  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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     یکشنبه     

 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.
25

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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