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.

4

     یکشنبه     

 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
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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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