  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 ».

58

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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