A Bądź wierny. Daniel 1
 Daniel „postanowił nie kalać się królewskim jedzeniem i winem” (Daniel 1:8). Jego
trzej przyjaciele popierali tę decyzję.
 Bóg nagrodził ich lojalność w owej decyzji „zrozumieniem wszelkiego rodzaju pisma i
mądrości” (Daniel 1:17)
 Musimy być wierni w małych bitwach naszego życia TERAZ. Wtedy będziemy mogli
pozostać wierni w czasie końca. Pozostaniemy wierni w każdych okolicznościach tylko
wtedy, gdy przylgniemy do Jezusa.
B Bądź pokorny i polegaj na Bogu. Daniel 2
 Daniel nie znał snu ani jego interpretacji. Okazał pokorę i zależność od Boga.
— Zwrócił się do Boga w modlitwie. Całkowicie zdał się na Boga (Daniel 2:17-18)
— Tak szybko, jak otrzymał sen, oddał chwałę Bogu (Daniel 2:19-23)
— Ukorzył się przed Bogiem, a Bogu oddał hołd (Daniel 2:27-28)
 Okażmy tę samą pokorę i zależność, jaką wykazywał Daniel, uwielbiając krzyż
Chrystusa, zamiast samych siebie.
C Trwaj przy swoich przekonaniach. Daniel 3
 Jedynym pewnikiem w Dolinie Dura było to, że Szadrak, Meszak i Abed-Nego nie
przekroczyliby prawa Bożego.
 Zdarzenie to jest podobne do nakazu oddawania czci obrazowi bestii w Objawieniu
13.
 Czy zamierzam bronić nauczania Biblii nawet jeśli moje życie, praca, wolność lub
przyjaźnie są zagrożone?
D Uznanie istnienia Boga (nowonarodzenie). Daniel 4
 Dopiero gdy Duch Święty sprawił, że duma monarchy została poniżona, uznał on
autorytet i moc Boga w swoim życiu (Daniel 4:34-37)
 Podobnie jak król, wielu nawróci się do Boga w ostatnim czasie. Nasze świadectwo i
moc Ducha Świętego objawiająca się w „późnym deszczu”, wywoła
bezprecedensowe nawrócenia (Objawienie 18:1)
E Wielbienie Boga w każdej sytuacji. Daniel 6
 Dlaczego Daniel nadal modlił się publicznie, skoro mógł uniknąć wyroku śmierci,
modląc się w ukryciu?
 Uwielbiać Boga w ukryciu było w tym czasie równoznaczne z oddawaniem czci
królowi Dariuszowi.
 W czasie końca, „bestia" będzie czczona przez wszystkich mieszkańców ziemi.
Milczenie i oddawanie czci w tajemnicy będzie równoznaczne z wyparciem się Boga.
 Bóg daje nam teraz czas na to, aby wyrobić w sobie nawyk bycia Mu wiernym.
Wówczas, w obliczu prześladowań i śmierci, On nas wzmocni.

