دانيال وزمن النهاية
الدرس الثاني  ١٤نيسان ٢٠١٨

دانيال ،حننيا،
ميشائيل ،وعزريا
هم امثله عن
المؤمنين الذين
يعيشون في زمن
النهاية كما تنبأ
سفر الرؤيا.

كن أمينا

ين أ َ ْيضا فِي ا ْل َكثِ ِيرَ ،وال َّ
ين فِي ا ْلقَ ِلي ِل أ َ ِم ٌ
" اَأل َ ِم ُ
ظا ِل ُم
فِي ا ْلقَ ِلي ِل َظا ِل ٌم أ َ ْيضا فِي ا ْل َكثِ ِير ".لوقا ١٠ :١٦
ب ا ْل َم ِل ِك
س ِبأ َ َطا ِي ِ
" أ َ َّما دَانِيآ ُل فَ َجعَ َل فِي قَ ْل ِب ِه أَنَّهُ الَ يَتَنَ َّج ُ
َوالَ ِب َخ ْم ِر َمش ُْرو ِب ِه" دانيال  .٨ :١وأيد أصدقائه الثالثة
هذا القرار.
ع ْقال فِي
وكافئ هللا امانتهم في ذلك القرار "ب َم ْع ِرفَة َو َ
ُك ِ ِّل ِكتَابَ ٍة َو ِح ْك َم ٍة" دانيال ١٧ :١

األمانة في القرارات الصغيرة جعلتهم
مستعدين لمواجهة المشاكلة الكبيرة التي
أتت بعدها.
علينا ان نكون أمينين في المعارك الصغيرة
في حياتنا اآلن .عندها نستطيع ان نبقى
أمناء لوقت النهاية .سنبقى أمناء في كل
الظروف فقط اذا تمسكنا بيسوع.

"ماذا لو كان دانيال ورفاقه قد توصلوا إلى
حل وسط مع هؤالء الضباط الوثنيين،
واستسلموا لضغط هذه المناسبة عن طريق
األكل والشرب كما هو معتاد مع البابليين؟
هذه الحجة الوحيدة للخروج من المبدأ كانت
ستضعف إحساسهم بالحق وامتعاضهم
للخطأ .قد ينطوي تساهل الشهية على
التضحية بالحماسة الجسدية والوضوح في
الفكر والسلطة الروحية .ربما كانت خطوة
خاطئة واحدة هي التي أدت إلى خطوات
اخرى ،حتى تم قطع اتصالهم بالسماء ،
لكانوا قد جرفتهم اإلغراءات" .
الن هوايت (نصائح على الصحة ،ص )٦٦

اتضع واعتمد على هللا
" إِيَّ َ
سبِِّ ُح الَّ ِذي أ َ ْع َطانِي ا ْل ِح ْك َمةَ َوا ْلقُ َّوةَ َوأ َ ْعلَ َمنِي
اك يَا إِلهَ آبَائِي أ َ ْح َمدَُ ،وأ ُ َ
َ
اآلن َما َطلَ ْبنَاهُ ِم ْن َك ،ألَنَّ َك أ َ ْعلَ ْمتَنَا أ َ ْم َر ا ْل َم ِل ِك» ".دانيال ٢٣ :٢
لم يعرف دانيال الحلم أو التفسير .لقد اظهر تواضعا واتكاال على هللا.

التفت إلى هللا
بالصالة .اعتمد
بالكامل على هللا
(دانيال -١٧ :٢
)١٨

اعطى المجد
هلل بمجرد ان
تلقى الحلم
(دانيال :٢
)٢٣-١٩

كان متضعا
امام الملك
وأعطى
الفضل هلل
(دانيال :٢
)٢٨-٢٧

لنظهر نفس التواضع واالتكال الذي اظهره دانيال عن طريق تمجيد صليب المسيح بدال
من أنفسنا.

كان اليقين الوحيد في سهل دورا هو أن شدرخ وميشخ وعبد نغو لم
ينتهكوا قانون هللا.
دانيال ٣

رؤيا ١٣

صنَ َع
• " ْال َم ِل ُك َ
تِ ْمثَاالً ِم ْن َذهَب"
عدد ١
• " َو َم ْن الَ يَ ِخ ُّر
َويَ ْس ُج ُد فَإِنَّهُ يُ ْلقَى
ون نَار
فِي َو َ
س ِط أ َت ُّ ِ
ُمت َّ ِق َدة ".عدد ١١

ورة ً
• " يَ ْ
صنَعُوا ُ
ص َ
ِل ْل َو ْح ِش" عدد ١٤
• " َويَ ْجعَ َل َج ِمي َع
الَّذِينَ الَ يَ ْس ُجدُونَ
ورةِ ْال َو ْح ِش
ِل ُ
ص َ
يُ ْقتَلُونَ  ".عدد ١٥

هل انا مستعد ان ادافع عن معتقدات الكتاب المقدس حتى عندما تُهدد حياتي،
عملي ،وحريتي ،أو أصدقائي؟

س ِبِّ ُح َوأُع ِ ِّ
اء ،الَّ ِذي ُك ُّل أ َ ْع َما ِل ِه َحق َو ُ
“ف َ َ
ع ْد ٌل،
ط ُرقِ ِه َ
اآلن ،أَنَا نَبُو َخ ْذنَ َّ
س َم ِ
ص ُر ،أ ُ َ
َظ ُم َوأ َ ْح َم ُد َم ِل َك ال َّ
علَى أ َ ْن يُ ِذلَّهُ ".دانيال ٣٧ :٤
اء فَ ُه َو قَا ِد ٌر َ
سلُكُ ِبا ْل ِك ْب ِريَ ِ
َو َم ْن يَ ْ

استخدم هللا دانيال وأصدقائه لكي يُظهر قوته وحكمته
لنبوخذنصر ،ولقد اعترف به كاإلله العظيم (دانيال :٢
٤٧؛  .)٢٩-٢٨ :٣ومع ذلك ،لم يجعله إلهه.
لقد اعترف الملك فقط بقوة هللا وسلطته
على حياته بعد ما ذُ َّل كبريائه من الروح
القدس (دانيال )٣٧-٣٤ :٤
الكثير سوف يذهبون هلل في زمن النهاية
مثل نبوخذنصر .شهادتنا وقوة الروح
القدس في "المطر المتأخر" سوف ينتج
العديد من المحادثات التي لم تحدث من
قبل (رؤيا )١ :١٨

“ ِحينَئِ ٍذ أ َ َم َر ا ْل َم ِلكُ فَأ َ ْح َ
اب ا ْل َم ِلكُ َوقَا َل ِل َدانِيآ َلِ « :إ َّن
ب األ ُ ُ
سو ِد .أ َ َج َ
ض ُروا دَانِيآ َل َو َط َر ُحوهُ فِي ُج ِّ ِ
ِإل َه َك الَّ ِذي ت َ ْعبُ ُدهُ دَائِما ُه َو يُنَ ِ ِّج َ
يك» ".دانيال ١٦ :٦

لماذا بقي دانيال يصلي عالنية بدال
من الصالة سرا لكي يتجنب حكم
الموت؟
إذا كنت أصلي سرا في ذلك الوقت ،لكنت أُم ِّجد الملك
داريوس.
في زمن النهاية ،سيُعبد "الوحش" من سكان األرض .إذا
بقينا صامتين ونعبد بسرية ،سنكون نرفض هللا.
لم يبدأ دانيال بالصالة في تلك اللحظة ،ولكنه بقي يفعل ما
كان يفعله دائما.
اعطانا هللا بعض الوقت لكي ندخل في عادة األمانة.
عندها ،سوف يقوينا عندما يأتي يوم االضطهاد والموت.

"علينا الوقوف بصرامة لمبادئ كلمة هللا ،متذكرين أن
هللا معنا إلعطائنا القوة للوفاء بكل تجربة جديدة.
لنحافظ أبدا في حياتنا على مبادئ البر ،التي قد نتقدم
بها من قوة إلى قوة باسم الرب ....يسعى العدو إلى
اإلساءة إلى تمييز شعب هللا ،وإلى إضعاف كفاءتهم؛
ولكن إذا عملوا كما يو ِّجههم روح هللا ،سيفتح أبواب
الفرص أمامهم لعمل بناء أماكن النفايات القديمة.
خبرتهم ستكون واحدة من النمو المستمر ،حتى ينزل
الرب من السماء بقوة ومجد عظيم ليضع ختمه
االنتصاري النهائي على أتباعه المخلصين".
الن هوايت (شهادات للكنيسة ،فصل  ،٦٦ص )٣٥٧

