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’’شباٌب  متطوعي  مع  سنة   ٢٥ من  ألكثر  أعمل  أْن  عظيم  امتياز  ــهَّ  إنَّ
للمسيح‘‘ وأعضاِء كنيستي الذين يسعون إلى اتِّباع املسيح في البيت 
ألشخاٍص  رئيس  بشكٍل  الكتاب  هذا  ُكِتب  العمل.  ومكان  واملدرسة 

مثل هؤالء.
راٍت تساعد الناس الذين يسَعون إلى إطاعة  يحوز سفر دانيال تبصُّ
املسيح في عالٍم بعيٍد عن اهللا. وقد شارْكُت هذه األفكار مع مجموعاٍت 
كثيرة مختلفة من املستمعني في سريالنكا وخارجها، كان آخرها تقدمي 
سلسلٍة من سبعة أجزاٍء في املؤمتر السنويِّ السابع والتسعني للمرامون في 
ة اآلن إلى جمهوٍر أكبر  م هذه املادَّ الهند. إنَّه ملن دواعي سروري أْن ُأقدِّ

اء في هيئة كتاب. من القرَّ
قمُت بكتابة هذا الكتاب بدافع القناعة التي تقول إنَّ خبراِت دانياَل 
ًة في عالم تزداد  ة واملهارة لنعيش حياةًروحيَّ نا بالقوَّ ورفقائه ميكنها أن متدَّ
ة الَعلمانيَّة. قالت طبيبة أسناٍن سمَعْت بعض احملاضرات التي آَلت  فيه قوَّ
إلى كتابة هذا الكتاب: إنَّ حضور هذه احملاضرات كان كحضور جلسة 
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مشورة، إذ إنَّها حصَلْت على نصائَح مفيدٍة ملعاجلة احلاالت التي كانت 
اء هذا الكتاب. هناك الكثير  تواجهها. هذه هي الغاية التي أبتغيها لقرَّ
من الكتب واملراجع الرائعة عن التلمذة للمؤمنني اُجلدد اليوم. وكم آَمُل 
أْن يكوَن هذا الكتاب دليًال للتلمذة، ليس للمؤمنني اُجلدد فحسب، بل 

للناضجني منهم أيًضا.
ليس الهدف من هذا الكتاب أن يكوَن تفسيًرا لسفر دانيال. إنَّه ال 
ز بشكٍل رئيٍس على تطبيق تعاليم  يتوقَّف عند كلِّ آيٍة في السفر، بل يركِّ
قة للسفر، على  سفر دانيال، التي استخرجناها بواسطة دراسة دقيقة ومعمَّ

احلياة اليوميَّة.
الدراسة  هذه  في  ساعدتني  قد  الرائعة  دانيال  تفاسير  بعض  لكنَّ 
آرتشر،  كليسن  تفاسيَر  خاصٍّ  بشكٍل  وجــْدُت  وقد  كبيرة.  مساَعدًة 
واليس،  ورونــالــد  ميالرد،  أالن  و  كالفن،  وجــون  بولدوين،  وجويس 
ا. لقد أدرجُت التفاصيل املتعلِّقة بهذه التفاسير،  وإدوارد يونغ مفيدًة جّدً

وتفاسير أخرى، في نهاية الكتاب.
م بالشكر  إلى املؤمنني العديدين الذين سمحوا لي خالل  أودُّ أن أتقدَّ
يات التي  السنني الفائتة أن أدخل عاملهم عبر مشاركتي خبراتهم والتحدِّ
كبير  جلزء  خلفيَّة  مثل  يات  والتحدِّ اخلبرات  هذه  كانت  لقد  واجهوها. 
’’نيلون‘‘ وولديَّ  زوجتي  كذلك  أشكر  كما  الكتاب.  هذا  في  ورد  ممَّا 
دعمهم  للمسيح‘‘ على  ’’شباٌب  في  وزمالئي  ’’أسيري‘‘ و’’نيرمالي‘‘، 
الكتاب.  هذا  كتابة  استطعُت  َملَا  بدونها  التي  وتضحياتهم  وصلواتهم 
’’مارودو  ومساعدتي  ساله‘‘  ’’هيلني  سكرتيرتي  أنَّ  بالذكر  وحــريٌّ 
متا العديد من التفاصيل املتعلِّقة بهذا الكتاب. كانت  بانديان‘‘ قد قدَّ
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صداقتي لـ’’تيم ستافورد‘‘ ومشورته مصدر تشجيٍع كبيٍر لي، كما أنَّ 
ر (Lamplighter Books) في  مراسالتي مع ’’جاك كوهاتشيك‘‘، محرِّ
دار زوندرفان للنشر، قد أْثَرت معرفتي وساهَمت إلى حدٍّ كبيرٍ في حتسني 

ه إلى جميع هؤالء األشخاص شكرَي العميق. مهاراتي الكتابيَّة. أوجِّ
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في  العظماء  االجتماعيِّني  املصلحني  أحــَد  ولبيرفورس‘‘  ’’وليم  كــان 
بريطانيا. وإذ كان عضًوا في البرملان على مدى خمس وأربعني سنة، فقد 
بر من أكثر الشخصيَّات املؤثِّرة في احلركة التي أدَّت إلى القضاء على  اعتـُ

ا ملتزًما. العبوديَّة في بريطانيا. وقد كان وليم أيًضا مسيحّيً
ببضع  البرملان  في  عضًوا  أصبَح  أن  بعد  باملسيح  ولبيرفورس  آمــن 
سنوات، وجاء إميانه بعد فترة صراع. وفي وقت حاسم من ذلك الصراع 
طلب مشورة تاجر العبيد السابق ’’جون نيوتن‘‘ الذي كان حينذاك كاهًنا 
ا ومؤلًِّفا للكثير من الترانيم، مبا فيها ترنيمة  ’’النعمة املُدِهشة‘‘  أنكليكانّيً

.(Amazing Grace)
كان  ولبيرفورس يشعر أنَّه إذا ما صار مؤمًنا باملسيح فإنَّ عليه أن 
ا خلدمته. واعتـَقـَد أنَّ ذلك كان يعني التخلَِّي  ًسا هللا مستعّدً يكون مكرَّ
بني  يختار  أن  عليه  أنَّ  يشعر  كان  السياسّي.  عمله  وَهْجر  أصدقائه  عن 

املسيح والعالم. لكنَّه أراد االثنني مًعا.

 w� ◊«d�½ô«
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لكنَّ  جون نيوتن حثـَّه على عدم االنعزال عن أصدقائه احلاليِّني أو 
يكون  أن  ’’أرجو  نيوتن:  إليه  كتب  سنتَني  وبعد  ة.  العامَّ احلياة  اعتزال 
نصيحة  ولبيرفورس  َقبـَِل  ة‘‘.  األمَّ وخلير  كنيسته  خلير  أقامك  قد  الربُّ 
نيوتن واستمرَّ في ممارسة نشاطه السياسيِّ مع أنَّ معظم اإلجنيليِّني في ذلك 

ة واعتبروها ذات صبغة عامليَّة‘‘.١ الوقت ’’كانوا قد اعتزلوا احلياة العامَّ
صراًعا  ولبيرفورس،  حال  حالهم  اليوم،  املسيحيِّني  من  كثير  يواجه 
العالم.  هذا  أنشطة  في  واالنخراط  هللا  التكريس  بني  التوفيق  حول  يدور 
ٍة متاًما. إنَّ خبرات  ة أربعة فتيان عاشوا في بيئٍة وثنيَّ يسرد سفر دانيال قصَّ

هؤالء الفتيان قادرة أن تعلِّمنا الكثير اليوم. 

(١-٢ ا� المهيمن: حتَّى عندما ينتصر الشّر   (١:

بابل،  ملك  ر  نبوخذنصَّ هــزم  فقد  كئيبة.  بعباراٍت  دانيال  سفر  يبدأ 
يهوياقيم ملك يهوذا. وكان قد ُنِقَل كثيٌر من اليهود إلى بابل كمسبيِّني. 
كما أنَّ بعض آنية الهيكل كانت قد نـُقَلت إلى معبد اإلله  ’’مردوك‘‘ 

 .(٢ وُوضَعت في خزانة بيت  ’’مردوك‘‘ (١:
إليه  الشرُّ  سينتقل  كان  الذي  املكان  بابل  كانت  زكريَّا،  بحسب 
ا،  جّدً املمقوت  لإلله  العبادة  مركز  كانت  كما   .(٥-١١ :٥ (زكريا 

مردوك أو بعل (انظر إشعياء ٤٦).
لكنَّ العبارة الثانية من سفر دانيال تبدأ بهذه الكلمات: ’’وسلــَّم 
د كاتب السفر أنَّ اهللا كان مسؤوًال  الربُّ بيده يهوياقيم‘‘(آية ٢). يؤكِّ

سة. عن هزمية شعبه وعن تدنيس آنية الهيكل املقدَّ
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نرى هنا تعبيًرا عن إميان اليهود األتقياء القويِّ بهيمنة اهللا وسيادته. 
هو  احلقيقة  في  اهللا  كان  املُسيطر،  هو  الشرَّ  وكأنَّ  يبدو  كان  حني  حتَّى 
ق مقاصده. في احلالة هذه، كان اهللا  الذي ُيهيمن على األحداث ويحقِّ

ُيعاِقب شعب يهوذا بسبب عدم أمانتهم.
الربَّ  إنَّ  كلِّه.  دانيال  سفر  في  اهللا  سيطرة  موضوع  أمامنا  يظهر 
بسبب  يحتملها  شعبه  كان  التي  الضيقات  حتَّى  يحدث،  ما  يعرف 
مخططه  في  مكانها  لها  يكون  ولسوف  بها  اهللا  سمح  فقد  األشــرار؛ 

النهائّي. 
إنَّ معرفتنا بأنَّ اهللا هو املسيطر ميكن أن حتمَينا من الشعور باليأس 
متنحنا  أنَّها  كما  صعبة.  ظروٍف  في  كمسيحيِّني  عيشنا  أثناء  واإلحباط 
صغيرة. سوف نشير مراًرا  ـيَّةً  الشجاعة لنكون مطيعني عندما نكون أقلِّ

وتكراًرا في هذا الكتاب إلى موضوع هيمنة اهللا. 

(٣-٥ يستطيع ا� أن يستخدم القدرات الطبيعيَّة   (١:

الذين  اليهود  بني  يبحث  كان  ر  نبوخذنصَّ امللك  إنَّ  و٤   ٣ اآليتان  تقول 
في  ’’يخدموا  أن  يستطيعون  محتَملني  فتيان  قادٍة  عن  بابل  إلى  جلبهم 
ر أن ُيثرَي مملكته باستغالل قدرات أشخاٍص  بيت امللك‘‘. إذ كان قد قرَّ
يَّة. فأوكل إلى أحد كبار موظفيه، أشفنز، مهمة  قادرين من تلك األقلِّ

اختيار هؤالء األشخاص وإعدادهم لتولِّي القيادة.
وا متطلباٍت عديدة.  وا إلى تلك النخبة أن يلبُّ كان على الذين انضمُّ
إذ وجَب أن يكونوا ’’من نسل املُلـْك ومن الشرفاء، فتياًنا ال عيب فيهم، 
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وذوي فهٍم بالعلم  حسان املنظر، حاذقني في كلِّ حكمٍة وعارفني معرفةً 
ة على الوقوف في قصر امللك‘‘(اآليتان ٤- ٥). والذين فيهم قوَّ

ر أنَّ متطلباِت القيادة هذه كانت متطلَّبات امللك ال متطلَّبات  تذكَّ
فيها  اهللا  استخدم  حيث  س  املقدَّ الكتاب  في  األمثلة  بعض  هناك  اهللا. 
ِة لشعبه للقيام بعمٍلٍ خاصٍّ لم يستطِع اآلخرون  القدراِت واملوارَد الطبيعيَّ
أو أولئك ممَّن ميتلكون  القيام به. لكنَّ الذين ينتمون إلى عائالٍت ثريَّةٍ 
أن  يقدر  اهللا  أنَّ  بيد  اآلخرين.  من  يَّة  أهمِّ أكثر  ليسوا  جسديَّة،  جاذبيَّةً 

يستخدم مواهَبهم وموارَدهم الطبيعيَّة كبركٍة لتمجيد اسمه. 
ويستطيع اهللا أيًضا أن يستخدم األشخاص ذوي القدرات واملوارد 
س كلِّه كيف اختار  ة. نرى في الكتاب املقدَّ الطبيعيَّة احملدودة بطرٍق هامَّ
بأعماٍلٍ  للقيام  اجلسديَّة  اإلعاقات  وذوي  يِّني  واألمِّ والفقراء  الضعفاء  اهللا 
٢٦- ٢٩). حتَّى إنَّهم اتَّهموا الرسول  عظيمٍة له (انظر  ١كورنثوس ١:
لوجه،  وجًها  الكورنثيِّني  أمام  وقف  عندما  ’’ذليل‘‘  بأنَّه  بولس  العظيم 
أهل  عـــى  وادَّ  .(١ ــثــوس١٠: (٢كــورن فمتجاسر‘‘  الغيبة  في  ’’لكنَّه 
ا حضور اجلسد فضعيف  كورنثوس أيًضا أنَّ رسائله ’’ثقيلة وقويَّة، وأمَّ

.(١٠ والكالم حقير‘‘(٢كورنثوس ١٠:
ذي  ’’كرجٍل  بولس  الثاني  القرن  منتصف  في  الكتب  أحد  وصف 
ٍة جيِّدة، يلتقي  َتني وحالٍة جسديَّ قامٍة قصيرٍة ورأٍسٍ أصلع وساَقني معوجَّ
د متاًما  حاجباه فوق عيَنيه وأنفه معكوف بعض الشيء‘‘٢. الميكننا التأكُّ
من مدى دقَّة هذا الوصف، غير أنَّ عالم اآلثار االسكتلنديَّ السير وليم 
لهيئة  جيِّد  محليٍّ  مــوروٍث  إلى  يستند  الوصف  هذا  بأنَّ  شعر  رامسي 

بولس، وذلك ألنَّه كان وصًفا متيًنا إلى حدٍّ كبيٍر وغير تقليدّي٣. 



٩

لَّم  السُّ يتسلَّقون  أشخاٍص  من  بالغيرة  نشعَر  أن  علينا  ليس  إًذا 
ارتباطاتهم  أو  مواهبهم،  أو  اخلــارجــّي،  مظهرهم  بسبب  االجتماعيَّ 

ًة في املسيح.  ًة خاصَّ يَّ ا أهمِّ العائليَّة. لقد أعطى اهللا كّالً منَّ

(٦ دور الَعلمانيِّين الفريد   (١:

اِت الرئيسَة في سفر دانيال: ’’وكان بينهم من  م لنا اآلية ٦ الشخصيَّ تقدِّ
يقوم  أن  اهللا  ط  خطَّ لقد  وعزريا‘‘.  وميشائيل  وحننيا  دانيال  يهوذا  بني 
بأعماٍل عظيمة، وأن يبقى اسمه حاضًرا من خالل هؤالء األشخاص أثناء 
فترةٍ كئيبةٍ من تاريخ إسرائيل. لم يكن هؤالء األشخاص كهنًة أو أنبياء، 
وأولئك هم َمن كانوا في العهد القدمي ’’الَفَعلة املسيحيِّني بدواٍم كامٍل‘‘، 

ة القوم. بل كانوا فتياًنا من عامَّ
ر عادًة بالعاملني  ر برجال اهللا العظماء، نفكِّ من احملزن أنَّنا عندما نفكِّ
الذاتيَّة  السير  من  ا  جــّدً قليًال  عــدًدا  أنَّ  أيًضا  احملــزن  ومن  كامل.  بــدوام 
يحتوي  مجتمعهم.  في  اهللا  ام  خدَّ بأنَّهم  زوا  متيَّ َعلمانيِّني  عن  ُكِتب  قد 
ولم  يكونوا،  لم  الذين  األبطال  من  طويلةٍ  قائمةٍ  على  س  املقدَّ الكتاب 
يصيروا قطُّ َفَعلًة بدوام كامل. كان إبراهيم مالك ماشية، وكان يوسف 
، وكان يشوع قائًدا للجيش، وكانت راعوث ربَّة بيت،  موظـًَّفا حكومّياً
١٤؛ أعمال  وداود الذي ُدعَي ’’رجًالحسب قلب اهللا‘‘ (١صموئيل ١٣:
٢٢) كان في البداية راعًيا ثمَّ محارًبا قبل أن يصير أخيًرا  الرسل ١٣:
حاكًما. كان نحميا حامل كأس امللك الفارسّي، وكانت أستير ملكًة في 

بالط ملٍك فارسيٍّ آخر.
الوقت  بعض  صوا  يخصِّ أن  وميكنهم  أيًضا،  هامٌّ  الواعظني  دور  إنَّ 
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قليٍل  بعد  سنرى  لآلخرين.  وتعليمها  ةٍ  خاصَّ بطريقةٍ  اهللا  كلمة  لدراسة 
لكنَّ  إرميا.  بنبوءات  كبيٍر  حدٍّ  إلى  تأثَّروا  قد  كانوا  ورفقاءه  دانيال  أنَّ 
بشكل  اليوميَّة  باحلياة  وعالقتها  املسيحيَّة  يَّة  أهمِّ يالحظ  سوف  العالم 
رئيس عبر الَعلمانيِّني القادرين على نقل املسيحيَّة إلى غرفة الصّف، وإلى 
احلّي، واملالعب، واملكاتب، وأمكنة العمل. إنَّهم يبيِّنون للعالم أنَّ إجنيل 

املسيح له تأثيٌر عملـيٌّ في احلياة.
يتعرَّض  عندما  خــاصٍّ  بشكٍل  ةٌ  هامَّ للَعلمانيِّني  التي  الشهادة  إنَّ 
ون  املسيح واإلميان به للهجوم، كما حدث في أيَّام دانيال. ُيتََّهم املسيحيُّ
في هذه األيَّام بضيق أفق التفكير، ومبحاولة فرض آرائهم على اآلخرين، 
وهكذا  عديدة.  أخرى  وبأشياء  النزاهة،  وبعدم  الناس،  ثقافة  وبتدمير 
املسيحيِّ  اإلنسان  شخصيَّة  عن  منطيَّةٍ  صورةٍ  تكوين  إلى  الناس  ينتهي 

، وهذه الصورة ال تدعو كثيًرا إلى اإلطراء واإلعجاب. احلقيقيِّ
غير أنَّ الناس حني يلتقون مبسيحيِّني ملتزمني ومثابرين في عملهم 
باآلخرين،  واالهتمام  األخالق  ودماثة  واالستقامة  بالصدق  ويتَّصفون 
إلى  بنظرتهم  يتعلَّق  ما  في  أنفسهم  مراجعة  إلى  ون  ُيضطُرّ سوف  فإنَّهم 
ى الصورة النمطيَّة  اإلجنيل. إنَّ هذه الشهادة الرائعة التي للَعلمانيِّني تتحدَّ
اخلاطئة السائدة في املجتمع عن املسيحيَّة. سوف نرى هذا األمر يحصل 

مراًرا وتكراًرا في حياة دانيال ورفقائه.

  (٧ مظاهر االنخراط غير المستحبَّة   (١:

تقول  جديدة.  أسماءً  إعطاؤهم  وأصدقائه  لدانيال  حدث  ما  َل  أوَّ كان 
ر  بلطشاصَّ دانيال  ى  فسمَّ أسماًء  اخلصيان  رئيس  لهم  ’’فجعل   :٧ اآلية 



١١

ميالرد  آالن  يعلِّل  نغو‘‘.  عبد  وعزريا  ميشخ  وميشائيل  شدرخ  وحننيا 
الدافع وراء إطالق أسماءٍ جديدةٍ أنَّه ’’لتجنب اإلرباك الذي قد يتأتَّى من 
استخدام أسماٍء أجنبيَّةٍ مختلفة؛ وللمساعدة على توحيد حاشية البالط 

املختلطة؛ والستعراض سلطان بابل‘‘ ٤.
أسمائهم  بتغيير  سعداء  كانوا  قد  الفتيان  هؤالء  أنَّ  أعتقد  ال  إنَّني 
بشكل كلِّيٍّ مبا يالئم الشعب احلاكم. يشير د. س. َرِسل إلى أنَّ ’’االسم 
بالنسبة إلى العقليَّة العبريَّة هو أكثر من مجرد ’’لقٍب‘‘ أو تسمية، إذ إنَّه 
ن ’’روح‘‘ وشخصيَّة اإلنسان، ويدلُّ على ما هو عليه في أعماق  يتضمَّ
كيانه‘‘ ٥. كاَنِت األسماء اجلديدة التي تلقـَّْوها مرتبطة إلى حدٍّ ما باآللهة 
الَكلدانيِّني  ’’كتابة  يتعلَّموا  أن  أيًضا  األربعة  الفتية  على  كان  البابليَّة. 
ولسانهم‘‘ وهما أدٌب وثنّي (اآلية ٤). ولكنَّهم قبلوا مظاهر االنخراط 

ياسات الفائقة. غير املستحبَّة تلك ألنَّه وَجَب عليهم إطاعة الرِّ
ُيطَلب  قد  قيمك،  عن  مختلفةٌ  قيٌم  لديه  مجتمًعا  تدخل  عندما 
مبادئك  تعرِّض  ال  ولكنَّها  بها،  القيام  الحتــبُّ  بأعمال  تقوم  أن  منك 
أو  سمر  حفالت  حضور  إلى  ُتضطرُّ  قد  املساومة.  أو  للخطر  املسيحيَّة 
نظًرا  األحيان  بعض  في  ومربكٍة  إليك،  بالنسبة  مملَّة  استقبال  حفالت 
ال  قطًعا  إنَّك  الَّالئق.  غير  واملزاح  الثقيلة  الروحيَّة  املشروبات  وجود  إلى 
تستطيع أن تتجنَّب تلويث نفسك في موقع عملك بسماع اللغة البذيئة 
مواضيع  تكون  وقد  بك؛  احمليطني  لألشخاص  بة  املهذَّ غير  األحاديث  أو 
اختبارات الكفاءة التي ُتضطرُّ إلى اخلضوع لها، بحسب رأيك، غير ذات 
فائدٍة بالنسبة إليك، أو أنها تتعارض مع أفكارك؛ ولكنَّها أموٌر يجب أن 
تقوم بها إْن أرْدَت أن تبقى في البيئة التي تسعى إلى خدمِتها. ولذلك 
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فإنَّك تقوم بها حتَّى لو كنَت الترغب في ذلك.
ال  مبا  القيام  يرفضون  معاندين  أشخاًصا  ورفقاؤه  دانيال  يكن  لم 
رون عدم قيامهم مبا ال يرغبون  ونه. إنَّني أعرف ُأناًسا مسيحيِّني يبرِّ يحبُّ
أحدى  إلى  الذهاب  ما  شخٌص  يرفض  قد  إذ  دينيَّة.  بأعذارٍ  به  القيام 
يتعارض  االجتماعيَّة  املناسبات  هذه  مثل  حضور  إنَّ  قائًال  احلفالت، 
مع مبادئه. ولكنَّ السبب احلقيقيَّ هو شعوره بعدم االنتماء إلى املكان 

ورغبته في جتنُّب الشعور وكأنَّه سمكة خارج املاء.

  (٨ الطاعة عند االنخراط في المجتمع   (١:

غم من أنَّ دانيال ورفقاءه كانوا مستعّدين ألْن يتَّخذوا أسماًء جديدًة  بالرُّ
وأن يقوموا بدراسة مواضيع ال يرغبون في دراستها، إالَّ أنَّهم رفضوا فعل 
ا دانيال فجعل في قلبه أنَّه  أشياء تتعارض ومباِدَئهم. تقول اآلية ٨: ’’أمَّ
س بأطايب امللك وال بخمر مشروبه فطلب من رئيس اخلصيان أن  ال يتنجَّ
وا إلى دانيال  س‘‘. نرى الحًقا أنَّ الرفقاء الثالثة اآلخرين قد انضمُّ ال يتنجَّ

في تصميمه على االمتناع عن تناول الطعام (اآليات ١١- ١٤).
ال  اخلمر. ولكْن  وشرب  عديدٌة لرفضهم تناول الطعام  أسباٌب  َمت  ُقدِّ
ُيعتَبر أيٌّ من هذه األسباب حاسًما. رمبا كانوا ُمرتابني من أن يكون الطعام قد 
ًال إلى األصنام. ولكن، وكما يشير جون غولدنغي، كان هذا سينطبق  م أوَّ ُقدِّ
أيًضا على الطعام النباتيِّ الذي تناولوه. رمبا كانوا مرتابني كذلك من تناول 
طريقتهم  كانت  رمبا  هذه  أنَّ  غولدنغي  يفترض  وهنا  جنس.  أنَّه  ُأعِلن  طعاٍم 
غم من أنَّ ما قام به  التي ترمز إلى تفاديهم التمثـُّل باملمارسات الوثنيَّة. بالرُّ

ا.  ن معانَي عميقًة جّدً الفتيان األربعة يبدو أمًرا تافًها، إالَّ أنَّه يتضمَّ



١٣

كان هذا زمن اإلحباط والهزمية بالنسبة إلى شعب اهللا. لقد ناضلوا 
يعتبرها  ما  غالًبا  ملمارسات  يستسلموا  أن  دون  احلياة  قيد  على  للبقاء 
األشخاص األبرار خاطئة. َأعتقُد أنَّ رونالد واالس قد وصل إلى صميم 
موقف دانيال حني كتب: ’’في ظلِّ ظروف املنفى، شعر دانيال أنَّ السبيل 
الثابت  ك  التمسُّ هو  اهللا  عِن  بعيًدا  اليائس  االنسياق  إليقاف  الوحيد 
مستغربًة  أخرى  أوقــاٍت  في  تبدو  قد  التي  املسائل  في  حتَّى  بالناموس، 

ة‘‘ ٦.  وغير هامَّ
اختار دانيال ورفقاؤه التضحية مبتعتهم في سبيل مبادئهم. ولكنَّ 
تضحيتهم هذه رفَعْت اسم اهللا عالًيا، وبثَِّت الشجاعة في قلب الشعب 
يعتبره  ما  أنَّ  نوا  بيَّ لقد  بنفسه.  ثقته  زعزَعْت  قد  الهزمية  كانِت  الذي 
في  وحتَّى  اهللا.  ملكوت  أجل  من  عنه  االستغناء  ميكن  ا،  أساسّيً آخرون 
الوقت الذي بدا فيه أنَّ ملكوت اهللا مهزوٌم وال أمل في انتصاره، أعلن 
اسخة، أنَّ امللكوت  هؤالء األشخاص، بسلوكهم الذي اتَّصف بالطاعة الرَّ

ناشٌط ومفعٌم باحلياة، وأظهروا إمياًنا واثًقا باإلله األزلّي.
العالم.  شؤون  في  يًّا  كلِّ منخرطني  األربعة  الفتيان  هؤالء  كان  إًذا، 
وكانوا على استعداٍد لبذل َجهدهم في تعلـُّم دروس الثقافة الوثنيَّة التي 
كانوا يتلقونها. لقد قبلوا األسماء الوثنيَّة التي ُأعطيَت لهم؛ ولكنَّهم ما 
كانوا ليعرِّضوا مبادئ دينهم للخطر أو يتنازلوا عنها. إنَّ هذا يعطينا حملًة 
بشأن أسلوب مقاربة املسيحيِّني الكتابيِّني (أي الذين يتَّخذون الكتاب 
س معياًرا لهم) للمجتمع. ولكن فلنبنيِّ أوًال مواطن التباين ما بني  املقدَّ

املقاربة الكتابيَّة ومقاربَتني غير كتابيَتني جندهما في أيَّامنا هذه.
املقاربة األولى للمجتمع هي االنعزال. يقول بعض املسيحيِّني إنَّه 
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لن  فيه  انخراطهم  فإنَّ  اهللا،  ملكوت  ضدَّ  ويعمل  يٌر  شرِّ املجتمع  أنَّ  مبا 
ا يجري في العالم. إنَّهم يعيشون  يكون كبيًرا. فهم ال يعرفون الكثير عمَّ

ون أعماًال تتعلَّق بالكنيسة. فحسب ويؤدُّ
نا بهذه املقاربة ال نستطيع حتقيق دعوة املسيح بأْن نكون ’’ملح  ولكنَّ
١٣). اليستطيع امللح أن يقوم بعمله ما لم يتغلغل  األرض‘‘(متى ٥:
ة التي يعمل فيها. حتَّى اهللا، الكلمة األزليَّة، كان عليه أن يصير  في املادَّ
١٤) قبل أن يخلِّصنا. قال يسوع عندما  جسًدا ويحلَّ بيننا (يوحنا١:
العالم...كما  من  تأخذهم  أن  أســأل  ’’لست  تالميذه:  ألجــل  صلَّى 
 .(١٥- ١٨ أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم‘‘ (يوحنا ١٧:
َظْتها شفتا سيِّدنا، الميكننا عزل ذواتنا عن  مبثل هذه الكلمات التي تلفَّ

العالم. 
ـــف. يقول بعض املسيحيِّني إنَّ  املقاربة الثانية للمجتمع هي التكيُّ
س. إذا أرادو أن ينجحوا في  طرق العالم مختلفة عن طرق الكتاب املقدَّ
املجتمع فإنَّ عليهم أن يتكيَّفوا معه، حتَّى ولو عنى ذلك مخالفة بعض 
عون أنَّ هذا ضروريٌّ بشكٍل خاصٍّ عندما يكون  املبادئ الكتابيَّة. وهم يدَّ
فون  يَّة صغيرة. حني يكونون بني مسيحيِّني، يتصرَّ ون املؤمنون أقلِّ املسيحيُّ
فون مثل  كمسيحيِّني؛ ولكنَّهم عندما يوجدون في العالم، فإنَّهم يتصرَّ

اآلخرين.
ًيا كبيًرا لتطبيق أسلوب التكيِّف. لقد  ل دانيال ورفقاؤه حتدِّ يشكِّ
وجنحوا  عملهم  في  واجتهدوا  الوثنيَّة،  الثقافة  في  متاًما  منغمسني  كانوا 
في املجتمع. ولكنَّهم لم يتنازلوا عن مبادئ دينهم. إنَّهم بذلك يطِلقون 
باهللا  الكلِّيُّ  االلتزام  يستحيل  إنَّــه  القائلة  النظريَّة  أصحاب  قــدام  ًيا  حتدِّ



١٥

ومببادئه في عالٍم بعيد كلَّ الُبعد عن اهللا. 
عي الذين يؤمنون  إنَّ مقاربتهم هي مقاربة  الطاعة في االنخراط. يدَّ
الفضلى  الطريقة  فإنَّ  العالم؛  هذا  خلق  قد  اهللا  أنَّ  مبا  أنَّه  الفكرة  بهذه 
حياتهم  بأسلوب  ون،  يتَحدَّ إنَّهم  اخلالق.  وصايا  باتِّباع  هي  فيه  للعيش 
مونها، حكمة العالم عندما تتعارض مع حكمة اهللا.  والشهادة التي يقدِّ
وُهم يبرهنون على أنَّ طرق اهللا هي فعًال أجنع الطرق. ويدخلون إلى العالم 
مسلَّحني بالثقة التي ولَّدها إميانهم بأنَّ اهللا هو خالق هذا العالم. ولكي 
بدراسة  يقومون  فهم  خلقهم؛  حني  حلياتهم  اهللا  مقاصد  هي  ما  يعرفوا 
ما  تطبيق  على  يعملون  َثــمَّ  ومن  س.  املقدَّ الكتاب  تعليماته:  كتاب 

تعلَّموه في حياتهم اليوميَّة.

 (٤-٢٣ ٢؛  إرميا ٢٩: يَّة كلمة ا�   (٩: أهمِّ

إلى  إرميا  النبيُّ  بها  بعث  التي  بالرسالة  عميًقا  ًرا  تأثُّ ورفقاؤه  دانيال  تأثَّر 
املسبيِّني. ولكون تلك الرسالة ذات طبيعةٍ تنبؤيَّة؛ فقد كانت كلمة اهللا. 
تبدأ هذه الرسالة التي وردت في سفر  إرميا ٢٩ بالتأكيد على سيادة اهللا حتَّى 
في األوقات التي تغمر الكآبة فيها الشعَب كلَّه: ’’هكذا قال ربُّ اجلنود 
 .(٤ بابل‘‘(االية  إلى  أورشليم  من  سبيته  الذي  السبيِّ  لكلِّ  إسرائيل  إله 
ُنِصح الشعب حينها بالقول: ’’ابنوا بيوًتا واسكنوا واغرسوا جنَّاٍت وكلوا 
وا‘‘(اآليتان  ثمرها. خذوا نساًء وِلدوا بنني وبنات... واكثروا هناك وال تقلُّ
٥- ٦). لقد طـُلب منهم أن يعيشوا حياتهم االعتياديَّة قدَر املُستطاع. 
وقد ذهب اهللا إلى حدِّ القول: ’’واطلبوا سالم املدينة التي سبيتكم إليها 

وا ألجلها إلى الربِّ ألنَّه بسالمها يكون لكم سالم‘‘(اآلية ٧).  وصلُّ

r�UF�«  w�  ◊«d�½ô«
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في  مسبيِّني  آخرين  يهود  مشاعر  مع  متاًما  يتعارض  املوقف  هذا  إنَّ 
١-٤ بابل كما ورد في املزمور ١٣٧:

على أنهار بابل هناك جلسنا،
ْرنا ِصْهَيون بكينا أيًضا حني تذكَّ

 علىالصفصاف في وسطها علَّقنا أعوادنا ...
كيف نرمنِّ ترنيمة الرب في أرض غريبة؟

عندما  باملوضوع.  الصلة  وثيقة  أخرى  نصيحًة  إرميا  رسالة  م  ُتقدِّ
ل للمؤمن نفسه أن يعتمد  يبدو أنَّ األمور تتَّخذ منًحى خاطًئا، فقد ُتسوِّ
ما  معرفة  من  نه  متكِّ التي  للحكمة  التماًسا  الروحانيِّني  أو  مني  املنجِّ على 
روا  ون من التعرِّض لهذه التجربة، كما وُحذِّ الذي يجري. وقد ُأنِذر املسبيُّ
٨- ٩). ومن َثمَّ ذكر لهم وعد  من األنبياء الكذبة و املشعوذين (٢٩:
اهللا لشعبه باستعادة ما فقدوه ومبستقبٍل مجيد (اآليات ١٠- ١٤). ُثمَّ 
تال ذلك عبارٌة قويَّةٌ تتعلَّق بالدينونة التي تنتظر أولئك الذين قد عَصوا 

اهللا (اآليات ١٥- ٢٣).
ى بكلمة  م لنا رسالة إرميا الطعام الذي ينبغي أن يتلقاه َمن يتغذَّ ُتقدِّ
ن من الوحي، والوعد، والنصح، والتحذير. باستطاعتنا  اهللا. وهو يتكوَّ
األربعة  الفتية  تغذية  على  الغذائيَّة  احلمية  هذه  عِمَلت  كيف  نرى  أن 
يبنيِّ  الصعبة.  الظروف  هذه  مثل  ظلِّ  في  الطاعة  َينُشدون  كانوا  الذين 
لنا سفر دانيال ٢:٩ كيف أثَّرت هذه الرسالة مباشرًة في تفكير دانيال. 
التي  السنني  عدد  الكتب  من  فهمُت  دانيال  ’’أنا  هذا:  في  يقول  وهو 
كانت عنها كلمة الربِّ إلى إرميا النبيِّ لكمالة سبعني سنة على خراب 
أورشليم‘‘. إنَّ هذا اإلدراك يحثُّ دانيال على رفع صالته املعروفة التي 

سنناقشها في فصل الحق من هذا الكتاب. 
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