  درس هفتم  

 ۲۵ – ۱۹بهمن

از چاه شیران به جایگاه فرشتگان

بعد از ظهر روز سبت

مطالعـه ایـن هفتـه :دانیال باب ۶؛ اول سـموئیل بـاب  ۶ :۱۸تا ۹؛ متی بـاب ۶ :۶؛ اعامل
بـاب  ۲۷ :۵تـا ۳۲؛ مرقـس بـاب  ۱۴ :۶تا ۲۹؛ عربانیان بـاب  ۳۵ :۱۱تا .۳۸

آیه حفظی « :ا ّما وزیران و فرمانداران دنبال بهانهای میگشتند تا در ادار ٔه امور مملکتی
از دانیال شکایت کنند ،ولی نتوانستند هیچ بهانهای به دست بیاورند .چون دانیال کامالً امین
و درستکار بود و هرگز خطایی از او رس منیزد »(دانیال .)۴ :۶
پـس از تسـخیر بابـل ،داریوش پادشـاه ماد – فـارس  ،دانایی و خرد دانیـال را تصدیق کرد و
از او دعـوت کـرد تـا از دولتمـردان حکومـت جدید باشـد .نبی پیـر در انجـام وظایف اجتامعی
خویـش بسـیار نسـبت بـه دیگـران برتـری داشـت کـه باعـث مـی شـود پادشـاه جدیـد او را به
مقـام فرمانـداری ارشـد کل حکومت مـاد – فـارس منصوب کند.
بهرحـال ،هامنطـور کـه ایـن فصـل گشـوده میشـود ،دانیال بـا حاصـل آنچه که به درسـتی
میتـوان آنـرا اولیـن گنـاه – حسـادت نامیـد ،روبـرو بود .با ایـن حال ،قبـل از اینکه داسـتان به
پایـان برسـد ،مـی توانیـم مشـاهده کنیـم که دانیال نـه تنها به مسـئولیت دنیـوی خویش تحت
حکومـت مـاد – فـارس ،بلکـه بیشتر از هـر چیز به خـدای خویش وفادار اسـت .ما مـی توانیم
مطمئن باشـیم کـه تـا حد زیـادی ،وفاداری وی بـه خدا بطور مسـتقیم بر وفـاداری او در دیگر
زمینـه هـای زندگیش تاثیر گذاشـته بود.
تجربـه آزار و شـکنجه دانیـال ،الگویـی بـرای قـوم خداونـد در زمـان آخـر اسـت .حکایـت،
بـه ایـن معنـا نیسـت کـه مـردم خداونـد از آزمـون هـا و رنجها معـاف خواهنـد شـد .آنچه که
تضمیـن میشـود ایـن اسـت کـه در نـزاع بـا رش ،نیکویـی در نهایـت پیـروز خواهـد شـد و در
نهایـت خـدا از امـت خویـش حامیـت خواهـد کرد.
درس این هفته را مطالعه کنید تا برای سبت در روز  ۲۶بهمن –  February 15آماده شوید.
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     یکشنبه     

 ۲۰بهمن

روح حسادت
حتی در بهش�ت ،آن مکان کامل وعالی ،لوس�یفر نسـبت به مس�یح حس حسـادت داشـت«.
لوسـیفر بـه مسـیح غبطـه مـی خـورد و بـه او رشـک مـی ورزیـد .بـا ایـن حـال زمانـی کـه متام
فرشـتگان در برابـر عیسـی سـجده کردنـد و برتـری و اقتـدار مقـام رفیـع او و حکومت مرشوع
و محقـق او را تاییـد کردنـد ،او هـم همـراه فرشـتگان در برابـر او سـجده می کند؛ امـا قلب او
رسش�ار از حس�ادت و نف�رت ب�ود » .اِل�ن جی وایت ،داس�تان رهایی ،صفحه  .۱۴حسـادت چنان
احسـاس خطرناکـی بجـا می گذارد ،کـه در ده فرمان در کنار مامنعت از قتـل و دزدی ،فرمانی
علیـه طمعـکاری وجود دارد (خـروج .)۱۷ :۲



دانیـال بـاب  ۱ :۶تـا  ،۵را همـراه بـا پیدایـش بـاب  ۱۱ :۳۷و اول سـموئیل بـاب  ۶ :۱۸تـا ۹
بخوانیـد .حسـادت در ایـن داسـتان هـا چـه نقشـی را بـازی مـی کنـد؟

توانایـی هـای فرماندهـی دانیـال ،پادشـاه را تحـت تاثیـر قرار مـی دهد ،اما حس حسـادت
در دیگران برانگیخته میشـود .بدین ترتیب ،آنها برای خالص شـدن از دسـت او بوسـیله اتهام
فسـاد ،بـر علیـه او توطئـه مـی کننـد .امـا هرچقـدر آنـان تلاش مـی کننـد ،در امـور مدیریتـی
دانیـال خطایـی پیـدا منـی کننـد « .ا ّمـا وزیـران و فرمانـداران دنبـال بهانـهای میگشـتند تـا در
ادار ٔه امـور مملکتـی از دانیـال شـکایت کننـد ،ولی نتوانسـتند هیـچ بهانهای به دسـت بیاورند.
چـون دانیـال کاملاً امین و درسـتکار بود و هرگـز خطایی از او رس منـیزد »(دانیال  .)۴ :۶کلمه
آرامـی کـه بـه « وفـادار » ترجمـه شـده ،همچنیـن می توانـد به « قابـل اعتامد » ترجمه شـود.
دانیـال بـی گنـاه اسـت؛ هیچ چیزی وجـود ندارد کـه درباریـان بتوانند برای متهـم کردن او
اسـتفاده کننـد .بـا ایـن حـال ،آنهـا همچنین مـی فهمند کـه چقدر دانیـال به خدای خـود امین
و وفـادار اسـت و اینکـه چقـدر او مطیـع احـکام خداونـد خویـش اسـت .بنابراین ،آنهـا بزودی
متوجـه شـدند کـه بـه منظـور متهم کـردن دانیـال ،آنها بایـد رشایطـی را فراهم کنند کـه در آن
دانیـال بـا معضـل ،اطاعـت از احـکام خـدا و یـا اطاعـت از قانـون امپراتـوری مواجـه شـود .از
آنچـه کـه درباریـان درمـورد دانیـال فهمیـده انـد ،آنهـا کاملاً متقاعـد شـدند کـه تحـت رشایط
مناسـب ،او جانـب احـکام خداونـد خـود را میگیـرد نـه قوانیـن امپراتـوری ،آنچه که شـهادتی
بـرای اثبات وفـاداری دانیـال بود.

شــما بــا چــه نــوع مشـ ِ
ـکالت ناشــی از حســادت ،مواجــه شــدهاید و چگونــه بــا آن
برخــورد کــرده ایــد؟ چ ـرا حســادت چنیــن گنــاه مرگبــار و مفســد روح مــی باشــد؟
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     دوشنبه     

 ۲۱بهمن

توطئه علیه دانیال


دانیـال بـاب  ۶ :۶تـا  ۹را بخوانیـد .چـه طـرز تفکری در پـس این حکم وجود دارد؟ چه نقشـی
را در غرور شـاه بـازی می کند؟

شـاید داریـوش بخاطـر صـدور حکمـی که بزودی لغـوش خواهد کـرد ،نادان به نظر برسـد.
او در دام توطئـه گـران دربـاری مـی افتـد ،کسـانی کـه بـه انـدازه کافـی بـرای بـازی بـا رشایط
سیاسـی حکومتـی کـه اخیـرا ً تاسـیس شـده اسـت ،زیرک و سـیاس هسـتند .داریوش بـه منظور
اداره کارآمدتر کشـور ،یک حکومت غیر متمرکز تاسـیس کرد و صد و بیسـت اسـتاندار را برای
اداره کشـور برگزیـد .بـا ایـن حال چنیـن اقداماتی مسـتلزم برخی مخاطـرات در بلند مدت بود.
یـک فرمانـدار بـا قـدرت و نفوذ می توانسـت باعث شـورش ،شـکاف و نفاق در مملکت شـود.
پـس ،ایـن قانـون جدیـد ملـزم مـی سـاخت تـا هر کس بـه مـدت  ۳۰روز هـر حاجتی کـه دارد
فقـط آنـرا از پادشـاه درخواسـت کنـد ،بـه نظـر مـی رسـد ظاهـرا ً ایـن یک راهـکار خـوب برای
تقویـت وفـاوداری بـه پادشـاه و در نتیجـه وسـیله ای بـرای جلوگیـری از هرگونـه فتنـه برعلیـه
پادشـاه باشـد .امـا درباریـان بـا ادعـای اینکـه ،چنیـن پیشـنهادی از حامیـت « همـه » وزرای
مملکـت ،فرمانـداران ،مشـاوران ،و حـکام برخـوردار اسـت ،پادشـاه را بـه گمراهـی انداختنـد–
یـک اشـتباه بدیهـی اسـت ،زیـرا که دانیال شـامل آنان نیسـت .عالوه براین ،شـاید برای پادشـاه
دیـدگاه اینکـه بـه عنـوان خـدا عمل کنـد ،جالـب و جذاب بوده باشـد.
هی�چ ش�واهدی وج�ود ن�دارد که پادشـاهان فـارس هرگـز ادعای مقـام خدایی کرده باشـند.
بـا ایـن وجـود ،ایـن حکم ممکن اسـت بـه منظور اینکـه تنها پادشـاه به مدت سـی روز مناینده
خدایـان باشـد؛ و در نتیجـه دعاهـا بـه حضـور خدایـان از طریـق او عرضه شـود ،در نظر گرفته
شـده باشـد .متاسـفانه ،پادشـاه انگیـزه ای را کـه در قفـای پیشـنهاد آنـان اسـت را بررسـی منی
کنـد .بنابرایـن ،او نتوانسـت بفهمـد کـه قانونـی را کـه آنـان ادعـا مـی کننـد بـرای جلوگیری از
توطئ�ه علی�ه پادش�اه اس�ت ،خ�ود توطئ�ه ای برای آس�یب رس�اندن به دانیال اس�ت.
دو جنبـه در ایـن قانـون قابـل توجـه اسـت .اول ،مجـازات رسپیچـی از حکـم ،افتـادن در
چـاه شـیران بـود .از آنجـا کـه ایـن نـوع مجـازات در جـای دیگـری تائیـد نشـده ،ممکن اسـت
ایـن یـک پیشـنهاد ویژه از طرف دشـمنان دانیال بوده باشـد .پادشـاهان باسـتان خـاور نزدیک،
شـیران را در قفـس قـرار مـی دادنـد تـا آنهـا را در موقعیـت هـای خـاص بـه منظور شـکار آزاد
کننـد .بـه همیـن دلیـل ،کمبودی از نظر داشتن شـیرها برای آسـیب به هرکسـی که جـرات کند
حکـم پادشـاه را نقـض کنـد ،وجـود نداشـت .دوم ،فرمـان را منـی تـوان تغییـر داد .ماهیت غیر
قابـل تغییـر« قانـون پـارس هـا و مادهـا » همچنیـن در استر بـاب  ۱۹ :۱و استر بـاب  ۸ :۸بـه
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آن اشـاره شـده اسـت .دیـودور سیسـیلی ،مـورخ نویـس یونان باسـتان ،بـه رویـدادی در زمانی
کـه داریـوش سـوم (ایـن بـا داریـوش که در کتـاب دانیال ذکر شـده ،اشـتباه نشـود) اشـاره می
کنـد کـه داریـوش سـوم نظـرش تغییـر می کنـد ،اما او دیگـر منی توانـد حکم اعدام شـخص بی
گنـاه را لغـو کند.

     سه شنبه     

 22بهمن

دعای دانیال
« هـرگاه تـو دعـا میکنـی بـه اندرون خانـهٔ خود بـرو ،در را ببنـد و در خلـوت ،در حضور
پـدر نادیـد ٔه خـود دعـا كـن و پـدری كـه هیچ چیـز از نظر او پنهان نیسـت » (متـی .)۶ :۶


دانیال  ۱۰ :۶را بخوانید .چرا دانیال واقعاً در تنهایی دعا منی کند ،بدون اینکه کسی او را ببیند؟

دانیـال یـک دولتمـرد بـا تجربـه اسـت ،امـا ،باالتـر از همـه او خـادم خدا اسـت .بـه همین
ترتیـب ،او تنهـا عضـو حکومت اسـت که مـی تواند بداند چـه موضوعی در پَ ِس فرمان پادشـاه
وجـود دارد .بـرای داریـوش ایـن حکـم بـه معنـای فرصتـی بـرای تقویت وحـدت در پادشـاهی
اوسـت ،امـا بـرای توطئـه گـران ترفندی بـرای خالصـی از دانیال می باشـد.
البتـه ،علـل و انگیـزه هـای اصلـی در پس ایـن توطئه ،نبرد کیهانی بین خداونـد و نیروهای
رش اسـت .در ایـن زمـان ۵۳۹( ،ق.م ،).از پیـش دانیـال نبـوت هـای نوشـته شـده در بـاب ۷
کتـاب دانیـال ( ۵۵۳ق.م ).و بـاب  ۵۵۱( ۸ق.م ).را مـی دانسـت .بنابرایـن ،او مـی توانـد فرمان
سـلطنتی را نـه بـه عنـوان یـک مسـئله رصفاً سیاسـت انسـانی بلکـه به عنـوان منونـه ای از این
جنـگ کیهانـی درک کنـد .در نبـوت پسر انسـان ،پادشـاهی بـه برگزیـدگان واگـذار می شـود و
شـاید بـا کمـک فرشـته تسـلی بخـش تفسـیر کننـده (دانیـال  ،)۷شـجاعت مقابله با بحـران در
پیـش رو بـه او داده شـده اسـت .او همچنیـن ممکـن اسـت از تجربـه یارانـش ،کسـانی کـه بـا
شـجاعت کامـل بـا فرمـان نبوکدنصر مبـارزه کردنـد ،تحـت تاثیر قـرار گرفتـه بود (دانیـال .)۳
بنابرایـن ،او عـادت هـای مذهبـی خـود را تغییـر منـی دهـد ،بلکـه بـه ادای مراسـم عبادی
خـود سـه بـار در روز بـه سـمت اورشـلیم ادامـه مـی دهـد .دانیـال علیرغـم فرمـان ممنوعیت
تقاضـا از هـر انسـان یـا خـدا بـه غیـر از پادشـاه ،هیچگونـه احتیاطـی بـرای مخفـی یـا پنهـان
کـردن زندگـی عبـادی خـود در طـول مدت سـی روز منی کند .او یک اقلیت مسـتقل اسـت زیرا
کـه او در مقابلـه بـا فرمـان شـاه در میـان ده هـا تن فرمانـداران و دیگـر درباریان تنهاسـت .با
ایـن حـال ،دانیـال از طریـق زندگـی عبادی آشـکارا نشـان مـی دهد که وفـاوداری او بـه خدای
خویـش نسـبت بـه وفـاوداری بـه پادشـاه و فرمان غیر قابـل برگشـت او در اولویت قـرار دارد.
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اعمــال بــاب  ۲۷ :۵تــا  ۳۲را بخوانیــد .اگرچــه کــه در اینجــا پیام ســرزنش کامـاً واضح
اســت ،چ ـرا مــا بایــد همیشــه ،وقتــی اقــدام بــه نقــض قانــون انســانی میکنیــم،
اطمینــان حاصــل کنیــم کــه آنچــه انجــام مــی دهیــم خواســت واقعــی خداونــد اســت
یــا نــه؟ (باالخــره ،در مــورد مردمــی کــه حاضــر شــدند بمیرنــد تــا تســلیم بــاور یــا
سیســتم اعتقــادی کــه مــا معتقدیــم اشــتباه اســت! بشــوند فکــر کنیــد).

     چهارشنبه     

 ۲۳بهمن

در چاه شیران


دانیـال بـاب  ۱۱ :۶تـا  ۲۳را بخوانیـد .پادشـاه بـه دانیـال چه میگوید که نشـانگر اینسـت که
دانیـال گـواه وفـادار و قدرمتندی برای خداسـت ؟
خیلـی زود توطئـه گـران مـکان دعـای دانیال را کشـف می کننـد ،یعنی دقیقـاً هامن چیزی
کـه فرمـان پادشـاه آنـرا قدغـن کـرده اسـت .و هامنطـور کـه آنان ایـن اتهـام را در حضور شـاه
مطـرح مـی کننـد ،آنهـا بـه روش تحقیرآمیـزی بـه دانیـال اشـاره مـی کننـد « :ایـن دانیـال کـه
از تبعیدیـان یهودیـه مـی باشـد » (دانیـال  .)۱۳ :۶در چشـم آنـان ،یکـی از فرمانـداران اصلـی
امپراتـوری ،شـخص مـورد عالقـه شـاه ،چیـزی بیـش از« یک اسـیر » نیسـت .علاوه بـر آن ،آنها
بـا گفتن اینکـه دانیـال « بـه تـو ای پادشـاه و بـه فرمانی کـه امضا منـوده ای اعتنا منـی مناید »،
دانیـال را بـر علیـه پادشـاه قـرار دادنـد .اکنـون شـاه متوجـه میشـود کـه بـا امضای فرمـان در
دام افتـاده اسـت .ایـن متن میگویـد کـه « تـا غـروب آفتـاب کوشـش می کـرد که راهـی برای
نجـات دانیـال پیـدا کنـد »(دانیـال  .)۱۴ :۶امـا هیـچ راهـی وجـود نـدارد کـه بتوانـد نبـی را از
مجـازات مقـرر شـده ،نجـات دهـد .قانـون غیـر قابـل فسـخ مـاد – فـارس بایـد بـر اسـاس این
نامـه [حکـم] اجرا میشـد .بنابراین پادشـاه ،بـا وجود ناراضی بـودن ،فرمان انداختن دانیال در
چـاه شـیران را صـادر مـی کنـد .امـا با وجود صـدور اجـرای حکم ،داریـوش امیدوار اسـت و به
نظـر میرسـد کـه دعـا مـی کنـد « :امیـدوارم خدایـی که تو پیوسـته او را پرسـتش مـی کنی ،تو
را نجـات دهـد » (دانیـال .)۱۶ :۶
متن کتـاب مقـدس منـی گویـد کـه دانیـال در میان شـیران چه می کنـد ،اما میتـوان حدس
زد کـه او دعـا مـی کرده اسـت .و خداوند با فرسـتادن فرشـته خویش برای محافظـت دانیال ،او
را گرامـی مـی دارد .صبحگاهـان ،دانیـال بـدون هیچ آسـیبی آماده اسـت تا فعالیـت خود را در
دولـت ادامـه دهـد .اِلـن جـی وایـت در این مـورد توضیح مـی دهـد « :خداوند مانع دشـمنان
دانیـال از انداختن او بـه النـه شـیران منیشـود؛ او اجـازه مـی دهد تا فرشـتگان رشیـر و مردان
گناهـکار هـدف خـود را بـه انجـام برسـانند؛ امـا ایـن شـاید بـرای ایـن بوده کـه او مـی خواهد
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تـا نجـات خـادم خـود را برجسـته تـر نشـان دهـد ،و شکسـت دشـمنانش در برابـر حقیقـت و
عدالـت بزرگتـر باشـد » ( انبیـا و پادشـاهان ،صفحـات  ۵۴۳تا .)۵۴۴

اگرچــه ایــن داســتان فرجامــی شــاد (حداقــل بــرای دانیــال ) دارد ،امــا در مــورد
شــرح حــال دیگـران حتــی آنانــی کــه در کتــاب مقــدس آمــده اســت (نــگاه کنیــد بــه
عنــوان مثــال بــه مرقــس بــاب  ۱۴ :۶تــا  ،)۲۹کــه در آن بــا نجــات پایــان نمــی یابــد،
چگونــه اســت؟ مــا چگونــه آنــان را درک میکنیــم؟

     پنجشنبه     

 ۲۴بهمن

حقانیت


دانیال باب  ۲۴ :۶تا  ۲۸را بخوانید .پادشاه چه شهادتی را در باره خداوند می دهد؟

نکتـه مهـم ایـن داسـتان ،ایـن واقعیـت اسـت کـه داریـوش خـدا را سـتایش مـی کنـد و
حاکمیـت او را بـه رسـمیت مـی شناسـد .ایـن نقطـه عطـف ،حتـی اوج سـتایش یـا بیاناتـی از
شـناخت اسـت ،کـه در فصـل های قبل بـه درگاه خدا ادا میشـود( .دانیال  ۲۰ :۲تـا ۲۳؛ دانیال
۲۹ ،۲۸ :۳؛ دانیـال  ۱ :۴تـا  ۳۴ ،۳تـا  .)۳۷داریـوش ماننـد نبوکدنصر بـا تقدیـر و سـتایش خـدا،
بـه نجـات دانیـال واکنـش نشـان داد .اما داریوش بیشتر هم انجـام داد :او فرمـان قبلی خود را
عـوض کـرد و بـه همـه فرمـان داد تا « در حضور خدای دانیال ترسـان باشـند »(دانیـال .)۲۶ :۶
بلـه ،دانیـال بطـور معجـزه آسـایی نجـات مییابـد ،او پـاداش وفاداریـش را میگیـرد ،رشیر
مجـازات میشـود ،و عـزت و قـدرت خـدا اثبـات میشـود .امـا آنچـه که مـا در اینجا مشـاهده
میکنیـم ،منونـه کوچکـی اسـت از آنچـه کـه در مقیـاس جهانی اتفـاق خواهد افتـاد :قوم خدا
رسـتگار میشـود ،رشیـر مجـازات میشـود ،و پـروردگار در برابر همـ ٔه گیتی حقانیـت می یابد.



دانیـال بـاب  ۲۴ :۶را بخوانیـد .چـه چیـزی در ایـن آیـه ممکن اسـت به نظر ما مشـکل آفرین
باشـد ،و چرا؟

بـا ایـن حـال یک مشـکل پریشـان کننـده وجـود دارد ،و این مسـئله زنـان و فرزندان اسـت
کـه تـا آنجائـی کـه مـا مـی دانیـم بـی گنـاه هسـتند و در عین حال کسـانی هسـتند کـه هامن
رسنوشـتی را کـه شـخص گناهـکار تجربـه مـی کند و آنـان نیز تجربـه می کنند و رنـج می برند.
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چگونـه بایـد ایـن مسـئله را توضیـح بدهیـم ،آیا به نظر منی رسـد کـه این نقض عدالت اسـت؟
اول ،بایـد توجـه داشـته باشـیم کـه ایـن اقـدام پادشـاه بـر طبـق قانـون دولت فارس اسـت
کـه شـامل مجـازات خانـواده مجـرم هـم میشـده اسـت .طبـق یـک اصـل کهـن ،متـام خانواده
در مجـرم بـودن یکـی از اعضـای آن خانـواده مسـئول هسـتند .ایـن بدیـن معنا نیسـت که این
اصـل درسـت اسـت؛ ایـن فقـط بـه این معنی اسـت کـه این داسـتان مطابـق آنچه اسـت که ما
از قانـون پادشـاهی فـارس مـی دانیم.
دوم ،مـا بایـد توجـه کنیـم کـه روایـت کتـاب مقدس ایـن اتفاق را گـزارش می دهـد اما این
عمـل شـاه را تائیـد منـی کند .در حقیقـت ،کتاب مقدس به وضـوح قدغن می کند کـه فرزندان
بـه دلیـل گناهـان پدر و مـادر آنان (تثنیـه  )۱۶ :۲۴محکوم به مرگ شـوند.

در مواجهــه بــا بــی عدالتــی هایــی ماننــد ایــن و بســیاری دیگــر ،شــما چــه تســلی
مــی توانیــد از متونــی ماننــد اول قرنتیــان بــاب  ۵ :۴دریافــت کنیــد؟ ایــن آیــه چــه
میگویــد ،و چ ـرا ایــن نکتــه ،بســیار مهــم اســت؟

     جمعه     

 ۲۵بهمن

تفکــری فراتــر :رشح نجــات دانیــال در عربانیــان بــاب  ۱۱آمــده اســت .چــه مــی
توانــد« رسای مشــهور ایــان » نامیــده شــود ،مــی گویــد کــه نبــی ،در میــان کــاالت و فضائــل
دیگــر « دهــان شــیران را بســتند »(عربانیــان  .)۳۳ :۱۱ایــن فــوق العــاده اســت ،امــا بایــد
قهرمانانــی را در نظــر داشــته باشــیم کــه ماننــد دانیــال از مــرگ نجــات نیافتنــد ،بلکــه آنهــا
کســانی هســتند کــه شــجاعانه رنــج کشــیدند و مردنــد ،هامنطــور کــه در عربانیــان  ۱۱نیــز
ذکــر شــده اســت .خداونــد ،برخــی را فـرا مــی خوانــد تــا بــا حیاتشــان گــواه او بـرای جهانیــان
باشــند و برخــی بــا مرگشــان گــواه او باشــند .بنابرایــن ،حکایــت نجــات دانیــال همیشــه بــه
معنــای اعطــا آزادی بــه همــه نیســت ،هامنطــور کــه مــا مــی دانیــم ،گــروه بســیاری از مــردان
و زنــان بــه خاطــر ایامنشــان بــه مســیح بــه شــهادت رســیده انــد .بــا ایــن حــال نجــات معجــزه
آســا دانیــال نشــان مــی دهــد کــه احــکام خداونــد و خــود او ،در نهایــت متــام فرزنــدان او را
از قــدرت گنــاه و مــرگ نجــات خواهنــد داد .در فصــل هــای بعــدی دانیــال ایــن مســئله کامـاً
روشــن خواهــد شــد.

سؤاالتی برای بحث
 .۱ژان پــل ســارتر فرانســوی یکبــار نوشــت کــه « بهتریــن راه فهمیــدن طــرح اصلــی

حقیقــت انســان ایــن اســت کــه گفــت ،انســان موجــودی اســت کــه هدفــش خــدا بــودن
اســت » (ژان پــل ســارتر ،بــودن یــا نبــودن :مقالــه پدیــده شناســی در هســتی شناســی،
کنفرانــس واشــنگتن) .چگونــه ایــن کمــک مــی کنــد ،تــا حداقــل بطــور ســطحی درک کنیــم
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کــه چـرا شــاه در دام افتــاد؟ چـرا همــه مــا بایــد ،در هــر مرحلــه از زندگــی کــه هســتیم،
مراقــب باشــیم تــا در دامــی ایــن چنینــی یعنــی تمایــل خطرنــاک هــر چقــدر هــم کــه
شــاید فریبنــده باشــد ،نیفتیــم؟ شــیوه هــای دیگــری کــه ممکــن اســت بخواهیــم « ماننــد
خــدا » باشــیم چیســت؟

 .۲در رابطــه بــا وفاوداریمــان نســبت بــه خــدا و قانــون او ،چــه گــواه و شــهادتی مــی
توانیــم در برابــر دیگ ـران باشــیم؟ اف ـرادی کــه شــما را مــی شناســند ،در بــار ٔه ایســتادگی
شــما بـرای ایمانتــان چــه فکــر مــی کننــد ،حتــی اگــر هزینــه ایــن ایســتادگی بــه قیمــت از
دســت دادن شــغل یــا حتــی حیــات شــما تمــام شــود؟
 .3شــما در دانیــال چــه مــی بینیــد کــه او را بــه شــخصی کــه خــدا مــی توانســت از او
بطــور موثــر بـرای اجـرای هــدف خــود اســتفاده کنــد ،مبــدل مــی ســازد؟ شــما چگونــه بــا
یــاری پــروردگار ،مــی توانیــد ویژگــی هــای مشــابه دانیــال را در خــود رشــد دهیــد؟
 .4بــا توجــه بــه حکــم پادشــاه ،از چــه راه هایــی دانیــال مــی توانســت تصمیــم خــود،
در تغییــر شــیوه دعــا کردنــش را توجیــه کنــد؟ یــا اینکــه ایــن یــک ســازش خطرنــاک بــوده
اســت؟ اگــر بــوده ،چـرا؟
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