  درس دوم  

از اورشلیم تا بابل

 ۲۰ – ۱۴دی

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :دوم پادشـاهان  ۱۰ :۲۱تـا ۱۶؛ دانیـال ۱؛ غالطیـان ۲۰ ،۱۹ :۲؛ متـی
 ۲۴ :۱۶تـا ۲۶؛ دوم قرنتیـان ۱۷ :۴؛ یعقـوب .۵ :۱
آیـه حفظـی « :خـدا بـه این چهار مـرد جوان ،حکمـت کالم و علم فلسـفه بخشـید .عالوه
بـر اینهـا او بـه دانیـال ،علـم تعبیر خـواب و رؤیا نیز بخشـید » (دانیـال .)۱۷ :۱
کتـاب مقـدس از نشـان دادن ضعف های انسـان سـقوط کـرده در گناه ،طفره منـی رود .از
پیدایـش بـاب  ۳بـه بعـد ،گنـاه انسـان و عواقب غم انگیـز آن به طور برجسـته ای نشـان داده
ش�ده اس�ت .در عینـ ح�ال ،م�ا نی�ز ش�اهد برخ�ی از افـراد هسـتیم کـه وفـاوداری عظیـم خود
را نسـبت بـه خـدا نشـان میدهنـد ،حتـی زمانـی که بـا انگیـزه هایی قوی بـرای وفـادار بودن،
مواجـه نبـوده انـد .و برخـی از بزرگرتیـن منونـه هـای قـوی چنیـن وفـاداری در کتـاب دانیـال
دیـده میشـوند.
بـا ایـن حـال ،هامنطـور کـه کتـاب دانیـال را مطالعـه میکنیـم ،بایـد بـه یاد داشـته باشـیم
کـه قهرمـان واقعـی ایـن کتـاب ،خداسـت .ما آنقدر بـه داسـتانهایی که بـه وفـاداری دانیال و
دوسـتانش تاکیـد مـی کننـد ،عـادت کـرده ایم کـه ممکن اسـت فراموش کنیـم که وفـاداری آن
کسـی کـه ایـن چهـار مـرد جـوان را هدایـت و پشـتیبانی کرد تا بـا قـدرت و تطمیـع امپراتوری
بابـل مقابلـه کننـد ،را متجیـد کنیـم .وفـاداری در وطـن بـه انـدازه کافـی خـود یـک چالـش بـه
مذهـب یـک رسزمیـن بیگانه
حسـاب مـی آیـد ،چـه رسـد بـه ایـن کـه تحـت فشـار فرهنـگ و
ِ
باشـید .امـا ایـن بازیگـران بشری بـا چالش هایـی مواجه میشـوند ،زیـرا همچون پولس رسـول
آنهـا « مـی داننـد به چه کسـی ایمان دارند »(دوم تیموتـاؤس  ،)۱۲ :۱و اعتامد آنها به اوسـت.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۲۱دی –  January 11آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۱۵دی

حاکمیت خداوند
در یـک نـگاه ،کتـاب دانیـال بـا یـک پیـش در آمـد محـزون شکسـت رشوع میشـود .یهودا
تسـلیم نبوکدنرص شـد و ظروف معبد از اورشـلیم به رسزمین شـنعار برده شـد .کلمه « شـنعار
» در کتـاب مقـدس در پیدایـش باب  ۲ :۱۱به عنوان محل برج بابل آمده اسـت .شـنعار نشـانه
ای شـوم و بـد یُمـن اسـت ،هامنطـور کـه اظهـار میکنـد ،این کلمـه ریشـه در مبـارزه طلبی با
خداونـد دارد .بـا اینکـه سـازندگان بابـل در تلاش برای رسـیدن به آسمانها شکسـت خوردند،
ظواهـر بیرونـی اشـاره دارنـد که نبوکدنرص و خدایانش – که در رسزمین شـنعار قرار داشـتند –
بـه جـای ایـن کـه متعهد به عهـد خدای ارسائیل باشـند ،ولـی آن را خوار و پایامل کـرده بودند.
بـا ایـن حـال ،خطـوط ابتدایـی و رشوع کتـاب دانیـال ایـن مسـئله را روشـن مـی سـازد کـه
شکسـت اورشـلیم در اثـر قـدرت برتـر پادشـاه بابلیـان نبـود و بـه جـای آن ،علـت اتفـاق را در
ایـن مـی دانـد کـه « خداونـد ،یهویاقیـم پادشـاه یهـودا را بـا بعضـی از ظـروف خانـه خـدا بـه
دسـت او تسـلیم منـود »(دانیـال  .)۲ :۱از خیل�ی قب�ل ،خدـا اعلام میکند ک�ه امتش بایـد او را
بـه فراموشـی بسـپارند و پیمان شـکنی کننـد  ،تـا او آنهـا را بـه عنوان اسـیران به یـک رسزمین
بیگانـه بفرسـتد .بنابرایـن ،دانیـال مـی دانـد کـه در پس و مـاورای قـدرت نظامی بابـل ،خدای
آسمان قـرار دارد کـه مسـیر حرکـت تاریـخ را رهربی میکنـد .این دیـدگاه روشـن و واضحی از
حاکمیـت خداسـت ،کـه آن مـردان جـوان را تقویـت و حامیت کرد و به آنان قدرت و شـجاعت
بخشـید تـا بـا وسوسـه و فشـار امپراتـوری بابل مواجهـه کنند.
دوم پادشـاهان  ۱۰ :۲۱تـا  ،۱۶دوم پادشـاهان  ۱۸ :۲۴تـا  ،۲۰و ارمیـا  ۱۳ :۳را بخوانیـد .چـرا
خداونـد یهـودا و اورشـلیم را بـه دسـتان بابلیهـا تسـلیم میکنـد؟

هامنطـور کـه بـا چالـش هـای قـرن بیسـت و یکم مواجـه هسـتیم ،باید بـه بینشـی دوباره
ازدرک خـود نسـبت بـه خداونـد نائل آئیـم که این به وضـوح در کتاب دانیـال منعکس گردیده
اسـت .برطبـق ایـن کتـاب ،خـدا ،کسـی کـه مـا او را سـتایش میکنیـم ،نـه تنهـا متـام نیروهـا و
قدرتهـای تاریـخ را از طریـق حاکمیـت خـود رهبری میکنـد ،بلکـه همچنیـن در زندگـی مردم
خـود در مواقـع رضوری بـرای کمـک بـه آنهـا مداخلـه میکنـد .و هامنطـور کـه بعـدا ً خواهیم
دیـد ،آنچـه خداونـد بـرای اسـیران یهـود انجـام داده ،او بـرای امـت خویـش در زمـان آخـر نیز
رصف نظـر از همـ ٔه حملات مختلـف بـه آنهـا و بـه ایامنشـان انجام خواهـد داد.

برخــی از چالشــهایی کــه ایمــان شــما در حــال حاضــر بــا آن روبروســت ،چــه از
منابــع بیرونــی و چــه از طریــق کلیســا ،و یــا از ضعفهــای شــخصیتی خــود شــما ،چــه
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هســتند؟ چگونــه مــی توانیــد یــاد بگیریــد کــه بــا تکیــه بــه قــدرت خداونــد مــی
توانیــد بــر آنچــه در مقابــل شــما ق ـرار میگیــرد غلبــه کنیــد؟

     دوشنبه     

 ۱۶دی

ایامنِ تحت فشار


دانیـال بـاب  ۱را بخوانیـد .ایـن مـردان جـوان بـرای متکیـن و رس تسـلیم فـرود آوردن بـا چـه
فشـارهایی روبـرو بودنـد؟

پـس از ورود بـه بابـل ،ایـن چهـار مرد جـوان مجبور بودند بـا بزرگرتین چالش هـای مهم و
ج�دی کـه ایمان و اعتق�ادت آن�ان را ه�دف قرار م�ی داد ،روبرو باش�ند :آنها برگزیده شـدند تا
تحـت آمـوزش هـای مخصـوص بـه خدمت پادشـاه در آیند .پادشـاهان باسـتان اغلـب برخی از
بهرتیـن اسـیران خـود را بـرای خدمـت در کاخ سـلطنتی به خدمـت می گرفتنـد ،و بدین ترتیب
وفـاداری آنـان به سـوی پادشـاهان و خدایـان امپراتوری که آنها را به اسـارت گرفتـه بود ،تغییر
جهـت مـی داد .در واقـع ،کل فرآینـد مقـرر شـده بـود تـا بـا نوعـی تحـول در تعلیـم و تربیت
بتوانـد منجـر بـه تغییـر جهـان بینـی آنـان بشـود .به عنـوان بخشـی از ایـن فرآیند ،نام اسـیران
یهـودی را تغییـر دادنـد .نـام جدیـد ،عالمـت تغییـر در مالکیـت و رسنوشـت اسـت .بنابراین با
تغییـر نـام اسـیران ،بابلیـان قصد داشـتند تا قدرت خود را بـر آنان ثابت کنند ،و آنـان را مجبور
سـازند تـا جـذب ارزشهـا و فرهنـگ بابلیـان شـوند .اسـامی اصلـی آنان کـه به خـدای ارسائیل
اشـاره داشـت ،بـا نامهایـی که بـه خدایان بیگانـه ارج می نهاد ،جایگزین شـدند .علاوه بر این،
پادشـاه مقـرر مـی کـرد تـا مـردان جـوان بایـد از غـذای پادشـاه اسـتفاده کننـد .خـوردن غذای
پادشـاه در روزگار باسـتان ،مفهومـی عمیـق داشـت .ایـن بـه معنای وفـاداری اجتنـاب ناپذیراز
پادشـاه و تبعیـت و وابسـتگی کامـل بـه او بـود .و هامنطـور کـه معمـوالً خـوراک بـه خـدا یـا
خدایـان امپراتـوری پیشـکش میشـد ،خـوردن هـم یک مفهـوم عمیـق مذهبی داشـت .بدیهی
اسـت کـه بـه معنـای پذیرفنت و مشـارکت در نظام سـتایش پادشـاه به حسـاب مـی آمد.
بنابرایـن ،دانیـال و یارانـش خـود را در رشایـط چالـش برانگیـزی یافتنـد .بـرای آنـان حفـظ
وفـاداری بـه خداونـد و زنـده مانـدن تحـت مطالبـات و خواسـته های نظـام امپراتـوری ،چیزی
کمتر از یـک معجـزه نبـود .علاوه بـر مسـایل پیچیـده ،شـهر بابـل خـود نیز بـه عنـوان منایش
یکـی از مهمتریـن و برجسـته ترین دسـتاوردهای انسـانی به حسـاب می آمـد .زیبایی معامری
معابـد بابلیـان ،بـاغ هـای معلـق و جـاری بـودن رودخانـه فـرات در رسارس شـهر ،تصویـری از
توانایـی وشـکوه غیرقابـل وصـف ایـن شـهر را بـه منایـش مـی گـذارد .بنابرایـن ،بـه دانیـال و
دوسـتانش فرصتـی بـرای ارتقـا و فرصتـی بـرای لـذت بـردن از مزایا و رفـاه با همـکاری در این
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حاکمیـت داده شـد .آنهـا مـی توانسـتند دیگـر بـه عنـوان اسـیران یهـودی نباشـند و مبـدل بـه
وزراء سـلطنتی شـوند .آیـا آنهـا اصـول و مـرام خـود را در جهـت رفنت به مسـیر سـهل و آسـان
عـزت و جلال ،بـه خطـر بیندازند؟

بــه چــه روشهایــی ایــن پسـران توانســتند تصمیمــی عاقالنــه بـرای ســازش در برابــر
اعتقاداتشــان اتخــاذ کننــد؟ بــه چــه شــیوه هایــی امــکان دارد شــما هــم اکنــون بــا
مســئله مشــابهی برخــورد کنیــد ،اگــر هوشــیارانه مبــارزه کنیــد؟

     سه شنبه     

 ۱۷دی

عزمی راسخ


دانیـال  ۷ :۱تـا  ۲۰را بخوانیـد .مـا در اینجـا دو عامـل را مـی بینیم که کارسـاز هسـتند :آزادی
اختیـار دانیـال و مداخلـه خداونـد .چـه اصل مهمـی در اینجا وجـود دارد؟

ظاهـرا ً بـه نظـر مـی رسـد چهـار اسـیر یهـودی بـا تغییـر نـام هـای بابلـی خـود مخالفـت
نیسـتند .بـه احتمال زیـاد در ایـن خصـوص هیـچ کاری از دسـت آنهـا سـاخته نیسـت ،بـه غیر
از اینکـه نـام هـای عبری خـود را فقـط در میـان خـود اسـتفاده کننـد .امـا در مورد خـوراک و
نوشـیدنی از سـفره پادشـاه ،ایـن مسـلم اسـت کـه در مـورد مصرف و یـا پرهیـز از آن اختیـار
داشـتند .بنابرایـن ،انتخـاب آزاد ایـن چهـار مـرد در اینجـا بسـیار مهـم اسـت.
بهـر حـال ،اگـر یـک مأمـور دربـار مـی تواند نام هـا را عـوض کند ،او مـی تواند منـوی غذا
را هـم تغییـر دهـد .احتماالً ،دو دلیـل وجـود دارد کـه ایـن چهـار مرد منـی خواهنـد از خوراک
سـفره پادشـاه بخورند.
اول ،وعده های غذایی از سفره غذای پادشاه ممکن است حاوی گوشت های ناپاک (حرام)
بوده باشند (الویان  .)۱۱دوم ،ابتدا خوراک به بت ها پیشکش میشد و سپس برای پادشاه
برای مرصف فرستاده میشد .بنابراین ،هنگامیکه دانیال بدون متوسل شدن به عذر و بهانه
و یا فریبکاری روشن می سازد که درخواست او انگیزه مذهبی دارد ،یعنی خوراک کاخ ،او و
دوستانش را ناپاک خواهد ساخت (دانیال  ،)۸ :۱او از دل و جرأت باالئی برخوردار بود.
هامنطور که ما به تعامل بین دانیال و وزیر دربار کاخ نگاه میکنیم ،در اینجا چند نکته
مهم و برجسته وجود دارد .اول ،به نظر میرسد که دانیال موقعیت دشوار وزیر دربار را درک
میکند ،بنابراین به او یک آزمایش را پیشنهاد میکند .ده روز مرصف خوراکهای جایگزین
دربار ،باید برای نشان دادن منفعت و مزایای رژیم غذایی و در نتیجه از بین بردن نگرانی
و ترس وزیر دربار باشد .دوم ،اطمینان دانیال مبنی بر این که نتیجه در چنین مدت کوتاهی
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مثبت خواهد بود ،از اعتامد مطلق او به خدا رسچشمه میگیرد .سوم ،انتخاب یک رژیم غذایی
از سبزیجات و آب اشاره به مواد غذایی دارد که خداوند در ابتدای خلقت به برشیت داده
است (پیدایش  ،)۲۹ :۱حقیقتی که شاید در انتخاب دانیال تاثیرگذار بوده است .باالخره ،چه
چیزی می تواند بهرت از رژیم غذایی باشد که خدا در ابتدا به ما داده است؟

چــه چیــزی درمــورد انتخــاب آزادانــه دانیــال بســیار مهــم اســت کــه راه را ب ـرای
انجــام کار خــدا بــاز میکنــد؟ (دانیــال  )۹ :۱چــه درسهــای را مــی توانیــم از ایــن
مطلــب درمــورد اهمیــت انتخــاب هــای خودمــان بیاموزیــم؟ چگونــه بایــد اعتمــاد
مــا بــه خــدا بــر روی انتخابهــای مــا تاثیــر بگــذارد؟

     چهارشنبه     

 ۱۸دی

بدون نقص و خردمند
دانیاـل و همراهان�ش بـرای خ�دمت در درب�ار سـلطنتی انتخـاب شـدند زیرا که آنهـا دارای
مشـخصاتی بودنـد کـه نبوکدنصر در نظر داشـت .بر اسـاس فرمان پادشـاه ،وزیـران دربار باید
از میـان افـراد « بـدون نقـص » و« خـوش منظر » (دانیال  )۴ :۱انتخاب میشـدند .جالب توجه
اسـت ،قربانـی هـا و افـرادی که برای مراسـم معبد مقدس بودنـد نیز باید بـدون نقص (الویان
 ۱۷ :۲۲تـا  ،۲۵الویـان  ۱۶ :۲۱تـا  )۲۴مـی بودنـد .بـه نظـر میرسـد پادشـاه بابل برای مقایسـه
کـردن خـود بـا خـدای ارسائیـل ،خواسـتار چنیـن صالحیت های مشـابهی بـرای کسـانی بود که
در دربـار او کار میکردنـد .از سـوی دیگـر ،چنیـن ویژگـی هایـی ممکـن اسـت بطـور اتفاقی
گویـای ایـن مطلـب باشـد کـه دانیـال و یارانـش قربانی هـای زنده ای بـرای خداونـد بودند در
حینـی کـه با چالشـهایی امپراتـوری بابل مواجـه بودند.
غالطیان باب ۲۰ ،۱۹ :۲؛ متی  ۲۴ :۱۶تا ۲۶؛ و دوم قرنتیان  ۱۷ :۴را بخوانید .این آیات درباره
اینکه چگونه می توانیم با وجود هر نوع وسوسه ایدر ایامن باقی مبانیم ،چه می آموزند؟

خداونـد وفـاداری چهـار اسـیر یهـودی را محترم شـمرد ،و بـه نظـر میرسـد کـه در پایـان
مـدت ده روزه آزمایـش آنـان از تغذیـه سـامل تـر و بهرتی نسـبت به دیگر جوانان کـه از خوراک
رس میـز سـلطنتی خـورد ه بودنـد ،بر خـوردار بوده انـد .بنابراین خدا چهار خدمتگـزار خود « را
چنـان درک و فهمـی بخشـيد كه ايشـان توانسـتند متام علـوم و حكمت آن زمـان را بياموزند .از
ايـن گذشـته او بـه دانيـال توانايـی تعبير خوابهـا و رؤياهـا را نيز عطـا فرمود »(دانیـال .)۱۷ :۱
ایـن عطیـه ،نقـش مهمـی در رسـالت دانیال نبـی بـازی خواهد کرد.
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درسـت هامنطـور کـه خـدا ایمان بنـدگان خویـش را در دربـار بابلیـان محرتم شـمرد ،به ما
هـم هامنطـور کـه با چالشـهای جهان روبرو میشـویم ،خرد و حکمت می بخشـد .مـا از تجربه
دانیـال و یارانـش یـاد مـی گیریـم کـه ایـن واقعیت وجـود دارد که مـی توان نسـبت به عنارص
فاسـد جامعـ ٔه خودمـان بـدون توجـه باقی مانـد .ما همچنیـن یاد مـی گیریم که نیـازی نداریم
تـا خودمـان را از جامعـه و زندگـی فرهنگـی بـه منظـور خدمـت بـه خـدا جـدا کنیـم .دانیال و
یارانـش نـه تنهـا در میـان فرهنـگ بنـا شـده از دروغ و اشـتباه و اسـطوره هـا زندگـی کردنـد،
بلکـه بـا آن دروغهـا ،اشـتباهات و افسـانه هـا تعلیم داده شـدند .و بـا این حال ایمان خود را
از دسـت ندادنـد و وفادار باقـی ماندند.

مهــم نیســت مــا در کجــا زندگــی میکنیــم ،مــا مجبــور هســتیم بــا چالشــهای وفــادار
مانــدن نســبت بــه آنچــه کــه معتقــد هســتیم ،مواجــه شــویم و در برابــر تأثی ـرات
فرهنگــی و اجتماعــی کــه بــا اعتقــادات مــا مخالــف هســتند ،قـرار بگیریــم .تأثیـرات
منفــی در فرهنــگ خودتــان را شناســائی کنیــد و از خودتــان بپرســید :مــن چقــدر از
آنهــا را نادیــده مــی گیــرم؟

     پنجشنبه     

 ۱۹دی

آزمون نهایی


دانیـال بـاب  ۱۷ :۱تـا  ۲۱را بخوانیـد .کلیـد موفقیت چهار مرد چه بـود؟ ( همچنین نگاه کنید
بـه ایـوب  ،۳۶ :۳۸امثال  ۶ :۲و یعقوب .)۵ :۱

پـس از سـه سـال آمـوزش در« مکتـب بابلیـان » چهـار مـرد یهـودی بـرای امتحـان نهایی به
حضـور پادشـاه آورده شـدند .آنهـا نـه تنها سـامل تـر از دیگر جوانـان بودند ،بلکـه در حکمت و
دانایـی هـم برتـر از آنـان بودنـد .چهـار نفر بالفاصله بـه خدمت شـاه آمدند .ما نبایـد فراموش
کنیـم کـه ایـن « دانـش و حکمت » بدون شـک باید شـامل بسـیاری از اطالعـات و دانش الحاد
هـم باشـد .بـا ایـن حـال ،آنهـا آن را فـرا گرفتنـد و بدیهی اسـت که آنهـا آن را بسـیار خوب هم
یـاد گرفتنـد ،حتی اگـر آنها را باور نداشـتند.
نبوکدنصر ممکـن اسـت فکـر کنـد کـه چنین پیرشفـت هایی می توانسـته دسـتخوش رژیم
غذایـی دربـار و برنامـه آموزشـی چهـار جـوان بـوده باشـد .بـا ایـن حـال ،دانیـال و یارانش می
داننـد ،و روایـت بـه وضـوح نشـان مـی دهـد کـه عملکـرد برتـر آنـان ربطـی بـه نظـام بابلیـان
نـدارد .همـه چیـز از طـرف خداونـد بـود .چـه منونـ ٔه قدرمتنـدی از آنچـه کـه خـدا مـی توانـد
بـرای کسـانی کـه بـه او اعتماد دارنـد انجـام دهـد .مـا نبایـد از قـدرت منکـوب کننـده رسـانه
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هـا ،دولـت هـا ،و سـایر نهادهـا برتسـیم کـه مبادا هویـت ما را بـه عنـوان فرزندان خـدا تهدید
بـه نابـودی کننـد .هامنطـور کـه مـا به خـدا اعتماد میکنیم ،مـی توانیـم مطمنئ باشـیم که او
مـی توانـد مـا را در لحظـات دشـوار زندگـی حفـظ کنـد و مـا را در برابر همـ ٔه نابرابریهـا و بی
عدالتـی هـا محافظـت منایـد .و ایـن کلید راهنامی ما در انتخاب درسـت و مناسـب می باشـد،
در زمانـی کـه ایمان مـا بـا چالش هـا مواجه هسـت.
بـا نـگاه بـه دانیـال باب  ،۱برخـی از دروس مهم دربـار ٔه خدا را یاد می گیریـم )۱( :خداوند
تاریـخ را کنترل میکنـد )۲( .خـدا بـه مـا حکمـت مـی دهد کـه بتوانیـم کنرتل محیـط خصامنه
فرهنگ و جامعه خودمان را بدسـت بگیریم )۳( .خدا کسـانی که از طریق اعتقادات و شـیوه
زندگـی شـان بـه او اعتماد کنند محرتم می شمارد.
ایـن بـاب بـا اشـاره بـه ایـن مسـئله کـه « دانیـال تـا سـال اول شاهنشـاهی کـورش کبیر در
خدمـت دربـار بابـل بـود »(دانیـال  )۲۱ :۱بـه پایـان میرسـد .اشـاره بـه کـورش در اینجـا قابل
توجـه اسـت :ایـن نگاهـی از امیـد را در اثنـای دوران تبعیـد ایجـاد مـی کنـد .کـورش یکـی از
کسـانی اسـت کـه بوسـیله خدا انتخاب میشـود تـا قـوم او را آزاد کند و به آنها اجـازه بدهد تا
بـه اورشـلیم برگردنـد .اگرچـه بـاب با موضوع شکسـت و تبعید رشوع میشـود ،بـا یک نگاهی
از امیـد و بازگشـت بـه خانـه بـه پایان میرسـد .این خدای ماسـت :حتی در میان سـخت ترین
لحظـات زندگـی مـا ،او همیشـه پنجـره ای از امیـد را بـاز مـی کند تا بتوانیم شـکوه و شـادی را
ببینیـم کـه بعـد از درد و رنج اسـت.

     جمعه     

 ۲۰دی

اندیشـه ای فراتـر « :دانیـال و یارانش که در دوران جوانیشـان در بابـل بودند ،ظاهرا ً
بیشتر از یوسـف در اوان سـالهای جوانیـش در مصر خـوش طالع تـر و خوشـبخرت بودند؛ بهر
حـال آنهـا مواجـه بـا آزمایشهـای شـخصیتی بـا شـدت کمتر بودنـد .از نظـر مقایسـه سـادگی
خانه یهودیشـان ،این جوانان از طبقه سـلطنتی به بزرگرتین شـهر و به دربار بزرگرتین پادشـاه
آورده شـده بودنـد و بـرای خدمت ویژه به پادشـاه انتخاب شـده بودند .شـدت وسوسـه هایی
کـه آنهـا را در کاخ فاسـد و لوکـس شـاه احاطـه کـرده بـود ،زیاد بـود .و این واقعیـت ها وجود
داشـت :اینکـه آنهـا عبـادت کننـدگان یهوه ،اسـیران بابلـی بودند؛ اینکـه ظروف و وسـایل خانه
خـدا در معبـد خدایـان بابـل قـرار گرفته بـود؛ اینکه پادشـاه ارسائیل در دسـت خدایـان بابلیان
زندانـی بـود؛ ایـن چیزهـا افتخـار فاتحـان بـود تـا بـه عنـوان مـدرک آنهـا را ذکـر کننـد و ادعـا
کننـد کـه دیـن و آداب و رسـوم آنهـا نسـبت به دیـن و آداب و رسـوم یهودیان برتـری دارد .در
چنیـن رشایطـی کـه ارسائیـل به خاطر خروجـش از فرامین خـدا تحقیرهای زیـادی را برای خود
طلبیـد ،خداونـد بـه بابلیـان شـواهدی از برتـری خـود ،قدوسـیت احـکام خود و نتیجـه مطمنئ
اطاعـت را داد .و او ایـن شـهادت را داد کـه ایـن تنهـا می تواند به کسـانی داده شـود که هنوز
بـه وفـاداری خـود نسـبت بـه او متعهد مباننـد » .اِلن جـی وایت ،تعلیـم و تربیـت ،صفحه .۵۴
20

سؤاالتی برای بحث
 .۱در کالس دربــار ٔه چالشــهای مختلــف فرهنگــی و اجتماعــی کــه شــما بــه عنــوان
مســیحیان در جامعــه خــود بــا آن روبــرو هســتید ،صحبــت کنیــد .آنهــا چــه هســتند
و کلیســا بــه عنــوان یــک مجموعــه چگونــه مــی توانــد بــا آنهــا برخــورد کنــد؟

 .2دربــاره اینکــه چقــدر دانیــال و یارانــش بــه راحتــی ایمــان خــود را بــه خطــر
انداختنــد فکــر کنیــد .باالخــره ،بابلیــان فاتحــان بودنــد ،و یهودیــان شکســت
خــوردگان بودنــد ،چــه « برهــان » بیشــتری نیــاز بــود تــا ثابــت شــود «خــدای »
بابلیــان بزرگتــر از خــدای اسـرائیل اســت ،تــا در نتیجــه دانیــال و همراهانــش ایــن
واقعیــت را قبــول کننــد؟ در ایــن مــورد ،چــه حقایــق مهــم کتــاب مقدســی توانســت
بــه آنهــا کمــک کنــد تــا بــا تکیــه بــر آنهــا در طــول آن دوران داوم بیاورنــد؟
 .3چـرا تعهــد و وفــاداری بســیار مهــم اســت ،نــه تنهــا بـرای خودمــان ،بلکــه بـرای
کســانی کــه ایمــان مــا گــواه شــخصیت خداونــد اســت یعنــی کســی کــه مــا او را
خدمــت میکنیــم؟
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