـل در درجـه اول داللت به یـک مفهوم نظامی دارد .این نشـان
مـی دهـد کـه میکائیـل بـه عنـوان یـک رهبر نظامـی ،کسـی کـه از مـردم خـود محافظـت می
کن�د ،عم�ل خواه�د ک�رد و آنه�ا را ب�ه ش�یوه ای وی�ژه در آخرین ج�دال بزرگ رهبری می کند.
دوم ،همچنیـن فعـل « ایسـتادن » بـه نظـم در داوری اشـاره دارد .میکائیـل « مـی ایسـتد
» تـا بـه عنـوان یـک وکیـل مدافـع در دادگاه آسمانی عمـل کنـد .به عنـوان پرس انسـان ،او در
حضـور وجـود ازلـی قـرار میگیـرد تـا بـه منایندگـی از جانـب مـردم خـدا در طـول تحقیقـات
داوری (دانیـال  ۹ :۷تـا  )۱۴وارد عمـل شـود .بنابرایـن ،میکائیـل از میـان مـردگان قیـام خواهـد
کـرد و هـر دو جنبـه نظامـی و داوری کار خـود را نشـان خواهد داد .به عبـارت دیگر ،او مجهز
بـه قدرت شکسـت دشـمنان خداسـت و بـا وکاللت از طرف قـوم خدا در محکمـه الهی حضور
خواهد داشـت.
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فکــر کنیــد ،ایــن بــه چــه معنــا اســت کــه بدانیــد میکائیــل از جانــب مــا ،حتــی در
حــال حاضــر ،ایســتاده اســت .چــه امیــدواری بایــد بــه شــمای گناهــکار بدهــد؟

     دوشنبه     

 ۴فروردین

نوشته شده در کتاب
دانیـال  ۱ :۱۲دربـار ٔه کسـانی کـه « نامشـان در کتـاب نوشـته شـده » چه میگویـد؟ و این به
چه معناسـت؟

همچنیـن ،زمـان شـفاعت و مداخلـه میکائیـل به عنوان دوران بسـیار سـخت که مشـابه آن
تـا بحـال دیـده نشـده ،توصیف شـده اسـت .ایـن همزمان با وقتی اسـت کـه روح خـدا از نوع
شر متمـرد خـارج خواهـد شـد .سـپس هفـت بلای آخـر بـه عنـوان بیـان کننـده خشـم خـدا
ب ِ
نسـبت بـه ملـل بابـل زمـان آخـر فـرو خواهنـد آمـد (مکاشـفه ۱۶؛ مکاشـفه  ۲۰ :۱۸تـا  )۲۴و
قدرتهـای تاریکـی در جهـان رهـا خواهنـد شـد .اِلـن جی وایـت در مـورد این زمان می نویسـد:
« سـپس شـیطان سـاکنان زمیـن را در یـک مصیبـت نهایی بـزرگ ،درگیر خواهد کـرد .هامنطور
کـه فرشـتگان خـدا مشـغول متوقـف کـردن بادهـای خشـمگین و ویرانگـر هـوای نفس انسـان
هسـتند ،همـه عوامـل نـزاع بـه حـال خـود رهـا خواهند شـد .متـام جهـان درگیـر ویرانـی های
وحشـتناکرت از آنچـه در اورشـلیم باسـتان رخ داد ،مـی شـوند » نبرد بـزرگ ،صفحـه .۶۱۴
امـا قـوم خداونـد در طـی ایـن دوران سـخت نجـات خواهنـد یافـت ،چراکـه در تحقیقـات
بـرای داوری آنـان در محکمـه الهـی ،مسـیح ،کاهـن اعظـم آسمانی بـی گناهـی آنـان را اثبات
منـوده و نـام آنهـا در کتـاب خداونـد نوشـته شـده اسـت.
بـه منظـور درک مفهـوم این کتاب ،باید در نظر داشـته باشـیم که کتاب مقـدس به دو نوع
دفرتآسمانی اشـاره می کند .یکی ،شـامل اسـامی کسـانی اسـت که متعلق به پروردگار هسـتند
و گاهـی بـه عنـوان دفرت حیات نام آن مطرح شـده اسـت (خـروج ۳۲ :۳۲؛ لوقـا ۲۰ :۱۰؛ مزامیر
۲۸ :۶۹؛ فیلیپیان ۳ :۴؛ مکاشـفه .)۸ :۱۷
علاوه بـر دفتر حیـات ،کالم خداونـد بـه دفرتهایـی که سـوابق اعمال بشر در آن ثبت می
شـود( ،مزامیـر ۸ :۵۶؛ مالکـی ۱۶ :۳؛ اشـعیا  )۶ :۶۵اشـاره مـی کنـد .اینها دفرتهایی هسـتند که
در محکمـه الهـی بـرای تعییـن میـزان تعهد و وفـاداری هر فرد نسـبت به خدا بـکار گرفته می
شـوند .اینها سـوابق ثبت شـده آسمانی هسـتند « ،بانکهای اطالعاتی » که شـامل اسـامی و
اعمال هـر انسـانی مـی باشـند .برخـی از افـراد از عقیده نوشـته شـدن نـام و بویژه اعاملشـان
کـه در بهشـت نوشـته مـی شـود ،روی درهم می کشـند و خوشـحال نیسـتند .اما زمانـی که ما
زندگـی خـود را بـه مسـیح تسـلیم میکنیـم ،نـام مـا در دفرت حیات حـک می شـود ،و اعامل بد
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مـا از روی آن بـرای داوری شـدن پـاک مـی شـود .ایـن ثبت و بایگانی آسمانی ،شـواهد قضایی
را بـرای همـه عـامل فراهـم مـی کند تا نشـان دهد مـا متعلق به مسـیح هسـتیم و بنابراین حق
مـا اسـت کـه در دوران سـخت زمـان آخر بوسـیله او محافظت و حامیت شـویم.

چ ـرا فقــط عدالــت مســیح مــی توانــد مــا را عــادل ســازد ،و بــه مــا اعتبــار بخشــد،
آیــا « نوشــته شــدن در دفتــر حیــات » تنهــا امیــدی اســت کــه مــی توانیــم داشــته
باشــیم؟ پاســخ خــود را در کالس روز ســبت مطــرح کنیــد.

     سه شنبه     

 ۵فروردین

رستاخیز


دانیـال بـاب  ۳ ،۲ :۱۲را بخوانیـد .او در اینجـا در مـورد چـه رویـدادی صحبـت میکنـد ،و چرا
بـا توجـه بـه آنچـه درمـورد مـرگ مـی فهمیم ،ایـن واقعـه برای ما بسـیار مهم اسـت؟

کتـاب دانیـال احتماالً روشـنترین مرجـع در عهـد عتیـق بـرای رسـتاخیز مـی باشـند و
همینطـور کـه در ایـن عبـارات و نقـل قـول تامل میکنیـم ،می توانیـم حقایق بسـیار مهمی را
بیاموزیـم .اول ،هامنطـور که تشـبیه «خواب » نشـان دهنده این اسـت که هیـچ روح جاودانی
در بدن انسـان سـاکن نیسـت .انسـان در جسـم ،ذهن ،و روح یکی اسـت ،در هنگام مرگ ،از
حیـات خود دسـت می کشـد و تا رسـتاخیز و قیـام از مرگ در ضمیر خود خواهـد آرامید .دوم،
متن بـه رسـتاخیزی کـه خواهـد آمـد به عنـوان برگشـت و توبـه از آنچه کـه نتیجه گناه اسـت،
اشـاره مـی کنـد .در واقـع ،عبارتـی کـه بـه عنـوان « خاک زمیـن » ترجمه شـده در زبـان اصلی
کتـاب دانیـال  « ۲ :۱۲زمیـن خاکـی » ترجمـه شـده اسـت .ادامـه غیـر معمـول کلمه اشـاره به
کتـاب پیدایـش بـاب  ۱۹ :۳دارد ،تنهـا جـای دیگـری از کتـاب مقدس کـه کلمه « زمیـن » مقدم
بـر کلمـه « خـاک » آمـده اسـت .این بدان معناسـت که حکم مرگ آدم سـقوط کـرده در گناه،
نقـض خواهـد شـد و مـرگ دیگـر در جهـان نخواهد بـود هامنطور کـه پولس میگویـد « :مرگ
در ظفـر بلعیـده خواهد شـد »( اول قرنتیـان .)۵۴ :۱۵
رومیان باب  ۱۸ :۸و عربانیان  ۱۵ ،۱۴ :۲را بخوانید .به چه دلیلی نباید از مرگ هراسان باشیم؟

مـرگ همـه چیـز را از بیـن مـی بـرد و بـه آن پایـان مـی بخشـد .امـا این وعـده به مـا داده
شـده کـه مـرگ کالم آخـر بـرای ایامنـداران وفـادار نیسـت .مـرگ یـک دشـمن مغلـوب شـده
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اسـت .هنگامـی کـه مسـیح زنجیرهـای مـرگ را درهـم شکسـت و از میـان مـردگان و قبر قیام
ِ
واقعیت مـرگ موقتی
کـرد ،رضبـه مهلکـی بـر مـرگ وارد سـاخت .اکنون ما مـی توانیم مـاورای
را ببینیـم و بـه واقعیـت نهایـی زندگـی نـگاه کنیـم کـه از طریـق مسـیح دریافـت میکنیـم .از
آنجائـی کـه میکائیـل « ایسـتاده و زنـده اسـت » (دانیـال  ،)۱ :۱۲کسـانی کـه متعلـق بـه او
هسـتند نیـز بـا او خواهنـد ایسـتاد .آنها از « خـاک زمین » قیـام خواهند کرد تا مانند سـتارگان
برای همیشـه بدرخشـند.

در میــان دردهــا و کشــمکش هــای زندگــی ،چگونــه مــی توانیــم بــه واســطه وعــد ٔه
رســتاخیز در آخــر زمــان ،امیــد و آرامــش داشــته باشــیم؟ چـرا ،در واقــع ،هیــچ چیــز
دیگــری در ایــن دنیــا ارزش و اهمیــت نــدارد؟

     چهارشنبه     

 ۶فروردین

کتاب مهر و موم شده


دانیال باب  ۴ :۱۲و یوحنا  ۲۹ :۱۴را بخوانید .چرا باید کتاب دانیال تا زمان آخر بسته مباند؟

در پایان آخرین بخش مهم و اصلی کتاب ( ،)۴ :۱۲ ،۱ :۱۰به نبی فرمان میرسد که
پیشگویی ها را در دل خود مخفی نگه دارد و کتاب را تا آخر زمان مهر و موم کند و هامن
فرشته میگوید « بسیاری برسعت تردد خواهند منود و علم افزوده خواهد گردید » (دانیال :۱۲
 .)۴اگرچه برخی از شاگردان دانیال این کلامت را به عنوان پیش بینی پیرشفت علم قبول دارند،
همچنین می تواند به معنای این باشد که به نظر میرسد ،منت با ذکر « این سو و آن سو »
اشاره به جستجوی خود کتاب دانیال دارد .در حقیقت هنگامی که ما به تاریخ نگاه میکنیم،
متوجه می شویم که کتاب دانیال قرنها به عنوان یک قطعه ادبی مبهم باقی ماند .شاید در
برخی جاها شناخته شده و مورد مطالعه قرار گرفته باشد ،اما برخی از تعالیم اصلی و نبوتهای
آن ارسارآمیز باقی مانده است .به عنوان مثال ،پیامهای نبوی مربوط به پاکسازی جایگاه مقدس
آسامنی ،داوری ،هویت و اقدامات شاخ کوچک ،همراه با دوره زمانی مربوط به این پیشگویی
ها ،در ارسار مانده و تا آشکار شدن آنها خیلی مانده است.
امـا از دوران اصالحـات پروتسـتان بـه بعـد ،مـردم بیشتر و بیشتر مطالعـه کتـاب دانیال را
رشوع کردهانـد .بـا اینحـال ،تنهـا در زمـان آخـر ،کتـاب دانیـال کاملاً رمزگشـایی خواهد شـد و
مطالـب آن بطـور کامـل روشـن مـی شـود .هامنطـور کـه اِلـن جـی وایـت میگویـد « :از سـال
 ۱۷۹۸کتـاب دانیـال گشـوده شـده اسـت وعلـم و آگاهـی از نبوت هـا افزایش یافته و بسـیاری
از افـراد اعلام کردهانـد کـه زمان داوری نزدیک اسـت » (مجادله بزرگ ،صفحـه  .)۳۵۶در پایان
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قـرن هجدهـم و بـا رشوع قـرن نوزدهم ،عالقه تازه ای به نبوتهای دانیال و مکاشـفه در جاهای
مختلـف در رسارس جهـان پدیـدار شـد .مطالعـه ایـن پیشـگویی هـا بـه ایـن بـاور گسترده در
جهـان منجـر شـد که ظهور مسـیح نزدیک اسـت .تعداد زیـادی از مفسران در انگلیس ،جوزف
ولـف در خاورمیانـه ،امانوئـل الکانـزا در امریـکای جنوبـی و ویلیـام میلر در ایـاالت متحده ،به
همـراه تعـدادی دیگـر از دانشـجویان مطالعـات نبوتهـا اعالم کردهانـد که ظهور دوباره مسـیح
براسـاس مطالعـات آنـان نزدیـک اسـت .امروزه ،ایـن عقیده به نیـروی محرک برای جنبشـی در
رسارس جهان مبدل شـده اسـت.

بــه ایــن امتیــاز بزرگــی کــه امــروز داریــم ،بیندیشــید ،مــا قــادر هســتیم بــه تاریــخ
گذشــته نــگاه کنیــم و ببینیــم کــه چگونــه ایــن پیشــگوییهای تاریخــی یکــی پــس از
دیگــری تحقــق یافتــه انــد .چگونــه ایــن مســئله بایــد بــه مــا کمــک کنــد تــا بــه همــه
وعــده هــای خــدا اعتمــاد کنیــم؟

     پنجشنبه     

 ۷فروردین

زمان انتظار


دانیال باب  ۵ :۱۲تا  ۱۳را بخوانید .چگونه این کتاب نتیجه گیری می کند؟

قابـل توجـه اسـت کـه صحنـه نهایـی در« رودخانـه » یـا « دجلـه » محـل آخریـن رویـای
بـزرگ دانیـال اتفـاق مـی افتـد (دانیـال  .)۴ :۱۰بهرحـال ،کلمـه بـکار بـرده شـده در اینجـا یک
کلمـه عبری متـداول بـرای « رود » نیسـت ،بلکـه اصطالح  ’yeیـا ،معموال مشـخصه « رود نیل
» اسـت .ایـن مـا را بـه یـاد خـروج قـوم یهـود از مصر مـی اندازد و نشـان مـی دهد کـه دقیقاً
هامنطـور کـه خداونـد قـوم ارسائیـل را از مصر بازپـس گرفت و نجـات داد ،او قوم خـود را در
زمـان آخـر نیـز نجات خواهـد داد.
سـه جـدول زمانـی نبـوی داده شـده اسـت .اول ،یـک زمـان ،زمـان دیگـر و نصـف زمان »،
 ایـن سـوال را پاسـخ مـی دهـد –چقـدر طـول خواهـد کشـید تـا ایـن وقایـع عجیب بـه پایانبرسـد؟ (دانیـال  « .)۶ :۱۲امـور شـگفت انگیـز » اشـاره بـه مـواردی دارد کـه در نبـوت دانیـال
بـاب  ۱۱بـه تصویـر کشـیده شـده اسـت ،که به تفضیـل و با جزئیـات در دانیـال  ۸ ،۷آمده اند.
مخصوصـاً ،ایـن دوره زمانـی در دانیال  ۲۵ :۷و بعدا ً در مکاشـفه  ۳ :۱۱و  ۶ :۱۲و مکاشـفه :۱۳
 ۵ذکـر شـده اسـت .همچنیـن مطابـق اسـت با  ۱۲۶۰سـال برتـری پاپ ،کـه از سـال  ۱۷۹۸قبل
از میلاد تـا سـال  ۵۳۸بعـد از میلاد طـول مـی کشـد .و دانیـال  ۳۲ :۱۱تـا  ۳۵بـه همان آزار و
اذیـت بـدون ذکـر مـدت زمان آن اشـاره مـی کند.
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دو دوره زمانـی دیگـر ۱۲۹۰ ،و  ۱۳۳۵روز ،بـه ایـن سـوال که « پایان کار چـه زمانی خواهد
بـود » جـواب مـی دهنـد – کـه جـواب توسـط خـود دانیال به مـردی که لبـاس کتانی پوشـیده
بـود ،داده مـی شـود .و هـر دو دوره بـا حذف « قربانی هـای روزانه » و قـرار دادن « عصیانی
ویرانگـر » آغـاز مـی شـوند .مـا از درس دانیـال بـاب  ۸آموختیـم کـه « روزانـه » ارجـاع بـه
شـناخت مـداوم و مسـتمر مسـیح بـا یک سیسـتم عبـادی جعلی جایگزیـن می شـود .بنابراین،
ایـن دوره نبـوی بایـد در سـال  ۵۰۸بعـد از میلاد هنگامیکـه کالویـس ،پادشـاه فرانسـوی ،بـه
ایمان کاتولیکـی تغییـر آئیـن داد ،آغـاز شـده باشـد .ایـن رویـداد مهـم ،راه را بـرای اتحـاد بین
کلیسـا و حکومـت همـوار کـرد ،کـه در طـول قـرون وسـطی شـکل گرفـت .از اینرو۱۲۹۰ ،
روز در سـال  ۱۷۹۸پایـان میگیـرد ،زمانـی کـه پـاپ تحـت اقتـدار امپراتـوری ناپلئـون فرانسـه
دسـتگیر می شـود .و  ۱۳۳۵روز ،آخرین نبوت ذکر شـده در کتاب دانیال در سـال  ۱۸۴۳پایان
میگیـرد .ایـن زمـان جنبـش میلـری و مطالعه مجـدد (بازنگری) نبـوت های کتـاب مقدس بود.
ایـن زمـان انتظـار و امیـد بـه دومیـن بازگشـت قریـب الوقوع مسـیح بود.

مــا از طریــق دانیــال ،دو چیــز را مــی بینیــم :قــوم خداونــد مــورد آزار و اذیــت قـرار
مــی گیرنــد ،و قــوم خداونــد در نهایــت حمایــت ق ـرار گرفتــه و بــی گناهــی آنــان
اثبــات گشــته و نجــات مییابنــد .چگونــه ایــن واقعیــت مــی توانــد بــه مــا کمــک
کنــد کــه صــرف نظــر از آزمایشــات در زندگــی ،در ایمــان بــه خــدا وفــاودار بمانیــم؟

     جمعه     

 ۸فروردین

تفکـری فراتـر :پیشـگویی ها ،سلسـله وقایـع متفاوتی را نشـان می دهند کـه منجر به
آغـاز داوری خـدا مـی شـوند .ایـن به ویـژه در مورد کتاب دانیال صادق اسـت .امـا در مورد آن
بخـش از نبـوت دانیـال کـه مربوط به روزهای گذشـته بودنـد ،او موظف بود کـه آن را تا پایان
زمـانُ ،مهرومـوم کنـد و چیـزی از آن بـر زبـان نیـاورد .بعـد بـه مـن گفت« :ا ّمـا تـو ای دانیال،
ایـن پیشـگویی را در دلـت مخفـی نگـهدار و کتـاب را ُمهـر کـن تا آخر زمان فرا رسـد .بسـیاری
از مـردم بیهـوده تلاش میکننـد تـا بفهمند که چـه حوادثـی رخ خواهد داد» (دانیـال .)۴ :۱۲
پولـس رسـول بـه کلیسـا هشـدار مـی دهـد کـه در پـی آمـدن مسـیح در روز او نباشـند .او
میگویـد « :نگذاریـد هیچکـس بـه هیچ عنوانی شما را فریـب دهد ،زیـرا آن روز نخواهد آمد،
مگـر اینکـه اول شـورش عظیمـی علیـه خـدا روی دهـد و مظهـر رشارت،یعنی آن مـردی كه از
ابتـدا مقـ ّرر بـود بـه جهنم بـرود ،ظهور كنـد » (دوم تسـالونیکیان  .)۳ :۲تا بعـد از ارتداد بزرگ
و دوران طوالنـی سـلطنت « مـرد گنـاه » ،منـی توانیم در انتظـار ظهور پروردگار خود باشـیم« .
مـرد گنـاه » ،کـه « ِس بـی عدالتـی » هـم نامیده می شـود « ،پرس هالکـت و آن رشور » بیانگر
پـاپ اسـت ،و هامنطـور کـه در نبـوت پیـش بینـی شـده پـاپ برتـری و حکومـت خـود را برای
 ۱۲۶۰سـال حفـظ مـی کنـد .ایـن دوران در سـال  ۱۷۹۸بـه پایان میرسـد .آمدن دوباره مسـیح
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منـی توانـد قبـل از آن زمـان اتفـاق بیفتد .پولس بـا احتیاط ،متام سـالهای مسـیحی را تا ۱۷۹۸
را در نظـر میگیـرد .ایـن بخشـی از زمـان یـا دوره ای اسـت که پیـام آمدن دوباره مسـیح اعالم
مـی شـود » .اِلـن جی وایت ،نبرد بـزرگ ،صفحه .۳۵۶

سؤاالتی برای بحث

 .۱بــا توجــه بــه مقــرر و معیــن بــودن تاریــخ وقایــع بعــدی زمــان آخــر ،مــا بــا چــه
خطراتــی روبــرو هســتیم؟ زمانــی کــه ایــن وقایــع پیــش بینــی شــده بــه حقیقــت نمــی
پیوندنــد ،چــه اتفاقاتــی ب ـرای ایمــان بســیاری مــی افتــد؟ چــه اصــول مهمــی در ســخنان
مســیح در یوحنــا ۲۹ :۱۴وجــود دارد کــه مــی توانــد بــه مــا کمــک کنــد تــا درک کنیــم کــه
چگونــه از نبــوت ب ـرای ارتقــا ایمــان خودمــان بهــره ببریــم و از بــاور و افتــادن در دام
نبــوت هــای دروغیــن بــر حــذر باشــیم؟
 .۲چــه چیــزی در مــورد زمانــی کــه در آن زندگــی میکنیــم ،وجــود دارد ،بــا در نظــر
گرفتــن ارتباطــات لحظــه ای و همچنیــن پیشــرفتهای علمــی شــگفت انگیــز کــه همیشــه
ب ـرای خیریــت مــا نیســتند ،کــه ایــن ایــده را کهمــی گویــد « زمــان آنقــدر ســخت مــی
شــود کــه هرگــز دیــده نشــده » را چیــزی غیــر قابــل ممکــن تصــور کنیــم؟
 .۳در مــورد پاســخ خــود بــه آخریــن ســوال روز دوشــنبه ،کــه چـرا انجیــل حقیقــت بــزرگ
از عدالــت مســیح ،تنهــا امیــد مــا اســت کــه « میتوانــد در ایــن کتــاب یافــت شــود »،
بحــث کنیــد .بــدون آن ،چــه امیــدی مــی توانســتیم داشــته باشــیم؟
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داستانهای ایامنداران

 9فروردین

« اشک شوق»

توسط اندرو مک چسنی ،امور تبلیغی ادونتیست

الریسـا مدالین َون بومل که دانشـجوی اهل کانادا اسـت ،روز بدی را در آملان
پشـت رسگـذارد .اول ،او گـم شـد .در حالـی کـه در اطـراف پرسـه مـی زد ،او داخل
یـک کلیسـای خالـی در فرانکفـورت شـد .او از زمانـی کـه مـادرش فوت کـرده بود
بـا ایامنـش دسـت و پنجـه نـرم کـرده بـود و بـه مـدت دو سـال بـه هیچ کلیسـایی
نرفتـه و دعـا نکـرده بود.
او گفـت« :مـن تصمیـم گرفتـم تـا بـر روی صندلی نشسـته و دعا کنم و اشـک
بـود کـه از چشمانم جاری می شـد .از خدا خواسـتم تـا نشـانه ای دال بر وجودش
به مـن بدهد».
الریسـا در حالـی کـه اشـک چشمانش را خشـک مـی کـرد ،توانسـت ایسـتگاه
قطـار را پیـدا کنـد — امـا بعـد او رسدرگـم شـده و بـه طـور تصادفـی در عوض بن
شـایم در بِـن شـایم اورباخ ،پیاده شـد .قطـار بعدی در آن عرص بـه زودی منی آمد.
الریســا در حالــی کــه تشــنه و خســته بــود ،بــه دنبــال آب گشــت تــا بنوشــد.
هیــچ دستفروشــی آن دوروبــر نبــود و بــه نظــر مــی رســید کــه متــام مغــازه هــا
نیــز تعطیــل باشــد.
چنـد قـدم دورتـر از ایسـتگاه ،توجـه الریسـا بـه یک بطـری آب و چنـد فنجان
بـر روی میـز بیـرون سـاختامن جلـب شـد .در حالـی که به طـور نا امیـد کننده ای
تشـنه بـود ،او از پنجـره سـاختامن بـه داخل نگاهـی انداخت و دید کـه چند جوان
دور میزآشـپزخانه مشـغول خوردن هسـتند و جسـورانه به جلوی در رفت .پرسـید:
«مـی توانـم یـک لیـوان آب بخـورم؟» آن اشـخاص از الریسـا دعـوت کردنـد تـا بـه
آنهـا بپیونـدد و غـذا بخورد.
الریسـا رس از مجمـع کلیسـای ادونتیسـت روز هفتـم درآورده بـود کـه بـه نـام
هـوپ سـنرت (یـا مرکـز امید) مشـهور بود؛ مکانـی کـه در آن مردم برای هامیشـات
آموزشـی و مذهبـی ،بـرای مشـارکت در کالسـهای آشـپزی ،یا اینکه فقـط روی مبل
بنشـینند و استراحت کننـد و از اینرتنـت بهـره بربنـد جمـع می شـدند .هوپ سـنرت
زاییـده افکاراسـتی ِمردر هفونـگ (بـه معنـای صدای امید) اسـت ،وابسـته بـه کانال
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امیـد ادونتیسـت روز هفتـم آملـان ،و دو مرکـز اول در سـال  ۲۰۱۷در آملـان بـاز
شـدند .برنامـه ایـن اسـت تـا  ۱۴مرکزهـوپ سـنرتبرای فعالیت باز شـوند.
او بعـد از اینکـه نشسـت تـا غـذا بخـورد ،تابلوئـی کـه رویـش «هـوپ سـنرت»
نوشـته بـود توجـه اش را جلب کرد و در موردش سـوالی پرسـید .آشـنایان جدیدش
بـه او توضیـح دادنـد کـه آنها مسـیحی هسـتند و کلیسـای ادونتیسـت شـان هوپ
سـنرت را بـاز کـرد تـا مکانـی برای آشـنایی با مردم باشـد .ناگهـان ،الریسـا دعایش را
بـه خاطـرآورد کـه درآن از خـدا خواسـته بـود کـه اگر وجـود دارد نشـانه ای بدهد.
الریسـا گفـت« :مـن بالفاصلـه گریـه کـردم و بـه آنهـا گفتـم کـه چطـور تنهـا چنـد
دقیقـه قبـل از خـدا بـرای نشـانه ای التماس کـرده بـودم و فهمیدم کـه این هامن
نشـانه است».
ادونتیست های شگفتزده خدا را ستایش کردند.
الریسـا کـه حـاال در هلنـد دانشـجو اسـت ،یـک پسـتی در صفحـه فیـس بـوک
هـوپ سـنرت بدیـن مضمـون نوشـت« :شما هرگـز درک نخواهیـد کـرد کـه چقـدر
مهربانـی تـان مـرا تحـت تاثیـر قـرار داد»
او اضافـه کـرد« :هـوپ سـنرت (مرکز امید) ،بـه طور فوق العـاده ای ایده زیبائی
اسـت و بایـد در کل آملـان و در کانـادا و کل جهـان انجـام شـود .ممنـون .مـن حاال
دارم اشـک شـوق می ریزم».
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