  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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     یکشنبه     

 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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     دوشنبه     

 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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