
Studiu biblic DANIEL - Partea 1
Locatia / Timpul
Actualul teritoriu al statului Israel și actualul teritoriu al statelor Iran și Irak -
Secolul 6 î.e.n.
Personajele
Ioiachim împăratul lui Iuda, Nabucodonosor împăratul Babilonului, Așpenaz
căpetenia famenilor, patrru prizonieri din Iuda, Daniel, Șadrak Meșac și Abed
Nego.
Faptele / Narațiunea
Împăratul Babilonului Nabucodonosor atacă Regatul Iuda și cucerește
Ierusalimul. Ca să își demonstreze puterea el ia o parte din vasele de cult din
templul evreilor pe care le duce în casa dumnezeilor săi ca pradă de război.
Apoi face o recrutare forțată de personal respectiv tineri din familii bune (de
oameni bogați sau cu funcții inalte în stat) și perfecți din punct de edere fizic,
aceștia urmând să fie educați și hrăniți după cele mai înalte standarde ale
Babilonului.
Daniel și cei trei colegi ai lui se hotărăsc să nu mănânce din mâncarea de la
masa împăratului și negociază cu Arioc (căpetenia famenilor) ca să fie testați
10 zile în care să primească mâncare vegetariană în locul celei de la masa
împăratului. Testul se încheie cu succes și ei primesc în continuare acest fel
de mâncare până la momentul când vor fi testați de împărat.
La momentul testării de către împărat ei sunt apreciați ca fiind de zece ori mai
buni ca ceilalți și astfel sunt primiți în slujba împăratului. Scriitorul biblic nu
uită să amintească faptul că toată înțelepciunea acestori tineri a fost primită
de ei de la Dumnezeu.
Ce nu știm
Care era vârsta celor patru tineri, din ce familii proveneau, ce mâncare
vegetariană au mâncat, de ce nu au vrut să mănânce mâncarea de la masa
împăratului.
Alte păreri
Ei nu au vrut să mănânce mâncarea împăratului pentru că aceasta era
dedicată idolilor (nu există nici o menționare a acestui lucru, nici sursă istorică
care să ateste), sau poate mâncarea nu era “curată” după legea lui Moise.
Lucruri discutabile
Traducerea Cornilescu e singura care folosește numele de
NEBUCADNEȚAR în loc de NABUCODONOSOR. Unele exprimări de fapt
traduceri sunt neclare de exemplu cea că după zece zile de regim vegetarian
ei erau mai grași...
Importanța în contextul acelori timpuri
Un evreu poate ajunge intr-o funcție cheie a țării cuceritorilor datorită
statorniciei sale în menținerea standardelor religioase ale poporului său.
APLICAȚIE - relvanța pentru noi în ziua de azi
Dumnezeu creează contexte favorabile celor care se hotărăsc să Îl pună pe
El și reguluile, standardele Sale înaintea standardelor impuse de societate,
cu orice risc.


