  درس سیزدهم  

از خاک تا به ستارگان

 ۸ – ۲فروردین

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :دانیـال ۱۲؛ رومیـان ۳۴ :۸؛ لوقـا ۲۰ :۱۰؛ رومیـان ۱۸ :۸؛ عربانیان :۲
۱۵ ،۱۴؛ یوحنـا ۲۹ :۱۴؛ مکاشـفه .۳ :۱۱
آیـه حفظـی « :حکیمان هامننـد آفتـاب خواهنـد درخشـید و کسـانیکه مـردم را بـه راه
راسـت هدایـت کردهانـد ،همچـون سـتارگان تـا ابـد تابنـاک میشـوند » (دانیـال .)۳ :۱۲

کتـاب دانیـال بـا حملـه نبوکدنصر بـه یهودیـان و به اسـارت بردن آنـان به بابـل رشوع می
شـود؛ در عـوض بـا ایـن نتیجـه گیـری کـه میکائیـل بـرای نجات قـوم خدا از اسـارت بابـلِ زمان
آخـر قیـام خواهـد کـرد بـه پایـان میرسـد .یعنـی ،هامنطـور کـه از طریـق دانیـال نشـان داده
شـده در پایـان زمـان ،در پایـان همـه چیـز ،همـ ٔه امـور به نفـع و خیریت قـوم او خواهـد بود.
هامنطـور کـه دیدیـم ،دانیـال و همراهانش در ایمان به خدا وفاودار باقـی ماندند و در میان
همـ ٔه آزمایشـات الهـی و چالشـهای دوران تبعیـد ،حکمـت و فرزانگـی بـی نظیری از خود نشـان
دادنـد .بدیـن ترتیـب ،در هنـگام مواجهه با آزمایشـات سـخت و غـم واندوه ،مردم زمـان آخر نیز
بـه خـدا وفـاودار خواهنـد مانـد ،بـه ویـژه در طـول « چنـان دوران سـختی پیـش میآیـد کـه در
تاریـخ بشر سـابقه نداشـته اسـت ،ا ّمـا هرکسـی از قـوم تو کـه نامش در کتاب خدا نوشـته شـده
باشـد ،نجـات مییابـد »(دانیال  .)۱ :۱۲آنهـا مانند دانیال و یارانش در بابـل ،حکمت و درک خود
را نشـان خواهنـد داد .حکمـت آنهـا تنهـا بـه عنـوان یـک فضیلـت شـخصی در زندگی آنهـا بکار
نخواهـد رفـت ،بلکـه تعهـد و وفـاداری آنهـا به عنـوان نتیجه فرزانگی و حکمتشـان باعث سـوق
دیگـران بـه سـوی عدالـت می شـود .برخی به مرگ طبیعـی خواهند ُمرد و برخی کشـته خواهند
شـد و بدیـن ترتیـب بـه خـاک برمی گردند ،امـا دوباره زنده شـده و ابدی خواهند شـد .هامنطور
کـه متن کتـاب مقـدس میگویـد « :بسـياری از آنانیکـه ُمردهانـد ،زنـده میشـوند .بعضـی برای
حیـات جاودانـی و برخـی بـرای خجالت و رسـوایی ابدی » (دانیـال .)۲ :۱۲
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای درس روز سبت  ۹فروردین –  March 28آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۳فروردین

رسور ما ،میکائیل


دانیـال بـاب  ۱ :۱۲را بخوانی�د .چهـ کسـی ایـن دوره از تاریـخ را در پایـان زمـان تغییـر مـی
دهـد؟ چگونـه رومیـان بـاب  ۳۴ :۸و عربانیـان  ۷ :۲۵بـه مـا کمـک مـی کننـد تـا معنـای ایـن
متن را درک کنیـم؟

هر فصل از کتاب دانیال تاکنون با اشاره به حاکم ملتی بت پرست آغاز می شود .دانیال
باب  ۱۲نیز با رشح حال یک حاکم رشوع می شود ،اما برخالف باب های دیگر ،حاکم یک رسدار
الهی است که قیام می کند تا قوم خدا را از دست دشمنان آنان نجات دهد.
هامنطـور کـه از مطالعـه خـود در بـاب  ۱۰کتـاب دانیـال فهمیدیم ،میکائیل همان موجود
قدرمتنـد آسمانی اسـت کـه در کنـار رود دجلـه بـه دانیـال ظاهـر شـد .در آنجـا او بـه عنـوان
مناینـده آسمانی مـردم خـدا حضـور خواهد داشـت .همچنیـن از او در جاهای دیگـر در کتاب
دانیـال بـه عنـوان پرس انسـان (دانیال  ،)۷رسدار لشـگر (دانیال  ،)۸و مسـیح رئیـس (دانیال ،)۹
نـام بـرده مـی شـود .بنابرایـن ،میکائیـل « کسـی کـه شـبیه خداسـت » نام چه کسـی اسـت؟ -
پـس نبایـد کسـی جز خود عیسـی مسـیح باشـد.
ایـن مهـم اسـت کـه به زمان شـفاعت مسـیح توجـه داشـت .براسـاس دانیال بـاب « ،۱ :۱۲
در آن زمـان » اتفـاق مـی افتـد .ایـن عبـارت بـه زمانـی کـه در دانیـال بـاب  ۴۰ :۱۱تـا  ۴۵ذکر
شـده ،اشـاره می کند .ای دوره زمانی اسـت که از سـقوط سیسـتم پاپی در سـال  ۱۷۹۸تا قیام
مسـیح از مـردگان ادامـه مییابد (دانیـال .)۲ :۱۲
دو جنبـه مهـم از کار میکائیـل را میتوان از فعل « ایسـتاده اسـت » بـرای توصیف عملکرد
او اسـتنباط کرد .اول ،فعل « ایسـتادن » نشـان دهنده ظهور پادشـاهان برای کشـور گشـایی و
فرمانروایـی اسـت .همچنیـن فعـل در درجـه اول داللت به یـک مفهوم نظامی دارد .این نشـان
مـی دهـد کـه میکائیـل بـه عنـوان یـک رهبر نظامـی ،کسـی کـه از مـردم خـود محافظـت می
کن�د ،عم�ل خواه�د ک�رد و آنه�ا را ب�ه ش�یوه ای وی�ژه در آخرین ج�دال بزرگ رهبری می کند.
دوم ،همچنیـن فعـل « ایسـتادن » بـه نظـم در داوری اشـاره دارد .میکائیـل « مـی ایسـتد
» تـا بـه عنـوان یـک وکیـل مدافـع در دادگاه آسمانی عمـل کنـد .به عنـوان پرس انسـان ،او در
حضـور وجـود ازلـی قـرار میگیـرد تـا بـه منایندگـی از جانـب مـردم خـدا در طـول تحقیقـات
داوری (دانیـال  ۹ :۷تـا  )۱۴وارد عمـل شـود .بنابرایـن ،میکائیـل از میـان مـردگان قیـام خواهـد
کـرد و هـر دو جنبـه نظامـی و داوری کار خـود را نشـان خواهد داد .به عبـارت دیگر ،او مجهز
بـه قدرت شکسـت دشـمنان خداسـت و بـا وکاللت از طرف قـوم خدا در محکمـه الهی حضور
خواهد داشـت.
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فکــر کنیــد ،ایــن بــه چــه معنــا اســت کــه بدانیــد میکائیــل از جانــب مــا ،حتــی در
حــال حاضــر ،ایســتاده اســت .چــه امیــدواری بایــد بــه شــمای گناهــکار بدهــد؟

     دوشنبه     

 ۴فروردین

نوشته شده در کتاب
دانیـال  ۱ :۱۲دربـار ٔه کسـانی کـه « نامشـان در کتـاب نوشـته شـده » چه میگویـد؟ و این به
چه معناسـت؟

همچنیـن ،زمـان شـفاعت و مداخلـه میکائیـل به عنوان دوران بسـیار سـخت که مشـابه آن
تـا بحـال دیـده نشـده ،توصیف شـده اسـت .ایـن همزمان با وقتی اسـت کـه روح خـدا از نوع
شر متمـرد خـارج خواهـد شـد .سـپس هفـت بلای آخـر بـه عنـوان بیـان کننـده خشـم خـدا
ب ِ
نسـبت بـه ملـل بابـل زمـان آخـر فـرو خواهنـد آمـد (مکاشـفه ۱۶؛ مکاشـفه  ۲۰ :۱۸تـا  )۲۴و
قدرتهـای تاریکـی در جهـان رهـا خواهنـد شـد .اِلـن جی وایـت در مـورد این زمان می نویسـد:
« سـپس شـیطان سـاکنان زمیـن را در یـک مصیبـت نهایی بـزرگ ،درگیر خواهد کـرد .هامنطور
کـه فرشـتگان خـدا مشـغول متوقـف کـردن بادهـای خشـمگین و ویرانگـر هـوای نفس انسـان
هسـتند ،همـه عوامـل نـزاع بـه حـال خـود رهـا خواهند شـد .متـام جهـان درگیـر ویرانـی های
وحشـتناکرت از آنچـه در اورشـلیم باسـتان رخ داد ،مـی شـوند » نبرد بـزرگ ،صفحـه .۶۱۴
امـا قـوم خداونـد در طـی ایـن دوران سـخت نجـات خواهنـد یافـت ،چراکـه در تحقیقـات
بـرای داوری آنـان در محکمـه الهـی ،مسـیح ،کاهـن اعظـم آسمانی بـی گناهـی آنـان را اثبات
منـوده و نـام آنهـا در کتـاب خداونـد نوشـته شـده اسـت.
بـه منظـور درک مفهـوم این کتاب ،باید در نظر داشـته باشـیم که کتاب مقـدس به دو نوع
دفرتآسمانی اشـاره می کند .یکی ،شـامل اسـامی کسـانی اسـت که متعلق به پروردگار هسـتند
و گاهـی بـه عنـوان دفرت حیات نام آن مطرح شـده اسـت (خـروج ۳۲ :۳۲؛ لوقـا ۲۰ :۱۰؛ مزامیر
۲۸ :۶۹؛ فیلیپیان ۳ :۴؛ مکاشـفه .)۸ :۱۷
علاوه بـر دفتر حیـات ،کالم خداونـد بـه دفرتهایـی که سـوابق اعمال بشر در آن ثبت می
شـود( ،مزامیـر ۸ :۵۶؛ مالکـی ۱۶ :۳؛ اشـعیا  )۶ :۶۵اشـاره مـی کنـد .اینها دفرتهایی هسـتند که
در محکمـه الهـی بـرای تعییـن میـزان تعهد و وفـاداری هر فرد نسـبت به خدا بـکار گرفته می
شـوند .اینها سـوابق ثبت شـده آسمانی هسـتند « ،بانکهای اطالعاتی » که شـامل اسـامی و
اعمال هـر انسـانی مـی باشـند .برخـی از افـراد از عقیده نوشـته شـدن نـام و بویژه اعاملشـان
کـه در بهشـت نوشـته مـی شـود ،روی درهم می کشـند و خوشـحال نیسـتند .اما زمانـی که ما
زندگـی خـود را بـه مسـیح تسـلیم میکنیـم ،نـام مـا در دفرت حیات حـک می شـود ،و اعامل بد
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مـا از روی آن بـرای داوری شـدن پـاک مـی شـود .ایـن ثبت و بایگانی آسمانی ،شـواهد قضایی
را بـرای همـه عـامل فراهـم مـی کند تا نشـان دهد مـا متعلق به مسـیح هسـتیم و بنابراین حق
مـا اسـت کـه در دوران سـخت زمـان آخر بوسـیله او محافظت و حامیت شـویم.

چ ـرا فقــط عدالــت مســیح مــی توانــد مــا را عــادل ســازد ،و بــه مــا اعتبــار بخشــد،
آیــا « نوشــته شــدن در دفتــر حیــات » تنهــا امیــدی اســت کــه مــی توانیــم داشــته
باشــیم؟ پاســخ خــود را در کالس روز ســبت مطــرح کنیــد.

     سه شنبه     

 ۵فروردین

رستاخیز


دانیـال بـاب  ۳ ،۲ :۱۲را بخوانیـد .او در اینجـا در مـورد چـه رویـدادی صحبـت میکنـد ،و چرا
بـا توجـه بـه آنچـه درمـورد مـرگ مـی فهمیم ،ایـن واقعـه برای ما بسـیار مهم اسـت؟

کتـاب دانیـال احتماالً روشـنترین مرجـع در عهـد عتیـق بـرای رسـتاخیز مـی باشـند و
همینطـور کـه در ایـن عبـارات و نقـل قـول تامل میکنیـم ،می توانیـم حقایق بسـیار مهمی را
بیاموزیـم .اول ،هامنطـور که تشـبیه «خواب » نشـان دهنده این اسـت که هیـچ روح جاودانی
در بدن انسـان سـاکن نیسـت .انسـان در جسـم ،ذهن ،و روح یکی اسـت ،در هنگام مرگ ،از
حیـات خود دسـت می کشـد و تا رسـتاخیز و قیـام از مرگ در ضمیر خود خواهـد آرامید .دوم،
متن بـه رسـتاخیزی کـه خواهـد آمـد به عنـوان برگشـت و توبـه از آنچه کـه نتیجه گناه اسـت،
اشـاره مـی کنـد .در واقـع ،عبارتـی کـه بـه عنـوان « خاک زمیـن » ترجمه شـده در زبـان اصلی
کتـاب دانیـال  « ۲ :۱۲زمیـن خاکـی » ترجمـه شـده اسـت .ادامـه غیـر معمـول کلمه اشـاره به
کتـاب پیدایـش بـاب  ۱۹ :۳دارد ،تنهـا جـای دیگـری از کتـاب مقدس کـه کلمه « زمیـن » مقدم
بـر کلمـه « خـاک » آمـده اسـت .این بدان معناسـت که حکم مرگ آدم سـقوط کـرده در گناه،
نقـض خواهـد شـد و مـرگ دیگـر در جهـان نخواهد بـود هامنطور کـه پولس میگویـد « :مرگ
در ظفـر بلعیـده خواهد شـد »( اول قرنتیـان .)۵۴ :۱۵
رومیان باب  ۱۸ :۸و عربانیان  ۱۵ ،۱۴ :۲را بخوانید .به چه دلیلی نباید از مرگ هراسان باشیم؟

مـرگ همـه چیـز را از بیـن مـی بـرد و بـه آن پایـان مـی بخشـد .امـا این وعـده به مـا داده
شـده کـه مـرگ کالم آخـر بـرای ایامنـداران وفـادار نیسـت .مـرگ یـک دشـمن مغلـوب شـده
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اسـت .هنگامـی کـه مسـیح زنجیرهـای مـرگ را درهـم شکسـت و از میـان مـردگان و قبر قیام
ِ
واقعیت مـرگ موقتی
کـرد ،رضبـه مهلکـی بـر مـرگ وارد سـاخت .اکنون ما مـی توانیم مـاورای
را ببینیـم و بـه واقعیـت نهایـی زندگـی نـگاه کنیـم کـه از طریـق مسـیح دریافـت میکنیـم .از
آنجائـی کـه میکائیـل « ایسـتاده و زنـده اسـت » (دانیـال  ،)۱ :۱۲کسـانی کـه متعلـق بـه او
هسـتند نیـز بـا او خواهنـد ایسـتاد .آنها از « خـاک زمین » قیـام خواهند کرد تا مانند سـتارگان
برای همیشـه بدرخشـند.

در میــان دردهــا و کشــمکش هــای زندگــی ،چگونــه مــی توانیــم بــه واســطه وعــد ٔه
رســتاخیز در آخــر زمــان ،امیــد و آرامــش داشــته باشــیم؟ چـرا ،در واقــع ،هیــچ چیــز
دیگــری در ایــن دنیــا ارزش و اهمیــت نــدارد؟

     چهارشنبه     

 ۶فروردین

کتاب مهر و موم شده


دانیال باب  ۴ :۱۲و یوحنا  ۲۹ :۱۴را بخوانید .چرا باید کتاب دانیال تا زمان آخر بسته مباند؟

در پایان آخرین بخش مهم و اصلی کتاب ( ،)۴ :۱۲ ،۱ :۱۰به نبی فرمان میرسد که
پیشگویی ها را در دل خود مخفی نگه دارد و کتاب را تا آخر زمان مهر و موم کند و هامن
فرشته میگوید « بسیاری برسعت تردد خواهند منود و علم افزوده خواهد گردید » (دانیال :۱۲
 .)۴اگرچه برخی از شاگردان دانیال این کلامت را به عنوان پیش بینی پیرشفت علم قبول دارند،
همچنین می تواند به معنای این باشد که به نظر میرسد ،منت با ذکر « این سو و آن سو »
اشاره به جستجوی خود کتاب دانیال دارد .در حقیقت هنگامی که ما به تاریخ نگاه میکنیم،
متوجه می شویم که کتاب دانیال قرنها به عنوان یک قطعه ادبی مبهم باقی ماند .شاید در
برخی جاها شناخته شده و مورد مطالعه قرار گرفته باشد ،اما برخی از تعالیم اصلی و نبوتهای
آن ارسارآمیز باقی مانده است .به عنوان مثال ،پیامهای نبوی مربوط به پاکسازی جایگاه مقدس
آسامنی ،داوری ،هویت و اقدامات شاخ کوچک ،همراه با دوره زمانی مربوط به این پیشگویی
ها ،در ارسار مانده و تا آشکار شدن آنها خیلی مانده است.
امـا از دوران اصالحـات پروتسـتان بـه بعـد ،مـردم بیشتر و بیشتر مطالعـه کتـاب دانیال را
رشوع کردهانـد .بـا اینحـال ،تنهـا در زمـان آخـر ،کتـاب دانیـال کاملاً رمزگشـایی خواهد شـد و
مطالـب آن بطـور کامـل روشـن مـی شـود .هامنطـور کـه اِلـن جـی وایـت میگویـد « :از سـال
 ۱۷۹۸کتـاب دانیـال گشـوده شـده اسـت وعلـم و آگاهـی از نبوت هـا افزایش یافته و بسـیاری
از افـراد اعلام کردهانـد کـه زمان داوری نزدیک اسـت » (مجادله بزرگ ،صفحـه  .)۳۵۶در پایان
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قـرن هجدهـم و بـا رشوع قـرن نوزدهم ،عالقه تازه ای به نبوتهای دانیال و مکاشـفه در جاهای
مختلـف در رسارس جهـان پدیـدار شـد .مطالعـه ایـن پیشـگویی هـا بـه ایـن بـاور گسترده در
جهـان منجـر شـد که ظهور مسـیح نزدیک اسـت .تعداد زیـادی از مفسران در انگلیس ،جوزف
ولـف در خاورمیانـه ،امانوئـل الکانـزا در امریـکای جنوبـی و ویلیـام میلر در ایـاالت متحده ،به
همـراه تعـدادی دیگـر از دانشـجویان مطالعـات نبوتهـا اعالم کردهانـد که ظهور دوباره مسـیح
براسـاس مطالعـات آنـان نزدیـک اسـت .امروزه ،ایـن عقیده به نیـروی محرک برای جنبشـی در
رسارس جهان مبدل شـده اسـت.

بــه ایــن امتیــاز بزرگــی کــه امــروز داریــم ،بیندیشــید ،مــا قــادر هســتیم بــه تاریــخ
گذشــته نــگاه کنیــم و ببینیــم کــه چگونــه ایــن پیشــگوییهای تاریخــی یکــی پــس از
دیگــری تحقــق یافتــه انــد .چگونــه ایــن مســئله بایــد بــه مــا کمــک کنــد تــا بــه همــه
وعــده هــای خــدا اعتمــاد کنیــم؟

     پنجشنبه     

 ۷فروردین

زمان انتظار


دانیال باب  ۵ :۱۲تا  ۱۳را بخوانید .چگونه این کتاب نتیجه گیری می کند؟

قابـل توجـه اسـت کـه صحنـه نهایـی در« رودخانـه » یـا « دجلـه » محـل آخریـن رویـای
بـزرگ دانیـال اتفـاق مـی افتـد (دانیـال  .)۴ :۱۰بهرحـال ،کلمـه بـکار بـرده شـده در اینجـا یک
کلمـه عبری متـداول بـرای « رود » نیسـت ،بلکـه اصطالح  ’yeیـا ،معموال مشـخصه « رود نیل
» اسـت .ایـن مـا را بـه یـاد خـروج قـوم یهـود از مصر مـی اندازد و نشـان مـی دهد کـه دقیقاً
هامنطـور کـه خداونـد قـوم ارسائیـل را از مصر بازپـس گرفت و نجـات داد ،او قوم خـود را در
زمـان آخـر نیـز نجات خواهـد داد.
سـه جـدول زمانـی نبـوی داده شـده اسـت .اول ،یـک زمـان ،زمـان دیگـر و نصـف زمان »،
 ایـن سـوال را پاسـخ مـی دهـد –چقـدر طـول خواهـد کشـید تـا ایـن وقایـع عجیب بـه پایانبرسـد؟ (دانیـال  « .)۶ :۱۲امـور شـگفت انگیـز » اشـاره بـه مـواردی دارد کـه در نبـوت دانیـال
بـاب  ۱۱بـه تصویـر کشـیده شـده اسـت ،که به تفضیـل و با جزئیـات در دانیـال  ۸ ،۷آمده اند.
مخصوصـاً ،ایـن دوره زمانـی در دانیال  ۲۵ :۷و بعدا ً در مکاشـفه  ۳ :۱۱و  ۶ :۱۲و مکاشـفه :۱۳
 ۵ذکـر شـده اسـت .همچنیـن مطابـق اسـت با  ۱۲۶۰سـال برتـری پاپ ،کـه از سـال  ۱۷۹۸قبل
از میلاد تـا سـال  ۵۳۸بعـد از میلاد طـول مـی کشـد .و دانیـال  ۳۲ :۱۱تـا  ۳۵بـه همان آزار و
اذیـت بـدون ذکـر مـدت زمان آن اشـاره مـی کند.
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دو دوره زمانـی دیگـر ۱۲۹۰ ،و  ۱۳۳۵روز ،بـه ایـن سـوال که « پایان کار چـه زمانی خواهد
بـود » جـواب مـی دهنـد – کـه جـواب توسـط خـود دانیال به مـردی که لبـاس کتانی پوشـیده
بـود ،داده مـی شـود .و هـر دو دوره بـا حذف « قربانی هـای روزانه » و قـرار دادن « عصیانی
ویرانگـر » آغـاز مـی شـوند .مـا از درس دانیـال بـاب  ۸آموختیـم کـه « روزانـه » ارجـاع بـه
شـناخت مـداوم و مسـتمر مسـیح بـا یک سیسـتم عبـادی جعلی جایگزیـن می شـود .بنابراین،
ایـن دوره نبـوی بایـد در سـال  ۵۰۸بعـد از میلاد هنگامیکـه کالویـس ،پادشـاه فرانسـوی ،بـه
ایمان کاتولیکـی تغییـر آئیـن داد ،آغـاز شـده باشـد .ایـن رویـداد مهـم ،راه را بـرای اتحـاد بین
کلیسـا و حکومـت همـوار کـرد ،کـه در طـول قـرون وسـطی شـکل گرفـت .از اینرو۱۲۹۰ ،
روز در سـال  ۱۷۹۸پایـان میگیـرد ،زمانـی کـه پـاپ تحـت اقتـدار امپراتـوری ناپلئـون فرانسـه
دسـتگیر می شـود .و  ۱۳۳۵روز ،آخرین نبوت ذکر شـده در کتاب دانیال در سـال  ۱۸۴۳پایان
میگیـرد .ایـن زمـان جنبـش میلـری و مطالعه مجـدد (بازنگری) نبـوت های کتـاب مقدس بود.
ایـن زمـان انتظـار و امیـد بـه دومیـن بازگشـت قریـب الوقوع مسـیح بود.

مــا از طریــق دانیــال ،دو چیــز را مــی بینیــم :قــوم خداونــد مــورد آزار و اذیــت قـرار
مــی گیرنــد ،و قــوم خداونــد در نهایــت حمایــت ق ـرار گرفتــه و بــی گناهــی آنــان
اثبــات گشــته و نجــات مییابنــد .چگونــه ایــن واقعیــت مــی توانــد بــه مــا کمــک
کنــد کــه صــرف نظــر از آزمایشــات در زندگــی ،در ایمــان بــه خــدا وفــاودار بمانیــم؟

     جمعه     

 ۸فروردین

تفکـری فراتـر :پیشـگویی ها ،سلسـله وقایـع متفاوتی را نشـان می دهند کـه منجر به
آغـاز داوری خـدا مـی شـوند .ایـن به ویـژه در مورد کتاب دانیال صادق اسـت .امـا در مورد آن
بخـش از نبـوت دانیـال کـه مربوط به روزهای گذشـته بودنـد ،او موظف بود کـه آن را تا پایان
زمـانُ ،مهرومـوم کنـد و چیـزی از آن بـر زبـان نیـاورد .بعـد بـه مـن گفت« :ا ّمـا تـو ای دانیال،
ایـن پیشـگویی را در دلـت مخفـی نگـهدار و کتـاب را ُمهـر کـن تا آخر زمان فرا رسـد .بسـیاری
از مـردم بیهـوده تلاش میکننـد تـا بفهمند که چـه حوادثـی رخ خواهد داد» (دانیـال .)۴ :۱۲
پولـس رسـول بـه کلیسـا هشـدار مـی دهـد کـه در پـی آمـدن مسـیح در روز او نباشـند .او
میگویـد « :نگذاریـد هیچکـس بـه هیچ عنوانی شما را فریـب دهد ،زیـرا آن روز نخواهد آمد،
مگـر اینکـه اول شـورش عظیمـی علیـه خـدا روی دهـد و مظهـر رشارت،یعنی آن مـردی كه از
ابتـدا مقـ ّرر بـود بـه جهنم بـرود ،ظهور كنـد » (دوم تسـالونیکیان  .)۳ :۲تا بعـد از ارتداد بزرگ
و دوران طوالنـی سـلطنت « مـرد گنـاه » ،منـی توانیم در انتظـار ظهور پروردگار خود باشـیم« .
مـرد گنـاه » ،کـه « ِس بـی عدالتـی » هـم نامیده می شـود « ،پرس هالکـت و آن رشور » بیانگر
پـاپ اسـت ،و هامنطـور کـه در نبـوت پیـش بینـی شـده پـاپ برتـری و حکومـت خـود را برای
 ۱۲۶۰سـال حفـظ مـی کنـد .ایـن دوران در سـال  ۱۷۹۸بـه پایان میرسـد .آمدن دوباره مسـیح
130

منـی توانـد قبـل از آن زمـان اتفـاق بیفتد .پولس بـا احتیاط ،متام سـالهای مسـیحی را تا ۱۷۹۸
را در نظـر میگیـرد .ایـن بخشـی از زمـان یـا دوره ای اسـت که پیـام آمدن دوباره مسـیح اعالم
مـی شـود » .اِلـن جی وایت ،نبرد بـزرگ ،صفحه .۳۵۶

سؤاالتی برای بحث

 .۱بــا توجــه بــه مقــرر و معیــن بــودن تاریــخ وقایــع بعــدی زمــان آخــر ،مــا بــا چــه
خطراتــی روبــرو هســتیم؟ زمانــی کــه ایــن وقایــع پیــش بینــی شــده بــه حقیقــت نمــی
پیوندنــد ،چــه اتفاقاتــی ب ـرای ایمــان بســیاری مــی افتــد؟ چــه اصــول مهمــی در ســخنان
مســیح در یوحنــا ۲۹ :۱۴وجــود دارد کــه مــی توانــد بــه مــا کمــک کنــد تــا درک کنیــم کــه
چگونــه از نبــوت ب ـرای ارتقــا ایمــان خودمــان بهــره ببریــم و از بــاور و افتــادن در دام
نبــوت هــای دروغیــن بــر حــذر باشــیم؟
 .۲چــه چیــزی در مــورد زمانــی کــه در آن زندگــی میکنیــم ،وجــود دارد ،بــا در نظــر
گرفتــن ارتباطــات لحظــه ای و همچنیــن پیشــرفتهای علمــی شــگفت انگیــز کــه همیشــه
ب ـرای خیریــت مــا نیســتند ،کــه ایــن ایــده را کهمــی گویــد « زمــان آنقــدر ســخت مــی
شــود کــه هرگــز دیــده نشــده » را چیــزی غیــر قابــل ممکــن تصــور کنیــم؟
 .۳در مــورد پاســخ خــود بــه آخریــن ســوال روز دوشــنبه ،کــه چـرا انجیــل حقیقــت بــزرگ
از عدالــت مســیح ،تنهــا امیــد مــا اســت کــه « میتوانــد در ایــن کتــاب یافــت شــود »،
بحــث کنیــد .بــدون آن ،چــه امیــدی مــی توانســتیم داشــته باشــیم؟
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