ดาเนียลและวาระสุดท้ าย

Lesson 2 for April 14, 2018

ดาเนียล ฮานันยาห์
มิชาเอล และอาซาริ
ยาห์ คือตัวอย่ างของ
ผู้เชื่อที่มีชีวติ อยู่ใน
วาระสุดท้ ายตามที่
พระธรรมวิวรณ์ ได้
บอกไว้ ล่วงหน้ า.

“คนที่ซื่อสัตย์ ในของเล็กน้ อยจะซื่อสัตย์ ในของมาก

ด้ วย และคนที่ไม่ ซื่อสัตย์ ในของเล็กน้ อย จะไม่ ซื่อสัตย์
ในของมากเช่ นกัน.” (Luke 16:10)

จงสั ต ย์ ซื่ อ

ดาเนียล “ตัง้ ใจว่ าจะไม่ ทาให้ ตัวเป็ นมลทินด้ วยอาหารชัน้ สูง
ของกษัตริย์ หรือด้ วยเหล้ าองุ่นซึ่งพระองค์ เสวย” (Daniel
1:8 ). สหายทัง้ สามของท่ านเห็นด้ วยกับการตัดสินใจนัน้ .
พระเจ้ าทรงประทานรางวัลให้ กับความจงรั กภักดีของท่ าน
ด้ วย “ความรู้ ความเข้ าใจในวรรณกรรมทัง้ ปวง และปั ญ
ญา.” (Daniel 1:17)
การสัตย์ ซ่ อื ในการตัดสินใจที่เล็กน้ อยทาให้
พวกเขาพร้ อมที่จะเผชิญกับการทดลองที่ใหญ่
ที่มาหลังจากนัน้ .
เราต้ องสัตย์ ซ่ อื ในการต่ อสู้เล็กน้ อยของชีวิตใน
ขณะนี.้ จากนัน้ เราจะสามารถดารงความสัตย์
ซื่อในวาระสุดท้ ายได้ . เราจะดารงสัตย์ ซ่ ือในทุก
สถานการณ์ เพียงถ้ าเราติดสนิทกับพระเยซู.

“จะเป็ นอย่างไรถ้ าดาเนียลและสหายของท่าน

ประนีประนอมกับเจ้ าหน้ านอกศาสนา, และยอม
แพ้ ตอ่ ความกดดันในสถานการณ์นนโดยกิ
ั้
นและ
ดื่มตามปรกติวสัยของชาวบาบิโลน? การหนีจาก
หลักการเพียงครัง้ เดียวอาจทาให้ สานึกแห่ง
ความถูกผิดอ่อนกาลังลง. การตามใจความอยาก
อาจจะทาให้ เสียกาลังทางกาย, ความเฉียบคม
ของสติปัญญา, และพลังทางจิตวิญญาณ. ก้ าว
ผิดหนึง่ ก้ าวอาจนาสูค่ วามผิดพลาดครัง้ ต่อไป,
จนกระทังความสั
้
มพันธ์กบั สวรรค์ตกต่า, พวกเขา
จะถูกกวาดทิ ้งไปโดยการล่อลวง.”
E.G.W. (Counsels on Health, p. 66)

จงถ่อมตนและพึง่ พาในพระเจ้ า

“โอ พระเจ้ าแห่ งบรรพบุรุษของข้ าพระองค์ ข้ าพระองค์ ขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์ เพราะพระ

องค์ ประทานปั ญญาและกาลังแก่ ข้ าพระองค์ สิ่งนัน้ ที่พวกข้ าพระองค์ ทูลขอ พระองค์ ก็ทรงให้ ข้ าพระองค์
ทราบแล้ ว เพราะพระองค์ ได้ ทรงเปิ ดเผยเรื่ องของพระราชาแก่ พวกข้ าพระองค์ .” (Daniel 2:23)

ดาเนียลไม่ ทราบความฝั นหรื อความหมาย
ท่ านแสดงความถ่ อมและพึ่งพาในพระเจ้ า.

ท่ านหันไปหาพระ
เจ้ าในคาอธิษฐาน
ท่ านวางใจในพระ
เจ้ าอย่ างสุดใจ

ท่ านถวายพระ
เกียรติแก่ พระเจ้ า
ทันทีท่ ที ่ านได้ รับ
ความฝั น

ท่ านถ่ อมใจต่ อ
พระราชาและยก
คุณความดีให้ แด่
พระเจ้ า

(Daniel 2:17-18)

(Daniel 2:19-23)

(Daniel 2:27-28)

ให้ เราแสดงความถ่ อมและการวางใจอย่ างเดียวกับดาเนียลโดยการยกย่ องกางเขน
ของพระคริสต์ แทนที่ตัวเราเอง.

ผู้ท่ ยี ืนหยัด ณ ที่ราบดูรา คือชัดรัค เมชาค และอาเบดเนโก ไม่
ยอมละเมิดพระบัญญัตขิ องพระเจ้ า
Daniel 3
• “กษัตริ ย์เนบูคัดเนส

ซาร์ ได้ สร้ างปฏิมากร
รูปหนึ่งด้ วยทองคา”
(v. 1)
• “ และผู้ใดที่ไม่ กราบ

ลงนมัสการก็ให้ โยน
เข้ าไปในเตาที่ไฟลุก
อยู่” (v. 11)

Revelation 13
• “สร้ างรู ปจาลองให้ แก่
สัตว์ ร้ าย” (v. 14)
• “และให้ มีอานาจที่จะ

กระทาให้ บรรดาคนที่
ไม่ ยอมบูชารู ปสัตว์
ร้ ายนัน้ ถึงแก่ ความ
ตายได้ ” (v. 15)

ข้ าพเจ้ าเต็มใจที่จะปกป้ องคาสอนของพระคัมภีร์แม้ ว่าชีวิต การงาน
เสรีภาพ หรื อเพื่อน ถูกคุกคาม

“บัดนีตั
้ วเราคือเนบูคัดเนสซาร์

ขอสรรเสริญ ยกย่ องและถวายพระเกียรติแด่ พระมหาราชาแห่ ง
สวรรค์ เพราะว่ าพระราชกิจของพระองค์ ถูกต้ อง และพระมรรคาของพระองค์ ก็เที่ยงธรรม บรรดาผู้ดา
เนินอยู่ในความเย่ อหยิ่ง พระองค์ ก็ทรงสามารถให้ ต่าลง.” (Daniel 4:37)
พระเจ้ าใช้ ดาเนียลและสหายของท่ านเพื่อแสดงอานาจและสติปัญญาแก่
เนบูคัดเนสซาร์ และท่ านยอมรับพระองค์ ในฐานพระเจ้ าผู้ย่ งิ ใหญ่
(Daniel 2:47; 3:28-29). แต่ ว่าท่ านไม่ ยอมรั บเป็ นพระเจ้ าของท่ าน.
พระราชาเพียงยอมรับในอานาจของพระเจ้ าและ
สิทธิอานาจเหนือชีวิตท่ านหลังจากที่ความหยิ่ง
ยโสถูกสยบลงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (Daniel
4:34-37)

หลายคนจะหันกลับมาหาพระเจ้ าในวาระสุดท้ าย
อย่ างที่เนบูคัดเนสซาร์ ยอมรั บ. คาพยานของเรา
และอานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ “ฝนปลาย
ฤดู” จะเกิดผลลัพธ์ ของการกลับใจใหม่ อย่ างที่ไม่
เคยมีมา(Revelation 18:1)

ดาเนียลก็ถูกโยนในถา้ สิงโต กษัตริย์ตรั สแก่ ดาเนียลว่ า ‘ขอพระเจ้ าของ
ท่ านผู้ที่ท่ านปรนนิบตั อยู
ิ ่ ตลอดมานัน้ ทรงช่ วยกู้ท่ านเถิด.’” (Daniel 6:16)

“แล้ วกษัตริ ย์ทรงบัญชา

ทาไมดาเนียลยังอธิษฐานอย่ างเปิ ดเผย
แทนที่จะอธิษฐานเป็ นการลับเพื่อ
หลีกเลี่ยงโทษประหาร?
ถ้ าท่ านอธิษฐานต่ อพระเจ้ าอย่ างลับๆ ในขณะนัน้ , ท่ านจะ
สรรเสริญกษัตริย์ดาริอัส.
ในวาระสุดท้ าย “สัตว์ ร้าย” จะได้ รับการนมัสการโดยผู้คนใน
แผ่ นดินโลก. ถ้ าเรายังเงียบเสียงและนมัสการอย่ างลับๆ, เราก็
กาลังปฏิเสธพระเจ้ า.
ดาเนียลไม่ ได้ เริ่มอธิษฐานในขณะนัน้ , แต่ ท่านท่ านสิ่งที่ท่าน
ทามาก่ อน.
พระเจ้ ามอบเวลาให้ เราฝึ กนิสัยที่สัตย์ ซ่ อื . จากนัน้ พระองค์ จะ
ทาให้ เราเข้ มแข็งในเวลาที่การข่ มเหงและความตายมาถึง.

“เราจะต้ องยืนหยัดอย่างกับศิลาต่อหลักการในพระวจนะของพระ

เจ้ า, จาไว้ วา่ พระเจ้ าทรงสถิตอยูก่ บั เราเพื่อมอบพละกาลังให้ พบ
กับประสบการณ์ใหม่ในแต่ละครัง้ . ให้ เรารักษาหลักการของ
ความชอบธรรมไว้ ในชีวิตของเรา, เพื่อเราจะเดินหน้ าต่อไปด้ วย
พละกาลังของพระเจ้ า. […] ศัตรูกาลังแสวงที่จะทาลายสานึกผิด
ชอบของประชากรของพระเจ้ า, และทาให้ ออ่ นแอลง; แต่ถ้าพวก
เขาทาหน้ าที่อย่างที่พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ได้ ทรงนา, พระองค์จะ
ทรงเปิ ดประตูแห่งโอกาสให้ แก่พวกเขาเพื่อการงานแห่งการ
เสริ มสร้ าง. ประสบการณ์ของพวกเขาจะเติบโตอย่างรวดเร็ว, จน
กระทังพระเจ้
้
าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยฤทธานุภาพและพระสิริ
เพื่อประทับตราด้ วยเสียงแตรสุดท้ ายเหนือผู้สตั ย์ซื่อของพระองค์.”
E.G.W. (Counsels for the Church, ch. 66, p. 357)

