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كن اميناً .دانيال ١
ْ
ْ
س ِبأ َ َ
ب ال َم ِل ِك َوالَ ِبخ َْم ِر َم ْش ُرو ِب ِه" دانيال  .٨ :١وأيد أصدقائه الثالثة
طا ِي ِ
❖ " أ َ َّما َدانِيآ ُل فَ َجعَ َل فِي قَل ِب ِه أَنَّهُ الَ يَتَنَ َّج ُ
هذا القرار.
ً
ْ
ً
ْ
عقال فِي ُك ِِّل ِكت َابَ ٍة َو ِحك َم ٍة" دانيال ١٧ :١
❖ وكافئ هللا امانتهم في ذلك القرار "ب َم ْع ِرفَة َو َ
❖ علينا ان نكون أمينين في المعارك الصغيرة في حياتنا اآلن .عندها نستطيع ان نبقى أمناء لوقت النهاية .سنبقى
أمناء في كل الظروف فقط إذا تمسكنا بيسوع.
اتضع واعتمد على هللا .دانيال ٢
❖ لم يعرف دانيال الحلم أو التفسير .لقد اظهر تواضعا ً واتكاال على هللا.
— التفت إلى هللا بالصالة .اعتمد بالكامل على هللا (دانيال )١٨-١٧ :٢
— اعطى المجد هلل بمجرد ان تلقى الحلم (دانيال )٢٣-١٩ :٢
— كان متضعا ً امام الملك وأعطى الفضل هلل (دانيال )٢٨-٢٧ :٢
❖ لنظهر نفس التواضع واالتكال الذي اظهره دانيال عن طريق تمجيد صليب المسيح بدالً من أنفسنا.
دافع عن معتقداتك .دانيال ٣
❖ كان اليقين الوحيد في سهل دورا هو أن شدرخ وميشخ وعبد نغو لم ينتهكوا قانون هللا.
❖ تلك الحادثة هي شبيهة لنظام عبادة صورة الوحش في رؤيا ١٣
❖ هل انا مستعد ان ادافع عن معتقدات الكتاب المقدس حتى عندما تُهدد حياتي ،عملي ،وحريتي ،أو أصدقائي؟
اعترف باهلل (الوالدة الجديدة) .دانيال ٤
ُ
❖ لقد اعترف الملك فقط بقوة هللا وسلطته على حياته بعد ما ذ َّ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
اعبد هللا في كل الظروف .دانيال 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.
❖ اعطانا هللا بعض الوقت لكي ندخل في عادة األمانة .عندها ،سوف يقوينا عندما يأتي يوم االضطهاد والموت.

