
 

   خشونت انتها دارد

      ۷ـ۱،  ۷دانیال 

در سال نخسِت بِلَشصَّر، پادشاه بابِل، دانیال در  

رؤیاهای سرش بر بسترش، خوابی دید. پس خواب را  

دانیال گفت:  2 .نوشت و خالصۀ مطلب را بیان کرد

»شبانگاه، در رؤیای خود دیدم که هان چهار باد  

آنگاه 3 .آوردندم درمیرا به تالط   آسمان، دریای بزرگ

چهار وحِش بزرگ، که هر یک با دیگری تفاوت  

نخستین، مانند شیر بود و  4 .داشت، از دریا برآمدند

نگریستم، بالهایش  بالهای عقاب داشت. آنگاه چون می

کنده شد، و او را از زمین برگرفتند و مانند انسان بر  

سپس 5 .او دادنددو پایش بر پا داشتند و دل انسان به 

رس بود. او در یک طرف بدن خود بلندتر بود، و در دهانش، در میان دندانها، سه دنده بود.  وحش دّوم را دیدم که مانند خِ 

نگ که بر پشت خود  لَ پس از آن نگریستم و هان وحشی دیگر دیدم مانند پَ 6 “!او را گفتند: ”برخیز و گوشِت بسیار بخور

پس از آن، در رؤیاهای شب، نگریستم و  7 .شت. او را چهار سر بود، و حکومت به او داده شدچهار باِل پرندگان را دا

عب بلعید و  انگیز و بسیار نیرومند بود و دندانهای بزرگِ آهنین داشت. او میاینک وحش چهارم را دیدم که هولناک و ر 

رد می چون آن  8 .وحشهای پیشین متفاوت بود و ده شاخ داشتنمود. این وحش با همۀ دمال میگَ مانده را لَ کرد و باقیخ 

کردم، شاخ کوچک دیگری از میان آنها برآمد، و سه شاخ از شاخهای نخست در برابرش از بیخ  ظه میالحِ شاخها را م  

  االیام حکمقدیم .گفتآمیز میرکنده شدند. و هان این شاخ چشمانی همچون چشمان انسان داشت و دهانی که سخنان تکب  

 .االیام جلوس فرمودو قدیم تختها برقرار شد، نگریستم،چون می»9 رانَدمی

 .و چرخهای آن آتش فروزان های آتش بودعرش او شعله .و موی سرش چون پشِم پاک جامۀ او چون برف سپید بود،

رها ک رور به  و ک رو کردند،هزاران هزار خدمتش می .آمداز پیش روی او بیرون می نهری از آتْش جاری شده،10

آمیزی که آن شاخ آنگاه به سبب آوای سخنان تکبر»11 .و دفترها گشوده گردید دیوان بر پا شد، .حضورش ایستاده بودند

 .نگریستم، آن وحش کشته شد و بدنش نابود گشته، به آتش سوزان سپرده شدگفت، به نگریستن ادامه دادم. و چون میمی

 .کومت از ایشان گرفته شد، اما طول عمر تا زمانی و تا وقتی به ایشان داده شدو اما در خصوص وحشهای دیگر، ح12

با ابرهای آسمان  دیدم که به ناگاه کسی مانند پسر انسان نگریستم،چون در رؤیاهای شب می»13 حکومت پسر انسان

تا تمامی  و جالل و پادشاهی به او داده شد،  حکومت14 .و او را به حضور وی آوردند االیام رسید،او نزد قدیم .آمدمی

 .و پادشاهی او زایل نخواهد شد زوال،حکومت او حکومتی است جاودانه و بی .قومها و ملتها و زبانها او را خدمت کنند
 

حال  راه رفتن     نی . و با استی ن  ی چندان دور یفاصله  نی کشد. ا یساعت طول م می حدود ن  تونی المقدس تا کوه ز تی از ب   ادهی راه پ 

.  دندی ناله کردند و از نفس افتاده اند تا باالخره  به هدفشان رس  ی سی شاگردان ع   لی آسان نبود. به آن دل لی آفتاب گرم اسرائ  ری در ز

را گوش فرا دهند.    ی سی خواستند با آرامش ع  یاستراحت کنند. آنها م یسنگ یپاک کردند تا  بر رو  شانی صندل ها  زآنها  شن  را ا 

گونه بود.   نی رفت، ا یم  تونی ش به کوه زبا شاگردان  یسی . هرگاه عدندی به نکته عطف رس یسی آشکار بود که با ع شانی از قبل برا

باال رفت، اکنون    نای فرمان به کوه س ۱۰ افتی در یبرا یکه موس یزمان  نندخواهد آمد.  درست ما ش ی مهم پ  یلی خ  ز  ی چ کی 

  یاکنون زمان  ای خواست بداند  آ یاست که پطرس از همان ابتدا م لی دل نی انتظار داشتند. و به هم  یسی از ع یمهم ز ی شاگردان چ

  قی از عهد عت  ۷ الی به متن دان  گری شاگردان د  و. پطرس  ابدی صلح  خود را ب   ی  رسد که خدا همهٔ دشمنان را ب ُکشد و پادشاه ی فرا م

شاره  ا وانات ی وحشتناک، که توسط ح ی  ها یاز پادشاه یاری شکل اتفاق افتاد. پس از بس نی ،به هم ا ی در آن رو را ی فکر کردند، ز

اجازه   گر،ی د ی  انسان است، اما برخالف همه انسان ها کی و پسر انسان در وسط آمد. پسر انسان  ی داده شدند، خدا به عنوان قاض

است.   یسی انسان است. آن مرد ع ک ی است، اگرچه او   می پسر انسان در ملکوت خدا سه نیورود به قدس ولقدس داشت. بنابرا

  ی اسی س ی  ها یبه پادشاه  یهمگ یطان ی ش وانات ی کرد. و ح یم  ی معرف ۷ الی پسر انسان از دان  نی اغلب خود را به عنوان هم یسی ع

با خشونت و قدرت   های نشان دهد که پادشاه خواهدی م الی دان  ی ای رؤ نی کردند. بنابرا ی حکومت م ناشاره کردند که در آن زما

  فی تعر الی ها از خدا نبودند. دان  یپادشاه نی . اخوردندی شکست م گری د ی  های پادشاه توسط شهی شدند، اما هم  یظاهر م  یوحشتناک

وحشتناک    یآمد. پس پادشاه رونی ب  ای در نی از ا ی طان ی ش یبود. و قدرت ها رنماد ش   ای آمده اند. در آن زمان در ای کرد که آنها از در

افتاد.    ی و آن اتفاق م دی گو  ی کلمه م کی کند، فقط  یرا خلق م ی زی خداوند چ ی وقت  را ی است. ز ده ی که خدا آن را  آفر ست ی ن  یزی چ

. در آن زمان پطرس و شاگردان  زندی م بی آس و کشتندیکردند، م ی ضد خداست که جنگ م ندی نه.  آنها فرآ ال ی در دان  وانات ی اما ح

شکل فکر   نی به هم زی مدرن ن  یبه امپراتور توان  یکرد. اما م ی حکومت م یروم فکر کردند که با ظلم وحشتناک ی به امپراتور

پس از   و به وجود آمد  یشورو   ری اتحاد جماه یتمام  جهان را به وحشت انداخت. پس از آن امپراتور ی  ناز  می رژ ش ی پ  یکرد. چند

 نی . و در عمی کن  ی صحبت م  یقدرت جهان  نی دتری به عنوان جد نی کشور بود. در حال حاضر ما در مورد چ نی تر یقو  کای آن آمر



  نی و ظلم در اوکرا یزی وحشتناک، خونر   ی  ران ی . ومی ری گ یقرار م  دی جد عی حال بارها و بارها در برابر بحران ها، جنگ ها و فجا

کند: آنها از   یم ی ساده ا  یر ی گ جهی نت  الی بروند. دان  دی و با ندی ای ب  دی ها با ی امپراتور نی است. همه ا اری بس ی از نمونه ها یکی تنها 

فقط    تی . در نهادی خواهد رس انی خداوند همهٔ آنها را نابود خواهد کرد. و قدرت آنها به پا تی بروند. در نها دی با نی و بنابرا دستن ی خدا ن 

است که    یسی ع نی پسر انسان است. هم ،ی  خواهد ماند. و درست در وسط آن پادشاه  یباق او ی  خواهد ماند. فقط پادشاه ی خدا باق

جهان  است. او انسان است. اما او   خی تار دی کل یسی افتد. ع یما اتفاق م ی  ای است که در دن  ییزهای همه چ دی کل یسی در وسط است. ع

به او اجازه داده شد که کالم خدا را اعالم کند.   ت ی که در نها ست ی ن  ینب  ای انجام دهد. او مانند اشع گری از افراد د شتری تواند ب  یم

قضاوت خداوند است. او درست در وسط است. و در   یکالم خدا را موعظه کند. بلکه او خود سنگ بنا  دی ن نه تنها باپسر انسا

که   ی. هنگامندی آ یبا هم م یسی . انسان و خدا در عندی آ ی پسر انسان گرد هم م نی ماند. انسان و خدا در ا ی م یحال انسان  نی ع

. آنها واقعا مشتاقانه منتظر آن  دندی زمان رس نی به هم قا  ی فکر کردند که دق  دی کوه بود، شاگردان شا ی با شاگردان خود بر رو یسی ع

  نجای ا چه  ی : برادندی ظاهر شدند از آنها پرس  یسی را قبول نکرد. و فرشتگان که پس از صعود ع دهی آن عق  یسی زمان بودند! اما ع

متفاوت  از نظر شاگردان بود. در   ندهی .  آدی خواهد رس یچه زمان  ی داور نی آخر نی حدس بزند که ا  تواندی نم کسچی . هد؟ی منتظر

بودن به چه معناست. و    یحی دانستند مس یآنها نم نی نکرده بودند. بنابرا افت ی شاگردان روح القدس را در ری آن زمان پطرس و سا

در دست   یست ی به کجا بود؟او با یسی داشت. و سفر ع تونی تا کوه ز قهی دق ۳۰از   ی تر یطوالن  ار ی راه بس او ساکت شد.  زی ن  یسی ع

مدت   یاو را برا  رای باالخره خواست به پدرش برگردد، ز یسی دختر گفت: »ع کی گروه کالس  ک ی ..... در ندی راست پدر بنش

  یبه کارها  ی . به خصوص وقت کرد  یاستراحت  م نی زم یو همه استرس  ر نی از ا یست ی است. باالخره او با دهی ند یطوالن 

  نجای وجود نداشت. و او واقعا  ا  نی زم یرو  نجا ی ا یسی ع یبرا  ییکرد. واقعا  جا ی انجام دادند فکر م یسی که مردم با ع یوحشتناک

رفته است. بلکه   یسی که ع ست ی معنا ن  نی به ا یسی صعود ع اما آرامش نداشت و حتما  از بودن دوبارهٔ با پدرش خوشحال بود. 

عده داد: » ا کتری نزد یلی خ ی سی ع برعکس است. عصر با شما   نی ا انی من هر روزه تا پا نک ی به ما است.او به شاگردان خود و 

ما را ترک کند تا دوباره با پدرش باشد. نه، خود خدا حاال   یس ی که ع ستی ن   یمعن  نی به ا یسی هنگام صعود ع در نی هستم!«. بنابرا

  یسی روح القدس، ع قی شود. از طر  یو با ما ساکن م شودی انسانها نازل م ماروح القدس نزد   قی . خود خدا از طرست ی دور ن 

خواهد بود. او   زی خواهد بود، بلکه در خانهٔ ما ن   می از مردم در اورشل ی با برخ .او نه تنهاشودیم  کتری از قبل به ما نزد شتری ب  اری بس

که ما   ستی بدان معنا ن   نی حال ا  نی . و با ادی ای خانهٔ من ب  وخواهد به خانهٔ شما   یم نی برود. او همچن  ای دن  ی  خواهد به همه جا یم

  یزهای مجبور بودند چ یسی شاگردان ع یاتفاق افتاد. حت  انی حی مس ی برا دی د ل ی که دان  یوحشتناک  ات  ی . جنامی ندار یمشکل گری د

  ی سی ع یاست. حت  نی چن  زی ن  یسی شاگردان ع ه ی است، عل یسی ع ه ی خود تجربه کنند. همانطور که جهان عل یرا در زندگ یوحشتناک

غالب خواهد   نی بهتر و بهتر خواهد شد بلکه برعکس.قرار است وحشتناک تر باشد.و ش ر بر زم شهی که جهان ، هم دی گو یهم نم

به شاگردانش وعده   یسی بود. ع می قدرت ها درمانده نخواه  نی در برابر ا انی حی که ما مس دی گو  ی به ما م یسی حال ع نی شد. و با ا

 . می باش نجای و به ما اجازه داده شده در ا می دار مانی ست که ما اا  لی دل نی گرفت.« به هم دی خواه  روی القدس ن : »شما از روح دهدیم

بود که در سراسر جهان رفت و به همهٔ مردم از   یقدرت  نی ،روح القدس بر شاگردان نازل شد. و ا  ی سی روز پس از صعود ع ۱۰

از   شی ود که موعظه کنند ب که آنها مجاز ب  یامی رفتند. پ  می به اورشل  یسی ساعت پس از صعود ع می . شاگردان ن د ی رس یهر فرهنگ

  قهی دق ۹۰ماهواره به  کی کمتر...  یها معموال  چند دهه عمر  دارند...گاه یاالن در حال گسترش است.  پادشاه نی سال هم ۲۰۰۰

رود و   ینم نی خداوند هستند. قدرت او جاودانه است و هرگز از ب  می در دستان حک  یبچرخد. و همگ  نی احتیاج دارد تا  به دور زم

 آمین   ندارد. یان ی او پا یپادشاه


