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الگوهای زیستن حیاتی پیروزمند در خط حیات برای به انجام رساندن ـ نوح، دانیال، و ایوب
  اقتصاد خدا

 سوم اميپ

  همراهانش و الیدان با ،)غالبان( روزمندانیپی روز یپ کردن مشاهده
 ۶-١ اليدان: مقدس متون مطالعه

I. »کیی روشنا مثل مانیحک و  عدالت راه به رای ار یبس کهی آنان و دیدرخش خواهند اف
باد تا بود خواهند ستارگان مانند ندینمایمی رهبر   :6-1 ؛ ر.ک. فصل۳:۱۲ الیدان ـ»ابدا
 که باشند، درخشان ستاره کي ديبای محلی ساهايکل در همه .آ

 اعداد( است زنده ستاره عنوان بهی آسمان حيمس ازی ريتکث
ی کسان هاستاره ؛)٢:٢ی ر.ک. مت ؛١۶:٢٢ مکاشفه ؛١٧:٢۴
 نادرست راه از را مردم و درخشندمیی کيتار در که هستند

 .)٢٠:١ مکاشفه( گردانندیبر م درست راه به
 ساهايکلی هافرشته درخشان، ستارگان عنوان به روزمندانيپ .ب

 خدا فرشتۀ عنوان به حيمس با کهی کسان ،)آور اميپ( هستند
 اميپ عنوان به) حال زمانی (فعل حيمسی دارا و هستندی کي

 ــهستند خود، مردم به خدا توسط ،شده ارسال تازه و زنده
 .١:٣ی مالک ؛1:2ــ20. آ

دارد  وجود راه دو روزمنديپ ستاره کي به شدن ليتبدی برا .پ
 شدت برابر هفت روح توسط دوم، و مقدس، کتاب توسط اول، -
 :افتهي
 ديکنیم کوين که ميدار محکم تر زين را ءايانب کالم و« .1

 در درخشندهی چراغ مثل د،يکن ]توجه[ اهتمام آن در اگر
 شمای دلها در صبح ستاره و بشکافد روز تا کيتار مکان
 :19:1 پطرس دوم ــ»کند طلوع

 در کهی چراغ به را مقدس متون درء ايانب کالمپطرس  )آ(
 که دهدیم نشان نيا کرد؛ هيتشب درخشدیم کيتاری مکان

 انيروم( است کيتار شب در کيتاری مکان عصر نيا) ١(
 عمل و حرکتی کيتار در ايدن نيا مردم همه و ،)١٢:١٣

 در ءانبيا كالم) ٢( و ؛)١٩:۵ وحناي اول. ک.ر( کنندیم
 رای روحانی نور درخشان،ی چراغ عنوان به مقدس متون
 درخشدیم آنهای كيتار در كه رساندیم ايمانداران به
 آنها و ،)آنهای ذهن فهمی برا حروف در دانش صرفا  نه(
 بشوند و درخشان روز کي وارد تا كندیميی راهنما را
 خداوند ظهور روزِ  تا کنند، گذر شبی کيتار ازی حت

 کند. طلوع
 قلب در صبح ستاره خداوند، ظهور روز طلوع ازقبل  )ب(

 کردن توجه با کهی آنانيعنی  کند،یم طلوع ماندارانيا
یم منور و روشن مقدس، متون در ءايانب درخشان کالم به

 عنوان به که مقدس، کتاب در کالم به ما اگر شوند؛
 طلوع م،يکن توجه درخشد،یم کيتار مکان کي دری چراغ

 قبل صبح ستاره عنوان به خود قلب در را او (خداوند)
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 در امروز کهيی جا در درخششی برا او،ی واقع ظهور از
 ؛٢٨:٢ مکاشفه ــداشت ميخواه م،يهست ارتدادی کيتار

 . ٨:۴ وسئموتايت دوم ؛٢٢:١۶
 را ستاره هفت و خدا روح هفت که او ديگویم را نيا« .2

 :  1:3 مکاشفه ــ»دارد
 با ستاره هفت و هستند،ی کي ستاره هفت با روحهفت  )آ(

 .هستندی کي روح هفت
 زنده دا يشد كه سازدیم قادر را سايكل خدا روحهفت  )ب(

 كه سازدیم قادر را) سايکل( او ،ستاره هفت و باشد،
 باشد درخشان شدت به

 دانش ۀمرد حروف و است زنده افتهي شدت برابر هفتروح  )پ(
 .۶:٣ انيقرنت دومــ دشو آن نيگزيجا توانندینم هرگز

 همان آنها هستند؛ ساهايکلی هافرشته ستاره، هفت )ت(
 تيمسئول کهی کسان هستند، ساهايکل دراشخاص روحانی 

 عتيطب از ديبا آنان دارند؛ عهده بر رای سيع شهادت
 تيموقع کي در هاستاره مانند ديبا و باشندی آسمان
 . 20:1 مکاشفه رندــيبگ قراری آسمان

II.  یم مشاهده) ایعزر  و لیشائیم ا،یحنن( »همراهانش و الیدان« با خداوندی ابیباز اصل
ً  طانیشی هانقشه بری روز یپ در كه شود، ؛ ر.ک. ۱۷ ،۱۳:۲ الیدانـ بودندی كی خدا با كام

 : ۱۴:۲۲ی مت ؛۱۴:۱۷ مکاشفه
 همراهانش، و اليدان برای خودی طانيش وسوسه درنبوکدنصر  .آ

يی نامها به را هستند خدا از آنها دادیم نشان که آنها نام
-6:1 اليدانــ داد رييتغ کرد،میی کي هابت با را آنها که

7 : 
 بلطشصر به »است منی قاض خدا«ی معن به ال،يدان نام .1

 »ِبل محبوب« اي ،»ِبل شاهزاده«ی معن به افت،ي رييتغ
 . ١:۴۶ اياشعــ )بود باِبلی خدا نام »ِبل«(

 مورد« اي ،»است دهيبخش) هوه(ي اهي«ی معن به ا،يحنننام  .2
ی خدا توسط شده روشن«ی معنا به شدرک، به ،»اهي لطف
 . شد داده رييتغ ،»ديخورش

 را »باشد؟یم خداست آنچهی کس چه«ی معن به ل،يشائيم نام .3
 »باشد؟ کش  الهه مانند تواندیمی کس چه«ی عني شک،يم به
 . شد داده رييتغ

 عِبدِنغو، به ،»است کرده مدد اهي«ی معن به ا،يعزرنام .4
 . شد داده رييتغ »آتشی خدا نغو، وفادارِ  خادم«ی معن به

شدندــ  روزيپی طانيشيی غذا ميرژ بر همراهانش و اليدان .ب
 : 1 اليدان

ی فريب دادن و گمراهی برا ابتدا نبوكدنصری طانيش وسوسه .1
 بود، همراهش سه و اليدانی عني بااستعداد، جوان چهار
 ميسه با آنها تا بودند، خدا مغلوب گانديبرگز نسل از که
 . شوند نجس شد،یم ارائه هابت به كه نجس اوی غذا در شدن
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بود اين می خوردن، غذا آن از همراهانش و اليدانبرای  .2
 گونه نيبد و آورده، خود درون به را هاو بت ناپاکیکه 
 . ٢١-١٩:١٠ انيقرنت ر.ک. اولشوندــ ی کي طانيش با

 ناپاکی غذا خوردن از و همراهانش اليدانکه هنگامي .3
 را جاتيسبز آنی جا به و دنديورز امتناع نبوکدنصر
 دانش درخت آنها اصل در ،)16-8:1 اليدان( کردند انتخاب

 اتيح درخت و) 6-1:3 شيداير.ک. پ( کردند رد را بد و کين
(ر.ک.  شوندی کي خدا با آنها شد سبب که دند،يبرگز را
٩:٢، 16-17( . 

 سايکلی بنای برای سيخوردنِ عی ابيباز خداوند،ی ابيباز .4
 .٢٠:٣ ؛١٧ ،٧:٢ مکاشفه ؛17-16 ،٩ .آآــ است

توسط  و ميبخور کالمش، خوردن با رای سيع ميتوانیمما  .5
 از کهی آنان و بودن با تماس گرفتنی برا بودن مراقب
 دوم؛ 16:15 ايارمخوانندــ یم را او نام خالص قلب
 . ٢٠:١٣ امثال ؛٣٣:١۵ انيقرنت اول؛ ٢٢:٢ وسئموتايت

شدند،  روزيطان پيکور شدن توسط ش بر همراهانش ودانيال  .پ
 ميعظ تمثال (مجسمه) دنيمردم از د مانع کور شدنی که

 درونی اله خيتار عنوان به خرد کننده سنگآن  وی انسان
 : ٢ اليدانــ است یبشر خيتار

 خود، عروس با داماد کوه، و سنگ عنوان بهی جمع حيمس .1
 و )دجال( حيضدمسنهايتا  خدا، نفس با خدای جمع مرد
 ِله و نابود خود، دهان ريشمش و نفس با را اوی هاارتش
؛ ٨:٢ انيکيتسالون دوم ؛45-44 ،35-34 .آآ کردــ خواهد
 . ٢٢:٣٣ اياشع ر.ک. ؛9-4:11 شيدايپ ؛21-11:19 مکاشفه

ی دگرگون رشد، توسط نو خلقت عنوان به را خود عروس حيمس .2
 بهی ضروری و فور ازين ن،يبنابرا کند؛یم ديتول بلوغ، و

 ؛١٨:٣ انيقرنت دوم ؛١٩:٢ انيسکولداردــ  وجود بلوغ
 آ. ١:۶ انيعبران ؛٢:١٢ انيروم

 سنگ زير بنا، سنگ گرانبها، و زنده سنگ عنوان به حيمس .3
ی ارزشمند عنوان به در ما خدا،ی سِر بنا سنگ و هيزاو
 گرانبها و زندهی سنگها به ما ليتبد و کردن دگرگونی برا
 اياشع ؛8-4:2 پطرس اول کندــیم نفوذ خودش،ی بنای برا

 . 10-9 ،٧:۴ ؛٩:٣ ايزکر ؛٢٨:١۶
 شدندــ روزيپی پرست بتی بندگيفر بر همراهانش و الياند .ت

 : 10-9:4ی متر.ک. ؛ ٣ اليدان
 ما افتهي تولد دوباره روحِ  دری واقعی خدا که چهآنهر .1

 از که چهآنهر شود؛خدا می نيگزيکه جا است یبت ست،ين
 . ٢١:۵ وحناي اولــ است بت نباشد، روح در اي روح

(خودکام)، عالقه به نفس خود  با که است، نفس بدن شمنِ د .2
يی بايز )، تجليل نفس (خودپرست)،خودپسندتمجيد نفس (

 شود؛یم خدا نيگزيجا قدرت نفس (خودسر)، (خودبين) و نفس
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 و نه ميکنیم انکار نفس خود را بدن،ی برا و بدن در ما
 بشارت خداوند عنوان به رای سيع حيمس بلکه را، خود
 .5:4 انيقرنت دوم ؛٢۴:١۶ی متــ ميدهیم

 آنها داشتند؛ را شدن ديشهی واقع روح کي اليدانهمراهان  .3
 متيق به و ستادنديا رينظیبی خدا عنوان به خداوندی برا
 فرمان به و ستادنديا هابت پرستش برابر در خود جان

 . ٢٣-١٩:٣ اليدانشدندــ  انداخته آتش كوره در نبوكدنصر
 ديد را مرد چهار كرد، نگاه به كوره نبوكدنصر کهيهنگام .4

 حيمس چهارم نفر ؛)٢۵-٢۴ .آآ( خرامندیم آتش انيم در كه
 سه با انسان آمده بود تا پسر عنوان بود، که بهی عال

 گرفته و جفا قرار رنج زير باشد، که پيروزمند خود
 زدن قدمی برا ريدلپذی مکان به را اينکه آتش و بودند،

 . کند ليتبد )دنيخرام(
 آنها نجاتی برا خدا درخواست بهی ازين روزمنديپ سه آن .5

 پسر عنوان به حيمس ؛)١٧ .ر.ک. آ( نداشتند کوره از
 مردم بای همدرديی توانا و طيشرا واجد کهی کسـانسان
 که آمد ـ)16-15:4انيعبران( دارد زيچ همه در را خدا

 و کند، مراقبت رنجشان در آنها از و باشد آنها همراه
 نديوضعيت خوشا کي به را آنها رنج خود حضور لهيبوس
 .کند ليتبد

 حاکم دنيد از مردم مانع کهی پوشش بر همراهانش و دانيال . ث
 اليدان آمدندــ غالب ،بود شده هاآسمانی خدا توسط هاآسمان

4 : 
 مردماند تا برگزيده شده خدا توسط که یکسان عنوانبه  .1

 تيحاکم تحت ما ،برای برتری و تقدم مسيح باشند او
ــ ميهست حيمس ساختن مقدم راستای هدف در خدای آسمان

 ب؛١٨:١ انيسلکو ؛29-28:8 انيروم ؛32-30 ،26-23 ،١٨ .آآ
 .24-23:9 ايارم ؛١٨ ،١٣:١٠ انيقرنت دوم

 شانيا که است قادر او روند،یم راه تکبر با کهی کسان« .2
 . ب٣٧:۴ اليدان ــ»دينما پست را

و  فسق جهينت در رابطه با جهالت بر همراهانش ودانيال  .چ
ــ شدند روزيپ ،او تيقدوس به اهانت و خدا برابر درفجور 

 : ۵ فصل
 معبد در خدا پرستش مخصوص که بلشصرتوسط  ظروف برداشتن .1

 پرستش در آنها از استفاده و بود مياورشل در او مقدس
 از ديبا او). ۴ .آ( بود خدا تيقدوس به اهانت هابت

 او حال، نيا با ؛)37-18:4( گرفتیم درس نبوكدنصر تجربه
 . )31-24 ،٢٠ ،١٨:۵( ديکش رنج جهينت در و نگرفت عبرت

 حل و رخوابهايتعب و فطانت و معرفت و فاضل روح چونکه « .2
 در] »هاگره« يعنیها [واژه دقيق عقده گشودن و معماها

 آ. ١٢ .آــ »شد افت...ياليدان نيا
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 دل لکنی دانست را همه نيا اگرچه! بلشصری ا... تو و« .3
 خداوند ضد به را شتنيخو بلکهی. ننمود متواضع را خود

 تو حضور به را او خانه ظروف وی ساخت بلند آسمانها
 شراب آنها از تيهاومتعه هازوجه و تيامرا و تو و آوردند

 سنگ و چوب و آهن و برنج و طال و نقره انيخدا و ديدينوش
 حيتسب دانندینم) چيه( و شنوندینم و ننديبینم که را

 در روانت [نفست يا جانت] که رايی خدا آن اما ،یخواند
ــ »یننمود ديتمج باشد،یم او از تيراههای و تمام او دست
 .٢٠ .ر.ک. آ ،23-22 .آآ

ی وفادارمانع  حيله نامحسوسی که بر همراهانش و اليدان .ح
 :۶ فصل شدندــ روزيپ ،شودمی خدا پرستش در روزمندانيپ
 خدا اقتصاد انجامی برا انسانی دعا، اليدان ۶ فصل مرکز .1

ی برا را راه که استيی هالير مانند انسانی دعاها است؛
 اقتصاد آوردنی برای گريد راه کند؛یم هموار خدا حرکت
ی درون راز نيا. دعا با مگر ندارد، وجود آن تحقق و خدا
 .است فصل نيا

 خدا كرد؛ دعا مياورشل سمت به بازی هاپنجره با اليدان .2
 نيسرزم به را لياسرائ او، فيض بخشی دعا لهيبوس

 پادشاهان اولر.ک.  ؛١٠ .آ بازگرداندــ پدرانشان
١٨ ،١٢:١٩. 

 خانه به است شده امضا نوشته که دانست اليدان چون اما« .3
 مياورشل سمت به را خود باالخانهی هاپنجره و درآمد خود
 نمود،یم دعا و زدیم زانو مرتبه سه روز هر نموده، باز
دعا  شيخوی خدا نزد داشتیم عادت ازآن قبل چنانکه و
 .١٠:۶ اليدانــ »خواندیم حيتسب و کردیم

 به مای دعا که داد خواهد گوش مای دعا بهی هنگام خدا .4
 سمت به ،)مقدس نيسرزم نشان داده شده توسط( حيمس سمت

 سمت به و) مقدس شهر نشان داده شده توسط( خدای پادشاه
 عنوان به) مقدس معبد نشان داده شده توسط( خدا خانه
  .49-48:8 پادشاهان اول باشدــ خدای ابد اقتصاد در هدف


