الدرس الثاين



* ١٠–٤كانون الثاين (يناير)

من أورشليم إلى بابل

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية٢ :ملــوك ١٦-١٠ :٢١؛ دانيــال ١؛ غالطيــة ٢٠ ،١٩ :٢؛ إنجيــل
متــى ٢٦-٢٤ :١٦؛ ٢كورنثــوس ١٧ :٤؛ يعقــوب .٥ :١
آيــة الحفــظ« :أمــا هــؤالء الفتيــان األربعــة فأعطاهــم هللا معرفــة وعقـ ًـا فــي كل
كتابــة و ِحكمــة ،وكان دانيــال فهي ًمــا بــكل الــرؤى واألحــام» (دانيــال .)١٧ :١
ال يتحفــظ ال ِكتَــاب ال ُم َق ـ َّدس ِمــن إظهــار ضعفــات الجنــس البشــري الســاقط .فبــد ًءا مــن
ســفر التكويــن األصحــاح  ٣ومــا بعــد ،يتــم عــرض خطيئــة اإلنســان ونتائجهــا ال ُمحزنــة بشــكل
بــارز .فــي نفــس الوقــت ،نــرى أيضً ــا حــاالت لبعــض أولئــك الذيــن أظهــروا أمانــة عظيمــة هلل،
حتــى عندمــا واجهتهــم محفـزات قويــة قــد تجعلهــم أبعــد مــا يكونــون عــن األمانــة .وبعــض
أكثــر األمثلــة إثــارة ألمانـ ٍة كهــذه تُــرى فــي ســفر دانيــال.
مــع ذلــك ،إذ نــدرس ســفر دانيــال ،دعونــا نتذكَّــر أ َّن هللا هــو المحــور الرئيســي لســفر
دانيــال .لقــد اعتدنــا كثي ـ ًرا علــى قصــص تُركِّــز علــى أمانــة دانيــال ورفاقــه إلــى درجــة قــد
ت ُنســينا أن نُم ِّجــد ونُعظِّــم أمانــة الــذي قــاد وأرشــد ودعــم أولئــك الشــباب األربعــة وهــم
يُجابهــون ق ـ َّوة وإغــواءات اإلمبراطوريــة البابليــة .إ َّن األمانــة فــي الوطــن األم هــو أم ـ ٌر ٍ
كاف
بح ـ ِّد ذاتــه ،ناهيــك عــن مواجهــة الضغــوط فــي بــا ٍد غريبــة ،وثقافــة وديانــة غريبــة .ولكــن
األبطــال البشــريين فــي ســفر دانيــال يواجهــون التَّح ـ ِّدي ألنهــم ،كمــا قــال الرســول بولــس:
«عالِــ ٌم (عالِمــون) ِب َمــن آمنــت (آ َمنــوا)» (٢تيموثــاوس  ،)١٢ :١وبــه يثقــون.
* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق ١١كانون الثاني (يناير).

13

األحد



 ٥كانون الثاين (يناير)

سيادة هللا وسلطانه
للوهلــة األولــى ،يبــدأ ســفر دانيــال بنبــرة حزينــة عــن هزيمــة .استســلمت يهــوذا
ل َنبُو َخ ْذن ََّصــر وا ُِخــذت آنيــة الهيــكل مــن أورشــليم إلــى أرض شــنعار .تَظْ َهــر كلمــة شــنعار فــي
ال ِكتَــاب ال ُم َق ـ َّدس فــي تكويــن  ٢ :١١علــى أنهــا موقــع بــرج بابــل .إ َّن شــنعار هــي عالمــة
مشــؤومة ،إذ أنهــا تُشــير إلــى مشــروع ُمتجــذِّر فــي التَّحــ ِّدي الصريــح هلل .ولكــن حتــى إذا
أخفــق بُنــاة بابــل فــي محاولتهــم الوصــول إلــى الســماء ،فالمظهــر الخارجــي يفتــرض أ َّن
نَ ُبو َخ ْذن ََّصــر وآلهتــه  -الموجــودة فــي أرض شــنعار  -قــد قهــروا هللا – إلــه عهــد إســرائيل.
مــع ذلــك ،فاألســطر االفتتاحيــة لســفر دانيــال ِ
توضــح أ َّن هزيمة أورشــليم ال تُحســب لصالح
تفـ ُّوق قــوة ملــك بابــل؛ بــل باألحــرى ،أنهــا حصلــت أل َّن الـ َّرب« :سـلَّم… ِب َيـ ِـد ِه يَ ُهويَا ِقيـ َم ملــك
َاصــر (دانيــال  .)٢ :١قبــل ذلــك بكثيــر ،أعلــن هللا أنــه إذا نســيه شــعبه
يهــوذا» إلــى نَبُو َخ ْذن َّ
وكســروا العهــد ،فســوف يُرســلهم كمســبيين إلــى بــاد غريبــة .لذلــك ،يعــرف دانيــال أن وراء
قــوة بابــل العســكرية ،ومــن جانــب آخــر ،يــد إلــه الســماء تقــود مســيرة التاريــخ .إنَّهــا النظــرة
لســلطان هللا التــي دعمــت هــؤالء الشــباب ومنحتهــم القــوة والشــجاعة لمواجهــة
الواضحــة ُ
التجــارب والضغــوط مــن ِقبــل اإلمبراطوريــة البابليــة.



اقــرأ ٢ملــوك ١٦-١٠ :٢١؛ ٢ملــوك ٢٠-١٨ :٢٤؛ وإرميــا  .١٣ :٣لمــاذا يُس ـلِّم هللا يهــوذا
وأورشــليم إلــى يــد البابلييــن؟

إذ نواجــه تح ِّديــات القــرن الحــادي والعشــرين ،نحــن بحاجــة الســترداد إدراكنــا هلل الــذي
يُ ْع َكــس بــكل وضــوح فــي ســفر دانيــال .فبحســب هــذا الســفر ،فــإ َّن هللا الــذي نعبــده ال يدفــع
وســلطانه ،ولكنــه أيضً ــا يتد َّخــل بــكل رحمــة فــي
ويُحـ ِّرك فقــط قــوى التاريــخ بواســطة ســلطته ُ
حيــاة شــعبه ليم َّدهــم بالعــون الضــروري فــي أوقــات الحاجــة .وكمــا ســنرى الح ًقــا ،فمــا فعلــه
ـض النظــر عــن الهجمــات
هللا للمســبيين العبرانييــن ســيفعله لشــعبه فــي نهايــة الزمــن ،بغـ ِّ
المتن ِّوعــة عليهــم وعلــى إيمانهــم.

مــا هــي بعــض التَّحدِّ يــات التــي يواجههــا إيمانــك اآلن ،ســواء كان ذلــك مــن مصــادر
خارجيــة ،أو مــن داخــل الكنيســة ،أو مــن جـ َّراء نقائــص أخالقيــة تُعانــي منهــا؟ كيــف
يمكنــك أن تتعلَّــم االســتناد علــى قــ َّوة هللا ل ُتســاعدك فــي ال َّتغلُّــب علــى كل مــا
يعترضــك ويقــف أمامــك؟
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إيمان تحت الضغوط


اقرأ دانيال  .١ما هي الضغوط التي ُو ِضعت على هؤالء الشباب ليتجاوبوا معها؟

عنــد وصولهــم إلــى بابــل ،كان علــى هــؤالء الشــباب األربعــة أن يواجهــوا أكثــر تحـ ٍّد جـ ِّدي
خاصــا لكــي يخدمــوا الملــك .غال ًبــا
إليمانهــم وقناعاتهــم :لقــد تـ َّم اختيارهــم ليجتــازوا تدري ًبــا ً
مــا كان الملــوك القُدمــاء يُج ِّنــدون بعــض أفضــل أســراهم ليخدمــوا فــي القصــر الملكــي،
وبذلــك ،يغيّــرون والءهــم إلــى الملــك وآلهــة اإلمبراطوريــة التــي أســرتهم .فــي الحقيقــة ،كان
المقصــود مــن ُمجمــل هــذه العمليــة أن تُ ْحـ ِـدثَ نو ًعــا مــن التأثيــر والتبديــل والتلقيــن الــذي
ســينتج عنــه تغييــر فــي النظــرة العالميــة .وكجــزء مــن هــذا اإلجـراء ،كان يتــم تغييــر أســماء
العبرانييــن المســبيين .إ َّن االســم الجديــد يُشــير إلــى تغييــر ال ُملكيــة وتغييــر المصيــر .وهكــذا،
الســلطة عليهــم وإجبارهــم علــى اســتيعاب
فبتغييــر اســماء المســبيين ،ق ََصـ َد البابليــون فــرض ُّ
قيــم وثقافــة بابــل .إ َّن أســماءهم األصليــة ،التــي تُشــير إلــى إلــه إس ـرائيل ،ت ُســتبدل بأســماء
ت ُك ـرِم آلهــة غريبــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يُ ِص ـ ّر الملــك علــى أ َّن يتنــاول الشــباب الطعــام ِمــن
مائدتــه .األكل مــن طعــام الملــك كان لــه آثــا ًرا عميقــة فــي العصــور القديمــة .فقــد كان يعنــي
وال ًءا كامـ ًـا ال يتجـ َّزأ للملــك كمــا أنَّــه يعكــس االعتمــاد عليــه .وإذ كان الطعــام عــادة مــا يُقـ َّدم
ـى دينيًــا عمي ًقــا .مــن الواضــح أنَّــه
إلــى إلــه أو آلهــة اإلمبراطوريــة ،فتنــاول الطعــام كان لــه معنـ ً
كان يعنــي القبــول وال ُمشــاركة فــي نظــام عبــادة الملــك.
هكــذا ،وجــد دانيــال ورفاقــه أنفســهم فــي ظــروف صعبــة .بالنســبة لهــم كان بقاؤهــم
علــى والئهــم هلل والنجــاة مــن القــ َّوة الســاحقة لنظــام اإلمبراطوريــة ال يتطلَّــب شــيئًا إال
ُمعجــزة .ولتعقيــد األمــور أكثــر ،كانــت مدينــة بابــل نفســها تقــف أيضً ــا ك ُنصــب تــذكاري ضخــم
لإلنجــاز البشــري .إن الجمــال الهندســي للمعابــد البابليــة ،والحدائــق ال ُمعلَّقــة ،ونهــر ال ُفـرات
بانعطافاتــه عبــر المدينــة أعطــت صــورة ال نظيــر لهــا لق َّوتهــا ومجدهــا .وهكــذاُ ،م ِن َحــت
لدانيــال ورفاقــه إمكانيــة لالرتقــاء وفُرصــة للتمتُّــع بمنافــع وازدهــار هــذا النظــام .يمكنهــم
أن يتوقَّفــوا عــن كونهــم أســرى عبرانييــن ليصبحــوا ضُ باطًــا ملكييــن .هــل سيُســاومون علــى
مبادئهــم ويســلكوا فــي الســبيل الســهل إلــى المجــد؟

بأيَّــة طُــرق كان يُمكــن لهــؤالء الشـ َّبان أن يســوغوا (يُبـ ِّرروا) قـرا ًرا للمســاومة علــى
قناعاتهــم؟ بأ َّيــة طــرق يمكــن أن تكــون أنــت اآلن تواجــه تحدِّ يــات مماثلــة ،إذا لــم
تكــن أكثــر خدا ًعــا ومكـ ًرا؟
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قرار حازم
اقــرأ دانيــال  .٢٠-٧ :١نجــد عامليــن يعمــان ُهنــا :إرادة دانيــال ال ُحـ َّرة وتد ُّخــل هللا .أي
مبــدأ هــام نجــده ُهنــا أيضً ــا؟



يبـــدو أ َّن األســـرى العبرانييـــن األربعـــة لـــم يعترضـــوا علـــى أســـمائهم البابليـــة .مـــن
المحتمـــل أنـــه لـــم يكـــن ِمـــن شـــيء يســـتطيعون فعلـــه ،بخـــاف اســـتعمال أســـمائهم
العبراني ــة فيم ــا بينه ــم .ولك ــن فيم ــا يخت ــص بالطع ــام والخم ــر ِم ــن مائ ــدة المل ــك ،فم ــن
المؤكَّــد أنــه كان فــي مقدورهــم تناولــه أو عــدم تناولــه .وهكــذا ،فقــد كانــت ح ِّريــة اختيــار
ه ــؤالء الرج ــال األربع ــة ُمه َّم ــة جــ ًدا ُهن ــا.
ولكــن ،إذا كان بإمــكان ضابــط تغييــر أســمائهم ،فبإمكانــه أيضً ــا تغييــر قائمــة الطعــام.
هنالــك ســببان ُمحتمــان لمــاذا لــم يرغــب هــؤالء األربعــة أن يتناولــوا مــن مائــدة الملــك.
أولً  ،وجبــات الطعــام علــى مائــدة الملــك قــد تحتــوي علــى لحــوم نجســة (الوييــن .)١١
ثانيًــا ،يُق ـ َّدم الطعــام أولً كوجبــة لتمثــال أو صــور اإللــه ثــم يُرســل إلــى الملــك ليتــم تناولــه
واســتهالكه .ولذلــك ،عندمــا يو ِّجــه دانيــال بجــاء ،دون اللجــوء إلــى االحتيــال أو الخديعــة ،بــأ َّن
طلبــه لــه حيثيــات دينيــة ،أي أ َّن الطعــام فــي القصــر سيدنِّســه وأصدقــاءه (دانيــال  ،)٨ :١فهــو
يتصـ َّرف بشــجاعة شــديدة.
إذ ننظــر إلــى التفاعــل الدائــر بيــن دانيــال والضابــط البابلــي ،تبــرز ع ـ َّدة نقــاط ها َّمــة.
أول ،يبــدو أ َّن دانيــال يفهــم جيــ ًدا الموقــف الصعــب للضابــط ،لهــذا يقتــرح عليــه تجربــة
ً
أو اختبــا ًرا .عشــرة أيَّــام لتنــاول وجبــات بديلــة يجــب أن تكــون كافيــة لِتُظْ ِهــر فوائــد نظــام
ُــل مخــاوف الضابــط .ثانيًــا ،إ َّن يقيــن دانيــال بــأ َّن الحصيلــة ســتكون
التغذيــة وبذلــك تَبْط ْ
إيجابيــة ج ـ ًدا خــال تلــك الفتــرة القصيــرة مــن الزمــن تنبــع مــن الثِّقــة ال ُمطلقــة فــي هللا.
ثالثًــا ،إ َّن اختيــار نظــام غــذاء قائــم علــى الخضــروات والمــاء يُشــير إلــى الماضــي إلــى الطعــام
الــذي أعطــاه هللا للبشــرية عنــد الخليقــة (انظــر تكويــن  ،)٢٩ :١حقيقــة ربمــا تكــون قــد أثَّــرت
علــى اختيــار دانيــال أيضً ــا .علــى أي حــال ،أي نظــام غذائــي يمكــن أن يكــون أفضــل مــن الــذي
أعطــاه هللا لنــا فــي البــدء؟

مــا هــي األهم َّيــة الكامنــة فــي االختيــار الحــر لدانيــال الــذي يفتــح الطريــق أمــام
هللا ليعمــل بهــذا الشــكل (انظــر دانيــال )٩ :١؟ أيــة دروس يمكننــا اســتخالصها مــن
هــذا حــول أهميــة اختياراتنــا؟ كيــف يمكــن لثقتنــا فــي هللا أن تؤثِّــر علــى اختياراتنــا؟
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ال عيب فيهم وحكماء
تــ َّم اختيــار دانيــال ورفاقــه للخدمــة الملكيــة ألنهــم كانــوا ُمتالئميــن مــع المواصفــات
التــي وضعهــا نَبُو َخ ْذن ََّصــر .فوفقًــا للملــك ،كان علــى ضُ بَّــاط القصــر أن يكونــوا «ال عيــب
فيهــم»ِ ،
«حســان المنظــر» (دانيــال  .)٤ :١ال ُمثيــر لالهتمــام ،كانــت الذبائــح واألشــخاص الذيــن
يخدمــون فــي الهيــكل أن يكونــوا «بــا عيــب» (الوييــن ٢٥-١٧ :٢٢؛ الوييــن .)٢٤-١٦ :٢١
يبــدو بــأ َّن الملــك البابلــي كان يُقــارن نفســه بإلــه إسـرائيل بقــدر مــا كان يطلبــه مــن مؤهــات
مماثلــة فــي أولئــك الذيــن يخدمــون فــي قصــره .مــن ناحيــة أخــرى ،مؤهــات كهــذه كان
يمكــن دون قصــد أن تفتــرض بــأ َّن دانيــال ورفاقــه كانــوا ذبائــح ح َّيــة هلل إذ كانــوا يواجهــون
تح ِّديــات اإلمبراطوريــة البابليــة.



اقــرأ غالطيــة ٢٠ ،١٩ :٢؛ إنجيــل متــى ٢٦-٢٤ :١٦؛ ٢كورنثــوس  .١٧ :٤مــاذا تُخبرنــا هــذه
اآليــات حــول كيــف يمكننــا أن نبقــى أمنــاء وســط أي تجــارب نواجههــا؟

هللا يُكــرم والء األســرى العبرانييــن األربعــة ،وفــي نهايــة فتــرة أيَّــام اختبارهــم العشــرة كان
مظهرهــم أكثــر ص َّحــة وأكثــر حيويــة مــن بق َّيــة الطــاب الذيــن أكلــوا مــن المائــدة الملكيــة.
وهكــذا ،أعطــى هللا خ َّدامــه األربعــة« :معرفــة وعقـ ًـا فــي كل كتابــة وحكمــة» ودانيــال وحــده
جعلــه هللا «فهي ًمــا بــكل الــرؤى واألحــام» (دانيــال  .)١٧ :١هــذه الموهبــة ســتلعب دو ًرا ها ًّمــا
فــي خدمــة دانيــال النبويــة.
تما ًمــا مثلمــا يُ ْكـرِم هللا إيمــان عبيــده فــي القصــر البابلــي ،فهــو يُعطينــا الحكمــة إذ نواجــه
تح ِّديــات العالــم .يمكننــا أن نتعلَّــم ،مــن اختبــار دانيــال ورفاقــه ،أنَّــه مــن الممكــن بالفعــل أن
نبقــى غيــر ُمل َّوثيــن مــن العناصــر الفاســدة فــي مجتمعاتنــا .نتعلَّــم أيضً ــا أنــه ال يتو َّجــب علينــا
أن نفصــل أنفســنا عــن المجتمــع وعــن ثقافــة الحيــاة لكــي نخــدم هللا .فدانيــال ورفاقــه لــم
يعيشــوا فقــط وســط حضــارة وثقافــة شُ ـ ِّيدت علــى األكاذيــب واألخطــاء والخرافــات ،بــل لُقِّنــوا
وتـ َّم تعليمهــم هــذه األكاذيــب واألخطــاء والخرافــات .ومــع ذلــك ،ظلــوا أمنــاء هلل.

ـض النظــر عــن المــكان الــذي نعيــش فيــه ،نحــن نُواجــه تحــدّ ي البقــاء أمنــاء لمــا
بغـ ِّ
نؤمــن بــه وســط تأثيـرات حضاريــة وثقافيــة واجتماعيــة تناقــض ذلــك اإليمــان .حــدِّ د
اآلثــار الســلبية فــي حضارتــك وثقافتــك الخاصــة ،واســأل نفســك :مــا مــدى نجاحــي
فــي مقاومتهــا؟
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االمتحان األخير



اقــرأ دانيــال  .٢١-١٧ :١مــا هــو الســبب الرئيســي أو ال ُمفتــاح لنجــاح الرجــال األربعــة؟
(انظــر أيضً ــا أيــوب ٣٦ :٣٨؛ أمثــال ٦ :٢؛ يعقــوب .)٥ :١

عقــب ثــاث ســنوات مــن التدريــب فــي ‹الجامعــة البابليــة‹ ،تــ َّم إحضــار العبرانييــن
األربعــة أمــام الملــك لالختبــار األخيــر .هــم ليســوا أكثــر صحــة مــن باقــي الطــاب فقــط ،بــل
أنهــم يتف َّوقــون عليهــم بالمعرفــة والحكمــة .ت ـ َّم تعييــن األربعــة فــي الحــال لخدمــة الملــك.
ـس أ َّن هــذه «المعرفــة والحكمــة» تحتــوي بــا شــك علــى الكثيــر مــن الوثنيــة.
علينــا أال ننـ َ
أي حــال ،ويبــدو أنَّهــم تعلَّموهــا ج ِّيـ ًدا أيضً ــا ،حتــى وإن لــم
ومــع ذلــك فقــد تعلَّموهــا علــى ِّ
يؤمنــوا بهــا.
قــد يعتقــد نَ ُبو َخ ْذن ََّصــر أ َّن إنجــازًا كهــذا كان لــه عالقــة بالنظــام الغذائــي فــي القصــر
والبرنامــج التدريبــي الــذي خضــع لــه الطــاب األربعــة .لك ـ َّن دانيــال ورفاقــه يعرفــون ،كمــا
يُظهــر ســرد األحــداث بجــاء ،أ َّن أداءهــم ال ُمتفـ ِّوق ال يديــن بشــيء إلــى النظــام البابلــي .فــكل
شــي ٍء يأتــي مــن هللا .يــا لــه ِمــن مثــا ٍل قــوي ع َّمــا يُم ِكــن أن يفعلــه هللا للذيــن يثقــون بــه .علينــا
أال نهــاب القــوة الكاســحة لســطوة وســائل اإلعــام ،أو الحكومــات ،أو المؤسســات األخــرى
التــي قــد ت ُه ـ ِّدد بتدميــر هويتنــا كأبنــاء هللا .وإذ نضــع ثقتنــا فــي هللا ،يمكننــا أن نتأكَّــد بأنَّــه
قــادر علــى أن يعولنــا فــي اللحظــات الصعبــة وقــادر أن يحفظنــا ضــد كل الشــرور .إ َّن الســر
أو ال ُمفتــاح هــو أن نتَّخــذ االختيــار الصحيــح عندمــا تُجابهنــا التَّح ِّديــات فيمــا يتعلَّــق بإيماننــا.
إذ ننظــر إلــى األصحــاح  ١مــن ســفر دانيــال ،نتعلَّــم بعــض الــدروس الها َّمــة جـ ًدا عــن هللا:
( )١هللا يُســيطر علــى التاريــخ )٢( .هللا يهــب الحكمــة حتــى يمكننــا أن نتن َّقــل ونجتــاز ال ُمحيــط
ال ِعدائــي فــي حضارتنــا ومجتمعنــا )٣( .يُكــرم هللا أولئــك الذيــن يثقــون بــه مــن خــال قناعاتهــم
الداخليــة وأســلوب حياتهم.
يُختَتَــم األصحــاح باإلشــارة إلــى أ َّن دانيــال اســتمر إلــى «الســنة األولــى لكــورش الملــك»
خاصــة :إنــه يُقـ ِّدم لمحــة ِمــن األمــل وال َّرجــاء
(دانيــال  .)٢١ :١إ َّن ِذكْــر كــورش ُهنــا لــه أهميــة َّ
وســط اختبــار ال َّنفــي .كــورش هــو ال ُمختــار ِمــن هللا ل ُيحـ ِّرر شــعبه ويســمح لهــم بالعــودة إلــى
أورشــليم .مــع أ َّن األصحــاح يبــدأ بمظهــر الهزيمــة والنفــي ،إال أنَّــه يُختَــم بلمحــة ِمــن الرجــاء
والعــودة إلــى الوطــن .هــذا هــو إلهنــا :حتــى وســط أقســى اللحظــات صعوبــة فــي حياتنــا،
دائ ًمــا يفتــح لنــا نافــذة رجــاء حتــى نتم َّكــن ِمــن أن نــرى المجــد والفــرح اللذيــن يك ُمنــان وراء
ال ُمعانــاة واأللــم.
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لمزيــد مــن الــدرس« :إ َّن دانيــال ورفاقــه وهــم فــي بابــل ،كان يبــدو أ َّن الحــظ
يحالفهــم فــي شــبابهم وكان يبــدو أنَّهــم أســعد حظًــا مــن يوســف فــي ســني حياتــه األولــى فــي
مصــر ،ولكنهــم مــع ذلــك تع َّرضــوا المتحانــات ال تقــل قســوة عمــا تعـ َّرض هــو لــه .فلقــد نقــل
هــؤالء الشــبان الذيــن كانــوا مــن النســل الملكــي مــن البســاطة النســبية فــي وطنهــم اليهــودي
إلــى أعظــم المــدن وإلــى بــاط أعظــم ملوكهــا ،وقــد ا ُفــرزوا ليتد َّربــوا علــى أن يكونــوا ُخـ َّدام
الملــك الخصوصييــن .وكانــت التجــارب التــي أحاطــت بهــم فــي ذلــك البــاط الفاســد ال ُمتــرف
قويــة وشــديدة .إ َّن حقيقــة كونهــم وهــم عبــدة الــرب ،قــد ســبوا إلــى بابــل ،وأن آنيــة بيــت
هللا وضعــت فــي هيــكل آلهــة بابــل ،وأ َّن ملــك إس ـرائيل كان هــو نفســه أســي ًرا بيــن أيــدي
البابلييــن ،جعلــت المنتصريــن يتناقلــون تلــك األخبــار متفاخريــن كدليــل علــى أ َّن دينهــم
وعوائدهــم أســمى مــن ديــن العبرانييــن وعوائدهــم .ففــي مثــل تلــك الظــروف وعــن طريــق
نفــس اإلهانــات التــي أوجبهــا ارتــداد العبرانييــن عــن وصايــا هللا ،قــدم هللا البرهــان لبابــل علــى
ســلطانه ال ُمطلــق وعلــى قداســة مطاليبــه وعلــى النتيجــة الحتميــة للطاعــة .وقــد ق ـ َّدم هــو
هــذه الشــهادة علــى أنَّهــا هــي وحدهــا التــي يمكــن تقديمهــا عــن طريــق أولئــك الذيــن ظلــوا
ثابتيــن علــى والئهــم» (روح النبــوة ،مــن كتــاب ‹التربيــة الحقيقــة› ،صفحــة .)٦٣

أسئلة للنقاش
 .1فــي الصــف ،تكلَّــم عــن التحدِّ يــات الثقافيــة واالجتماعيــة ال ُمختلفــة التــي تواجهها

أنــت كمســيحي فــي مجتمعــك .مــا هــي ،وكيــف يمكــن للكنيســة ككل أن تتعلَّــم
كيفيــة االســتجابة لهــا؟
 .2فكِّـر فـي كيـف كان ِمن السـهل لدانيال واآلخرين أن يُسـاوموا علـى إيمانهم .على
أي حـال ،كان البابليـون هـم المنتصـرون .لقـد انهزمـت األمـة اليهوديـة .أي ‹برهـان‹
أكثـر كان يلـزم إلثبـات أنَّ ‹آلهـة‹ البابلييـن كانـت أعظم من إلـه إسـرائيل ،ولهذا كان
علـى دانيـال ورفاقـه أن يقبلـوا هذه الحقيقة؟ فـي هذه الحالة ،أيـة حقائق مهمة من
مسـكون بهـا سـاعدتهم وحفظتهـم أمنـاء خلال ذلك
ال ِك َتـاب ال ُم َقـدَّ س ربمـا كانـوا ي َت َّ
الوقـت؟ (انظـر إرميـا ١٩ :٥؛ إرميـا  .)٣٤-٢٢ :٧مـاذا يجـب أن يُخبرنـا هـذا عـن مدى
أهميـة معرفتنـا للكتاب المقـدس وفهمنا لـ«الحـق الحاضر»؟
 .3لمــاذا تُعتبــر األمانــة بهــذه األهميــة ،ليــس فقــط ألنفســنا ولكــن ألولئــك الذيــن
تشــهد لهــم أمانتنــا عــن صفــات الــرب ،الــذي نســعى لخدمتــه؟
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