  درس نهم  

از آلودگی تا پاالیش

 ۹ – ۳اسفند

بعد از ظهر روز سبت

مطالعــه ایــن هفتــه :دانیــال  ،۸دانیــال ۳۸ :۲؛ پیدایــش ۴ :۱۱؛ الویــان ۱۶؛ عربانیــان :۹
 ۲۳تــا .۲۸
آیـه حفظـی « :او بـه مـن گفـت :تـا دو هزار و سـیصد شـام و صبح؛ آنگاه ُقـدس اصالح
خواهـد شـد »(دانیال .)۱۴ :۸
نبـوت ذکـر شـده در دانیـال بـاب  ،۸بـه نبـی در  ۵۴۸/۵۴۷ق.م داده شـده اسـت ،و آن
مطلـب برخـی توضیحـات قابـل توجـه در مـورد داوری در دانیـال بـاب  ۷را ارایـه مـی دهـد.
برخلاف نبـوت دانیـال در بـاب  ۲و  ،۷نبـوت دانیـال بـاب  ۸بابـل را کنـار مـی گـذارد و بـا
حکومـت مـاد – فـارس رشوع میشـود ،زیـرا در ایـن زمـان ،بابل رو بـه زوال و نابودی اسـت و
فـارس هـا قصـد داشـتند تـا سـلطه خـود را بـه عنوان قـدرت بعـدی جهـان جایگزیـن حکومت
بابـل کننـد .نبـوت دانیـال بـاب  ۸بـا دانیـال بـاب  ۷مطابقـت دارد .زبـان و منادهـا در دانیـال
 ۸تغییـر مـی کنـد زیـرا کـه مترکـز اصلـی بـر روی تقدیـس جایـگاه مقـدس در ارتبـاط بـا فدیـه
آسمانی اسـت .بنابرایـن بخش مهمـی از دانیال بـاب  ۸متمرکز بروی جنبه های قدس آسمانی
اسـت .در حالـی کـه دانیـال بـاب  ۷دیـوان الهـی و رسـیدن پادشـاهی بـه پرس انسـان را نشـان
مـی دهـد ،دانیـال  ۸تقدیـس َمقـ َدس آسمانی را نشـان می دهـد .بنابرایـن ،مطابقـت بین این
دو بـاب نشـانگر اینسـت کـه تقدیـس قدس آسمانی در دانیال بـاب  ۸مطابق بـا صحنه داوری
دانیـال باب  ۷اسـت.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۰اسفند –  February 29آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۴اسفند

قوچ و ُبز
دانیـال بـاب  ۸را بخوانیـد .ایـن نبـوت درمـورد چیسـت؟ و چگونـه با آنچـه مـا در دانیال باب
 ۲و  ۷دیـده ایـم مطابقت دارد؟

هامننـد دانیـال بـاب  ۲و  ،۷بـه مـا در اینجـا نبوتـی دیگـر از ظهـور و سـقوط امپراتورهـای
جهـان ،گرچـه بـا انواع دیگری از سـمبل ها داده شـده اسـت .ایـن منادگرایی در اینجا مسـتقیامً
مربـوط بـه حـرم مطهـر آسمانی خدا اسـت .در این مـورد ،منادهای قـوچ و بز به دلیـل ارتباط
آنهـا بـا مراسـم روز کفـاره در زمـان داوری برروی ارساییل باسـتان انتخاب شـده انـد .قوچ و بز
بـه عنـوان هدایـای قربانـی در مراسـم قـدس بکار برده می شـدند .امـا فقـط در روز کفاره ،به
هـر دو بـا هـم اشـاره شـده اسـت .از اینرو ،ایـن دو حیوان عمـدا ً در اینجـا انتخاب شـدهاند تا
روز کفـاره را یـادآوری کننـد کـه مترکزاصلـی این نبوت برروی آن اسـت.
بـا برملا شـدن ایـن نبـوت ،دانیال مـی بیند که قوچ در سـه جهـت مختلف یـورش می برد:
بسـوی مغـرب ،شمال و جنـوب (دانیـال  .)۴ :۸ایـن سـه حرکـت نشـانگر گسترش ایـن قـدرت
اسـت « :هیـچ جانـوری منـی توانسـت در مقابـل او بایسـتد و یـا از دسـت او فرار کنـد .هرچه
دلـش مـی خواسـت ،مـی کـرد و قویتر مـی شـد » (دانیـال  .)۴ :۸هامنطـور که فرشـته توضیح
مـی دهـد ،قـوچ بـا دو شـاخ منـاد امپراتوری مـاد – فارس اسـت (دانیـال  ،)۲۰ :۸و حملـه او به
سـه جهـت احتماالً اشـاره به سـه پیـروزی بـزرگ این قـدرت جهانی اسـت.
سـپس ،یـک بـز با شـاخ بزرگ پدیـد می آید ،کـه مناینده امپراتـوری یونان تحـت فرماندهی
اسـکندر مقدونـی اسـت (دانیـال  .)۲۱ :۸رسعـت حرکـت بـز کـه « پاهایـش با زمین متـاس پیدا
منـی کـرد » (دانیـال  )۵ :۸داللـت بـر انجـام رسیـع تحـوالت دارد .ایـن منادگرایـی بیـان کننـده
رسعـت پیـروزی اسـکندر اسـت ،کـه در دانیـال  ۷بـا منـاد پلنگ بالدار نشـان داده شـده اسـت.
امـا هامنطـور کـه نبـوت پیشـگویی مـی کنـد ،هنگامیکه بز« بـه اوج قـدرت خود رسـیده بود،
ناگهـان شـاخش شکسـت » (دانیـال  )۸ :۸و راه را بـرای شـاخ چهـارم بـاز کـرد که قـدرت آن در
چهـار گوشـه جهـان گسترش یافـت .ایـن امـر هنگامـی تحقـق مـی یابـد کـه اسـکندر در ژوئن
 ۳۲۳ق .م .در بابـل فـوت مـی کنـد و پادشـاهی او بین چهار فرمانده نظامی تقسـیم میشـود.

بیــن دانیــال  ۳۸: ۲و دانیــال  ،۲۱ ،۲۰ :۸ســه امپراتــوری از چهــار نشــان داده شــده
در نبــوت نامشــان بــه مــا داده شــده اســت .چگونــه ایــن واقعیــت شــگفت انگیــز بــه
مــا در تاییــد درســتی و صحــت تفســیر ایــن نبــوت هــا کمــک مــی کنــد؟
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     دوشنبه     

 ۵اسفند

به پا خاسنت شاخ کوچک


دانیال باب  ۸ :۸تا  ۱۲را بدقت بخوانید .این شاخ کوچک در کدام جهت حرکت می کرد
و چرا دانسنت آن مهم است؟

بعـد از رشح چهـار شـاخ تقسـیم شـده بـه بادهـای چهارگانـه آسمانی ،متن کالم خداونـد
میگویـد کـه از آن یـک شـاخ بیـرون مـی آیـد .سـؤال در اینجـا اینسـت کـه ،آیـا ایـن شـاخ یـا
قـدرت یکـی از آن چهـار شـاخ ظهـور مـی کنـد - ،هامنطـور کـه دیـروز دیدیـم این چهار شـاخ
نشـانگر چهـار فرمانـده نظامـی اسـکندر هسـتند – یا یکی از بادهای چهارگانه اسـت؟ سـاختار
دسـتوری متن بـه زبـان اصلی نشـان می دهـد که این شـاخ یکـی از بادهای چهارگانه آسمانی
خواهـد شـد .از آنجـا کـه ایـن قدرت پـس از امپراتوری یونان و چهار شـاخ اسـت ،درک متداول
اینسـت کـه ایـن شـاخ روم ،اولیـن حکومـت بـت پرسـت و بعـد از آن پـاپ (واتیـکان) اسـت.
« ایـن شـاخ کوچـک نشـانگر روم در هـر دو مرحلـه ،بـت پرسـت و واتیـکان اسـت ،مرحلـه
امپریالیسـمی دوران جنـگ بـر علیـه مـردم یهـود و مسـیحیان اولیـه اسـت و سـپس در مرحله
پاپـی ایـن رونـد تـا بـه روزگار معارص و سـپس آینـده ادامه می یابـد » .کتاب مقدس تفسـیری
کلیسـای ادونتیسـتهای روز هفتـم ،جلـد  ،۴صفحـه .۸۴۱
بـر اسـاس متن کتـاب مقدس ،شـاخ کوچـک ابتدا عهـده دار حرکت بسـوی جنوب میشـود
« از یکـی از ایـن شـاخها ،شـاخ کوچکـی درآمد و طولی نکشـید که رو به جنـوب و مرشق و به
طـرف رسزمیـن زیبـای ارسائیـل رشـد کـرد »(دانیـال  .)۹ :۸ایـن سـه جهت منطبق اسـت با سـه
منطقـه اصلـی و مهـم کـه تحت سـلط ٔه روم بت پرسـت قـرار میگیرد.
هامنطـوری کـه شـاخ کوچـک بـه بازیگـر نقش اصلـی در ایـن نبوت تبدیل میشـود ،رشـد
آن جالـب توجـه اسـت .از این نظر این شـاخ شـباهت های نزدیکی با شـاخ کوچـک در دانیال
 ۷دارد ،هامنطـور کـه مقایسـه زیر نشـان می دهد:
.۱هـر دو شـاخ در ابتـدا کوچک هسـتند (دانیال  ،۸ :۷دانیال .۲ .)۹ :۸هـر دو بعدا ً قدرمتند
مـی شـوند (دانیـال  ،۲۰ :۷دانیـال .۳ .)۹ :۸هـر دو قـدرت هـای تحـت آزار و جفـا قـرار مـی
گیرنـد (دانیـال  ،۲۱ :۷دانیـال .۴ .)۲۴ ،۱۰ :۸هـر دو خـود را متجیـد می کنند و سـخنان کفرآمیز
بـر زبـان مـی آورنـد (دانیـال  ،۲۵ ،۲۰ ،۸ :۷دانیـال دانیـال .۵ .)۲۵ ،۱۱ ،۱۰ :۸هـر دو ،قـوم خدا
را هـدف حملـه خـود قـرار مـی دهنـد (دانیـال  ،۲۵ :۷دانیـال  .۶ .)۲۴ :۸هـر دو جنبـه هـای
مختلـف فعالیتـی دارنـد کـه بوسـیله زمـان نبـوی جزییـات آن رشح داده شـده (دانیـال ،۲۵ :۷
دانیـال  .۷ .)۱۴ ،۱۳ :۸هـر دو تـا زمـان آخـر حکومتشـان ادامـه مییابـد (دانیـال ،۲۶ ،۲۵ :۷
دانیـال  .۸ .)۱۹ ،۱۷ :۸هـر دو بوسـیله نیـروی مـاوراء الطبیعـی از بین خواهند رفـت (دانیال :۷
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 ،۲۶ ،۱۱دانیـال  .)۲۵ :۸و باالخـره ،چـون شـاخ کوچـک دانیـال  ۷منایانگـر سیسـتم پاپی اسـت،
رشـد ارتفـاع شـاخ کوچـک در دانیـال  ۸بایـد نشـانگر همان قـدرت باشـد .بنابرایـن ،بر أسـاس
دانیـال  ۲و  ،۷آخریـن قـدرت مهـم ،روم خـواه بـت پرسـت ویـا حکومـت پاپی اسـت.

     سه شنبه     

 ۶اسفند

حمله به مکان مقدس


دانیال  ۱۰ :۸تا  ۱۲را بخوانید ،در اینجا شاخ کوچک دست به چه نوع اقداماتی می زند؟

در دانیـال بـاب  ۱۰ :۸ش�اخ کوچ�ک در س�طح روحان�ی سـعی در کپـی کـردن دارد ،همان
کاری کـه سـازندگان بـرج بابـل در تلاش آن بودند(پیدایـش  .)۴ :۱۱اصطالحـات « لشـکریان »
و« سـتارگان » میتواننـد مشـخص کننـده قـوم خـدا در عهد عتیق باشـند .ارساییل با لشـکریان
پـروردگار مشـخص شـده انـد (خـروج  .)۴۱ :۱۲دانیـال همچنیـن مـردم مومـن خـدا را بـه
سـتارگان درخشـان تشـبیه مـی کنـد (دانیال  .)۳ :۱۲با اینحال ،آشـکار اسـت که ایـن یک حمله
لفظـی بـه پیکرهـای آسمانی نیسـت ،بلکـه آزار و اذیت قوم خدا ،کسـانی اسـت که « سـاکنان
بهشـت » مـی باشـند ( فیلیپیـان  .)۲۰ :۳اگرچه هزاران مسـیحی توسـط امپراتوران بت پرسـت
بـه قتـل رسـیدند ،امـا اکنون توجه بـر اقدامات شـاخ کوچک اسـت .بنابراین ،تحقـق نهایی این
پیشـگویی بایـد در ارتبـاط بـا پـاپ روم و آزار و شـکنجه آن در طـی قرنها دانسـت.
همچنیـن دانیـال  ۱۱ :۸دربـار ٔه « رسور » صحبـت مـی کنـد ،کسـی که در جاهـای دیگر به
عنـوان «مسـی ِح رسور» (دانیـال « ،)۲۵ :۹رسور شما میکائیـل » (دانیـال  ،)۲۱ :۱۰و« میکائیـل،
رسور بـزرگ » (دانیـال  ،)۱ :۱۲از او نـام بـرده میشـود .هیچ کس بجز مسـیح منـی تواند مرجع
ایـن نـام هـا باشـد .عیسـی مسـیح رسور اشـاره شـده « ،رسدار » و کاهـن اعظـم مـا در آسمان
اسـت .بنابرایـن ،سیسـتم پـاپ و سیسـتم مذهبی آن نشـان دهنده تالشـی مبهـم و تاریک برای
جانشـینی مقام روحانی مسـیح هسـتند.
در دانیــال بــاب  « ،۱۱ :۸قربانــی روزانــه » یــادآور آن چیــزی اســت کــه در قــدس زمینــی
ب ـرای جنبــه هــای مختلــف و مــداوم مراســم پرستشــی ،شــامل قربانیهــا و شــفاعت در نظــر
گرفتــه شــده بــود و اتفــاق مــی افتــاد .از طریــق ایــن مراســم ،گناهــکاران بخشــیده مــی شــدند
و گناهــان بــه خیمــه گاه پرستشــی ســپرده میشــد .ایــن سیســتم زمینــی منایانگــر رســالت
شــفاعت مســیح در قــدس آســانی بــود .بنابرایــن ،هامنطــور کــه پیشــگویی مــی گویــد ،پــاپ
شــفاعت کاهنــان را جایگزیــن شــفاعت مســیح مــی کنــد .بــا اســتفاده از چنیــن عبــادت هــای
جعلــی ،شــاخ کوچــک رســالت شــفاعت مســیح را از میــان برمــی دارد و بطــور منادیــن جایــگاه
مقــدس مســیح را فــرو مــی ریــزد.
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« و او حقیقـت را پایمال مـی کنـد .او همـه این اقدامات را انجام داد و کامیاب میشـود »
(دانیـال  .)۱۲ :۸مسـیح خـود را راه و راسـتی و حیات اعالم می کنـد (دانیال  )۶ :۱۴و همچنین
بـه کالم خـدا بـه عنـوان حقیقت (دانیال  )۱۷ :۱۷اشـاره می کنـد .در مقابل پـاپ ترجمه کتاب
مقـدس را بـه زبـان مـردم ممنـوع کرده ،و تفسـیر آن را فقط تحت اختیار کلیسـا قرار می دهد
و سـنت هـا را بصـورت اصـل کلـی در مـوازات با کتـاب مقدس در نظـر میگیرد ،امـا در عمل،
سـنت را در جایگاهـی باالتـر از کتـاب مقـدس به عنوان احـکام عالی ایامنی قـرار می دهد.

ایــن مطالعــه چــه چیــزی را در مــورد چگونگــی اهمیــت و ارزش دانــش حقیقــی
کتــاب مقدســی مــی گویــد کــه واقع ـاً بــر خــاف ســنت هــای انســانی اســت؟

     چهارشنبه     

 ۷اسفند

تطهیر قدس


دانیال باب  ۲۴ :۸را بخوانید .در اینجا چه اتفاقی می افتد؟

بعـد از حملـه ویرانگـ ِر شـاخ ،اعلام خواهـد شـد کـه قـدس ،نطهیر خواهد شـد .بـه منظور
درک ایـن پیـام ،بایـد در نظر داشـته باشـیم که پاکسـازی خانه خـدا ذکر شـده در دانیال ۱۴ :۸
ب�ا صحن�ه داوری ب�ه تصویرـ کش�یده ش�ده در دانی�ال باب  ۹ :۷تـا  ۱۴به هم مرتبط هسـتند .و
از آنجائـی کـه داوری در آسمان صـورت خواهـد گرفـت ،قدس هم باید در آسمان قرار داشـته
باشـد .بنابرایـن ،در حالـی کـه دانیـال  ۷مداخلـه و ارتباط خداوند بـا امور انسـانی را از دیدگاه
قضایـی بـه تصویـر مـی کشـد ،دانیـال  ۸هامن واقعـه را از دیـدگاه قدس توصیـف می کند.
قـدس زمینـی از مـدل آسمانی آن الگوبـرداری شـد و بـرای نشـان دادن طـرح برجسـته و
گسترده نجـات بـکار گرفتـه شـد .هـرروز ،گناهـکاران ،قربانـی هـای خـود را بـه محـراب مـی
آوردنـد ،جائـی کـه گناهـان ظاهـری خـود را بـه آنجـا مـی سـپردند و بـه اصطلاح بعـد از آن
گناهـان مـردم آمرزیـده میشـد .در نتیجـه ،قـدس آلوده بـه گناه می شـد .بنابراین ،بـه منظور
تطهیـر قـدس از گناهـان آورده شـده ،الزامـی بـود کـه بطـور متنـاوب عمـل تطهیـر آن انجـام
گیـرد .آن را روز کفـاره مـی نامیدنـد و سـالی یکبـار انجـام میشـد (نـگاه کنیـد به الویـان .)۱۶
چـرا مـکان مقـدس آسمانی نیـاز بـه تطهیـر دارد؟ بـا یـک مقایسـه ،مـی توانیـم بگوییـم
کـه گناهـان اعتراف شـده کسـانی کـه مسـیح را بپذیرنـد به محـراب آسمانی منتقل میشـود،
درسـت هامنطـور کـه گناهـان ارسائیلیـان توبـه کار بـه مـکان قـدس زمینی سـپرده میشـد .در
روز کفـاره زمینـی ،حیوانـات متعـددی قربانی می شـدند کـه مناد مرگ مسـیح در آینده بودند،
بدیـن گونـه اسـت کـه گناهـکاران توانسـتند در روز کفـاره ایسـتادگی کنند.
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و دقیقـاً همان اتفـاق کـه در روز کفـاره زمینـی هنـگام پاک شـدن مذبح زمینی مـی افتاد،
چقـدر بیشتر از آن در محـراب آسمانی اتفـاق افتـاد! هنگامـی کـه خون مسـیح بـه تنهایی ما
را از داوری نجـات داد؟ تطهیـر محـراب ،کـه در دانیـال بـاب  ۱۴ :۸بـه تصویـر کشـیده شـده،
مـدل آسمانی ترشیفـات زمینـی اسـت که پیام اصلی آن اینسـت :مـا به عنوان گناهـکاران برای
بخشـیده شـدن گناهامنـان نیـاز به خون مسـیح داریم تـا قادر سـازد کـه در روز داوری بتوانیم
در برابر او بایسـتیم.

عبرانیــان بــاب  ۲۳ :۹تــا  ۲۸را بخوانیــد .چگونــه ایــن آیــات نجــات مــا را در عیســی
مســیح از طریــق قربانــی شــدن او بـرای گناهــان مــا آشــکار مــی ســازد؟

     پنجشنبه     

 ۸اسفند

زمان بندی نبوی


دانیـال بـاب  ۱۳ :۸را بخوانیـد .چـه سـوالی در اینجـا پرسـیده میشـود ،و چگونه بـه ما کمک
مـی کنـد که جـواب آنـرا در آیه بعـدی درک کنیم؟

زمـان بنـدی  ۲۳۰۰صبـح و شـام چیسـت؟ اول ،بایـد توجـه کنیـم کـه بعـد از اینکـه دانیـال
قـوچ و بـز را ذکـر مـی کنـد ،به دنبـال آن اقدامات شـاخ کوچک و آسـیب های ناشـی از ا َعامل
او ،رویـا در دانیـال بـاب  ۱۳ :۸مبـدل بـه یـک سـوال میشـود .ایـن سـوال مخصوصـاً در مـورد
آنچـه کـه در پایـان زمـان نبـوی و همچنیـن در طـی کل مدت نبـوت رخ می دهد ،مـورد توجه
اسـت .علاوه برایـن ،چنیـن دورانـی فقـط منـی تواند محـدود بـه دوران اقدامات شـاخ کوچک
باشـد ،زیـرا دوره نبـوت شـامل هرچیـزی از قـوچ گرفتـه تـا اقدامـات شـاخ کوچـک میشـود.
بنابرایـن بایـد یـک دوره طوالنـی در زمـان واقعی باشـد.
بـه ایـن سـوال « دوران نبـوت چـه مـدت طـول خواهـد کشـید؟ » (قوچ[مـاد -فـارس] ،بـز
[یون�ان] ،و ش�اخ کوچ�ک و اقدامات�ش [ روم ،ب�ت پرستـی و پ�اپ] ) ،موجـودات آسمانی دیگر
در دانیـال  « ۱۴ :۸تـا دو هـزار و سـیصد شـام و صبـح؛ آنگاه قدس اصالح خواهد شـد » جواب
مـی دهنـد .هامنطـور کـه قبلاً ذکر شـده ،ایـن دوران بسـیار طوالنی اسـت زیرا که ایـن دوران
از دوران مـاد – فـارس آغـاز میشـود و از طریق دوران یونان و روم مشرک و پاپ برای هزاران
سـال ادامـه مـی یابـد .براسـاس شـیوه تفسـیر تاریـخ گونه(نـگاه کنیـد بـه درس  ،)۱ایـن دوران
نبـوی بایـد براسـاس اصـل روز – سـال محاسـبه شـود ،بدیـن معنـا کـه  ۲۳۰۰صبـح و شـام باید
مطابـق بـا مـدت زمان  ۲۳۰۰سـال باشـد .در غیـر این صورت ۲۳۰۰ ،صبح و شـام تقریباً بیشتر
از شـش سـال نخواهـد بـود و این مدت زمان کوتاه بـرای رخ دادن هم ٔه وقایع پیش بینی شـده
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در نبـوت غیـر ممکـن خواهـد بود .از ایرنو ،فقط باید بر اسـاس اصل روز – سـال عملی باشـد.
دانیـال بـاب  ۸اطالعاتـی در اختیـار مـا قـرار منـی دهـد تـا بتوانیم آغـاز ایـن دوره زمانی را
محاسـبه کنیـم ،کـه البتـه مـی تواند پایـان خود را بیـان کند .اما دانیـال بـاب  ۹اطالعات مهمی
را بـه مـا ارائـه مـی دهـد ( درس هفته آینـده را مالحظـه کنید).

 ۲۳۰۰ســال مــدت ایــن نبــوت ،آنــرا طوالنــی تریــن نبــوت کتــاب مقــدس مــی
ســازد .بــا ایــن فکــر کنیــد ۲۳۰۰ :ســال ،مــدت زمــان طوالنــی اســت ،بــه خصــوص
در مقایســه بــا مــدت زمانــی کــه اکنــون مــا زندگــی میکنیــم .چگونــه ایــن مقایســه
مــی توانــد بــه مــا کمــک کنــد تــا یــاد بگیریــم بــا خداونــد و در انتظــارات خودمــان
از زمــان بنــدی وقایــع نهایــی در زمــان آخــر بردبــار باشــیم؟

     جمعه     

 ۹اسفند

تفکـری فراتـر :در زیـر منودارهایـی وجـود دارد کـه خالصه آن چیزی اسـت کـه تاکنون
در مـورد توالـی پادشـاهی هـا در دانیـال  ،۷ ،۲و  ۸مشـاهده کردیـم .ایـن چـه چیـزی را بـه مـا
درمـورد تطهیـر جایـگاه مقـدس میگوید؟
دانیال ۲
بابل
ماد  -فارس
یونان
روم مرشک
روم مرشک
بازگشت ثانی
[نابودی بدون متاس دست
انسان]

دانیال ۷
بابل
ماد  -فارس
یونان
روم مرشک
روم مرشک
داوری در آسامن
بازگشت ثانی
[پادشاهی مقدسین]

دانیال 8
ماد  -فارس
یونان
روم مرشک
روم مرشک
تطهیر قدس
بازگشت ثانی
[برخورد سنگ بدون متاس
دست انسان]

هامنطـور کـه در اینجـا مـی بینیـم ،تطابق هایی بیـن این فصلها وجـود دارد .نـه تنها مللی
که در هر کدام نشـان داده شـده ،مطابق هم هسـتند ،صحنه داوری در دانیال  – ۷داوری که
منجـر بـه پایـان جهـان میشـود – هامن چیزی اسـت کـه تطهیر و پاکسـازی جایـگاه مقدس را
در دانیـال  ۸اسـت .بـه مـا در اینجـا دو تصویر متفاوت از یک موضوع داده میشـود ،و هر دو
پـس از یـک دوره  ۱۲۶۰سـال از آزار و اذیـت قوم خدا بوسـیله شـاخ کوچک اتفـاق می افتد.
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سؤاالتی برای بحث
 .۱چگونــه در نمــودار بــاال نشــان داده میشــود کــه پاکســازی مح ـراب همــان چیــزی
اســت کــه بــه عنــوان داوری در دانیــال بــاب  ،۷کــه بایــد بعــد از پیشــگویی  ۱۲۶۰ســال
نبــوی شــاخ کوچــک و قبــل از برپایــی پادشــاهی نهایــی خداونــد ،اتفــاق بیفتــد؟

 .۲نبــوت دانیــال بــاب  ، ۸تاریــخ را بــه عنــوان چیــزی خشــن و پــر از شــرارت
ترســیم مــی کنــد .دو حیــوان کــه نمــاد دو امپراتــوری جهــان هســتند ،بــا یکدیگــر
مــی جنگنــد (دانیــال ۸ :۸تــا  .)۱۳قــدرت شــاخ کوچکــی کــه بعــد از آنهــا ظهــور مــی
کنــد ،یــک قــدرت بــی رحــم و آزار دهنــده اســت (دانیــال  ۲۳ :۸تــا  .)۲۵بنابرایــن،
کتــاب مقــدس در اینجــا هیــچ تالشــی بــرای کــم اهمیــت نشــان دادن واقعیــت رنــج
وعذابــی کــه در دنیــا وجــود دارد ،نمیکنــد .چگونــه ایــن امــر بــه مــا کمــک مــی کنــد
کــه یــاد بگیریــم تــا بــه خــدا و رحمــت هــای او بــا وجــود واقعیــت همــهٔ بدیهایــی
کــه در اطرافمــان میبینیــم ،اعتمــاد کنیــم؟
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