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Deºi sunt considerate cãrþi profetice, Iona ºi 
Daniel, acestea sunt mai degrabã naraþiuni istorice 
care conþin ºi pasaje profetice. În canonul evreiesc 
Daniel este încadrat la cãrþile istorice ºi nu la cele 
profetice. De asemenea, Iona este numit „robul 
Domnului, Iona, prorocul”, în 2 Regi 14:25, dar cartea 
care îi poartã numele este mai mult o naraþiune istoricã 
decât o carte profeticã, din punct de vedere al tipului 
de text literar. Cu toate acestea, ºi Iona ºi Daniel ne vor 
ajuta sã înþelegem fenomenul profeþiei biblice.

Dacã Iona activeazã ca profet în sec. VIII î.H., secolul 
în care Regatul de Nord al lui Israel este dus în robia 
asirianã, Daniel activeazã ca profet al Domnului în 
sec.VI î.H., secolul în care Regatul de Sud, Iuda, este 
dus în captivitatea babilonianã.

Dacã Iona este trimis într-o misiune pe termen scurt la 
Ninive, capitala Imperiului asirian, Daniel este trimis 
într-o misiune pe termen lung (chiar pe viaþã!), în 
Babilon, capitala Imperiului babilonian.

Dacã Iona este trimis ca om liber, ºi într-un fel are de 
ales dacã vrea sau nu sã meargã, Daniel este trimis ca 
sclav, deci nu are de ales. 

Dacã Iona ca om liber încearcã sã fugã de misiunea sa 
pe termen scurt, Daniel ca prizonier de rãzboi, îºi 
acceptã situaþia ºi misiunea pe viaþã.

Profeþia biblicã înseamnã 
mai mult decât prezicerea 
viitorului (prima definiþie 
d e  d i c þ i o n a r  p e n t r u  
profeþie!). Pentru a fi 
înþeleasã, profeþia biblicã 
trebuie încadratã în istoria 
biblicã a umanitãþii ºi a 
Israelului. Funcþia majorã a 
profeþilor biblici nu era 
aceea de prezicãtori, ci 
aceea de purtãtori de 
cuvânt ai lui Dumnezeu. 
Profeþ i i  erau oameni 
chemaþi sã vorbeascã în 
Numele lui Dumnezeu 
contemporanilor lor.
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Dacã Iona era deja un profet matur, recunoscut ºi cu 
experienþã, când a fost trimis în misiune, Daniel este 
un copil, un tânãr care îºi descoperã chemarea dupã 
ce este trimis în misiune.

Dacã Iona scrie o carte scurtã de doar patru capitole, 
cartea lui Daniel are de trei ori mai mult, 12 capitole. 
Cartea lui Daniel poate fi împãrþitã foarte uºor în douã 
pãrþi: primele ºase capitole, în care predominã 
pasajele narative (povestiri din Babilon cu Daniel ºi 
cei trei prieteni ai lui), ºi ultimele ºase capitole în care 
predominã viziunile profetice (dar nu numai, vezi 
rugãciunea lui Daniel din cap. 9).

Daniel reprezintã o viaþã de mãrturie pentru 
Dumnezeul cel adevãrat. Pentru Daniel mãrturia nu a 
însemnat o acþiune punctualã la un moment dat în 
viaþã, un mod continuu de a trãi. 

De la tinereþe ºi pânã la vârsta de aproape 90 de ani, 
Daniel depune mãrturie prin viaþa lui despre 
supremaþia Dumnezeului lui Israel, în ciuda robiei 
poporului sãu.

Observaþii

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
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Dacã este ceva ce uimeºte în cartea Daniel, acest ceva 
este supranaturalul prezent pe fiecare paginã a cãrþii.

Vise pline de semnificaþie, taine descoperite în mod 
miraculos, oameni aruncaþi în foc, dar care nici mãcar 
nu miros a fum, darãmite sã fie arºi, mâini invizibile 
care scriu pe pereþi mesaje profetice pentru regi, lei 
înfometaþi care þin post în ciuda hranei apetisante din 
faþa lor, îngeri ºi arhangheli, lupte în lumea invizibilã. 

Aceastã invadare a supranaturalului i-a determinat pe 
mulþi critici ai Bibliei sã conteste autenticitatea cãrþii 
lui Daniel. Dar pentru cei care cred într-un Dumnezeu 
atotputernic nu este nimic greu de crezut. Dimpotrivã, 
supranaturalul dã sens cãrþii lui Daniel. Dumnezeu nu 
face risipã gratuitã de minuni doar de dragul 
senzaþionalului, ci El are un scop foarte clar. 

Citeºte Daniel 1:1-2.
Care sunt cei doi regi prezentaþi?
__________________________________________

Cine pe cine învinge?
__________________________________________

Care sunt cele douã capitale prezentate?
__________________________________________

Care este capitala asediatã?
__________________________________________

Daniel 1:1 În al treilea an 
al domniei lui Ioiachim, 
împãratul  lu i  Iuda,  
Nebucadneþar, împãratul 
Babilonului, a venit 
împotriva Ierusalimului 
ºi l-a împresurat.  2 
Domnul a dat în mâinile 
lui pe Ioiachim, împãratul 
lui Iuda, ºi o parte din 
v a s e l e  C a s e i  l u i  
D u m n e z e u .  
Nebucadneþar a dus 
vasele în þara ªinear, în 
casa dumnezeului sãu,  
le-a pus în casa vistieriei 
dumnezeului sãu.
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1   Doi regi: lupta 
pentru supremaþie

Versetul de memorat

Al Domnului este pãmântul cu tot 
ce este pe el, lumea ºi cei ce o 

locuiesc. Psalmul 24:1



Unde a pus Nebucadneþar vasele sfinte luate din 
templul de la Ierusalim? (v. 2)
__________________________________________

De ce crezi cã le-a pus în casa dumnezeului sãu ºi 
nu într-un alt loc?
__________________________________________
__________________________________________

Supranaturalul din cartea lui Daniel are cel puþin 
douã scopuri: sã afirme ºi sã confirme supremaþia lui 
Iehova, Dumnezeul Israelului, faþã de zeii 
Babilonului ºi sã asigure supravieþuirea credinþei 
evreilor în condiþiile grele ale captivitãþii.

În antichitate, înfrângerea unui popor de cãtre un alt 
popor, reprezenta ºi supremaþia dumnezeului 
poporului victorios asupra dumnezeului poporului 
învins. Altfel spus, conform acestei mentalitãþi, zeii 
Babilonului erau mai tari decât Dumnezeul 
Ierusalimului, pentru cã babilonienii i-au cucerit pe 
evrei, au dãrâmat templul lui Iehova de la Ierusalim, 
iar acum evreii erau sclavii lor. Însã în cartea lui 
Daniel, intervenþiile supranaturale ale lui Iehova 
contrazic aceastã teorie ºi însuºi împãratul babilonian 
recunoaºte supremaþia Dumnezeului evreilor. Vezi 
Daniel 3:28, 29; 4:17, 25, 32. Comparã ºi cu cele zece 
urgii din Egipt (Exod 12:12).

Aceste intervenþii supranaturale ale Dumnezeului lor, 
confirmate chiar de cuceritorii lor, le alimentau 
evreilor credinþa cã Dumnezeu lor, Iehova, nu i-a 
abandonat, ci doar i-a pedepsit pentru o vreme datoritã 
cochetãrii lor cu idolatria. Astfel cã evreii intrã în 
captivitatea babilonianã pentru idolatria lor ºi ies din 
Babilon monoteiºti convinºi pentru totdeauna.

Am putea sumariza tema cãrþii Daniel cu ajutorul 
acestor trei cuvinte-cheie: supranatural, supremaþie, 
supravieþuire. Punându-le împreunã ar suna astfel: 

Nebucadneþar a luat 
c u v â n t u l  º i  a  z i s :  
„Binecuvântat sã fie 
Dumnezeul lui ªadrac, 
Meºac ºi Abed-Nego, care 
a trimis pe îngerul Sãu ºi a 
izbãvit pe slujitorii Sãi 
care s-au încrezut în El, au 
c ã l c a t  p o r u n c a  
împãratului ºi ºi-au dat 
mai degrabã trupurile lor 
decât sã slujeascã ºi sã se 
închine altui dumnezeu 
decât Dumnezeului lor! 
Iatã acum porunca pe care 
o dau: orice om din orice 
popor, neam sau limbã ar 
fi, care va vorbi rãu de 
Dumnezeul lui ªadrac, 
Meºac ºi Abed-Nego, va fi 
fãcut bucãþi ºi casa lui va fi 
prefãcutã într-un morman 
de murdãrii, pentru cã nu 
este niciun alt dumnezeu, 
care sã poatã izbãvi ca 
El.” (Daniel 3:28, 29)
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Supravieþuirea credinþei în supremaþia lui Iehova 
asiguratã prin intervenþia supranaturalului.

Cartea lui Daniel pune în discuþie o problematicã 
foarte actualã ºi astãzi, ºi anume: cum poate 
supravieþui credinþa cuiva în Dumnezeu, când vede cã 
cei fãrã Dumnezeu o duc mai bine, cã ei au pâinea ºi 
cuþitul. Multor credincioºi le alunecã piciorul de pe 
calea credinþei spre calea compromisului, când se 
uitã cu jind la cei fãrã niciun dumnezeu ºi observã 
fericirea celor rãi. Comparã cu Psalmul 73.

Cum a rezistat credinþa celor închiºi în temniþele 
comuniste, sub presiunea torturilor ºi tehnicilor de 
spãlare a creierului, când anchetatorii le spuneau: NU 
este alt dumnezeu decât Securitatea? 

Cum poate supravieþui credinþa în supremaþia lui 
Dumnezeu, azi când vedem cã cei fãrã niciun 
dumnezeu dispun cum vor de cei care-L ascultã pe 
Dumnezeul Bibliei? Rãspunsul cãrþii Daniel este unul 
singur: prin supranatural. Doar experimentând 
prezenþa ºi puterea supranaturalã a Dumnezeului 
adevãrat, vom putea rezista ispitei de a ne închina în 
faþa dumnezeului acestui veac. Doar aºa, un rege 
învins poate fi deasupra celui învingãtor, un sclav 
poate fi mai puternic decât stãpânul sãu.

Portretul unui rege învins

Cine a fost Ioiachim? Scrie ce afli despre el.
Citeºte 2 Regi 23:34-24:6; 2 Cronici 36:4-8 ºi 
Ieremia 36:1-3, 22-32.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

(Citeºte cãrþi scrise de 
supravieþuitori, cum ar fi: 
C u  D u m n e z e u  î n  
subteranã, de Richard 
Wurmbrand; Spãlarea 
creierului: complotul 
p s i h o p o l i t i c  a l  
comunismului, de Sergiu 
Grossu º.a.)

Supravieþuirea 
credinþei în 

supremaþia lui 
Iehova asiguratã 
prin intervenþia 

supranaturalului.
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Ioiachim a fost unul dintre fiii lui Iosia. A domnit 11 
ani (609-598 î.H.) la Ierusalim. A fost antepenultimul 
rege de la Ierusalim înainte de captivitatea 
babilonianã. Numele sãu adevãrat era Eliachim, nume 
care i-a fost schimbat de cãtre faraonul Neco II, ca 
semn de vasalitate atunci când l-a pus pe tron în locul 
fratelui sãu Ioahaz. El a fãcut ce este rãu înaintea 
Domnului, citim în 2 Regi 23:37, ca o concluzie a 
vieþii ºi domniei lui. 

Citeºte urmãtoarele pasaje ºi scrie ce forme a luat 
rãul fãcut de Ioiachim?
2 Regi 23:35 _______________________________

Ieremia 26:20-21____________________________

Ieremia 36:23, 26____________________________

2 Regi 24:1_________________________________

Care este Cuvântul Domnului referitor la sfârºitul lui 
Ioiachim? (Ieremia 36:29-31)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Portretul unui rege victorios

Cine a fost Nebucadneþar?

Nebucadneþar a fost împãrat al Babilonului în 
perioada 605-562 î.H. El este menþionat de prorocii 
Ieremia, Ezechiel ºi Daniel. Mai este cunoscut ºi sub 
numele de Nabuccodonosor.
Numele lui înseamnã „Nabu a protejat dreptul la 
succesiune”. A fost fiul lui Nabopolassar. 
Fiind un om religios a rezidit templul lui Marduk ºi al 
lui Nabu. A fost urmat la tron de fiul sãu Amel-Marduk 
(Evil Merodak).

Î n  a n u l  6 0 5  î . H .  
babilonienii îi înving pe 
egipteni la Carchemiº 
obþinând astfel controlul 
asupra Israelului pânã la 
graniþa egipteanã. În acest 
an, 605 î.H., este luat ºi 
Daniel din Ierusalim ºi dus 
în Babilon împreunã cu 
vasele din Casa Domnului. 
E r a  p r i m u l  v a l  d e  
deportaþi. În al doilea val, 
597 î.H. este luat Ezechiel, 
pe vremea lui Zedechia. 
Iar al treilea val are loc 
dupã distrugerea definitivã 
a Ierusalimului în 586 î.H. 

Ioiachim îi este supus trei 
ani lui Nebucadneþar, apoi 
încurajat de înfrângerea 
babilonienilor de cãtre 
egipteni se rãscoalã. 
Nebucadneþar îl ia în cele 
din urmã captiv ºi îl duce 

în lanþuri în Babilon. 
Istoricul evreu Iosefus 
Flavius relateazã cã 
Ioiachim a murit în drum 
s p r e  B a b i l o n ,  d u p ã  
Cuvântul Domnului rostit 
prin Ieremia. 
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Cine l-a dat pe Ioiachim în mâinile lui 
Nebucadneþar? (v. 2; Ieremia 25:1, 8, 9)
__________________________________________

Care dintre cei doi regi crezi cã a înþeles implicarea 
lui Iehova în confruntarea lor?
__________________________________________

Cui crezi cã atribuia Nebucadneþar meritele victoriei 
sale?
__________________________________________

Pe cine crezi cã s-a bizuit Ioiachim când s-a rãsculat 
împotriva lui Nebucadneþar?
__________________________________________

Ioiachim a înþeles cã existã o luptã pentru supremaþie 
între babilonieni ºi egipteni ºi a ales sã se alieze cu 
egiptenii. Dar n-a înþeles mesajul lui Ieremia, cã în 
cele din urmã supremaþia este a Domnului, care este 
Regele regilor, ºi cã ar trebui sã asculte de El ºi sã se 
alieze cu El.

Þi s-a întâmplat vreodatã sã faci alianþe care s-au 
dovedit ulterior pãguboase, pentru cã în final ai 
realizat cã te-ai aliat cu „pierzãtorul”? Povesteºte 
pe scurt.

Domnul este Judecãtorul meu

Numele Daniel înseamnã „Domnul este judecãtorul 
meu”. Lasã-L în urmãtoarele minute pe Domnul sã 
judece orice alianþã nepotrivitã din viaþa ta, orice 
alegere greºitã ºi lasã-L sã te corecteze, sã-þi arate 
calea. Ioiachim a nesocotit Cuvântul Domnului spus 
prin Ieremia, s-a aliat cu pierzãtorul în lupta pentru 
supremaþie ºi a pierdut. Tu ce faci în situaþii similare?

Citeºte Iacov 4:4; Iacov 4:7; 1 Petru 2:11; Romani 
7:18-23; 1 Petru 5:5.

Observaþii ºi aplicaþii

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
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Care dintre urmãtoarele persoane sau realitãþi crezi 
cã se luptã pentru supremaþie în viaþa ta? Formeazã 
perechile potrivite trãgând linii între coloana din 
stânga ºi cea din dreapta.

Dumnezeu Firea umanã pãcãtoasã
Duhul Sfânt Poftele trupului
Sufletul Satana
Prietenia cu Dumnezeu Rãul 
Smerenia Prietenia cu lumea
Binele Mândria
Iubirea aproapelui Egoismul 

Cine crezi cã va câºtiga în final: coloana stângã de 
mai sus sau coloana dreaptã? De ce?
__________________________________________
__________________________________________

Cu cine ar fi înþelept sã te aliezi? De ce?
__________________________________________
__________________________________________

De ce crezi cã uneori alegem sã ne aliem cu 
pierzãtorii (egoismul, mândria, lumea, fierea veche)?
__________________________________________
__________________________________________

Cine ne poate asigura o alegere bunã?
__________________________________________

Cum crezi cã ar trebui sã se vadã supremaþia lui 
Dumnezeu în viaþa ta? Cum demonstrezi cã El are 
ultimul cuvânt în viaþa ta?
__________________________________________
__________________________________________

Cum ne poate ajuta Cuvântul Domnului sã facem o 
alegere bunã?
__________________________________________
__________________________________________

Întrebarea ta
Ce întrebãri þi-a stârnit 

lecþia de azi?
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Cuvinte cheie

Supremaþie, alianþã, 
pierzãtor, alegere
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Citeºte Daniel 1:3-7.

Ce ºi-a dorit împãratul din toatã prada de la 
Ierusalim? (v. 3a)
__________________________________________
__________________________________________

De ce crezi cã Nebucadneþar alege tineri ºi nu 
bãtrâni?
__________________________________________
__________________________________________

Ce reprezenta tânãra generaþie?
__________________________________________
__________________________________________

Care erau calitãþile pe care trebuia sã le aibã cei 
selectaþi? (v. 3b-4)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Cu ce scop i-a selectat? (v. 4b)
__________________________________________
__________________________________________

De ce crezi cã era important pentru tinerii candidaþi 
sã aibã atâtea calitãþi?
__________________________________________
__________________________________________

Daniel 1:3 Împãratul a 
dat poruncã lui Aºpenaz, 
cãpetenia famenilor sãi 
dregãtori, sã-i aducã vreo 
câþiva din copiii lui Israel 
de neam împãrãtesc ºi de 
viþã boiereascã, 4 niºte 
tineri fãrã vreun cusur 
trupesc, frumoºi la chip, 
înzestraþi cu înþelepciune 
în orice ramurã a ºtiinþei, 
c u  m i n t e  a g e r ã  º i  
pricepere, în stare sã 
s l u j e a s c ã  î n  c a s a  
împãratului, ºi pe care sã-i 
înveþe scrierea ºi limba 
haldeilor. 5 Împãratul le-a 
rânduit pe fiecare zi o 
parte din bucatele de la 
masa lui ºi din vinul de 
care bea el, vrând sã-i 
creascã timp de trei ani, 
dupã care aveau sã fie în 
slujba împãratului. 6 
Printre ei erau, dintre 
copiii lui Iuda: Daniel, 
Hanania ,  Miºae l  º i  
Azaria.  7 Cãpetenia 
famenilor dregãtori le-a 
pus însã alte nume, ºi 
anume: lui Daniel i-a pus 
numele Beltºaþar, lui 
Hanania, ªadrac, lui 
Miºael, Meºac, ºi lui 
Azaria, Abed-Nego. 
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 Tânãra generaþie:

 lupta pentru supravieþuire

Versetul de memorat

Fiule, dã-mi inima ta ºi sã 
gãseascã plãcere ochii tãi în 
cãile mele. Proverbe 23:26



Dacã Dumnezeu a pus calitãþile pe care le avem în 
noi, cine ar trebui sã fie primul beneficiar al 
abilitãþilor noastre?
__________________________________________

Dacã ai împãrþi în procente, cât din înzestrãrile 
tale sunt puse în slujba lui Dumnezeu ºi cât în 
slujba eului, patronului, statului, ºcolii etc.?
__________________________________________
__________________________________________

Care a fost prima mãsurã luatã de împãrat, ca sã-ºi 
atingã scopul cu tinerii aleºi? (v. 5)
__________________________________________
__________________________________________

Cine consideri cã te hrãneºte pe tine ºi familia ta: 
tu însuþi, patronul tãu, guvernul, Dumnezeu, 
altcineva? 
__________________________________________

Cu ce îi hrãneºte azi “împãratul Babilonului” pe 
tinerii de la masa lui?
__________________________________________
__________________________________________

Câþi ani trebuia sã petereacã tinerii în „facultatea” 
din Babilon? (v. 5b)
__________________________________________

Cine era angajatorul dupã absolvire? (v. 5b)
__________________________________________

Prin ce crezi cã vrea Dumnezeu sã formeze noua 
generaþie de copii, adolescenþi, tineri, familii 
tinere? Prin cine ar trebui s-o facã?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Vei sluji mâna pe 
care o vezi 

hrãnindu-te!

Cine formeazã 
tânãra generaþie 
acela o va avea. 
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Cum îi chema pe cei patru evrei care au trecut de 
interviu ºi au intrat în ºcoala Babilonului?
__________________________________________
__________________________________________

Care a fost prima schimbare pe care a operat-o cel 
care avea sarcina sã-i educe? (v. 7)
__________________________________________

Uneºte cu o linie numele evreieºti din coloana din 
stânga cu noile nume babiloniene primite.

Daniel             Abed-Nego 
Hanania Meºac 
Miºael             Beltºaþar 
Azaria ªadrac 

Schimbarea numelui în concepþia anticã orientalã 
era ceva obiºnuit. Schimbarea numelui marca faptul 
cã în viaþa persoanei respective s-a petrecut o 
schimbare majorã, cã a început un capitol nou în viaþã. 

Uneºte cu o linie numele din coloana din stânga cu 
noile nume primite de persoanele respective.

Avram Iosua
Sarai Zedechia
Hosea Avraam
Matania Sara
Eliachim Pavel
Chifa Ioiachim
Saul Petru

În Apocalipsa 2:17 ni se spune cã atunci când vom 
ajunge în cer, odatã cu schimbarea  statutului din 
muritori în nemuritori, vom primi ºi o piatrã pe care 
este scris un nume nou. Un nume de fiu de Dumnezeu, 
nu un numme de sclav.

Semnificaþia numelor 
evreieºti

Daniel înseamnã
Domnul este judecãtorul 
meu.

Hanania înseamnã
 Iahve a arãtat har.

Miºael înseamnã
Cine este ca Iehova.

Azaria înseamnã
Iahve a ajutat.

Semnificaþia probabilã a 
numelor babiloniene

Beltºaþar în forma 
grecizatã Baltazar, 
însemna probabil
soþia zeului Bel sã-l 
protejeze.

ªadrac însemna probabil
porunca lui Aku (un zeu 
babilonian).

Meºac însemna se pare
am devenit slab. (Comparã 
cu Miºael- Cine este ca 
Iehova)

Abed-Nego însemna se 
pare slujitorul lui 
Nabu/Nego (zeu 
babilonian).
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Ce îþi cer oamenii sã schimbi în viaþa, valorile sau 
prioritãþile tale, ca sã te accepte ºi sã te 
promoveze?
___________________________________________
___________________________________________
________________________________________

Ce crezi cã ar vrea Dumnezeu sã schimbi în viaþa 
ta ca sã se poatã folosi de tine?
___________________________________________
___________________________________________
________________________________________

Pentru cã Nebucadneþar se considera învingãtorul 
suprem, s-a considerat îndreptãþit sã dispunã de 
resursele umane cotropite. Dacã pe pãrinþii lor i-a ucis 
fãrã milã, pentru cei tineri are un „viitor strãlucit”: 
slujitori ai zeului suprem Marduk sau ai lui Bel ºi 
slujitori ai împãratului suprem Nebucadneþar. 

Ce era greºit în asta? Care era capcana?
___________________________________________
_________________________________________

Ultimul lucru pe care ºi l-ar fi dorit Nebucadneþar era 
supravieþuirea sclavilor în ce priveºte naþionalitatea, 
credinþa sau demnitatea lor. Scopul sãu era asimilarea 
ºi transformarea lor în slujitori ai învingãtorului.

Ceea ce nu ºtia el atunci era profeþia lui Ieremia 
despre durata captivitãþii. 
Citeºte Ieremia 25:11-12. Cât trebuia sã dureze robia?
__________________________________________

Cine stabilise asta?
__________________________________________

Care era viitorul Babilonului conform profeþiei lui 
Ieremia 25:12?
__________________________________________

Observaþii ºi aplicaþii
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
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Cum vor supravieþui generaþiile nãscute în 
Babilon? Crescuþi într-o altã culturã, fãrã templu, fãrã 
Lege, într-un mediu politeist. Vor fi asimilate sau vor 
rezista 70 de ani? Aceasta era întrebarea.

Care sunt cãile prin care Babilonul de astãzi vrea 
sã cucereascã ºi sã modeleze tânãra generaþie?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Care este hrana cu care este hrãnitã tânãra 
generaþie prin TV, internet, reviste, filme, anturaj?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Ce pot face tinerii pentru a supravieþui acestui 
asalt ºi pentru a nu fi asimilaþi?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Ce pot face pãrinþii ºi bunicii pentru cei tineri?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Ce poate asigura supravieþuirea tinerilor în urma 
aceste i  ofens ive  agres ive  a  babi lonie i  
contemporane?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Ce ar trebui sã facã Biserica pentru a preveni 
asimilarea ºi pentru a ajuta supravieþuirea?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Observaþii ºi aplicaþii
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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Dumnezeu este judecãtorul meu

Cum lupþi pentru supravieþuire spiritualã ºi împotriva 
asimilãrii de cãtre babilonie?
__________________________________________
__________________________________________

Cum ar supravieþui credinþa ta dacã nu ar mai exista 
slujbele de la bisericã, dacã ai fi într-o þarã 
„necreºtinã”, chiar ostilã creºtinismului? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Fãrã Bisericã, fãrã Biblie, sub presiunea ºi chiar 
ameninþarea mediului înconjurãtor, cum crezi cã ai 
supravieþui? Prin ce metode?
__________________________________________
__________________________________________

Ce rol crezi cã ar juca supranaturalul în asemenea 
condiþii? 
__________________________________________
__________________________________________

Ce rol are supranaturalul în viaþa ta acum? De ce? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Întrebarea ta
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Cuvinte-cheie

Schimbare, supravieþuire, 
asimilare, supranatural
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Citeºte Daniel 1:8-13.

Unul dintre cele mai importante lucruri care se impun 
pentru a supravieþui sub presiunea compromisului este 
hotãrârea. Sã iei hotãrârea de a nu te compromite 
înainte de a fi confruntat cu compromisul.

Gândeºte-te la Iosif. Când crezi cã a luat hotãrârea de a 
nu pãcãtui: în faþa soþiei lui Potifar sau înainte? De ce?
__________________________________________
__________________________________________

În ce domenii trebuie sã iei hotãrârea acum cã nu 
vei accepta compromisul?
__________________________________________

Hotãrârea de a nu se compromite este luatã, apoi 
este supusã la presiune, iar în final este rãsplãtitã 
prin intervenþia supranaturalã.

Ce s-a hotãrât Daniel? (v. 8a)
__________________________________________

De ce crezi cã nu a vrut sã mãnânce din hrana oferitã 
tuturor: era mofturos la mâncare, era rãsfãþat sau 
avea alte motive?
__________________________________________
__________________________________________

Daniel 1:8 Daniel s-a 
hotãrât sã nu se spurce cu 
b u c a t e l e  a l e s e  a l e  
împãratului ºi cu vinul pe 
care-l bea împãratul, ºi a 
r u g a t  p e  c ã p e t e n i a  
famenilor dregãtori sã   
nu-l sileascã sã se spurce. 
9 Dumnezeu a fãcut ca 
D a n i e l  s ã  c a p e t e  
bunãvoinþã ºi trecere 
î n a i n t e a  c ã p e t e n i e i  
famenilor dregãtori. 10 
Cãpetenia famenilor i-a 
zis lui Daniel: „Mã tem 
numai de domnul meu 
împãratul, care a hotãrât 
ce trebuie sã mâncaþi ºi sã 
beþi, ca nu cumva sã vadã 
feþele voastre mai triste 
decât ale celorlalþi tineri 
de vârsta voastrã ºi sã-mi 
puneþi astfel capul în 
p r i m e j d i e  î n a i n t e a  
împãratului”. 11 Atunci 
Daniel a zis îngrijitorului, 
cãruia îi încredinþase 
cãpe tenia  fameni lor  
supravegherea lui Daniel, 
Hanania ,  Miºae l  º i  
Azaria: 12 „Încearcã pe 
robii tãi zece zile ºi sã ni se 
dea de mâncat zarzavaturi 
ºi apã de bãut; 13 sã te uiþi 
apoi la faþa noastrã ºi la a 
celorlalþi tineri care 
mãnâncã din bucatele 
împãratului, ºi sã faci cu 
robii tãi dupã cele ce vei 
vedea!” 
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3  Ajutor supranatural: 
Luptând împotriva 

compromisului

Versetul de memorat

Daniel 1:8 Daniel s-a hotãrât sã nu se 
spurce cu bucatele alese ale împãratului 
ºi cu vinul pe care-l bea împãratul, ºi a 
rugat pe cãpetenia famenilor dregãtori 

sã nu-l sileascã sã se spurce.



Care a fost atitudinea lui faþã de stãpânul sãu din 
Babilon? (v. 8b)
__________________________________________
__________________________________________

Cine intervine pentru Daniel? (v. 9)
__________________________________________

De ce îþi este teamã sã iei o decizie care este contra 
curentului? Care sunt motivele pentru care cedezi 
în faþa compromisului?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Ce înveþi despre sprijinul lui Dumnezeu pentru cei 
ce iau astfel de decizii bune într-un context ostil?
__________________________________________
__________________________________________

Þi s-a întâmplat sã intervinã Dumnezeu în 
favoarea ta în mod supranatural când ai luat 
hotãrârea de a nu te compromite?

Care este temerea cãpeteniei care se ocupa de 
hrãnirea lor? (v. 10)
__________________________________________

Cine hotãra în Babilon ce trebuie sã mãnânce 
sclavii? (v. 10)
__________________________________________

Care este provocarea pe care i-o adreseazã Daniel 
cãpeteniei? (v. 11-13)
__________________________________________
__________________________________________

Ce calitãþi dovedeºte Daniel prin aceastã provocare?
__________________________________________
__________________________________________

Observaþii ºi aplicaþii

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
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Pe cine crezi cã a contat pentru cele zece zile?
_________________________________________

Ce înseamnã pentru tine „zarzavaturi ºi apã de 
bãut” în confruntarea cu ispita compromisului?
__________________________________________
__________________________________________

Dar „bucatele alese de la masa împãratului ºi 
vinul”?
__________________________________________
__________________________________________

De ce crezi cã nu rezistãm de multe ori nici zece 
zile fãrã ele?
__________________________________________
__________________________________________

Ce promite Dumnezeu în 1 Corinteni 10:13?
__________________________________________
__________________________________________

Citeºte Daniel 1:14-21. Zece zile sub presiune.

Ce se întâmplã dupã cele zece zile? (v. 14-15)
__________________________________________
__________________________________________

Ce lua îngrijitorul ºi ce le dãdea? (v. 16)
__________________________________________
__________________________________________

Ce le-a dat Dumnezeu bonus celor ce au hotãrât sã 
nu se compromitã? (v.17)
__________________________________________

Cum s-a manifestat supranaturalul la examenul de 
final în ºcoala Babilonului? (v. 18-21)
__________________________________________
__________________________________________

Daniel 1:14 El i-a ascultat 
în privinþa aceasta, ºi i-a 
încercat zece zile. 15 
Dupã cele zece zile, ei 
erau mai bine la faþã ºi 
mai graºi decât toþi tinerii 
care mâncau din bucatele 
î m p ã r a t u l u i .  1 6  
Îngrijitorul lua bucatele 
ºi vinul care le erau 
rânduite, ºi le dãdea 
zazavaturi. 17 Dumnezeu 
a dat acestor patru tineri 
ºtiinþã ºi pricepere pentru 
tot felul de scrieri, ºi 
înþelepciune; mai ales 
însã l-a fãcut pe Daniel 
priceput în toate vedeniile 
ºi în toate visele. 18 La 
v remea  soroc i tã  de  
împãrat ca sã-i aducã la 
el, cãpetenia famenilor i-a 
a d u s  î n a i n t e a  l u i  
N e b u c a d n e þ a r .  1 9  
Împãratul a stat de vorbã 
cu ei: dar între toþi tinerii 
aceia, nu s-a gãsit nici 
unul ca Daniel, Hanania, 
Miºael ºi Azaria. De aceea 
ei au fost primiþi în slujba 
împãratului. 20 În toate 
lucrurile care cereau 
înþelepciune ºi pricepere, 
ºi despre care îi întreba 
împãratul, îi gãsea de zece 
ori mai destoinici decât 
toþi vrãjitorii ºi cititorii în 
stele, care erau în toatã 
împãrãþia lui. 21 Aºa a 
dus-o Daniel pânã în anul 
dintâi al împãratului Cir.
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Cum îi gãseºte împãratul pe cei patru evrei care au 
hotãrât sã nu se compromitã ºi care au rezistat 
presiuni anturajului? (v. 20)
__________________________________________
__________________________________________

Subliniazã cuvântul „zece” în v. 14 ºi în v. 20. La ce 
se referã în v. 14? Dar în v. 20? Vezi vreo legãturã 
între ele? Care?
__________________________________________
__________________________________________

Domnul este judecãtorul meu

Când l-ai pus ultima datã pe Dumnezeu la 
încercare? Citeºte Maleahi 3:10.

Când ai luat ultima datã decizii îndrãzneþe contând 
pe intervenþia supranaturalã a lui Dumnezeu?  

Ce forme are compromisul cu care eºti ispitit tu?
__________________________________________
__________________________________________

Unde gãseºti ajutor supranatural?
__________________________________________

Care este ultima experienþã în care ai primit ajutor 
supranatural pentru a face faþã ispitei?
__________________________________________

Analizezã-þi domeniile în care eºti ispitit ºi în care 
cedezi în faþa ofertei Babilonului?
__________________________________________
__________________________________________

Ia-þi zece zile de „zarzavaturi”! Renunþã pentru 
zece zile la “hrana Babilonului” care te 
influenþeazã negativ. Nu vei fi mai slab, ci cu mult 
mai puternic!

Curãþia ºi abstinenþa 
nu te fac mai slab, ci 

de zece ori mai 
puternic!

Nu uita!

Zece zile de 
“zarzavaturi”!

Cuvinte-cheie

Compromis, hotãrâre, 
curaj, zece zile, 

zarzavaturi, supranatural

20



Citeºte Daniel 2:1-23.

Visele de noapte par a fi unul dintre cele mai naturale 
lucruri din viaþa omului. Toþi visãm, nu-i aºa? Vise 
plãcute sau vise urâte! Despre natura viselor, din 
perspectiva biblicã, ºtim cã visele se pot naºte „din 
mulþimea grijurilor” (Eclesiastul 5:3) sau cã ele pot fi 
de la Dumnezeu, ca modalitate prin care El le vorbeºte 
oamenilor. (Numeri 12:6; Iov 33:14, 15).

Care este scopul viselor de la Dumnezeu? (Iov 
33:15-18)
__________________________________________
__________________________________________

Putem spune cã sunt vise naturale (nãscute din 
mulþimea gândurilor ºi îngrijorãrilor) ºi vise 
supranaturale (prin care Dumnezeu le vorbeºte 
oamenilor cu un scop foarte precis).

Citeºte Daniel 2:1-3. Ce fel de vis crezi cã a avut 
Nebucadneþar? Din mulþimea gândurilor lui sau de 
la Dumnezeu? De ce?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Ce alte persoane din Biblie au mai avut vise de la 
Dumnezeu foarte pline de semnificaþie ºi cu un scop 
foarte precis?

Daniel 2:1 În al doilea an 
a l  d o m n i e i  l u i  
N e b u c a d n e þ a r ,  
Nebucadneþar a avut niºte 
visuri. Duhul îi era 
tulburat ºi i-a pierit 
somnul. 2 Împãratul a 
poruncit sã cheme pe 
vrãjitori, pe cititorii în 
stele, pe descântãtori ºi pe 
Haldei, ca sã-i spunã 
visurile. Ei au venit ºi s-au 
î n f ã þ i º a t  î n a i n t e a  
împãratului. 3 Împãratul 
le-a zis: „Am visat un vis; 
duhul îmi este tulburat ºi 
aº vrea sã ºtiu visul 
acela.” 

Notã

Cartea Daniel a fost scrisã 
în douã limbi: ebraicã ºi 
aramaicã. De la capitolul 
2:4 pânã la capitolul 7 
inclusiv, cartea este scrisã 
în limba aramaicã, limba 
de circulaþie internaþionalã 
a vremii lui Daniel. De la 
capitolul 1:1 pânã la 2:3 ºi 
capitolele 8-12 sunt scrise 
în limba ebraicã. Acest 
lucru este semnificativ din 
cel puþin douã motive. 
În primul rând, atestã 
faptul cã textul a fost scris 
pe vremea lui Daniel (sec. 
VI î.H.) ºi nu mai târziu pe 
vremea macabeilor (sec. 
III î.H.) cum spun criticii 
Bibliei. Secolul VI î.H. este 
singura perioadã în care 
evreii de rând cunoºteau în 
masã ºi ebraica ºi aramaica 
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4 Ghici ce-am visat 
azi-noapte?

Versetul de memorat

Daniel a luat cuvântul ºi a zis: 
„Binecuvântat sã fie Numele lui Dumnezeu, 

din veºnicie în veºnicie! A Lui este 
înþelepciunea ºi puterea.” Daniel 2:20 



__________________________________________
__________________________________________

Care a fost efectul viselor lui Nebucadneþar asupra 
lui? (v. 1)
__________________________________________

Ce a poruncit imediat ºi de ce? (v. 2)
__________________________________________
__________________________________________

Care a fost mãrturisirea ºi cererea împãratului faþã 
de vrãjitori, astrologi, descântãtori ºi ceilalþi 
înþelepþi haldei? (v. 3)
__________________________________________
__________________________________________

În ce limbã îi rãspund haldeii împãratului? (v. 4) 
__________________________________________

Citeºte Daniel 2:4-12.

Ce îi cer înþelepþii Babilonului împãratului? (v. 4, 7)
__________________________________________

Care sunt cele douã lucruri pe care le cere 
Nebucadneþar? (v. 5, 6, 9)
__________________________________________

Care sunt cuvintele-cheie prin care îºi recunosc 
înþelepþii Babilonului limitele ºi neputinþa în faþa 
cererii împãratului? (v. 10, 11a)
__________________________________________
__________________________________________

Cine ar putea totuºi sã împlineascã cererea imposibilã 
a împãratului, dupã pãrerea haldeilor? (v. 11b)
__________________________________________
Ce era accesibil numai zeilor?
__________________________________________

(nu ne referim la învãþaþii 
sau demnitarii evrei care 
învãþau aramaica ca pe o 
limbã strãinã necesarã, ci 
ne referim la poporul de 
rând).  Ebraica nu o 
uitaserã încã, aºa cum se va 
întâmpla mai târziu pe 
vremea lui Neemia dupã 
70 de ani de captivitate 
(Neemia 8:8). Iar aramaica 
au fost nevoiþi s-o înveþe 
fiind în Babilon, ceea ce nu 
se întâmplase înainte de 
secolul ºase (vezi vremea 
lui Ezechia, 2 Regi 18:26, 
când doar demnitarii 
înþelegeau aramaica, dar 
nu ºi poporul).
Î n  a l  d o i l e a  r â n d ,  
schimbarea limbii indicã 
schimbarea accentului 
intenþionat de autor ºi 
implicit a accesului la text. 
Ce este scris în aramaicã 
este accesibil tuturor 
naþiunilor, ce este scris în 
ebraicã este pentru evrei. 
Daniel descoperã pe de-o 
parte planul divin pentru 
toate naþiunile, iar pe de 
altã parte planul divin 
pentru poporul evreu. 
Capitolele 2-7 scrise în 
aramaicã vizeazã situaþia 
internaþ ionalã  de pe 
vremea lui Daniel pânã pe 
vremea celui de-al patrulea 
imper iu  º i  dupã  e l .  
Capitolul unu ºi capitolele 
8-12, scrise în ebraicã, se 
referã la situaþia Israelului. 
Acest fapt ne va ajuta ºi în 
interpretarea profeþiilor 
din respectivele capitole.
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Care este totuºi problema cu zeii? (v. 11b)
__________________________________________

De ce zeii erau inaccesibili pentru înþelepþii 
Babilonului?
__________________________________________

Cum este Iehova, Dumnezeul evreilor, în comparaþie 
cu zeii Babilonului?
__________________________________________

Care este reacþia ºi decizia împãratului în faþa 
argumentaþiei ºi neputinþei haldeilor? (v. 12)
__________________________________________
__________________________________________

Scrie mai jos care crezi cã sunt elementele care 
subliniazã necesitatea intervenþiei supranaturalului 
pentru împlinirea poruncii imperiale? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Cum intervine supranaturalul pentru a sublinia 
supremaþia lui Iehova faþã de zeii Babilonului? 
__________________________________________
__________________________________________

Citeºte Daniel 2:13-19.

Cine apare în scenã pe fundalul edictului imperial de 
ucidere a înþelepþilor? (v. 13)
__________________________________________

Ce a fãcut Daniel în faþa situaþiei date? Scrie în dreptul 
fiecãrui verset de mai jos acþiunile lui Daniel.

v. 14 _____________________________________

Daniel 2:4 Haldeii au 
rãspuns împãratului în 
limba aramaicã: „Vecinic 
sã trãieºti, împãrate! 
Spune robilor tãi visul, ºi-
þi vom arãta tâlcuirea 
lui!” 5 Împãratul a luat 
iarãºi cuvântul ºi a zis 
haldeilor: „Mi-a scãpat 
din minte lucrul acela: 
dacã nu-mi veþi veþi face 
cunoscut visul ºi tâlcuirea 
lui, veþi fi fãcuþi bucãþi ºi 
casele voastre vor fi 
p r e f ã c u t e  î n t r - u n  
morman de murdãrii. 6 
Dar dacã-mi veþi spune 
visul ºi tâlcuirea lui, veþi 
primi de la mine daruri ºi 
rãsplãtiri ºi mare cinste. 
De aceea, spuneþi-mi visul 
ºi tãlmãcirea lui!” 7 Ei au 
rãspuns a doua oarã: „Sã 
spunã împãratul robilor 
sãi visul ºi i-l vom 
tãlmãci!” 8 Împãratul a 
luat iarãºi cuvântul ºi a 
zis: „Vãd, cu adevãrat, cã 
voiþi sã câºtigaþi vreme, 
pentru cã vedeþi cã lucrul 
mi-a scãpat din minte. 9 
Dacã, deci, nu-mi veþi 
spune visul, vã aºteaptã pe 
toþi aceeaºi soartã, fiindcã 
vreþi sã vã înþelegeþi ca  
sã-mi spuneþi minciuni ºi 
neadevãruri, pânã se vor 
schimba vremurile. De 
aceea, spuneþi-mi visul, 
ca sã ºtiu dacã sunteþi în 
stare sã mi-l ºi tâlcuiþi!”
10 Haldeii au rãspuns 
împãratului: „Nu este 
nimeni pe pãmânt, care sã 
poatã spune ce cere 
împãratul; de aceea 
niciodatã niciun împãrat, 
oricât de mare ºi puternic 
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v. 15 _____________________________________

v. 16 _____________________________________

v. 17 _____________________________________

Care sunt persoanele spre care se îndreaptã acþiunile 
lui Daniel? 
__________________________________________

Ce cere fiecãruia?

Lui Arioc __________________________________

Împãratului ________________________________

Celor trei prieteni evrei 
__________________________________________
__________________________________________

Pe cine crezi cã conteazã Daniel în acþiunile sale 
îndrãzneþe?
__________________________________________

Ce crezi cã se întâmplã în acele zile critice cu 
credinþa lui Daniel în supremaþia lui Iehova?
__________________________________________

Care ar fi fost rezultatul dacã la finalul perioadei 
stabilite nu se întâmpla nimic supranatural?
__________________________________________
__________________________________________

Care este deznodãmântul? (v. 19)
__________________________________________

Cine i-a descoperit lui Daniel taina împãratului?
__________________________________________
Cum?
__________________________________________

ar fi fost, n-a cerut aºa 
ceva de la nici un vrãjitor, 
cititor în stele sau haldeu! 
11 Ce cere împãratul este 
greu; nu este nimeni care 
sã spunã lucrul acesta 
împãratului, în afarã de 
zei, a cãror locuinþã nu 
este printre muritori!” 12 
La auzul acestor cuvinte, 
împãratul s-a mâniat ºi   
s-a supãrat foarte tare. A 
poruncit sã piardã pe toþi 
înþelepþii Babilonului. 

Daniel 2:13 Hotãrârea 
i e º i s e ,  î n þ e l e p þ i i  
începuserã sã fie omorâþi, 
ºi cãutau ºi pe Daniel ºi pe 
tovarãºii lui, ca sã-i 
piardã. 14 Atunci Daniel 
a vorbit cu minte ºi cu 
judeca tã  lu i  Ar ioc ,  
cãpetenia strãjerilor 
împãratului, care ieºise 
sã omoare pe înþelepþii 
Babilonului. 15 A luat 
cuvântul ºi i-a zis lui 
A r i o c ,  c ã p i t a n u l  
împãratului: „Pentru ce a 
dat împãratul o poruncã 
atât de asprã?” Arioc a 
spus lui Daniel cum stau 
lucrurile. 16 ªi Daniel s-a 
dus la împãrat ºi l-a rugat 
sã-i dea vreme ca sã dea 
împãratului tâlcuirea. 17 
Apoi Daniel s-a dus în 
casa lui ºi a spus despre 
lucrul acesta tovarãºilor 
sãi Hanania, Miºael ºi 
Azaria, 18 rugându-i sã 
c e a r ã  î n d u r a r e a  
Dumnezeului cerurilor 
pentru aceastã tainã, ca 
sã nu piarã Daniel ºi 
tovarãºii sãi odatã cu 
ce i la l þ i  în þe lep þ i  a i  

24



De ce crezi cã Dumnezeul lui Daniel, Hanania, 
Miºael ºi Azaria a putut ceea ce n-au putut zeii 
Babilonului?
__________________________________________
__________________________________________

Ce a fãcut Daniel în urma descoperirii primite? (v. 
19b)
__________________________________________

Ce crezi cã s-a întâmplat cu credinþa lui în urma 
acestei experienþe extraordinare?
__________________________________________

Citeºte Daniel 2:20-23.

Cum se exprimã credinþa lui Daniel în faþa intervenþiei 
supranaturale? Care sunt adevãrurile despre Iehova 
care fac sã supravieþuiascã credinþa lui în supremaþia 
Dumnezeului evreilor faþã de zeii Babilonului?

v. 20 ______________________________________

v. 21 ______________________________________

v. 22 ______________________________________

v. 23 ______________________________________

O b s e r v i  c u m  s u p r a n a t u r a l u l  f a c e  s ã  
supravieþuiascã credinþa în supremaþia lui Iehova în 
ciuda captivitãþii?

Nu uita tema cãrþii!

Supravieþuirea credinþei în supremaþia lui Iehova 
asiguratã prin intervenþia supranaturalului.

Babilonului. 19 Dupã 
aceea i s-a descoperit lui 
Daniel  taina într-o 
vedenie în timpul nopþii. 
ªi Daniel a binecuvântat 
pe Dumnezeul cerurilor. 

Daniel 2:20 Daniel a luat 
c u v â n t u l  º i  a  z i s :  
„Binecuvântat sã fie 
Numele lui Dumnezeu, 
din veºnicie în veºnicie! 
A Lui este înþelepciunea 
ºi puterea. 21 El schimbã 
v r e m u r i l e  º i  
î m p r e j u r ã r i l e ;  E l  
rãstoarnã ºi pune pe 
î m p ã r a þ i ;  E l  d ã  
înþelepciune înþelepþilor 
º i  p r i c e p e r e  c e l o r  
p r i c e p u þ i !  2 2  E l  
descopere ce este adânc ºi 
ascuns; El ºtie ce este în 
î n t u n e r i c  º i  l a  E l  
locuieºte lumina.... 23 Pe 
T i n e ,  D u m n e z e u l  
pãrinþilor mei, Te slãvesc 
ºi Te laud cã mi-ai dat 
înþelepciune ºi putere, ºi 
mi-ai fãcut cunoscut ce 
Þi-am cerut noi; cãci   
ne-ai descoperit taina 
împãratului!”.
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Domnul este judecãtorul meu

Care sunt experienþele tale supranaturale cu 
Dumnezeu?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Crezi cã ºi astãzi putem experimenta supranaturalul? 
Cum?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Ce te face sã rãmâi neclintit în credinþã atunci când zeii 
lumii sunt mai puternici, mai darnici, mai binevoitori 
cu oamenii necredincioºi decât este Dumnezeul 
suprem cu tine?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Întrebarea ta

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Cuvinte-cheie

Supranatural, vis, tainã, 
descoperã, tâlcuire, 
Dumnezeul cerurilor
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Citeºte Daniel 2:24-28.

Dupã ce i-a dat lui Dumnezeu slava cuvenitã prin acea 
rugãciune de laudã (Daniel 2:20-23), Daniel este gata 
sã stea înaintea împãratului fãrã fricã. Credinþa lui în 
supremaþia Dumnezeului cerurilor este de neclintit. 
Este gata s-o proclame în faþa celui mai mare om al 
vremii, Nebucadneþar.  

Care sunt cele douã cereri ale lui Daniel faþã de Arioc? 
(v. 24)
__________________________________________
__________________________________________

Ce a fãcut Arioc „degrabã”? (v. 25a)
__________________________________________

Cum îl prezintã Arioc pe Daniel în faþa lui 
Nebucadneþar? (v. 25b)
__________________________________________
__________________________________________

Ce crezi cã era în mintea lui Nebucadneþar când se uitã 
la Daniel ºi îl întreabã: Eºti tu în stare sã îmi spui visul 
pe care l-am visat ºi tâlcuirea lui?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Daniel 2:24 Dupã aceea 
Daniel s-a dus la Arioc, 
cãru ia  î i  porunc i se  
împãratul sã piardã pe 
înþelepþii Babilonului; s-a 
dus ºi i-a vorbit aºa: „Nu 
p ierde  pe  în þe l ep þ i i  
Babi lonului!  Du-mã 
înaintea împãratului ºi voi 
d a  î m p ã r a t u l u i  
tâlcuirea!” 25 Arioc a dus 
d e g r a b ã  p e  D a n i e l  
înaintea împãratului ºi i-a 
vorbit aºa: „Am gãsit între 
prinºii de rãzboi ai lui 
Iuda un om care va da 
împãratului tâlcuirea!” 
26 Împãratul a luat 
cuvântul ºi i-a zis lui 
Daniel, care se numea 
Beltºaþar: „Eºti tu în stare 
sã-mi spui visul pe care    
l-am visat ºi tâlcuirea 
lui?” 27 Daniel a rãspuns 
înaintea împãratului ºi a 
zis: „Ce cere împãratul 
este o tainã pe care 
înþelepþii, cititorii în stele, 
vrãjitorii ºi ghicitorii nu 
sunt în stare s-o descopere 
împãratului. 28 Dar este 
în ceruri un Dumnezeu, 
care descoperã tainele ºi 
c a r e  f a c e  c u n o s c u t  
î m p ã r a t u l u i  
Nebucadneþar ce se va 
întâmpla în vremurile de 
pe urmã. Iatã visul tãu ºi 
vedeniile pe care le-ai avut 
în patul tãu. 

27

L
ec

þi
a

 5
 Ghici cine este 

Dumnezeul dumnezeilor?

Versetul de memorat

„Cu adevãrat, Dumnezeul vostru este 
Dumnezeul dumnezeilor ºi Domnul 
împãraþilor, ºi El descopere tainele, 
fiindcã ai putut sã descoperi taina 

aceasta!” Daniel 2:47



De la cine aºteaptã împãratul visul ºi tâlcuirea?
__________________________________________

Spre cine îi îndreaptã Daniel atenþia? (v. 27-28)
__________________________________________

Comparã cu Iosif în faþa lui faraon. (Geneza 41:15-16) 
Ce asemãnãri vezi între atitudinea lui Iosif ºi cea a lui 
Daniel?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Cum îl cinsteºte Daniel pe Dumnezeul lui în faþa lui 
Nebucadneþar?
__________________________________________
__________________________________________

De ce crezi cã Daniel nu ºi-a atribuit lui merite, ci i-a 
dat toatã slava lui Dumnezeu?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Citeºte Daniel 2:29-36.

Care sunt cele douã „cauze” sau surse ale visului lui 
Nebucadneþar? (v. 29)
__________________________________________
__________________________________________

Cum califici precizarea pe care o face Daniel în v. 30?
__________________________________________
__________________________________________

De unde aceastã dorinþã de a se micºora el tot mai 
mult, de a nu-ºi atribui laurii pentru marea 
descoperire?
__________________________________________
__________________________________________

Daniel 2:29 În patul tãu, 
împãrate, þi-au venit în 
minte gânduri cu privire 
la cele ce vor fi dupã 
aceste vremuri; ºi Cel ce 
descopere tainele þi-a 
fãcut cunoscut ce se va 
întâmpla. 30 Însã dacã mi 
s-a descoperit  taina 
aceasta, nu înseamnã cã 
e s t e  î n  m i n e  o  
înþelepciune mai mare 
decât a tuturor celor vii, ci 
ca sã se dea împãratului 
tâlcuirea ei ºi sã afli ce-þi 
doreºte inima sã ºtii. 31 
Tu, împãrate, te uitai, ºi 
iatã cã ai vãzut un chip 
mare. Chipul acesta era 
foarte mare ºi de o 
s t r ã l u c i r e  
nemaipomenitã. Stãtea în 
picioare înaintea ta ºi 
î n f ã þ i º a r e a  l u i  e r a  
înfricoºãtoare. 32  Capul 
chipului acestuia era din 
aur curat; pieptul ºi 
braþele îi erau din argint; 
pântecele ºi coapsele îi 
erau din aramã;  33 
fluierele picioarele, din 
fier; picioarele, parte din 
fier ºi parte de lut. 34 Tu te 
uitai la el ºi s-a dezlipit o 
piatrã, fãrã ajutorul 
vreunei mâini, a izbit 
picioarele din fier ºi de lut 
ale chipului ºi le-a fãcut 
bucãþi. 35 Atunci fierul, 
lutul, arama, argintul ºi 
aurul s-au sfãrâmat 
împreunã ºi s-au fãcut ca 
pleava din arie vara; le-a 
luat vântul ºi nici urmã 
nu s-a mai gãsit din ele. 
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D a r  p i a t r a ,  c a r e  
sfãrâmase chipul, s-a 
fãcut un munte mare ºi a 
umplut tot pãmântul. 36 
Iatã visul. Acum îi vom 
s p u n e  º i  t â l c u i r e a  
înaintea împãratului. 

Visul tãu

Scrie unul din visele 
semnificative pe care    

le-ai avut.                 
(Dacã ai avut!)

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
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Priveºte chipul din visul lui Nebucadneþar.

                       
                                                       VISUL LUI 
                                               NEBUCADNEÞAR

    AUR

                                                ARGINT

                                         ARAMÃ

                                                     
                                     FIER

                                     
LUT ºi FIER
                                            PIATRA

Ce legãturã vezi între statuia din vis ºi frãmântãrile din 
mintea lui?
__________________________________________
__________________________________________



Ce crezi cã l-a tulburat cel mai mult pe Nebucadneþar 
din tot acest vis? De ce?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Þie ce þi se pare cel mai extraordinar lucru din acest 
vis? De ce?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Citeºte Daniel 2:37-45.

Care este reacþia lui Nebucadneþar între povestirea 
visului ºi tâlcuirea lui?
__________________________________________

Cu cine începe Daniel interpretarea visului? (v. 37-38)
__________________________________________

Scrie mai jos tâlcuirea visului.
Capul de aur reprezintã... (v. 38)
__________________________________________
__________________________________________

Pieptul ºi braþele de argint reprezintã... (v. 39a)
__________________________________________
__________________________________________

Pântecele ºi coapsele de aramã reprezintã... (v. 39b)
__________________________________________
__________________________________________

Picioarele parte de fier, parte de lut reprezintã... (v. 40-
43)
__________________________________________
__________________________________________

Daniel 2:37 Tu, împãrate, 
eºti împãratul împãraþilor, 
cãci Dumnezeul cerurilor 
þi-a dat împãrãþie, putere, 
bogãþie ºi slavã. 38 El þi-a 
dat în mâini, oriunde 
locuiesc ei, pe copiii 
o a m e n i l o r ,  f i a r e l e  
câmpului ºi pãsãrile 
cerului, ºi te-a fãcut 
stãpân peste toate acestea: 
tu eºti capul din aur! 39 
Dupã tine, se va ridica o 
a l t ã  împãrã þ i e ,  ma i  
neînsemnatã decât a ta; 
apoi o a treia împãrãþie, 
care va fi din aramã ºi care 
va stãpâni peste tot  
pãmântul. 40 Va fi o a 
patra împãrãþie, tare ca 
fierul; dupã cum fierul 
sfãrâmã ºi rupe totul, ºi ea 
va sfãrâma ºi va rupe totul, 
ca fierul care face totul 
bucãþi. 41 ªi dupã cum ai 
vãzut picioarele ºi degetele 
picioarelor parte de lut de 
olar ºi parte din fier, tot aºa 
ºi împãrãþia aceasta va fi 
împãrþitã; dar va rãmâne 
în ea ceva din tãria 
fierului, tocmai aºa cum ai 
vãzut fierul amestecat cu 
lutul. 42 ªi dupã cum 
degetele de la picioare 
erau parte din fier ºi parte 
de lut, tot aºa ºi împãrãþia 
aceasta va fi în parte tare ºi 
în parte plãpândã. 43 
Dacã ai vãzut fierul 
a m e s t e c a t  c u  l u t u l ,  
înseamnã cã se  vor  
amesteca prin legãturi 
omeneºti de cãsãtorie, dar 
nu vor fi lipiþi unul de 
altul, dupã cum fierul nu 
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Piatra reprezintã... (v. 44-45)
__________________________________________
__________________________________________

Cãrei pãrþi a statuii, respectiv cãrei împãrãþii, îi alocã 
Daniel cele mai multe detalii?
__________________________________________
__________________________________________

De ce crezi cã a patra împãrãþie este prezentatã cel mai 
detaliat?
__________________________________________
__________________________________________

Ce se va întâmpla în vremea acestor împãraþi din a 
patra împãrãþie? (v. 44)
__________________________________________
__________________________________________

Cine va ridica a cincea împãrãþie - piatra? (v. 44)
__________________________________________
__________________________________________

Care este caracteristica unicã a acestei a cincea 
împãrãþii, pe care celelalte patru n-au avut-o? (v. 44)
__________________________________________
__________________________________________

Care este concluzia finalã a lui Daniel cu privire la vis 
ºi la interpretarea lui? (v. 45b)
__________________________________________
__________________________________________

Citeºte Daniel 2:46-49.

Care a fost reacþia lui Nebucadneþar la finalul 
prezentãrii lui Daniel? (v. 46)
__________________________________________
__________________________________________

se poate uni cu lutul. 44 
Dar în vremea acestor 
împãraþi,  Dumnezeul 
cerurilor va ridica o 
împãrãþie, care nu va fi 
nimicitã niciodatã ºi care 
nu va trece sub stãpânirea 
unui alt popor. Ea va 
sfãrâma ºi va nimici toate 
acele împãrãþii, ºi ea 
însãºi va dãinui veºnic. 45 
Aceasta înseamnã piatra 
p e  c a r e  a i  v ã z u t - o  
dezlipindu-se din munte, 
fãrã ajutorul vreunei 
mâini ºi care a sfãrâmat 
fierul, arama, lutul,  
a r g i n t u l  º i  a u r u l .  
Dumnezeul cel mare a 
fãcut, deci, cunoscut 
împãratului ce are sã se 
întâmple dupã aceasta. 
Visul este adevãrat, ºi 
t â l c u i r e a  l u i  e s t e  
temeinicã.” 

Danie l  2 :46  A tunc i  
împãratul Nebucadneþar 
a cãzut cu faþa la pãmânt 
ºi s-a închinat înaintea lui 
Daniel ºi a poruncit sã i se 
aducã jertfe de mâncare ºi 
miresme. 47 Împãratul a 
vorbit lui Daniel ºi a zis: 
„Cu adevãrat, Dumnezeul 
vostru este Dumnezeul 
dumnezeilor ºi Domnul 
î m p ã r a þ i l o r ,  º i  E l  
descopere tainele, fiindcã 
ai putut sã descoperi taina 
a c e a s t a ! ”  4 8  A p o i  
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Cum explici acest gest?
__________________________________________
__________________________________________

De ce nu l-a oprit Daniel? Comparã cu Pavel ºi 
Barnaba, Ioan ºi îngerul. (Vezi Faptele Apostolilor ºi 
Apocalipsa)
__________________________________________
__________________________________________

Ce reiese clar din declaraþia împãratului? (v. 47)
__________________________________________
__________________________________________

Ce rãsplatã a primit Daniel? (v. 48)
__________________________________________
__________________________________________

Ce bonus cere Daniel? (v. 49)
__________________________________________
__________________________________________

Cum apreciezi cererea lui?
__________________________________________
__________________________________________

NOTÃ
Interpretarea visului lui Nebucadneþar o dã însuºi 
Daniel. Care au fost împãrãþiile la care se referã? Care 
este a patra împãrãþie? Care este a cincea împãrãþie? 
La toate aceste întrebãri vom rãspunde când vom 
studia profeþia lui Daniel din capitolul 7. Vom învãþa 
care sunt principiile de interpretare a profeþiilor 
apocaliptice sau escatologice.

împãratul a înãlþat pe 
Daniel, ºi i-a dat daruri 
multe ºi bogate; i-a dat 
stãpânire peste tot þinutul 
Babilonului, ºi l-a pus ca 
cea mai înaltã cãpetenie a 
t u t u r o r  î n þ e l e p þ i l o r  
Babilonului. 49 Daniel a 
rugat pe împãrat sã dea 
grija treburilor þinutului 
Babilonului în mâna lui 
ªadrac, Meºac ºi Abed-
Nego. Daniel însã a rãmas 
la curtea împãratului.
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Domnul este judecãtorul meu

Care sunt întrebãrile tale fãrã rãspuns?
__________________________________________
__________________________________________

Cu ce îþi frãmânþi mintea noaptea?
__________________________________________
__________________________________________

Care sunt visele care îþi tulburã liniºtea?
__________________________________________
__________________________________________

Unde cauþi dezlegarea enigmelor ºi a tainelor tale?
__________________________________________
__________________________________________

Unde nu ar trebui sã cauþi rãspuns la întrebãrile tale?
__________________________________________
__________________________________________

Nu uita tema cãrþii!

Supravieþuirea credinþei în supremaþia lui Iehova 
asiguratã prin intervenþia supranaturalului.

Cuvinte-cheie
Dumnezeul dumnezeilor, 

descoperã, taina, 
împãrãþie, dãinuie veºnic

Concluziile tale

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
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