  درس دوازدهم  

 ۲۴اسفند –  ۱فروردین

از شامل و جنوب تا رسزمین زیبا

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :دانیال ۱۱؛ دانیال  ۳ :۸تا  ۲۰ ،۸تا ۲۲؛ اشعیا ۱۰ ،۹ :۴۶؛ دانیال ،۹ :۸
۲۳؛ متی  ۳۳ :۲۷تا .۵۰
آیــه حفظــی « :عــدّ های از علــا بــه قتــل خواهنــد رســید و ایــن ســبب میشــود کــه قــوم خــدا
پــاک و بیآالیــش گردنــد .ایــن وضــع تــا زمانــی کــه وقــت مع ّیــن فـرا رســد ،ادامــه خواهــد یافــت »
(دانیــال .)۳۵ :۱۱

هامنطـور کـه مـا ایـن فصـل چالـش برانگیـز را رشوع میکنیـم ،چنـد نکتـه از ابتـدا باید ذکر
شـود .اول ،دانیـال بـاب  ۱۱بطورکلـی بـا نبوت قبلـی در دانیال مطابقـت دارد .هامنند فصل های
 ۸ ،۷ ،۲و ۹پیـام نبـوی از دوران خـود نبـی تـا زمـان آخرادامـه مییابـد .دوم ،سلسـله قدرتهـای
جهانـی ،اغلـب باعـث پدیـد آمـدن قدرتهـای می شـوند که به مـردم خدا ظلم و سـتم مـی کنند.
سـوم ،رسانجـام طـرح کلـی هـر یک از نبـوت هـا پایـان خوشـی دارد .در دانیال باب  ،۲سـنگ به
مجسـمه رضبـه زده و آنـرا از بیـن مـی برد؛ در دانیال باب  ،۷پادشـاهی به پرس انسـان میرسـد؛
در دانیـال بـاب  ۸و  ،۹معبـد مقـدس از طریـق خـون مسـیح تقدیـس و تطهیر می شـود.
بـاب  ۱۱سـه نکتـه اساسـی را دنبـال می کنـد .ابتدا ،بـا حکومت پادشـاهان فـارس رشوع می
شـود و در مورد رسنوشـت آنان و زمان پایان دوران آنها یعنی هنگامی که پادشـاه شمال به کوه
مقـدس خـدا حملـه مـی کند ،بحث می کنـد .دوم ،نربدهای پیاپی بین پادشـاه شمال و جنوب ،و
چگونگـی تاثیـرات آنهـا بـروی قـوم خـدا را توضیح می دهد .سـوم ،ایـن باب با پایانـی خوش متام
مـی شـود ،هامنطـور که پادشـاه شمال بـرروی « کـوه مقدس زیبـا » (دانیـال  )۴۵ :۱۱مـی میرد.
چنیـن پایـان مثبتی ،نشـانگر پایـان رشیر و برپایی پادشـاهی ابدی خداوند اسـت.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲فروردین –  March 21آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۲۵اسفند

نبوت ها در مورد فارس و یونان


دانیـال بـاب  ۱ :۱۱تـا  ۴را بخوانیـد .چـه چیـزی را در اینجـا مشـاهده میکنیـم کـه برخـی از
پیشـگویی هـای قبلـی را یـادآوری مـی کنـد کـه در دانیـال دیـده ایم؟

جربئیـل بـه دانیـال میگویـد که سـه پادشـاه از رسزمیـن فارس بـر خواهند خاسـت .بعد از
آنهـا پادشـاه چهـارم مـی آید ،کسـی که از همـه آنان ثرومتندتر اسـت و باعـث برانگیخنت یونان
مـی شـود .پـس از کوروش ،سـه پادشـاه جانشـین او یکی پـس از دیگری بر ایـران حکومت می
کننـد :کمبوجیـه /کامبیـز ( ۵۲۲ – ۵۳۰ق.م ،).بردیـا ( ۵۲۲ق .م ،).داریـوش اول (۴۸۶ – ۵۲۲
ق.م .).پادشـاه چهارم اخشـورش اسـت که در کتاب استر از او به عنوان خشاریارشـاه نام برده
شـده اسـت .هامنطـور کـه در کتـاب استر بـاب  ۱ :۱تا  ۷آمده اسـت ،او بسـیار ثرومتند اسـت،
و هامنطـور کـه در پیشـگویی آمـده اسـت یـک ارتش قـوی و نیرومنـد را برای تهاجـم به یونان
فرماندهـی مـی کنـد .اماعلیرغـم قدرت او ،تهاجم او توسـط نیروی نظامی کوچکـی از رسبازان
شـجاع یونـان دفع می شـود.
دشـوار نیسـت کـه نتوان اسـکندر مقدونـی را به عنـوان پادشـاهی قدرمتنـد در دانیال باب
 ۳ :۱۱شناسـائی کرد .او مبدل به یک حاکم مسـتبد در جهان باسـتان می شـود .وی در سـن ۳۲
سـالگی بـدون اینکـه وارثی از خودش بـرای فرماندهـی امپراتوری خود باقی گذارد ،درگذشـت.
بنابرایـن ،امپراتـوری او میـان چهار فرمانده نظامی او تقسـیم شـد :سـلوکوس حاکمیت سـوریه
و بیـن النهریـن ،بطلیمـوس فرمانروایـی مرص و لیسـیامخوس فرمانروایی تـراس و بخشهایی از
آسـیای صغیـر و کاسـاندر حاکمیت مقدونیـه و یونان را به عهـده گرفتند.



دانیـال بـاب ۲ :۱۱تـا  ۴را بـا دانیـال بـاب  ۳ :۸تا  ۲۰ ،۸تا  ۲۲مقایسـه کنیـد .چگونه این متون
در کنـار هـم به شناسـایی اسـکندر به عنـوان یک قدرت کمـک می کنند؟
چـه چیـزی را مـی توانیـم ازمجمـوع ایـن نامهـا ،تاریخهـا ،مکانهـا ،و رویدادهـای تاریخـی
بیاموزیـم؟ اول ،مـا مـی آموزیـم که پیشـگویی ها هامنطور که توسـط نبی خداونـدپیش بینی
شـدهاند ،اتفـاق افتادهانـد .کالم خـدا هرگـز از بیـن منـیرود .دوم ،خداوند ،مالک تاریخ اسـت.
مـا ممکـن اسـت تصـور کنیـم که سلسـله قدرتهای سیاسـی ،رهبران و پادشـاهی ها به واسـطه
جـاه طلبـی امپراتـوران ،دیکتاتورهـا و سیاسـتمداران برانگیختـه شـدهاند و ظهـور کردهانـد .بـا
ایـن حـال ،کتـاب مقـدس نشـان می دهد کـه در نهایت این خداوند اسـت که کنترل چرخش و
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حرکـت تاریـخ را در جهـت هـدف الهـی خویش در دسـت دارد و در جهت رسـیدن به آن پیش
مـی بـرد ،و در نهایـت منجـر بـه ریشـه کـن شـدن بـدی و برپایـی پادشـاهی جـاودان خداوند
خواهد شـد.

     دوشنبه     

 ۲۶اسفند

نبوتهای سوریه و مرص


دانیال باب  ۵ :۱۱تا  ۱۴را بخوانید .چه چیزی در اینجا برمال می شود؟

پس از مرگ اسکندر کبیر ،امپراتوری عظیم یونان بین چهار فرمانده نظامی او تقسیم شد.
دو نفر از آنان سلوکوس در سوریه (شامل) و بطلیموس در مرص (جنوب) – موفق به ایجاد
سلسله هایی شدند که برای تحت کنرتل داشنت رسزمین خود با یکدیگر می جنگیدند.
اکرث دانش آموختگان کتاب مقدس ،در مورد جنگهای پیشگویی شده بین پادشاهان شامل
و جنوب در دانیال باب  ۵ :۱۱تا  ۱۴آگاهی دارند ،هامنطور که به نربدهای بسیاری میان آنان
مراجعه می کنند .براساس پیشگویی ،تالش خواهد شد تا این دو دودمان از طریق ازدواج
میانشان اتحاد برقرار شود ،اما این وحدت کوتاه مدت خواهد بود (دانیال  .)۶ :۱۱منابع
تاریخی به ما نشان می دهند که آنتیوخوس دوم ( ۲۴۶-۲۶۱ق.م ،).نوه سلوکوس اول ،با،
برینس دخرت بطلیموس دوم پادشاه مرص ازدواج می کند .با اینحال ،این توافقنامه مدت زمان
زیادی دوام منی آورد ،و مجادله ای که مستقیامً امت خدا را درگیر خود می کند ،دوباره آغاز
می شود .بنابراین ،دانیال باب  ۱۱با برخی از وقایع مهم که برروی زندگی قوم خدا برای قرن
ها پس از نبودن نبی در صحنه روزگار ،اثرگذار خواهد بود ،رس و کار دارد.
بازهـم ،میتوانیـم ایـن سـوال را مطـرح کنیـم ،کـه چـرا خداوند پیـش از موعد همـ ٔه جزئیات
جنگهایـی را فـاش مـی کنـد کـه پادشـاهی هـا بـا یکدیگـر بـر رس سـلطه جویـی در آن بخـش
از جهـان درگیـر هسـتند؟ دلیـل ایـن امـر سـاده اسـت :ایـن جنگهـا بـرروی زندگـی قـوم خـدا
تاثیرگـذار بودنـد .بنابرایـن ،خـدا از قبـل بسـیاری از چالشـهای مردمـش را که در سـالهای پیش
رویشـان بـا آن مواجـه هسـتند اعلام مـی کنـد .همچنیـن ،خداونـد ،آفریننـده تاریـخ اسـت ،و
هامنطـور کـه مـا پیشـینه نبـوی را با وقایـع تاریخی مقایسـه میکنیـم دوباره متوجه می شـویم
کـه کالم نبـوی هامنطـور کـه پیش بینی شـده اسـت ،تحقق یافته اسـت .خدایی کـه تحوالت آن
دسـته از پادشـاهی های هلنیسـتی که با یکدیگر می جنگیدند را پیشـگویی کرده اسـت ،هامن
خدایـی اسـت کـه آینـده را می داند .او شایسـتۀ اعتامد و ایمان و وفاوداری ماسـت .این خدای
بـزرگ اسـت ،بت سـاخته شـده توسـط تخیلات برش نیسـت .او نه تنها مسـیر وقایـع تاریخی را
هدایـت مـی کنـد ،بلکـه مـی توانـد زندگـی ما را نیـز اگر بـه او اجـازه دهیم هدایـت کند.
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اشــعیا بــاب  ۱۰ ،۹ :۴۶را بخوانیــد .بــه چــه میـزان اصــول الهیــات مســیحیت در ایــن
دو آیــه یافــت مــی شــوند و چــه امیــد بزرگــی را میتــوان از آنهــا بدســت آورد؟ فکــر
کنیــد کــه چگونــه آیــه ۱۰مــی توانــد هراســناک باشــد اگــر خــدا بــا محبــت مهربــان
نبــود و در عــوض کینــه تــوز و بــد طینــت مــی بــود.

     سه شنبه     

 ۲۷اسفند

روم و رئیس عهد
دانیـال بـاب  ۱۶ :۱۱تـا  ۲۸را بخوانیـد .اگرچـه کـه ایـن متن دشـوار اسـت ،چه منونـه هایی را
مـی توانیـد در اینجـا پیـدا کنیـد که در جـای دیگـری در دانیال وجـود دارد؟

بـه نظـر میرسـد انتقـال قـدرت از پادشـاهان بعـد از اسـکندر مقدونی به روم بت پرسـت
در دانیـال  ۱۶ :۱۱بـه تصویـر کشـیده شـده اسـت « :امـا آن کـه بـر ضـد وی میآیـد هرآنچـه
را کـه بخواهـد ،انجـام میدهـد ،و هیچکـس را یـارای ایسـتادگی در برابـر او نخواهـد بـود .او
در ‹رسزمیـن زیبـا› خواهـد ایسـتاد ،و هالکـت در دسـتش خواهـد بـود » .اورشـلیم رسزمیـن با
شـکوهی اسـت ،منطقـه ای کـه در ارسائیـل باسـتان بـوده اسـت ،و قـدرت جدیـد که سـلطه را
آن منطقـه در دسـت میگیـرد ،روم ب تپرسـت می باشـد .همین واقعه نشـان دهنده گسترش
پهنـای قـدرت شـاخ کوچـک اسـت ،کـه مبـدل بـه رسزمینی با شـکوه مـی شـود (دانیـال .)۹ :۸
بنابرایـن ،بـه نظـر میرسـد قدرتـی کـه در ایـن برهـه از زمـان جهان را تحـت کنرتل خـود دارد،
روم بـت پرسـت می باشـد.
علاوه بـر ایـن ،برخـی رس نـخ هـا یـا (نشـانه هـا) در متن کتـاب مقـدس ایـن اندیشـه را
تقویـت مـی کنـد .بـه عنـوان مثـال « ،مامـوری را می فرسـتد تا از مـردم باج و خـراج جمع کند
» ،اشـاره بـه سـزار اگوسـتین دارد .در دوران سـلطنت او هامنطـور کـه مریـم و یوسـف بـرای
رسشماری بـه بـت الحـم سـفر میکردند ،مسـیح به دنیـا آمـد (دانیـال  .)۲۰ :۱۱همچنین طبق
پیشـگویی ،جانشـین ایـن حاکـم بایسـتی « شـخصی رشور » باشـد (دانیـال  .)۲۰ :۱۱هامنطـور
ر فرزندخوانـده اگوسـتوس بود.
کـه تاریـخ نشـان مـی دهـد ،جانشـین اگوسـتین ،تیربیـوس پس ِ
تیربیـوس در تاریـخ بـه عنـوان شـخصی غیرعـادی و پسـت و فرومایه شـناخته شـده اسـت.
از همـه مهمتـر ،مطابـق کتـاب مقـدس ،در زمان سـلطنت تیربیـوس بود کـه « رسور عهد »
درهـم خواهـد شکسـت (دانیال  .)۲۲ :۱۱این به وضوح به مصلوب شـدن مسـیح ،که« مسـیح،
رسور شما » نامیـده می شـود اشـاره می کند(نـگاه کنید به دانیـال ۲۵ :۹؛ و همچنین متی :۲۷
 ۳۳تـا  ،)۵۰زیـرا هامنطـور کـه مـی بینیـم او در زمـان سـلطنت تیربیوس به صلیب کشـیده می
شـود .اشـاره بـه عیسـی در اینجـا بـه عنـوان « رئیس عهـد » یک راهنامی قوی اسـت کـه به ما
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کمـک مـی کنـد تا نشـان دهد که جریـان وقایع تاریخـی چگونه بـوده و دوباره بـه خوانندگان
کتـاب یـک گـواه قدرمتنـد از پیشـبینی شـگفت انگیـز خداوند می دهـد .خداوند در مـورد متام
آنچـه کـه پیـش از رخ دادن آنهـا در پیشـگویی ها آمده اسـت ،صحیـح بوده و بنابراین مسـلامً،
مـی توانیـم در مـورد متـام آنچـه کـه قرار اسـت در آینده اتفـاق بیفتند به او اعتماد کنیم.

حتــی در میــان تمــام وقایــع سیاســی و تاریخــی ،عیســای ناصــری « رئیــس عهــد »
در تمــام متــون کالم خداونــد حضــور دارد .چگونــه ایــن بــه مــا کمــک مــی کنــد تــا
نشــان دهــد کــه علیرغــم تمــام تحــوالت و دسیســه هــای سیاســی ،عیســی مســیح
محــور کالم خداونــد اســت؟

     چهارشنبه     

 ۲۸اسفند

قدرت بعدی


دانیال باب  ۲۹ :۱۱تا  ۳۹را بخوانید .قدرتی که بعد از روم بت پرست ظهور می کند کیست؟

دانیـال بـاب  ۲۹ :۱۱تـا  ۳۹بـه نظـام قـدرت جدیـد اشـاره مـی کنـد .اگرچه که این سیسـتم
ادامـه امپراتـوری روم مشرک اسـت و برخـی از ویژگیهـای َسـلَف خـود را بـه ارث بـرده اسـت،
در عیـن حـال بـه نظـر میرسـد کـه در برخـی از جنبـه هـا بـا آن متفـاوت اسـت .متن کتـاب
مقـدس میگویـد «:امـا اینبـار نتیجـه کارش بـا دفعات قبـل فرق خواهـد داشـت » (دانیال :۱۱
 .)۲۹مـا بـا مطالعـه بیشتر متوجـه مـی شـویم کـه آن به عنـوان یک قـدرت مذهبـی عمل می
کنـد .هـدف اصلـی آن حملـه به خـدا و قوم اوسـت .بگذارید تا برخـی از اقدامات انجام شـده
توسـط ایـن شـاه را بررسـی کنیم.
اول ،او« بـرای از بیـن بـردن پیمان مقدسـین اقدام می کنـد »(دانیـال  .)۳۰ :۱۱این باید به
پیمان نجـات خـدا برگردد ،که پادشـاه با آن مخالف اسـت.
دوم ،ایـن پادشـاه سـپاهیانی را تشـکیل خواهـد داد کـه « معبـد بـزرگ را آلـوده سـاخته »
و « قربانـی هـای روزانـه را متوقـف مـی سـازند »(دانیـال  .)۳۱ :۱۱مـا در دانیـال  ۸دیدیـم که
شـاخ کوچـک بنیـاد « جایـگاه مقدس خـدا » را فرو می ریزد و مراسـم « قربانـی های روزانه »
(دانیـال  )۱۱ :۸را از میـان بـر مـی دارد .ایـن مطلـب بایـد بـه عنـوان حملـه معنـوی بـر علیـه
مسـیحیان در قـدس آسمانی تلقی شـود.
سـوم ،در نتیجـه حملـه آن بـه « مکان مقـدس » این قدرت « عصیان ویرانگـر » را در معبد
خداونـد جـای مـی دهـد .عبـارت مشـابه « گنـاه ویرانگـر » اشـاره بـه اعمال الحـادی ،متـرد و
رسکشـی شـاخ کوچک دارد (دانیـال .)۱۳ :۸
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چهـارم ،ایـن قـدرت قـوم خـدا را مـورد آزار و شـکنجه قرار می دهـد « :عـدهای از حكيامن
كشـته خواهنـد شـد ،امـا ايـن باعـث خواهـد گرديـد كـه قـوم پـاک و طاهـر شـوند .ايـن وضع
همچنـان ادامـه خواهـد يافـت تـا زمـان مقـرر خـدا فـرا رسـد »(دانیـال  .)۳۵ :۱۱ایـن موضوع
یـادآور شـاخ کوچـک می باشـد ،کـه برخی از لشـکریان و سـتارگان و معبد آنان را فـرو خواهد
ریخـت و پایمال خواهـد کـرد (دانیـال  ۱۰ :۸را بـا دانیـال  ۲۵ :۷مقایسـه کنید).
پنجم ،این پادشـاه « خود را باالتر و بزرگرت از هر خدايی خواهد دانسـت و به خدای خدايان
كفـر خواهـد گفت »(دانیال  .)۳۶ :۱۱و جای شـگفتی نیسـت ،که شـاخ کوچـک نیز« کلامت کفر
آمیـز » بـر زبـان خواهـد راند (دانیال  )۸ :۷و حتی بر علیه خداونـد (دانیال .)۲۵ :۷

شــباهت هــای دیگــری را میتــوان ذکــر کــرد ،امــا بــا توجــه بــه آنچــه در دانیــال ۸ ،۷
مــی خوانیــم ،ایــن قــدرت چــه کســی اســت ،و چـرا ایــن موضــوع بـرای مــا مهــم اســت
تــا علیرغــم فشــارهای اجتماعــی ،در شناســایی آن ایســتادگی و پافشــاری کنیــم؟

     پنجشنبه     

 ۲۹اسفند

اتفاقات نهایی



دانیال باب  ۴۰ :۱۱تا  ۴۵را بخوانید .در اینجا چه اتفاقی می افتد؟

عبارات زیر به ما در درک این متون کمک می کند:
زمان آخر :عبارت « زمان آخر » فقط در کتاب دانیال آمده است (دانیال ۱۷ :۸؛ دانیال :۱۱
۴۰ ،۳۵؛ دانیال  .)۹ ،۴ :۱۲بررسی پیشگویی های دانیال نشان می دهد که زمان آخر از سقوط
سیستم پاپی در سال  ۱۷۹۸تا رستاخیز مردگان بسط پیدا خواهد کرد (دانیال .)۲ :۱۲
پادشـاه شمال :ایـن نـام ابتـدا از نظـر جغرافیایی نشـانگر سلسـله سـلوکیان اسـت ،اما پس
از آن اشـاره بـه روم مشرک و در نهایـت سیسـتم پاپـی دارد .بـه این ترتیب ،ایـن یک موقعیت
جغرافیایـی را توصیـف منـی کنـد ،بلکـه دشـمن روحانـی قـوم خـدا را توصیف می کنـد .عالوه
برایـن ،بایـد توجـه داشـت که پادشـاه شمال نشـان دهنـد ٔه خدایی جعلـی و بدلـی از خداوند
حقیقـی اسـت کـه درکتـاب مقـدس بطـور منادیـن او را نشـان مـی دهـد که بـر قلـه کوهی در
شمال جلـوس خواهد کـرد (اشـعیا .)۱۳ :۱۴
پادشـاه جنـوب :ایـن نـام در ابتدا برای سلسـله بطلیموس در مرص ،جنـوب رسزمین مقدس،
مطـرح مـی شـود .امـا هامنطـور کـه نبـوت برمال می شـود ،این یـک اهمیـت الهیاتـی پیدا می
کنـد ،و توسـط برخـی از محققـان ،در ارتبـاط بـا رشک اسـت .هامنطـور کـه اِلن جـی وایت ،در
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مـورد آن بـا ارجـاع بـه مصر در مکاشـفه بـاب  ۸ :۱۱میگوید «:ایـن الحاد و بـی خدائی گرائی
اسـت » مجادله بـزرگ ،صفحه .۲۶۹
کـوه مقـدس بـا شـکوه :در عهـد عتیق این بیـان کننده صیهـون ،پایتخت و قلـب ارسائیل و
از لحـاظ جغرافیایـی واقـع در رسزمیـن موعـود اسـت .پس از مرگ عیسـی بـرروی صلیب ،قوم
خـدا دیگـر محـدود بـه خطـوط و مرزهـای نـژادی و جغرافیایی نیسـتند .بنابراین ،کـوه مقدس
بایـد یـک منـاد مشـخص کننـده قوم خدا باشـد کـه در رسارس جهـان پخش خواهند شـد.
بنابراین ،ما شاید بتوانیم رویدادهای شبیه به آن را اینطور تفسیر کنیم:
( )۱پادشـاه جنـوب بـه پادشـاه شمال حملـه می کنـد :انقالب فرانسـه تالش کرد تـا دین را
ریشـه کن کند و سیسـتم پاپی را از میان بردارد ،اما موفق نشـد )۲( .پادشـاه شمال به پادشـاه
جنـوب حملـه مـی کند و او را شکسـت می دهـد :نربدهای مذهبی به رهبری پاپ و متحدین
او رسانجـام بـر نیروهـای مشرک غلبـه مـی کنند و با دشـمن شکسـت خـورده ائتلاف خواهند
کـرد )۳( .ادوم ،مـوآب و افـراد برجسـته و مهـم آمـون فرارخواهنـد کـرد :برخـی از کسـانی کـه
جـزو قـوم حقیقـی خـدا حسـاب نشـده انـد ،در آخریـن لحظـات بـه جمـع مقدسـین خواهند
پیوسـت )۴( .پادشـاه شمال برای حمله به کوه مقدس آماده می شـود ،اما به سـقوط خودش
مـی انجامـد :نیروهـای بـدی و رش نابـود می شـوند و پادشـاهی جـاودان خدا بنا می شـود.

چگونــه مــی توانیــم از ایــن امــر کــه در نهایــت خــدا و قــوم او پیــروز خواهنــد شــد،
احســاس راحتــی و آرامــش کنیــم؟

     جمعه     

 ۱فروردین

تفکـری فراتـر :جالب اسـت کـه مارتین لوتـر حداقل با اسـتناد بـه دانیال بـاب  ۲۹ :۱۱تا
 ،۳۹عصیـان ویرانگـر را کـه در دانیـال باب  ۳۱ :۱۱آمده اسـت ،به عنوان سیسـتم پاپ و تعالیم و
شـیوه هـای عملـی آن شناسـایی مـی کنـد .بنابراین ،ارتبـاط دانیال بـاب  ۱۱با دانیال بـا باب های
 ۷و  ،۸موجـب قـوت بخشـیدن بـه دیـدگاه و نظـر لوتر و بسـیاری دیگر از مفرسان پروتسـتان در
ایـن مـورد اسـت کـه نهاد پاپـی و تعالیم آن ،تحقق مسـلم این پیشـگویی ها در تاریخ اسـت .در
همیـن ارتبـاط اِلـن جـی وایـت میگویـد «:هیچ کلیسـایی در محـدود قلمرو حکومـت کاتولیک،
طوالنـی مـدت منـی توانـد از مداخلـه در بهرمنـدی از آزادی ضمیرش برحذر مبانـد و به حال خود
گذاشـته شـود .نـه خیلـی زود ،حکومـت پـاپ قـدرت را بدسـت میگیرد سـپس او از قـدرت خود
اسـتفاده خواهـد کـرد تـا هم ٔه کسـانی را کـه او را تائیـد نکردند ،از میـان بردارد و کلیسـاها یکی
پـس از دیگـری تسـلیم حکومت او میشـوند» نربد بـزرگ ،صفحه .۶۲
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سؤاالتی برای بحث
 .۱چگونــه مــی توانیــم نســبت بــه احساســات دیگـران حســاس باشــیم ،و در عیــن حــال
بــا آنچــه کــه کتــاب مقــدس در مــورد نقــش روم در روزهــای آخــر بــه مــا تعلیــم مــی
دهــد مصالحــه نکــرده باشــیم؟

 .۲دانیــال بــاب  ۳۳ :۱۱میگویــد « :در آن زمــان حكيمــان قــوم ،بســياری را تعليــم
خواهنــد داد ،ولــی برخــی از آنــان در آتــش انداختــه خواهنــد شــد و برخــی ديگــر بــا
شمشــير كشــته و بعضــی نيــز زندانــی و غــارت خواهنــد گرديــد » .ایــن متــن دربــاره
سرنوشــت برخــی از افـراد باایمــان خداونــد چــه میگویــد؟ متــن درمــورد آنچــه کــه برخــی
از ایــن افـراد مومــن قبــل از شــهادت خــود انجــام مــی دهنــد ،چــه میگویــد؟ امــروز ،چــه
پیامــی در اینجــا ب ـرای مــا وجــود دارد؟
 .۳دانیــال بــاب  ۳۶ :۱۱میگویــد « :پادشــاه ســوريه هــر چــه بخواهــد انجــام خواهــد
داد .او خــود را باالتــر و بزرگتــر از هــر خدايــی خواهــد دانســت و بــه خــدای خدايــان كفــر
خواهــد گفــت .او بــه ايــن كار ادامــه خواهــد داد تــا زمــان مجازاتــش فـرا رســد؛ زيـرا آنچــه
خــدا مقــدر فرمــوده اســت واقــع خواهــد شــد » .ایــن متــن چــه کســی و چــه چیــزی را بــه
یــاد شــما مــی آورد؟ (نــگاه کنیــد بــه اشــعیا  ۱۲ :۱۴تــا ۱۷؛ دوم تســالونیکیان  ۱ :۲تــا .)۴
 .۴دانیــال بــاب ۲۹ ،۲۷ :۱۱؛ و  ۳۵از عبــارت  ، lammo’edیــا « موعــد مقــرر » اســتفاده
مــی کنــد .چــه چیــزی را ایــن ،دوبــاره ،در مــورد تحــت کنتــرل بــودن تاریــخ بوســیله خــدا
را بــه مــا یــادآوری مــی کنــد؟
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