  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،
75

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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