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Locatia / Timpul
Valea Dura in Ținutul Babilonului (locație nesigură) - Secolul 6 î.e.n.
Personajele
Nabucodonosor împăratul Babilonului, Șadrak Meșac și Abed Nego,
prizonieri evrei cu ranguri mari în administrație, niște TURNĂTORI, soldați
probabil din garda imperială, oameni politici, din administrație, judecători,
administratori, de fapt toată elita Babilonului.
Faptele / Narațiunea
Împăratul Babilonului Nabucodonosor hotărăște să ridice o statuie uriașă s-au
un totem din aur la a cărei sau al cărui dedicare invită toate notabilitățile din
Babilon, oameni din administrație legislatori judecători și alte persoane
importante printre care și cei trei prieteni ai lui Danie, Șadrak Meșac și
AbedNego. La această ceremonie toți cei prezenți urmau ca la sunetul mai
multor instrumente muzicale să se proșterarnă în fața statului sau a totemului
de aur ceea ce și fac cu excepția celor trei prieteni ai lui Daniel. Atunci niște
oameni care le doresc răul îl informează pe împărat despre gestul lor care
sfidează porunca împărătească, iar ei sunt solicitați să împlinească această
ceremonie singuri în fața împăratului. Cei trei prieteni declară că Dumnezeul
lor poate să-i scape din cuptorul de foc dar chiar dacă nu o va face ei sunt
hotărâți să nu se închide niciodată altui Dumnezeu Pentru că ei nu se supun
poruncii împăratului vor primi pedeapsa hotărâtă dinainte de împărat pentru
cei care nu vor să îngenunchem în fața chipului și anume să fie aruncați într-
un cuptor încins. Această sarcină o primesc niște soldați foarte puternici iar
cuptorul este încins mai mult ca de obicei, motiv pentru care cei care aruncă
pe cei trei prieteni ai lui Daniel în cuptor sunt arși din cauza temperaturi
înalte. Împăratul vede că cei trei prieteni nu pățesc nimic în cuptor ba mai
mult de atât împreună cu ei mai este cineva și anume unul care are un chip
ca un ca un fiu de Dumnezeu. Cei trei prieteni sunt scoși afară nevătămat din
cuptorul aprins, primesc recompense de la împărat care trimite în tot imperiul
o hotărâre potrivit căreia nimeni nu avea voie sub o pedeapsă foarte aspră să
insulte pe Dumnezeul lui Șadrak Meșac și AbedNego.
Ce nu știm
- Ce era CHIPUL, o statuie sau un totem - Unde era Daniel în tot acest timp
- Cine era cel care arata CA UN FIU DE DUMNEZEU - Ce și cum era
CUPTORUL
Alte păreri ................................................
Lucruri discutabile
Nu putem sti daca acest CHIP de 60 de coți (60 X 0,45m) 27 metrii înălțime și
2,7 metrii lățime a fost turnat dintr-o bucata și dacă el s-a păstrat undeva.
Importanța în contextul acelori timpuri
Trei evrei cu funcții înalte în Babilon nu renunță la principiile lor religioase cu
riscul vieții dar în final sunt salvați de Dumnezeul în care și-au pus încrederea
APLICAȚIE - relevanța pentru noi în ziua de azi
Nu renunța la principiile creștine cu orice risc, Dumnezeu va fi de partea ta
ÎNTREBARE - Ce alt înțeles ar putea avea CUPTORUL ÎNCINS pentru noi?


