
Daniel
O viaþã de mãrturie

Grupuri de ucenicie
Biserica Baptistã “Harul”

Titan-Bucureºti
Martie 
 2011

SUPREMAÞIE

SUPRAVIEÞUIRE

SUPRANATURAL

3





              

                P r o f e t u l

Ca oficiu în Israel, oficiul profetic a apãrut odatã cu Samuel, de aceea el este 
considerat primul dintre profeþi în texte ca F. Ap. 3:24, 13:20; Evrei 11:32. 
Samuel a inaugurat ceea ce s-a numit „ªcoala profeþilor” (2 Regi 2:3, 5). Dar ºi 
înainte de Samuel întâlnim profeþi. Avraam este numit profet în Geneza 20:7. 
Moise este ºi el numit profet (Deut. 18:18) ºi cei 70 care l-au ajutat pe Moise, de 
asemenea (Numeri 11:25). Întâlnim profeþi ºi pe vremea judecãtorilor (Jud. 
6:8). Dar de la Samuel întâlnim ceea ce s-a numit o ºcoalã a profeþilor la Rama 
(1 Sam. 19:20), în care erau educaþi „fiii prorocilor”. 

În istoria Israelului întâlnim cinci oficii: preoþii, leviþii, judecãtorii, regii ºi 
profeþii. Preoþii ºi leviþii au fost instituiþi prin Legea lui Moise, judecãtorii ca 
precursori ai regilor au fost recunoscuþi oficial, iar monarhia a fost instituitã de 
asemenea oficial; dar nu gãsim nicãieri o instituire naþionalã a oficiului 
profetic. Profeþii erau de cele mai multe ori chemaþi individual de Dumnezeu ºi 
adesea intrau în conflict cu regii sau preoþii. Care era, de fapt, relaþia dintre 
preoþi-leviþi-profeþi? 

Preoþii ºi leviþii erau slujitorii ºi învãþãtorii ordinari (obiºnuiþi), pe când 
oficiul profetic avea mai degrabã caracter extraordinar. Dumnezeu i-a rânduit 
pe preoþi ºi pe leviþi ca sã facã slujbele obiºnuite ºi sã înveþe Legea pe popor. 
Dar când aceºti învãþãtori oficiali nu mai îºi fãceau slujba, sau când poporul se 
abãtea de la Legea Domnului ºi cãlca Legãmântul, atunci apãreau în scenã 
profeþii, ca sã atenþioneze, sã cheme înapoi în Legãmânt ºi la respectarea Legii. 

Profeþii, ca slujitori extraordinari, nu lucrau în afara cadrului Legii sau al 
Legãmântului. Grija lor era sã explice ºi sã aplice esenþa Legii, sã-i aducã pe 
oameni înapoi pe tãrâmul Legii ºi pe calea ascultãrii de Legãmântul încheiat cu 
Dumnezeu.

Astfel, se poate spune cã rolul principal al profeþilor biblici era acela de 
mediatori ai Legãmântului ºi ai pãzirii Legii în vremuri de crizã, când 
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poporul se abãtea de la Lege ºi de la Legãmânt. (La lege ºi la mãrturie. Cãci 
dacã nu vor vorbi aºa nu vor mai rãsãri zorile pentru poporul acesta. Isaia 
8:10) Moise, primul mediator al Legii, devine ºi modelul profeþilor. Toate 
pedepsele pentru neascultare sau binecuvântãrile pentru ascultare, rostite de 
profeþi, nu erau noi revelaþii, ci erau preluate din Lege ºi actualizate. Vezi 
Levitic 26 ºi Deuteronom 4, 28. 

Un alt rol al profeþilor a fost acela al prevestirii lui Mesia ºi a noii ere (Vezi 
1 Petru 1:10-12). Dar chiar ºi statisticile aratã cã nu acesta a fost rolul lor 
principal. Mai puþin de 2% din profeþiile VT sunt mesianice. Mai puþin de 5% 
descriu era Noului Legãmânt. Mai puþin de 1% sunt escatologice.

Este adevãrat cã au mai avut ºi rolul de a prevesti anumite evenimente 
viitoare, dar de cele mai multe ori era vorba de un viitor relativ apropiat al 
evreilor sau al naþiunilor înconjurãtoare, viitor care astãzi este trecut.

În esenþã, profetul era unul care vorbea în Numele Domnului: aºa 
vorbeºte Domnul..., chiar termenul „profet” provine din verbul phemi, care 
înseamnã „a vorbi” ºi pro care înseamnã „în locul” (Comparã cu „pronume”, 
adicã „în locul numelui”.) În Exod 7:1 Aaron este numit de Dumnezeu prorocul 
lui Moise, adicã „va vorbi în locul lui înaintea lui faraon”.

P r o f e þ i a

Profeþia în oricare din formele ei este un produs al inspiraþiei divine 
directe. În 2 Petru 1:21 este scris cã profeþii au vorbit „mânaþi de Duhul Sfânt”. 
Cuvântul folosit aici pentru mânaþi mai este folosit în F. Ap. 27:15, 17 cu privire 
la corabia purtatã de vânt: „ne-am lãsat duºi în voia lui”. Termenul nabhi sau 
navi, cuvântul ebraic pentru „proroc”, derivã din rãdãcina unui cuvânt care 
înseamnã „a fierbe sub presiune”, ca un izvor de apã termalã fiebinte sau ca o 
fântânã; asta sugereazã imaginea revãrsãrii cuvintelor sub presiunea interioarã 
a inspiraþiei divine. Inspiraþia divinã nu a anulat sau anihilat personalitatea 
profeþilor. ªi mai trebuie menþionat cã inspiraþia nu îi face infailibili pe 
profeþi, ci face infailibil Cuvântul divin rostit de ei sub inspiraþia divinã. (Vezi 
cazul Natan-David din 2 Samuel 7:1-5)

Profeþia poate fi predictivã (pronunþã Cuvântul lui Dumnezeu pentru 
viitor), dar poate fi ºi nonpredictivã (proclamã adevãrul lui Dumnezeu cu 
putere).

Cãrþile profetice

Cãrþile profetice sunt cel mai greu de citit, de interpretat ºi de înþeles. Este 
greu sã citeºti dintr-o rãsuflare o carte profeticã, de exemplu Amos (care are 9 
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capitole), dar nu ºi o carte narativã cum este Estera 
(deºi are 10 capitole). 

Înainte de a analiza câteva din cauzele care 
genereazã dificultãþile întâmpinate în abordarea 
cãrþilor profetice, e bine de observat contextul în care 
apar „profeþii-scriitori”, de la care avem cãrþi 
profetice.

Toate cãrþile profetice din Biblie dateazã din 
perioada 760 î.H. (Amos)  460 î.H. (Maleahi). Aºadar 
toþi profeþii-scriitori sunt chemaþi la slujbã în ultimii 
300 de ani ai istoriei israelite, dinaintea „marii tãceri” 
a lui Dumnezeu din perioada intertestamentarã. Ne 
putem întreba de ce nu avem astfel de profeþi pe 
vremea lui Avraam sau a lui Moise sau mãcar pe 
vremea lui David?

Care sunt caracteristicile acestor 300 de ani în 
care activeazã profeþii-scriitori?

1. Revolte politice, militare, sociale fãrã 
precedent

2. Un grad foarte ridicat de infidelitate spiritualã 
ºi de neglijare a Legãmântului

3. Schimbãri semnificative în ce priveºte 
graniþele þãrii ºi dislocãrile populaþiei

Dificultatea înþelegerii cãrþilor profetice este 
datoratã în mare parte necunoaºterii sau ignorãrii 
funcþiei ºi rolului profeþiei. Alte cauze ar putea fi:

1. Forma poeticã a profeþiilor. Ceea ce pentru 
evreii de atunci era o facilitate, pentru noi de astãzi 
devine o dificultate. Poezia având o structurã definitã 
ºi un anumit ritm, fãcea mai uºor de reþinut mesajul 
profetic. Însã traducerile noastre nu mai pot reda 
„poezia” profeþii lor ºi  oricum societatea 
contemporanã occidentalã are o altfel de „poezie”.

2. Oracolele profetice nu sunt întotdeauna clar 
delimitate, datate sau ordonate cronologic. De 
cele mai multe ori, profeþiile erau scrise la ceva 
vreme dupã ce erau rostite. Astfel erau adunate 
ºi puse împreunã, de profet sau de un scrib 
anume (vezi cazul Ieremia-Baruch).
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3. Lipsa contextului specific în care s-a rostit profeþia respectivã. Pe lângã 
contextul larg (760-460 î.H.) este nevoie ºi de un context mai detaliat 
pentru a înþelege anumite profeþii. Acest context nu ni s-a transmis însã 
de fiecare datã.

Dificultãþile citirii, interpretãrii ºi înþelegerii cãrþilor profetice pot fi parþial 
depãºite dacã se þine cont de câteva „chei”:

1. Funcþia ºi rolul profeþiei în Israel. (Vezi explicaþiile de mai sus: profetul 
ºi profeþia biblicã)

2. Privirea în trecut ºi nu în viitor. Multe din profeþiile care vizau viitorul 
se refereau la un viitor relativ apropiat care pentru noi astãzi este trecut. 
(Vezi prezicerea robiei, a întoarcerii din robie, prima venire a lui Mesia 
etc.)

3. Delimitarea oracolelor profetice. La fel cum la epistole este necesarã 
împãrþirea pe paragrafe ideatice, în cazul profeþiei este necesarã 
delimitarea fiecãrui mesaj profetic.

4. Înþelegerea formei. Fãrã o înþelegere clarã a formei, conþinutul nu poate 
fi clar. Trebuie þinut seama de paralelismul ideatic din poezia ebraicã 
(sinonimic, antitetic sau sintetic).

5. Înþelegerea perspectivei profetice asupra cronologiei evenimentelor: 
perspectiva frontalã ºi lateralã sau vârfurile profetice ºi vãile 
temporale. Asta înseamnã cã, deºi douã evenimente pot apãrea în 
aceeaºi propoziþie în textul profetic, între ele poate fi o distanþã de sute 
sau mii de ani. (Domnul Isus se opreºte cu citarea profeþiei la „un an de 
îndurare al Domnului” - Luca 4:17-21, deºi în Isaia 61:1-2 profeþia 
continuã cu „o zi de rãzbunare”. „Anul de îndurare” ºi „ziua de 
rãzbunare”, deºi sunt despãrþite doar de o virgulã în textul profetic, în ce 
priveºte împlinirea lor sunt despãrþite de distanþa de mii de ani dintre 
prima ºi a doua venire a lui Mesia.) 

6. Înþelegerea corectã a imaginilor ºi a simbolurilor. Profeþiile abundã în 
imagini ºi simboluri care pentru primii destinatari fãceau mai clarã 
profeþia, dar pentru noi o pot face mai opacã.

7. Împlinirile multiple. Aceeaºi profeþie poate avea o împlinire în viitorul 
apropiat (al Israelului, de obicei), dar ºi una mai îndepãrtatã 
(escatologicã). De exemplu, viziunea cu oasele care prind viaþã din 
Ezechiel 37 are o împlinire imediatã prin întoarcerea Israelului din 
robia babilonianã, dar poate fi ºi o imagine escatologicã a învierii de 
apoi a tuturor oamenilor.
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Avertismente

1. Sensurile secundare. Acordarea unor sensuri noi în Noul Testament, 
unor pasaje profetice din Vechiul Testament þine de inspiraþie (acþiunea  
Duhului Sfânt prin care scriitorii biblici au scris Biblia) ºi nu de iluminare 
(acþiunea Duhului Sfânt prin care cititorii de astãzi ai Bibliei sunt ajutaþi s-o 
înþeleagã). Vezi Matei 2:15 ºi Osea 11:1. Duhul Sfânt care l-a inspirat pe Osea, 
l-a inspirat ºi pe Matei sã dea un sens cu totul nou unui text profetic. Matei nu 
aplicã Osea 11:1 la Isus în urma unui proces exegetic ºi hermeneutic, ci dã un 
sens cu totul nou. El are dreptul ºi autoritatea s-o facã, noi nu. 

2. Echilibru între înþelegere ºi aplicare. Isus a spus: Dacã ºtiþi aceste 
lucruri, ferice de voi dacã le faceþi. Iacov spune: Credinþa fãrã fapte este 
moartã. Nu trebuie sã cãdem pradã fascinaþiei de a descifra profeþiile, ci trebuie 
sã fim atenþi sã împlinim cât am înþeles. Cu cât împlineºti mai mult, cu atât þi se 
va descoperi mai mult. Dumnezeu nu face risipã de descoperiri, de dragul 
curioºilor!

Literatura apocalipticã

Textele acestea sunt apocaliptice (de la grecescul apocalypto, care 
înseamnã „a descoperi”), în sensul cã reveleazã secretele planurilor divine 
pentru istorie ºi pentru victoria Lui finalã de la sfârºitul istoriei.

Literatura apocalipticã a fost moºtenitoarea profeþiei. Rolul ei a fost sã 
reafirme promisiunile profetice pentru viitor în mãsura în care erau relevante 
pentru contemporanii scriitorului. Scriitorii literaturii apocaliptice nu erau 
profeþi, ei activau dupã ce profeþia încetase. De aceea probabil împrumutã 
pseudonime, folosind numele unor sfinþi din Vechiul Testament, din perioada 
revelaþiei din epoca profeticã. Acest procedeu nu era o încercare de fraudã 
pentru a-i face pe cititori sã creadã cã scrierile aparþineau perioadei profeþilor, 
ci mai degrabã, exprima rolul autorilor apocaliptici, de tãlmãcitori ai revelaþiei 
date în epoca profeticã. Autoritatea lor este derivatã din cea a profeþilor. 

Literatura  apocalipticã a apãrut ca gen literar aparte dupã încetarea 
profeþiei, adicã în perioada intertestamentarã (mijlocul sec. II,  criza elenistã 
generatã de Antioch IV Epifane) ºi a înflorit în perioadele de crizã naþionalã. 
Ultimele scrieri apocaliptice importante dateazã din perioada de dupã cãderea 
Ierusalimului în anul 70 d.H. ºi eºecul revoltei lui Bar Kohba (135 d.H.). 

Apocalipse importante evreieºti necanonice sunt: 1 Enoh (o colecþie de 
scrieri, cele mai vechi din sec.V î.H., iar cele mai noi din sec. I d.H.), 
Testamentul lui Moise sau Înãlþarea lui Moise (165 î.H./ sec. I d.H.), 4 Ezra, 2 
Baruch ºi Apocalipsa lui Avraam (70-140 d.H.) 
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Alte scrieri evreieºti care conþin material apocaliptic sunt: Oracolele 
sibiline evreieºti (scrise în stilul oracolelor pãgâne de la Sibyls), Jubileele, 
Testamentele celor doisprezece patriarhi.

Cartea Jubileelor este o scriere evreiascã intertestamentalã care s-a pãstrat doar în limba 
etiopianã ºi parþial în latinã, dar fragmente ale originalului ebraic s-au descoperit la Qumran. A 
fost scrisã probabil în sec. II î.H. în cercuri (proto)eseniene. Este un midraº sau o rescriere a 
Genezei ºi a primelor capitole din Exod. Cartea dã o cronologie detaliatã a istoriei biblice, 
calculatã în perioade jubiliare de 49 de ani, fiecare fiind împãrþitã în 7 sãptãmâni de ani (cf. 
sãptãmânile din Daniel). Revelaþia de la Sinai apare în al 50-lea jubileu de la Creaþie. Cartea 
Jubileelor considerã calendarul solar de 364 de zile ca fiind singurul care garanteazã celebrarea 
sãrbãtorilor la datele corecte. Calendarul jubileelor derivã din 1 Enoh ºi a fost respectat cu 
stricteþe la Qumran. Conform acestui calendar fiecare zi din lunã cade în fiecare an în aceeaºi zi 
a sãptãmânii: de ex. Anul Nou cade mereu într-o zi de miercuri, iar Paºtele într-o zi de marþi. 
(Unii teologi cred cã Isus a instituit Cina cea de tainã dupã acest calendar, într-o marþi seara.)

Literatura apocalipticã a fost principalul vehicul literar al miºcãrii Hasidice 
(de sfinþenie), care a provocat pocãinþa naþiunii, opoziþia totalã faþã de elenizare 
ºi a stimulat credinþa escatologicã în intervenþia iminentã a lui Dumnezeu 
pentru a-ºi salva poporul. 

Grupãri care au generat literaturi apocaliptice au fost: esenienii, fariseii, 
zeloþii, evreii creºtini.

 
Esenienii au format o comunitate evreiascã înfloritoare între sec. I î.H. ºi sec. I d.H. Sunt 

menþionaþi de Iosefus, Filon din Alexandria ºi Pliniu cel Bãtrân. Locuiau în sate lucrând din 
greu în agriculturã ºi dedicând mult timp studiului ºi rugãciunii. Respectau cu scrupulozitate 
puritatea ceremonialã, aveau proprietãþile în comun, nu aduceau jertfe animale, nu deþineau 
sclavi, se pare cã practicau celibatul. Nu luau parte la acþiuni militare sau comerciale, cultivau 
toate virtuþile. Sunt localizaþi de Pliniu în Vestul Mãrii Moarte, mai sus de Enghedi. Intrarea în 
comunitate se fãcea printr-o iniþiere de 3 ani, conform lui Iosefus. La sfârºitul primului an, 
novicele era admis la ritualul purificãrii în apã, dar mai treceau încã doi ani pânã putea participa 
la masa comunã. 

Din punct de vedere literar, literatura apocalipticã este o formã literarã 
foarte stilizatã, cu convenþii sau simbolisme ºi terminologie proprie, 
alimentându-se din surse ale Vechiului Testament. Este o literaturã a visurilor ºi 
viziunilor, centratã adesea în jurul unei viziuni a Sãlii Tronului ceresc. Poate 
conþine discursuri lungi sau imagini simbolice.

Literatura apocalipticã ebraicã a împrumutat uneori imagini din mediul ne-
ebraic (cananit, babilonian, elenist etc.), dar conþinutul era derivat din 
profeþiile Vechiului Testament.

Autorii aceºtia joacã un rol important în perioada intertestamentarã când 
profeþia încetase, dar împlinirea ei era încã aºteptatã. Ei au avut rolul lor în 
susþinerea ºi intensificarea aºteptãrii escatologice creând o punte între 
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testamente. Ei au accentuat suveranitatea lui Dumnezeu asupra istoriei, în 
contextul unei aparente contradicþii între promisiunile lui Dumnezeu ºi 
experienþa istoriei trãite. Ei credeau cu tãrie cã Dumnezeu a hotãrât mai 
dinainte întregul curs al istoriei, i-a hotãrât sfârºitul, iar puterea imperiilor 
pãgâne dureazã doar atât cât permite El. Aceasta era o concepþie puternic 
deterministã asupra istoriei, dar diferitã de fatalism, care contrazice libertatea 
ºi responsabilitatea omului. Ei îi cheamã pe oameni la pocãinþã, la mijlocire ºi 
la acþiune eticã. Dualismul temporal, epoca aceasta pãcãtoasã - epoca viitoare 
desãvârºitã, era o altã caracteristicã a literaturii apocaliptice. Nu este un 
dualism absolut, pentru cã deºi domneºte rãul acum, totuºi Dumnezeu este 
suveran chiar în acest veac pãcãtos.

Interpretarea apocalipticã a istoriei s-a dezvoltat în contextul experienþei 
istorice postexilice, când Israel a rãmas sub dominaþia puterilor pãgâne, iar 
promisiunile unei restaurãri glorioase rãmâneau neîmplinite. Mântuirea 
escatologicã era vãzutã în termeni transcendenþi ºi universali. Aceastã 
mântuire transcende istoria salvãrii din trecut, ºi echivaleazã cu o nouã creaþie, 
în care rãul ºi suferinþa vor fi anihilate. Pânã ºi moartea va fi învinsã: prin 
învierea trupurilor moarte ºi prin nemurirea spiritualã. Era escatologicã este de 
fapt instaurarea Împãrãþiei lui Dumnezeu care va înlocui toate imperiile 
omeneºti.

ªi în Noul Testament sunt pasaje care seamãnã cu literatura apocalipticã: 
Matei 24, Marcu 13, Luca 21, 1 Tesaloniceni 4:16, 2 Tesaloniceni 2. Isus ºi 
Biserica au avut asemãnãri cu felul de gândire apocalipticã prin concepte ca: 
învierea, cele douã epoci, Fiul omului, necazul cel mare, împãrãþia lui 
Dumnezeu. Spre deosebire de literatura apocalipticã evreiascã, orientatã 
exclusiv spre viitor, creºtinii au o literaturã apocalipticã caracterizatã de 
dinamica „deja” ºi „nu încã” (cf. Ioan  acum suntem copiii lui Dumnezeu... dar 
ce vom fi nu s-a arãtat încã  1 Ioan 3:1). Creºtinii au convingerea cã împlinirea 
escatologicã a început deja prin moartea ºi învierea lui Isus. Literatura 
apocalipticã din Noul Testament graviteazã în jurul lui Isus Hristos. Actul 
decisiv al mântuirii escatologice a avut loc. Hristos este acum destinul lumii.

Surse consultate:
Biblia
Biblia ca literaturã, Gordon Fee, Douglas Stuart
Dicþionar biblic, Editura Cartea Creºtinã, Oradea
Explore the Bible, Sidlow Baxter
Daniel, Beniamin Fãrãgãu
Mâna care scrie pe zid, David Jeremiah, C.C. Carlson
DAV, Viorel Silion
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Citeºte Daniel 7:1-8.

      Capitolul 7 din Daniel încheie secþiunea scrisã în 
limba aramaicã a cãrþii. Din capitolul 8 se revine la 
limba ebraicã. Asta înseamnã cã viziunea lui Daniel 
din capitolul 7 vizeazã tot cursul general al istoriei din 
vremea Neamurilor. Celelalte viziuni de la capitolul 8 
înainte privesc istoria mai ales din punctul de vedere al 
poporului Israel. 
       Secþiunea aramaicã a cãrþii lui Daniel (cap. 2-7) se 
deschide cu visul lui Nebucadneþar, care surprinde 
succesiunea a patru imperii ale lumii ºi venirea 
Împãrãþiei veºnice, ºi se încheie cu vedenia lui Daniel, 
care surprinde, de asemenea, succesiunea a patru 
imperii. 

Când are Daniel aceastã vedenie? (v. 1)
__________________________________________

Când a avut Nebucadneþar primul vis? (2:1)
__________________________________________

Anul întâi al lui Belºaþar a fost anul 553 î.H. Anul al 
doilea al lui Nebucadneþar a fost anul 604 î.H. Asta 
înseamnã cã între visul lui Nebucadneþar ºi vedenia lui 
Daniel s-a scurs o perioadã de aproximativ 50 de ani.

Care sunt cele trei etape prin care visul lui Daniel 
ajunge sã fie cunoscut? (v. 1)

Daniel 7:1 În anul dintâi 
al lui Belºaþar, împãratul 
Babilonului, Daniel a 
visat un vis ºi a avut 
vedenii în mintea lui, pe 
când era în pat. În cele 
din urmã a scris visul ºi a 
istorisit lucrurile de 
cãpetenie. 2 Daniel a 
început ºi a zis: „În 
vedenia mea de noapte 
am vãzut cum cele patru 
vânturi ale cerurilor au 
izbucnit pe marea cea 
mare. 3 ªi patru fiare 
mari au ieºit din mare, 
deosebite una de alta. 4 
Cea dintâi semãna cu un 
leu, ºi avea aripi de vultur. 
M-am uitat la ea, pânã în 
clipa când i s-au smuls 
aripile; ºi, sculându-se de 
pe pãmânt, a stat drept în 
picioare ca un om, ºi i s-a 
dat o inimã de om. 5 ªi, 
iatã cã o a doua fiarã era 
ca un urs ºi stãtea într-o 
rânã; avea trei coaste în 
gurã între dinþi; ºi i s-a 
z i s :  „ S c o a l ã - t e ,  º i  
mãnâncã multã carne!” 6 
Dupã aceea m-am uitat 
mai departe ºi iatã o alta 
ca un pardos, care avea pe 
spate patru aripi ca o 
pasãre; fiara aceasta avea 
ºi patru capete, ºi i s-a dat 
stãpânire. 7 Dupã aceea 
m-am uitat în vedeniile 
mele de noapte, ºi iatã cã 
era o a patra fiarã, nespus 
d e  g r o z a v  d e  
înspãimântãtoare ºi de 
puternicã; avea niºte dinþi 
mari din fier, mânca, 
sfãrâma, ºi cãlca în 
picioare ce mai rãmânea; 
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10 Supremaþia lui Iahve în cer 
ºi pe pãmânt

Versetul de memorat

Dar sfinþii Celui Preaînalt vor 
primi împãrãþia ºi vor stãpâni 

împãrãþia în veci, din veºnicie în 
veºnicie. Daniel 7:18



__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Ce a vãzut Daniel în debutul vedeniei sale? (v. 2)
__________________________________________

Se pot observa douã planuri: cerurile („vânturile 
cerurilor”) ºi pãmântul („marea cea mare”). Cerul 
dicteazã ce se întâmplã pe pãmânt ºi nu invers. (vezi 
Daniel 4:17)

Observã ºi subliniazã de câte ori apar expresii de 
genul: am vãzut, m-am uitat, mã uitam etc. 

Reaminteºte-þi caracteristicile literaturii 
apocaliptice: vise, viziuni, simboluri, imagini, 
interpretarea istoriei, suveranitatea divinã asupra 
istoriei, încurajare în vremuri grele pentru 
poporul ales, prevestirea Împãrãþiei veºnice a 
Celui Preaînalt ºi a aleºilor Lui.

Ce se întâmplã în secvenþa urmãtoare a vedeniei?     
(V. 3)
__________________________________________

Care sunt cele douã caracteristici ale celor patru fiare 
ieºite din mare? (v. 3)
__________________________________________
__________________________________________

Cu ce se asemãna prima fiarã? (4a)
__________________________________________

Ce þi se pare neobiºnuit la aceastã imagine?
__________________________________________

Ce i se întâmplã neobiºnuit acestui leu? (4b)
__________________________________________
__________________________________________

era cu totul deosebitã de 
toate fiarele de mai 
înainte, ºi avea zece 
coarne. 8 M-am uitat cu 
bãgare de seamã la 
coarne, ºi iatã cã un alt 
corn mic a ieºit din 
mijlocul lor, ºi dinaintea 
acestui corn au fost 
smulse trei din cele dintâi 
coarne. ªi cornul acesta 
avea niºte ochi ca ochii de 
om, ºi o gurã..., care 
vorbea cu trufie.

Marea cea mare era 
Marea Mediteranã (Iosua 
1:4). Dar „marea” poate fi 
ºi un simbol al umanitãþii 
(Isaia 17:12; Ieremia 46:7-
8; Apocalipsa 17:15).

Leul înaripat era un 
simbol al Babilonului.

Poar ta  l u i  N imrod ,   
strãjuitã de doi lei înaripþi 
c u  c h i p  d e  o m  
(Metropolitan Museum of 
Art, New York)

11



Observã ºi subliniazã de câte ori apar expresii 
comparative de genul: semãna cu, ca un, ca o, ca... 

Cu ce se asemãna a doua fiarã ieºitã din marea cea 
mare? (v. 5a)
__________________________________________

Care sunt cele trei detalii date despre ea? (v. 5)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Crezi cã semãna cu ursuleþii de pluº cu care se joacã 
copiii de azi sau cu un urs flãmând în cãutarea prãzii? 
De ce?
__________________________________________
__________________________________________

Ce a vãzut Daniel mai departe? Cu ce se asemãna a 
treia fiarã? (v. 6) 
__________________________________________

Care sunt elementele neobiºnuite, fantastice, la acest 
pardos?
__________________________________________
__________________________________________

Ce i s-a dat acestei a treia fiare? 
__________________________________________

Se poate observa cã toate cele trei fiare sunt 
subordonate unei puteri superioare: leului i s-au smuls 
aripile, ursului i s-a zis sã mãnânce multã carne, 
pardosului i s-a dat stãpânire etc. Aceasta subliniazã 
viziunea profetic-apocalipticã a Supremaþiei lui Iahve 
în istoria omenirii!
 
Ce a vãzut Daniel „dupã aceea” în vedeniile lui de 
noapte? Cu ce semãna a patra fiarã? (v. 7)
__________________________________________

Leul  înar ipa t  poate  
reprezen ta  Imper iu l  
Babilonian

Ursul poate reprezenta 
Imperiul Medo-Persan. 
Faptul cã stãtea într-o rânã  
poate  însemna cã perºii  
i-au asimilat pe mezi, iar 
Impreiul iniþial  medo-
persan devine Imperiul 
Persan. Cele trei coaste 
pot reprezenta trei regiuni 
cucerite, cum ar fi: Lidia, 
Egipt, Babilon.

Pardosul cu patru aripi ºi 
p a t r u  c a p e t e  p o a t e  
reprezenta Imperiul Grec 
a l  l u i  A l e x a n d r u  
Macedon.
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Scrie mai jos 7-8 caracteristici ale acestei fiare a patra.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Ce a mai vãzut Daniel la aceastã a patra fiarã când s-a 
uitat mai cu atenþie? (v. 8)
__________________________________________
__________________________________________

Ce s-a întâmplat când a apãrut acest corn mic?
__________________________________________

Ce avea acest corn?
__________________________________________
__________________________________________

Ce se spune despre ochii lui?
__________________________________________

Dar despre gurã?
__________________________________________

Dacã primele trei fiare erau subordonate puterii 
cereºti, a patra se remarcã prin nesubordonare, 
prin sfidare - vorbea cu trufie.

Aceasta a fost viziunea de la nivelul mãrii. Dacã ar fi 
sã rezumi aceastã viziune, cum ai rezuma-o într-o 
frazã scurtã?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

           
           

           A patra fiarã

Cornul era un simbol al 
puterii. Vezi Luca 1:69 ºi 
nota din subsolul textului 
biblic.
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Ce impresie sau senzaþie ai avut citind ce a vãzut 
Daniel?
__________________________________________
__________________________________________

Cãrei fiare îi alocã viziunea cel mai mare spaþiu, cele 
mai multe detalii? De ce crezi asta?
__________________________________________
__________________________________________

Coreleazã cu a patra împãrãþie din Daniel 2. Ce 
concluzie tragi?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Viziunea lui Nebucadneþar asupra istoriei diferã de cea 
a lui Daniel. Dacã pentru Nebucadneþar istoria 
omenirii este o istorie cu faþã umanã (statuia), pentru 
Daniel istoria omenirii are mai degrabã o faþã de fiarã. 
Din perspectiva lui Daniel toate imperiile sunt bestiale 
ºi nu umane. ªi dacã ar fi sã ne gândim la toate 
atrocitãþile comise în campaniile de cucerire, din 
vremuri de demult sau mai apropiate, acest fapt este 
foarte evident. (Comparã atrocitãþile asirienilor cu 
cele ale fasciºtilor lui Hitler. E vreo diferenþã, în afarã 
de secolul în care se petrec?!) Viziunea lui Daniel 
devoaleazã degradarea moral-spiritualã a omului pânã 
la gradul de bestie. Se poate observa o degradare 
treptatã: de la aur la lut (Daniel 2) ºi de la leu, regele 
animalelor, la o fiarã de nedescris (Daniel 7).

Urmeazã acum Actul II al viziunii lui Daniel. 
Imagineazã-þi un ecran uriaº pe care urmãreºti 
viziunea lui Daniel. Imagineazã-þi ecranul împãrþit în 
douã de o linie orizontalã. Astfel ai partea de jos a 
ecranului ºi partea de sus a lui. 

Ei bine, ce ai vãzut pânã acum, v. 1-8, ai vãzut în partea 
de jos a ecranului, la nivelul pãmântului, al mãrii. De 

D e s c o p e r i r i
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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la versetul 9, Daniel spune cã s-a uitat la lucrurile 
acestea din partea de jos a ecranului,  pânã când a 
observat ceva în partea de sus a lui.

Citeºte Daniel 7:9-14.

Pânã când se uitã Daniel la fiarele din partea de jos a 
ecranului? (v. 9a)
__________________________________________
__________________________________________

Pe cine observã Daniel intrând în scenã în planul 
superior al ecranului? (v. 9)
__________________________________________

Ce crezi cã înseamnã aceastã expresie: Cel îmbãtrânit 
de zile? Þi se pare potrivitã pentru Dumnezeu? De ce?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Cum este descris Cel Îmbãtrânit de zile ºi cadrul în 
care apare? Coreleazã cu Ezechiel 1:15-16.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Câþi slujitori Îl înconjurau?
__________________________________________

Ce crezi cã reprezintã râul de foc? Dar scaunele de 
domnie din v. 9?
__________________________________________
__________________________________________

Pentru ce se fãceau toate pregãtirile ºi pentru ce venise 
cel Îmbãtrânit de zile? (v. 10b)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Daniel 7:9 Mã uitam la 
aceste lucruri, pânã când 
s-au aºezat niºte scaune 
d e  d o m n i e .  ª i  u n  
Îmbãtrânit de zile a ºezut 
jos. Haina Lui era albã ca 
zãpada, ºi pãrul capului 
Lui era ca niºte lânã 
curatã; scaunul Lui de 
domnie era ca niºte 
flãcãri de foc, ºi roþile Lui 
ca un foc aprins. 10 Un 
râu de foc curgea ºi ieºea 
dinaintea Lui. Mii de mii 
de slujitori Îi slujeau, ºi 
de zece mii de ori zece mii 
stãteau înaintea Lui. S-a 
þinut judecata ºi s-au 
deschis cãrþile. 11 Eu mã 
uitam mereu, din pricina 
cuvintelor pline de trufie 
pe care le rostea cornul 
acela: m-am uitat pânã 
când fiara a fost ucisã, ºi 
trupul ei a fost nimicit ºi 
aruncat în foc, ca sã fie 
ars. 12 ªi celelalte fiare 
au fost desbrãcate de 
puterea lor, dar li s-a 
îngãduit o lungire a vieþii 
pânã la o vreme ºi un ceas 
anumit. 13 M-am uitat în 
timpul vedeniilor mele de 
noapte, ºi iatã cã pe norii 
cerurilor a venit unul ca 
un fiu al omului; a 
î n a i n t a t  s p r e  C e l  
îmbãtrânit de zile ºi a fost 
adus înaintea  Lui. 14 I  
S-a dat stãpânire, slavã ºi 
putere împãrãteascã, ca 
sã-i  s lujeascã toate 
popoarele, neamurile ºi 
oamenii de toate limbile. 
Stãpânirea Lui este o 
stãpânire veºnicã, ºi nu 
va trece nicidecum, ºi 
împãrãþia Lui nu va fi 
nimicitã niciodatã.
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Adu-þi aminte de elemente specifice literaturii 
apocaliptice: vederea Sãlii Tronului din ceruri, a 
Celui Preaînalt, judecata naþiunilor, domnia 
poporului ales, suveranitatea lui Iahve asupra  
istoriei.

Ce cãrþi crezi cã s-au deschis?
__________________________________________

Citeºte textele urmãtoare ºi scrie câteva din cãrþile pe 
care le are Dumnezeu în biblioteca cerului.

Exod 32:32 ________________________________
Psalmul 56:8 _______________________________
Maleahi 3:16 _______________________________
Filipeni 4:3 ________________________________
Apocalipsa 20:12 ____________________________

Este numele tãu scris în Cartea vieþii? 
Mulþumeºte-I lui Dumneezeu. Dacã nu eºti sigur, 
roagã-L chiar acum sã-þi ierte pãcatele ºi sã-þi scrie 
numele în Cartea vieþii. Altfel nu vei putea intra în 
Împãrãþia lui Dumnezeu. 

Unde se mutã privirea lui Daniel în secvenþa 
urmãtoare? (v. 11, 12)
__________________________________________
__________________________________________

Ce vede în partea de jos a ecranului?
__________________________________________
__________________________________________

Ce îl uimea pe Daniel în discursurile cornului mic?
__________________________________________
__________________________________________

Ce s-a întâmplat cu fiara a patra? (v. 11b) Coreleazã cu 
Apocalipsa 19:20.
__________________________________________

Cel Îmbãtrânit de zile este 
o expresie antropomorficã 
prin care se subliniazã pe 
de-o parte, veºnicia lui 
Dumnezeu, iar pe de altã 
parte, sfârºitul veacurilor.

Fiul omului este o expresie 
apocalipticã, mesianicã, 
preluatã de evangheliºti ºi 
atribuitã Domnului Isus. 
(Vezi Marcu 10:45 º.a.)
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Ce s-a întâmplat cu celelalte fiare din partea de jos a 
ecranului? (v. 12)
__________________________________________
 
Unde se mutã privirea lui Daniel în secvenþa 
urmãtoare? (v. 13-14)
__________________________________________

Cine intrã în scenã pe norii cerului, în partea de sus a 
ecranului? (v. 13)
__________________________________________

Spre cine s-a îndreptat?
__________________________________________

Ce i s-a dat? (v. 14)
__________________________________________

Cum este stãpânirea ºi împãrãþia Lui? (v. 14b)
__________________________________________

Coreleazã cu Daniel 2:44-45. Ce asemãnãri vezi între 
piatra din Daniel 2 ºi Fiul omului din Daniel 7?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Citeºte Daniel 7:15-28.

Ce impact au asupra lui Daniel aceste vedenii? (v. 15) 
Coreleazã ºi cu v. 28.
__________________________________________
__________________________________________

Comparã cu efectele visului asupra lui Nebucadneþar. 
(2:1) Ce asemãnãri ºi deosebiri vezi?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Daniel 7:9 Mã uitam la 
aceste lucruri, pânã când 
s-au aºezat niºte scaune 
d e  d o m n i e .  ª i  u n  
Îmbãtrânit de zile a ºezut 
jos. Haina Lui era albã ca 
zãpada, ºi pãrul capului 
Lui era ca niºte lânã 
curatã; scaunul Lui de 
domnie era ca niºte 
flãcãri de foc, ºi roþile Lui 
ca un foc aprins. 10 Un 
râu de foc curgea ºi ieºea 
dinaintea Lui. Mii de mii 
de slujitori Îi slujeau, ºi 
de zece mii de ori zece mii 
stãteau înaintea Lui. S-a 
þinut judecata ºi s-au 
deschis cãrþile. 11 Eu mã 
uitam mereu, din pricina 
cuvintelor pline de trufie 
pe care le rostea cornul 
acela: m-am uitat pânã 
când fiara a fost ucisã, ºi 
trupul ei a fost nimicit ºi 
aruncat în foc, ca sã fie 
ars. 12 ªi celelalte fiare 
au fost desbrãcate de 
puterea lor, dar li s-a 
îngãduit o lungire a vieþii 
pânã la o vreme ºi un 
ceas anumit. 13 M-am 
uitat în timpul vedeniilor 
mele de noapte, ºi iatã cã 
pe norii cerurilor a venit 
unul ca un fiu al omului; 
a înaintat spre Cel 
îmbãtrânit de zile ºi a fost 
adus înaintea  Lui. 14 I 
S-a dat stãpânire, slavã ºi 
putere împãrãteascã, ca 
sã-i  slujeascã toate 
popoarele, neamurile ºi 
oamenii de toate limbile. 

17



Ce cere Daniel ºi cui? (v. 16)
__________________________________________

Cine îi tâlcuieºte viziunea lui Daniel?
__________________________________________

Urmeazã Actul III al viziunii, ºi anume tâlcuirea ei. 

Ce reprezintã cele patru fiare, conform tâlcuirii?(v. 17)
__________________________________________

Cine va primi împãrãþia cea veºnicã? (v.18)
__________________________________________

Cine crezi cã erau pentru Daniel „sfinþii Celui 
Preaînalt”?
__________________________________________

Ce a mai dorit Daniel sã ºtie în afarã de tâlcuirea 
succintã din v. 17-18? (v. 19-20)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

De ce crezi cã l-a preocupat mai mult a patra împãrãþie, 
decât celelalte trei? (v. 21-22)
__________________________________________
__________________________________________

Cum îi interpreteazã unul dintre cei prezenþi în Sala 
Tronului a patra fiarã lui Daniel? (v. 23)
__________________________________________
__________________________________________

Ce însemna cele zece coarne? (v. 24)
__________________________________________

Dar cornul cel mic?
__________________________________________

Stãpânirea Lui este o 
stãpânire veºnicã, ºi nu 
va trece nicidecum, ºi 
împãrãþia Lui nu va fi 
nimicitã niciodatã.

Daniel 7:15 Eu, Daniel 
m-am tulburat cu duhul, 
ºi vedeniile din capul meu 
m-au înspãimântat. 16 
M-am apropiat de unul 
din cei ce stãteau acolo, ºi 
l-am rugat sã-mi dea 
lãmuriri temeinice cu 
privire la toate aceste 
lucruri. El mi-a vorbit ºi 
mi le-a tâlcuit astfel: 17 
„Aceste patru fiare mari, 
sunt patru împãraþi, care 
se vor ridica pe pãmânt. 
18 Dar sfinþii Celui 
Preaînalt  vor primi 
împãrãþia ºi vor stãpâni 
împãrãþia în veci, din 
veºnicie în veºnicie. 19 În 
cele din urmã am dorit sã 
ºtiu adevãrul asupra 
fiarei a patra, care se 
d e o s e b e a  d e  t o a t e  
celelalte ºi era nespus de 
grozavã: avea dinþi din 
fier ºi ghiare din aramã, 
mânca, sfãrâma ºi cãlca 
în picioare ce rãmânea; 
20 ºi asupra celor zece 
coarne pe care le avea în 
cap, ºi asupra celuilalt 
corn care ieºise,  ºi  
înaintea cãruia cãzuserã 
trei; asupra cornului 
acestuia, care avea ochi, o 
gurã, care vorbea cu 
trufie, ºi avea o înfãþiºare 
mai mare decât celelalte 
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Ce se spune despre cornul cel mic?
v. 24b _____________________________________

v. 25 ______________________________________

Cu cine intrã în conflict cornul cel mic? (v. 25)
__________________________________________

Prin ce acþiuni concrete se va manifesta conflictul 
acesta?
__________________________________________
__________________________________________

Comparã atitudinea acestui corn faþã de Cel Preaînalt 
cu declaraþiile lui Nebucadneþar ºi Darius despre Cel 
Preaînalt. Ce deosebiri vezi? De ce crezi cã se 
deosebesc atât de mult?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Ce se va întâmpla dupã perioada de domnie a acestui 
împãrat? (v. 26) Coreleazã cu v. 10.
__________________________________________

Cui îi va fi datã domnia, stãpânirea ºi puterea tuturor 
împãrãþiilor de sub ceruri? (v. 27)
__________________________________________

Cum este împãrãþia Celui Preaînalt? (v. 27b) 
Coreleazã cu Daniel 2:44.
__________________________________________

Cum s-a simþit Daniel la sfârºitul viziunii? (v. 28)
__________________________________________

De ce crezi cã are aceastã stare?
__________________________________________
__________________________________________

coarne. 21 Am vãzut, de 
asemenea, cum cornul 
acesta a fãcut rãzboi 
sfinþilor, ºi i-a biruit, 22 
pânã când a venit Cel 
Îmbãtrânit de zile ºi a 
fãcut dreptate sfinþilor 
Celui Preaînalt, ºi a venit 
vremea, când sfinþii au 
l u a t  î n  s t ã p â n i r e  
împãrãþia.

Daniel 7:23  El mi-a 
vorbit aºa: „Fiara a 
patra, este o a patra 
împãrãþie, care va fi pe 
pãmânt. Ea se va deosebi 
de toate celelalte, va 
sfâºia tot pãmântul, îl va 
cãlca în picioare ºi-l va 
zdrobi. 24 Cele zece 
coarne, înseamnã cã din 
împãrãþia aceasta se vor 
ridica zece împãraþi. Iar 
dupã ei se va ridica un 
altul, care se va deosebi 
de înaintaºii lui, ºi va 
doborî trei împãraþi. 25 
El va rosti vorbe de hulã 
î m p o t r i v a  C e l u i  
Preaînalt, va asupri pe 
sfinþii Celui Preaînalt, ºi 
se  va  încumeta  sã  
schimbe vremurile ºi 
legea; ºi sfinþii vor fi daþi 
în mâinile lui timp... de o 
vreme, douã vremuri ºi o 
jumãtate de vreme. 26 
Apoi va veni judecata, ºi i 
se va lua stãpânirea, care 
va fi prãbuºitã ºi nimicitã 
pentru totdeauna. 27 Dar 
domnia, stãpânirea ºi 
p u t e r e a  t u t u r o r  
împãrãþiilor care sunt 
pretutindeni sub ceruri, 
se vor da poporului 
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Ce a fãcut cu toate cuvintele descoperite?
__________________________________________

Ai fost vreodatã afectat atât de puternic de 
Cuvântul lui Dumnezeu? De ce? Povesteºte.
__________________________________________
__________________________________________

Care a fost senzaþia cea mai puternicã pe care ai 
simþit-o vreodatã auzind sau citind Cuvântul lui 
Dumnezeu?
__________________________________________
__________________________________________

Concluzie
Scopul literaturii apocaliptice nu era în primul rând 
unul predictiv, ci unul pastoral. În vremuri grele, de 
crizã, când poporul ales era sub dominaþia pãgânilor, 
scrierile apocaliptice interpretau istoria prezentã în 
lumina profeþiilor ºi subliniau supremaþia lui Iahve 
asupra istoriei ºi a tuturor imperiilor, învingerea 
imperiilor pãgâne ºi restaurarea Israelului, care va 
primi în final toatã puterea ºi conducerea. Evreii erau 
încurajaþi sã rãmânã credincioºi lui Iahve în vremuri 
grele, când pãrea cã Dumnezeul lor este învins de zeii 
pãgâni.

D e s c o p e r i r i

Citeºte Psalmul 73. Ai avut vreodatã dezamãgirea 
lui Asaf? Ce fapte concrete s-au întâmplat? Unde a 
descoperit Asaf rãspunsul la frãmântãrile lui? Dar 
tu, unde poþi descoperi ajutor în criza credinþei?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Priveºte ecranul istoriei în întregime. Tot ce se 
întâmplã în partea de jos, sub soare, este sub 
controlul Celui Preaînalt care stãpâneºte peste 
pãmânt ºi cer. Nu te îngrijora! Rãmâi credincios!

sfinþilor Celui Preaînalt. 
Împãrãþia Lui este o 
împãrãþie veºnicã, ºi 
toate puterile Îi vor sluji 
ºi-L vor asculta! 28 Aici 
s-au sfârºit cuvintele. Pe 
mine, Daniel,  m-au 
tulburat nespus de mult 
gândurile mele, ºi mi s-a 
schimbat culoarea feþei; 
dar am pãstrat cuvintele 
acestea în inima mea.

20



Cu capitolul 8 începe partea scrisã în limba ebraicã a 
cãrþii Daniel. Acest fapt indicã ºi accentul pus în aceste 
profeþii pe destinul poporului evreu. Viziunile din 
capitolele 2 ºi 7 vizau istoria mai multor imperii 
pãgâne, îngãduite de Dumnezeul Preaînalt pentru a-I 
împlini scopurile. Urmeazã însã acum încã trei profeþii 
datate dupã anii de domnie ai împãraþilor babilonieni 
sau medo-persani, dar care vizeazã poporul sfânt, 
poporul lui Daniel, de aceea ºi sunt scrise în limba 
evreilor. 

Citeºte Daniel 8:1-14.

În ce an primeºte Daniel viziunea aceasta? (v. 1)
__________________________________________

Câþi ani trecuserã de la precedenta viziune? Coreleazã 
cu 7:1.
__________________________________________

Unde i se pare lui Daniel cã se aflã în momentul 
viziunii? (v. 2)
__________________________________________

Ce vede Daniel în prima secvenþã a viziunii? (v. 3-4)
__________________________________________

Unde se afla berbecul? Coreleazã cu 7:2.
__________________________________________

Daniel 8:1 În anul al 
t r e i l e a  a l  d o m n i e i  
împãratului Belºaþar, eu, 
Danie l ,  am avut  o  
vedenie, în afarã de cea 
pe care o avusesem mai 
înainte. 2 Când am avut 
vedenia aceasta, mi s-a 
pãrut cã eram la capitala 
Susa, în þinutul Elam; ºi 
în timpul vedeniei mele, 
mã aflam lângã râul 
Ulai. 3 Am ridicat ochii, 
m-am uitat, ºi iatã cã   
într-un râu stãtea un 
berbec, ºi avea douã 
coarne; coarnele acestea 
erau înalte, dar unul era 
mai înalt decât celãlalt, ºi 
cel mai înalt a crescut cel 
din urmã. 4 Am vãzut 
cum berbecul împungea 
cu coarnele spre apus, 
spre miazãnoapte ºi spre 
miazãzi; nicio fiarã nu 
putea sã-i stea împotrivã 
ºi nimeni nu putea sã 
scape pe cine-i cãdea în 
mânã; ci el fãcea ce voia, 
ºi a ajuns puternic. 5 Pe 
când mã uitam cu bãgare 
de seamã, iatã cã a venit 
un þap de la apus, ºi a 
cutreierat toatã faþa 
pãmântului, fãrã sã se 
atingã de el; þapul acesta 
însã avea un corn mare 
între ochi. 6 A venit pânã 
la berbecul care avea 
coarne, ºi pe care-l 
vãzusem stând în râu, ºi 
s-a repezit asupra lui cu 
toatã puterea lui. 7 L-am 
vãzut cum s-a apropiat de 
berbec, s-a arunca t  
încruntat asupra lui, a 
izbit pe berbec, ºi i-a frânt 
amândouã coarnele, fãrã 
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Ce a observat Daniel uitându-se la coarnele 
berbecului? (v. 3)
__________________________________________

Ce a vãzut Daniel cã fãcea berbecul? Scrie ce afli 
despre el. (v. 4)
__________________________________________
__________________________________________

Ce animal apare în secvenþa a doua a viziunii? (v. 5)
__________________________________________

De unde a venit?
__________________________________________

Ce fel de animale sunt berbecul ºi þapul în comparaþie 
cu fiarele din capitolul 7? Crezi cã are vreo importanþã 
aceastã deosebire? De ce?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Ce observã Daniel când se uitã la coarnele þapului?
__________________________________________

Cu cine intrã în conflict mai întâi? (v. 6-8)
__________________________________________

Descrie lupta dintre þap ºi berbec scriind acþiunile 
þapului menþionate în v. 6-8.

v. 6 _______________________________________
v. 7 _______________________________________
v. 8 _______________________________________

Ce afli despre þap din v. 8-9?
__________________________________________
__________________________________________

ca berbecul sã i se fi putut 
împotrivi; l-a trântit la 
pãmânt, ºi l-a cãlcat în 
picioare, ºi nimeni n-a 
scãpat pe berbec din 
mâna lui. 8 Þapul însã a 
ajuns foarte puternic; dar 
când a fost puternic de tot 
i s-a frânt cornul cel 
mare. În locul lui au 
crescut patru coarne 
mari,  în cele patru 
vânturi ale cerurilor. 9 
Dintr-unul din ele a 
crescut un corn mic, care 
s-a mãrit nespus de mult 
spre miazãzi, spre rãsãrit, 
ºi spre þara cea minunatã. 
10 S-a înãlþat pânã la 
oº t i rea  ceruri lor ,  a  
doborât la pãmânt o parte 
din oºtirea aceasta ºi din 
stele, ºi le-a cãlcat în 
picioare. 11 S-a înãlþat 
pânã la cãpetenia oºtirii, 
i - a  s m u l s  j e r t f a  
necurmatã, ºi i-a surpat 
locul locaºului sãu celui 
Sfânt. 12 Oastea a fost 
pedepsitã din pricina 
p ã c a t u l u i  s ã v â r º i t  
î m p o t r i v a  j e r t f e i  
necurmate; cornul a 
aruncat adevãrul la 
pãmânt, ºi a izbutit în ce a 
început. 13 Am auzit pe 
un Sfânt vorbind; ºi un alt 
Sfânt a întrebat pe cel ce 
vorbea: „În câtã vreme se 
va împlini vedenia despre 
d e s f i i n þ a r e a  j e r t f e i  
necurmate ºi despre 
urâciunea pustiirii? Pânã 
când va fi cãlcat în 
picioare Sfântul Locaº ºi 
oºtirea?” 14 ªi el mi-a zis: 
„Pânã vor trece douã mii 
trei sute de seri ºi  
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Cu cine intrã în conflict dupã ce îl biruieºte pe berbec? 
(v. 10-12)
__________________________________________
__________________________________________

Ce întrebare s-a pus în cer, în auzul lui Daniel? (v. 13)
__________________________________________

Care sunt expresiile-cheie din cele douã întrebãri?
__________________________________________
__________________________________________

Cine pe cine a întrebat?
__________________________________________

Cine, ce ºi cui a rãspuns la aceastã întrebare? (v. 14)
__________________________________________
__________________________________________

La care din cele douã întrebãri puse în v. 13 se 
rãspunde în v. 14?
__________________________________________

Ce se va întâmpla dupã 2 300 de seri ºi dimineþi?
__________________________________________

Citeºte Daniel 8:15-19.

Cine l-a ajutat pe Daniel sã înþeleagã vedenia? (v. 15-
16)
__________________________________________

De ce crezi cã nu a putut s-o înþeleagã singur?
__________________________________________
__________________________________________

Care a fost impactul apropierii arhanghelului Gavril 
de Daniel? (v. 17a, 18a)
__________________________________________
__________________________________________

dimineþi; apoi Sfântul 
Locaº va fi curãþit!”

Susa fusese una dintre 
capitalele Imperiului 
elamit ºi un centru cultural 
a l  I m p e r i u l u i  n e o -
babilonian. În 639 î.H. 
Susa a fost distrusã de 
asirianul Assurbanipal 
(669-633 î.H.). Abia dupã 
ridicarea mezilor ºi apoi a 
perºilor, Susa a redevenit 
o capitalã regionalã, ca 
punct terminal spre est al 
drumului împãrãtesc ce 
lega Sardesul cu Susa. 
Vezi acþiunea din cartea 
Esterei care se petrece în 
Susa. Însã în anul al treilea 
al lui Belºaþar, ultimul 
împãrat al Imperiului 
babilonian, Susa nu era 
încã restauratã. 

Daniel 8:15 Pe când eu, 
Daniel, aveam vedenia 
aceasta, ºi cãutam s-o 
pricep, iatã cã înaintea 
mea stãtea cineva, care 
avea înfãþiºarea unui om. 
16 ªi am auzit un glas de 
om în mijlocul râului 
Ulai, care a strigat ºi a 
zis: „Gavrile, tâlcuieºte-i 
vedenia aceasta.” 17 El a 
venit atunci lângã locul 
u n d e  e r a m ;  º i  l a  
apropierea lui, m-am 
înspãimântat, ºi am cãzut 
cu faþa la pãmânt. El mi-a 
zis: „Fii cu luare aminte, 
fiul omului, cãci vedenia 
p r i v e º t e  v r e m e a  
sfârºitului!” 18 Pe când 
îmi vorbea el, am cãzut cu 
faþa la pãmânt leºinat. El 
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Cum îþi explici?
__________________________________________
__________________________________________

Ce face Gavril pentru Daniel? (17b, 18b)
__________________________________________
__________________________________________

La ce vreme se referã vedenia aceasta, conform 
spuselor lui Gavril din v. 19?
__________________________________________

Citeºte Daniel 8:20-27.

Scrie în dreptul imaginilor simbolice din viziune, 
tâlcuirea pe care i-o dã Gavril lui Daniel. (v. 20-22)

Berbecul cu cele douã coarne _________________
__________________________________________

Þapul unicorn _____________________________
__________________________________________

Cornul cel mare ____________________________
__________________________________________

Cele patru coarne crescute în locul celui mare frânt
__________________________________________
__________________________________________

Cine se va ridica dupã aceºti patru împãraþi? (v. 23)
__________________________________________

Care sunt cele douã caracteristici ale lui din v. 23?
__________________________________________

Dupã ce evenimente menþionate în v. 23 se va ridica 
acest împãrat viclean ºi fãrã ruºine?
__________________________________________
__________________________________________

m-a atins, ºi m-a aºezat 
iarãºi în picioare în locul 
în care mã aflam. 19 Apoi 
mi-a zis: „Iatã, îþi arãt ce 
se va întâmpla la vremea 
de apoi a mâniei, cãci 
vedenia aceasta priveºte 
vremea sfârºitului.

2 300 de seri ºi dimineþi  
aceastã exprimare poate 
însemna 2 300 de zile 
(aproximativ 6 ani). Sau  
1 150 de zile, adicã o searã 
ºi o dimineaþã însemnând 
o zi conform Geneza 1 
(aproximativ 3 ani). Dupã 
aproximativ trei ani de la 
profanarea templului are 
loc Revolta Macabeilor. 
Armatele seleucide au 
fost învinse pe rând, iar în 
ziua de 25 Kislev 164 î.H., 
exact la trei ani de la 
desacralizare, Templul a 
fost rededicat, jertfa 
necurmatã fiind aºezatã 
din nou pe altar. Aceastã zi 
a devenit Sãrbãtoarea 
înnoirii pentru evrei. 
Comparã cu Ioan 10:22.

 
Daniel 8:20 Berbecul pe 
care l-ai vãzut, cu cele 
d o u ã  c o a r n e ,  s u n t  
împãraþii Mezilor ºi 
Perºilor. 21 Þapul însã 
este împãrãþia Greciei, ºi 
cornul cel mare dintre 
ochii lui, este cel dintâi 
împãrat. 22  Cele patru 
coarne care au crescut în 
locul acestui corn frânt, 
sunt patru împãrãþii, care 
se vor ridica din neamul 
acesta, dar care nu vor 
avea atâta putere. 23 La 
sfârºitul stãpânirii lor, 
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Alexandru Macedon sau Alexandru cel Mare s-a nãscut în 356 
î.H., fiind fiul lui Filip al II-lea al Macedoniei ºi al Olimpiei din 
Epirus. În anii copilãriei lui Alexandru, tatãl sãu a subjugat 
peninsula Greciei prin victoria de la Chaeronea din 338 î.H. 
Astfel Filip al II-lea a ajuns liderul confederaþiei statelor greceºti 
care erau pe picior de rãzboi cu Persia. Doi ani mai târziu, 
Alexandru a moºtenit tronul Macedoniei, tatãl sãu fiind asasinat, 
precum ºi cauza luptei împotriva Imperiului Persan. Alexandru, 
dupã ce a înfrânt armatele persane la Granicus (334 î.H), apoi la 
Issos (333 î.H), a coborât pe culoarul siro-palestinian cucerind 
Fenicia ºi apoi Egiptul. În Egipt a fondat oraºul care-i poartã 
numele, Alexandria, iar în deºertul Libiei, consultând oracolul 
zeului Ammon, a fost proclamat ca faraon al Egiptului. În 331 
î.H. a mãrºãluit în jurul Semilunei Fertile ca sã se confrunte cu 
întreaga forþã a lui Darius III. La Gaugamela, de cealaltã parte a 
Tigrului, perºii au fost învinºi din nou, Alexandru cucerind 
Babilonul, Susa, Persepolis ºi Ecbatana, cetatea de scaun de varã 
a mezilor. Darius III s-a retras spre nord apoi spre est, pânã a fost 
asasinat, iar Alexandru ºi-a asumat succesiunea. A urmat o 
campanie durã timp de doi ani în urma cãreia a cucerit Bactria 
(Afganistanul ºi Kazakstanul de azi), înainte de a coborî în Valea 
Hindului (327 î.H). Acolo a constatat cã pentru a junge la oceanul 
de est, pe care grecii îl considerau capãtul pãmântului, trebuie sã 
traverseze Gangele. Aici a fost învins pentru prima datã, iar 
oamenii sãi au refuzat sã meargã mai departe. A trebuit sã se 
întoarcã ºi a murit de febrã sau otrãvit(?), la vârsta de doar 33 de 
ani, dupã una din obiºnuitele sale orgii, în anul 323 î.H.  

Cei patru generali

Dupã moartea lui Alexandru cel Mare, el neavând urmaº, 
Imperiul s-a împãrþit între cei patru generali ai sãi astfel: 
Cassander a luat Macedonia ºi Grecia, Lysimachus a preluat 
Tracia ºi Bitinia, lui Seleucus Nicator i-au revenit Siria, Armenia 
ºi alte þãri din est, iar Ptolemeu a juns sã stãpâneascã Egiptul ºi 
Cirena. Pe scena istoriei biblice doi dintre ei au jucat un rol 
important, ºi anume Ptolemeu ºi Seleucus. Asta pentru cã Israelul 
era teritoriu disputat fiind la mijloc între Egipt ºi Siria. Astfel 
ptolemeii din Egipt ºi seleucizii din Siria ºi-au disputat 
hegemonia asupra Israelului.

Antioh IV Epifane (175-163 î.H.), fiul lui Antioh al 
III-lea
Provenind din dinastia seleucizilor, Antioh IV Epifane 
a jucat un rol important în sec. II î.H. când a încercat o 
elenizare forþatã a evreilor. Iosefus relateazã în 
Antichitãþi iudaice cã Antioh IV Epifane a fost chemat 

când pãcãtoºii vor fi 
u m p l u t  m ã s u r a  
nelegiuirilor, se va ridica 
un împãrat fãrã ruºine ºi 
viclean. 24 El va fi tare, 
dar nu prin puterea lui 
însuºi; el va face pustiiri 
de necrezut, va izbuti în 
tot ce va începe, va nimici 
pe cei puternici ºi chiar pe 
poporul sfinþilor. 25 Din 
pricina propãºirii lui ºi 
izbândirii vicleniilor lui, 
inima i se va îngâmfa, va 
pierde pe mulþi oameni 
care trãiau liniºtiþi, ºi se 
va  r id ica  împotr iva  
Domnului domnilor, dar 
va fi zdrobit, fãrã ajutorul 
vreunei mâni omeneºti. 
26 Iar vedenia cu serile ºi 
dimineþile, de care a fost 
vorba, este adevãratã. Tu, 
pecet luieºte  vedenia 
aceasta, cãci este cu 
privire la niºte vremuri 
îndepãrtate.” 27 Eu, 
Daniel, am stat leºinat ºi 
bolnav mai multe zile; 
apoi m-am sculat ºi      
mi-am vãzut de treburile 
împãratului. Eram uimit 
de vedenia aceasta, ºi 
nimeni nu ºtia.

J e r t f a  n e c u r m a t ã -   
mielul de dimineaþã ºi 
mielul de searã

Urâciunea pustiirii -   
profanarea Templului din 
anul 167 î.H. 
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sã medieze un conflict între marele preot Onias III ºi 
fratele sãu Iason (forma grecizatã a lui Iosua). În timp 
ce Onias era proptolemeic, Iason era proseleucid. Aºa 
cã Antioh i-a dat câºtig de cauzã lui Iason, acesta 
ajungând Mare Preot plãtindu-i în schimb o sumã 
mare de bani lui Antioh IV Epifane ºi promiþându-i cã 
va sprijini procesul de elenizare a evreilor din 
Ierusalim. Iason îi cere permisiunea lui Antioh sã 
construiascã un gymnasium în Ierusalim pentru a-i 
obiºnui pe tinerii iudei cu jocurile ºi obiceiurile 
greceºti. Trei ani mai târziu Iason l-a trimis pe 
Menelau la Antiohia sã ducã banii datoraþi 
împãratului. Dar Menelau îi promite lui Antioh IV 
Epifane cu 300 de dinari mai mult dacã îl numeºte pe el 
Mare Preot. Antioh acceptã nu doar de dragul banilor, 
ci ºi pentru cã Menelau era beniamit ºi nu din familia 
lui Aaron. Astfel dãdea o loviturã liniei preoþeºti 
hotãrâte de Dumnezeu. În iarna lui 169-168 î.H., cei 
doi fraþi care guvernau Egiptul s-au unit împotriva lui 
Antioh IV. Acesta a venit împotriva lor cu o armatã 
uriaºã. Dar dupã ce cucereºte Memfisul este forþat de 
reprezentantul Romei sã pãrãseascã Egiptul. Atunci 
Antioh se conformeazã, dar pleacã mânios spre casã ºi 
se hotãrãºte sã îºi reverse mânia asupra Ierusalimului. 
Trimite o armatã de 22 000 de soldaþi care atacã 
Ierusalimul într-o zi de Sabat, ºtiind cã evreii nu vor 
lupta. Oraºul a fost prãdat ºi ars, au fost luaþi robi femei 
ºi copii. Iar în anul  urmãtor, 167 î.H., Antioh IV 
Epifane s-a hotãrât sã punã capãt religiei iudaice 
interzicându-le sã trãiascã dupã Legea lui Iahve ºi 
impunând închinarea la Zeus. A interzis circumcizia, 
þinerea Sabatului, a sãrbãtorilor obiºnuite ºi a poruncit 
sã fie arse sulurile Torei (Legea). Toþi cei care nu s-au 
supus au fost condamnaþi la moarte. Apogeul acestei 
urgii a fost pe 25 Kislev (16 decembrie 167 î.H.) când 
Templul lui Iahve de la Ierusalim (cât ºi templul 
Samaritean de pe muntele Garizim) a devenit loc de 
închinare în cinstea lui Zeus din Olimp, jertfindu-se 
porci în templu pe altarul lui Zeus, ridicat peste altarul 
arderilor de tot. Astfel de jertfe trebuiau aduse în 

E l e n i z a r e a  f o r þ a t ã  
r ep rez in t ã  ob l iga rea  
evreilor sã renunþe la 
obiceiurile ºi religia lor ºi 
sã adopte cultura ºi religia 
grecilor.

Profanarea templului 
dedicarea lui în cinstea lui 
Zeus  º i  sacr i f ica rea  
porcilor pe altarul din 
templu, în anul 167 î.H. de 
cãtre Antioh IV Epifane.

D e s c o p e r i r i
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_________________
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fiecare a 25-a zi a lunii, deoarece acea zi era celebratã 
ca zi de naºtere a lui Antioh IV Epifane. Acesta a murit 
nebun în 163 î.H. în Persia.  

Scrie ce mai afli despre acest împãrat? (v. 24, 25)
v. 24 ______________________________________

v. 25 ______________________________________

Coreleazã cu cornul cel mic din Daniel 7:24-25. Ce 
asemãnãri vezi?
__________________________________________
__________________________________________

Cu cine intrã în conflict?
__________________________________________
__________________________________________

Care sunt cele douã lucruri pe care i le spune Gavril lui 
Daniel cu privire la vedenia cu serile ºi dimineþile? (v. 
26)
__________________________________________
__________________________________________

Ce-i  spune sã facã cu aceastã vedenie?
__________________________________________

Ce crezi cã înseamnã pecetluirea ei?
__________________________________________
__________________________________________

Ce efect are vedenia asupra lui Daniel?
__________________________________________
__________________________________________

De ce crezi cã vedenia ºi tâlcuirea ei îl îmbolnãvesc pe 
Daniel?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

D e s c o p e r i r i
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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Oare sã fi înþeles Daniel cã e vorba de ceva de bine 
sau de rãu prevestit pentru acea vreme 
îndepãrtatã? Comenteazã.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

D e s c o p e r i r i

Care crezi cã sunt formele  moderne de profanare a 
închinãrii?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Cu ce religie crezi cã se vrea a fi înlocuit 
creºtinismul biblic astãzi? Cum poþi sã te pãzeºti ca 
sã nu fii pãcãlit?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Ce ai descoperit despre împãrãþiile lumii în acest 
capitol? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Dar despre judecata lui Dumnezeu ºi Împãrãþia 
Lui?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

D e s c o p e r i r i
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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Daniel 9:1 În anul dintâi 
al lui Dariu, fiul lui 
Ahaºveros, din neamul 
Mezilor, care ajunsese 
împãrat peste împãrãþia 
Haldeilor, 2 în anul dintâi 
al domniei lui, eu, Daniel, 
am vãzut din cãrþi cã 
t r e b u i a u  s ã  t r e a c ã  
ºaptezeci de ani pentru 
d ã r â m ã t u r i l e  
Ierusalimului ,  dupã 
numãrul anilor, despre 
care vorbise Domnul 
cãtre prorocul Ieremia. 3 
ªi mi-am întors faþa spre 
Domnul Dumnezeu, ca 
sã-L caut cu rugãciune ºi 
cereri, postind în sac ºi 
cenuºã.
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Anii domniei lui Belºaþar se pare cã au fost ani în care 
Daniel a fost marginalizat, nefiind în graþiile 
petrecãreþului, batjocoritorului ºi îngâmfatului 
împãrat. Nu-i de mirare cã în ziua ultimului ospãþ al lui 
Belºaþar Daniel nu era acolo. Mai mult decât atât, din 
prezentarea pe care i-o face regina-mamã lui Daniel în 
faþa lui Belºaþar ºi din modul în care îl abordeazã 
acesta pe Daniel, se poate deduce cã cei doi nu se 
cunoºteau prea bine. Dacã Daniel i-a fost foarte 
apropiat lui Nebucadneþar, nu la fel a fost faþã de 
Belºaþar. Însã cãderea în dizgraþia împãratului 
pãmântesc nu-l afecteazã negativ pe Daniel, ci îl face 
sã se apropie ºi mai mult de Împãratul ceresc. Nu-i 
întâmplãtor faptul cã viziunile lui Daniel încep în 
primul an al lui Belºaþar. Daniel era preocupat nu de 
soarta lui personalã la curtea lui Belºaþar, ci de soarta 
poporului sãu pe scena istoriei. Dumnezeu onoreazã 
preocupãrile sfinte ale lui Daniel vorbindu-i prin 
vedenii ºi prin Scripturi.

Citeºte Daniel 9:1-3.

La începutul domniei cãrui împãrat ºi imperiu este 
datat acest mesaj al lui Daniel? (v. 1)
__________________________________________

Unde se uitã ºi ce vede Daniel? (v. 2)
__________________________________________
__________________________________________

L
ec

þi
a 

12
 Rugãciunea de mijlocire în 

faþa unui Dumnezeu suveran

Versetul de memorat

ªi mi-am întors faþa spre Domnul 
Dumnezeu, ca sã-L caut cu 

rugãciune ºi cereri, postind în sac ºi 
cenuºã. Daniel 9:3



Ce sens are aici verbul „a vedea”?
__________________________________________
__________________________________________

Era anul întâi al lui Darius, anul cãderii Babilonului ºi 
al înãlþãrii Medo-Persiei. Era anul 539 î.H. Era anul al 
68-lea al robiei israelite. Dupã Cuvântul Domnului 
rostit prin Ieremia, mai erau doi ani, doar doi, ºi urma 
ca robia sã ia sfârºit. 

Ce face Daniel în urma înþelegerii acestui fapt? (v. 3)
__________________________________________

Care sunt cele douã cãi prin care L-a cãutat Daniel pe 
Dumnezeu? (v. 3b)
__________________________________________

Coreleazã Daniel 5:20 cu 9:3? Ce contrast observi în 
îmbrãcãmintea lui Daniel? Þi-l imaginezi pe Daniel la 
vârsta de 80 de ani dând jos hainele oficiale de 
demnitar imperial ºi îmbrãcându-se cu un sac ºi stând 
pe cenuºã? De ce crezi cã a fãcut asta?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Tu cum Îl cauþi pe Domnul, prin ce acþiuni 
concrete?
__________________________________________
__________________________________________

Cât de tare te afecteazã când cazi în dizgraþia 
cuiva?
__________________________________________
__________________________________________

Cum te ajutã depãrtarea de oameni sã te apropii de 
Dumnezeu?
__________________________________________
__________________________________________

Daniel 9:4 M-am rugat 
Domnului, Dumnezeului 
meu º i  I -am fãcut  
urmãtoarea mãrturisire: 
„Doamne, Dumnezeule 
mare ºi înfricoºate, Tu, 
care þii legãmântul ºi dai 
îndurare celor ce Te 
i u b e s c  º i  p ã z e s c  
poruncile Tale! 5 Noi am 
pãcãtuit, am sãvârºit 
nelegiuire, am fost rãi ºi 
î n d ã r ã t n i c i ,  n e - a m  
abãtut de la poruncile ºi 
orânduirile Tale. 6 N-am 
ascultat pe robii Tãi 
proorocii, care au vorbit, 
î n  N u m e l e  T ã u ,  
î m p ã r a þ i l o r  n o º t r i ,  
cãpeteniilor noastre, 
pãrinþilor noºtri, ºi cãtre 
tot poporul þãrii. 7 Tu, 
Doamne, eºti drept, iar 
nouã ni se cuvine astãzi 
sã ni se umple faþa de 
ruºine, nouã tuturor 
oamenilor lui Iuda, 
l o c u i t o r i l o r  
I e r u s a l i m u l u i  º i  
întregului Israel, fie ei 
aproape, fie departe, în 
toate þãrile în care i-ai 
izgonit,  din pricina 
fãrãdelegilor de care      
s-au fãcut vinovaþi faþã 
de Tine! 8 Doamne, nouã 
ni se cuvine sã ni se 
umple faþa de ruºine, da, 
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Citeºte Daniel 9:4-14.

Scrie mai jos pãcatele pe care le mãrturiseºte Daniel în 
v. 5-11.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Scrie mai jos ce recunoaºte Daniel despre Dumnezeu 
în v. 4, 7, 9.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Care este pãcatul naþional al Israelului recunoscut de 
Daniel în v. 11a?
__________________________________________

Care a fost urmarea? (v. 11b)
__________________________________________

Observã cum Daniel face legãtura între istoria 
prezentã ºi Legea lui Moise care fusese datã cu 
aproape 1 000 de ani mai înainte. Daniel recunoaºte cã 
prorocii i-au avertizat cã vor atrage asupra lor 
blestemele din Legea lui Moise, fundamentul 
Legãmântului. Daniel recunoaºte aici funcþia 
profeþilor de mediatori ai Legãmântului încheiat pe 
baza Legii.

Citeºte blestemele din Levitic 26:14-46 ºi 
Deuteronom 28:15-68. Care dintre ele s-au abãtut 
asupra generaþiei lui Daniel?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

nouã, împãraþilor noºtri, 
cãpeteniilor noastre, ºi 
pãrinþilor noºtri, pentru 
cã am pãcãtuit împotriva 
Ta!  9  La  Domnul ,  
Dumnezeul nostru, însã, 
e s t e  î n d u r a r e a  º i  
iertarea, cãci împotriva 
Lui ne-am rãzvrãtit! 10 
N-am ascultat glasul 
Domnului, Dumnezeului 
nostru, ca sã urmãm 
legile Lui pe care ni le 
pusese înainte prin robii 
Sãi, prorocii; 10 N-am 
a s c u l t a t  g l a s u l  
Domnului, Dumnezeului 
nostru, ca sã urmãm 
legile Lui pe care ni le 
pusese înainte prin robii 
Sãi, prorocii; 11 ci tot 
Israelul a cãlcat Legea 
Ta, ºi s-a abãtut astfel ca 
sã n-asculte de glasul 
Tãu. De aceea, ne-au ºi 
lovit blestemurile ºi 
jurãmintele scrise în 
Legea lui Moise, robul 
lui Dumnezeu, pentru cã 
am pãcãtuit împotriva lui 
Dumnezeu. 12 El a 
împlinit astfel cuvintele 
p e  c a r e  l e  r o s t i s e  
împotriva noastrã ºi 
împotriva cãpeteniilor 
noastre, care ne-au 
cârmuit, ºi a adus peste 
noi o mare nenorocire, 
aºa cum niciodatã ºi 
nicãieri sub cer nu s-a 
m a i  î n t â m p l a t  o  
nenorocire ca aceea care 
a venit acum asupra 
Ierusalimului. 13 Dupã 
cum este scris în Legea 
l u i  M o i s e ,  t o a t ã  
nenorocirea aceasta a 
venit peste noi; ºi noi     
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Ce efecte are astãzi neascultarea credincioºilor de 
Dumnezeu ºi abaterea de la Legâmântul încheiat 
cu El? Care din blestemele de mai sus crezi cã se 
pot abate ºi astãzi asupra lor?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Ce recunoaºte Daniel cã ar fi trebuit ºi ar fi putut face 
poporul lui ca sã evite pedeapsa, dar n-a fãcut? (v. 12-
14)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Citeºte Daniel 9:15-19.

Ce cere Daniel dupã rugãciunea de recunoaºtere a 
dreptãþii lui Dumnezeu ºi de mãrturisire a pãcatelor? 
(v. 15-19)

v. 15 ______________________________________
v. 16 ______________________________________
v. 17______________________________________
v, 18______________________________________
v. 19______________________________________

La ce face apel Daniel când cere îndurare? (v. 19)
__________________________________________

Care crezi cã sunt pãcatele care Îl întristeazã pe 
Dumnezeu în generaþia noastrã de credincioºi?
Scrie ºi rosteºte o rugãciune de recunoaºtere ºi de 
mãrturisire a acestor pãcate. Cere îndurarea lui 
Dumnezeu peste generaþia noastrã, peste biserica 
noastrã, peste grupul tãu de ucenicie.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

n-am rugat pe Domnul, 
Dumnezeul nostru, nu 
ne-am întors  de  la  
nelegiuirile noastre, ºi   
n-am luat aminte la 
adevãrul Tãu. 14 De 
aceea ºi Domnul a îngrijit 
ca nenorocirea aceasta sã 
vinã peste noi; cãci 
Domnul,  Dumnezeul 
nostru, este drept în toate 
lucrurile pe care le-a 
fãcut, dar noi n-am 
ascultat glasul Lui. 

Daniel 9:15 ªi acum, 
Doamne Dumnezeul  
nostru, Tu care ai scos pe 
poporul Tãu din þara 
Egiptului prin mâna Ta 
cea puternicã, ºi Þi-ai 
fãcut un Nume, aºa cum 
este ºi astãzi: noi am 
pãcãtuit..., am sãvârºit 
ne legiuire .  16  Dar,  
Doamne, dupã toatã 
îndurarea Ta, abate 
mânia ºi urgia Ta de la 
cetatea ta Ierusalimul, de 
la muntele Tãu cel Sfânt; 
cãci din pricina pãcatelor 
noastre ºi din pricina 
nelegiuirilor pãrinþilor 
noºtri este Ierusalimul ºi 
poporul Tãu de ocara 
tuturor celor ce ne 
înconjoarã. 17 Ascultã, 
deci, acum, Dumnezeul 
nostru, rugãciunea ºi 
cererile robului Tãu, ºi, 
p e n t r u  d r a g o s t e a  
D o m n u l u i ,  f ã  s ã  
strãluceascã Faþa Ta 
peste Sfântul Tãu locaº 
pustiit . . .! 18 Pleacã 
urechea, Dumnezeule, ºi 
ascultã! Deschide ochii ºi 
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Citeºte Daniel 9:20-23.

Ce se întâmplã în timp ce Daniel îºi mãrturiseºte 
pãcatele ºi mijloceºte pentru poporul lui? (v. 20-21)
__________________________________________

Ce moment al zilei era când vine îngerul Gavril la 
Daniel? (v. 21)
__________________________________________

De ce a venit Gavril la Daniel? (v. 22)
__________________________________________

Care crezi cã este legãtura dintre rugãciunea lui Daniel 
ºi venirea lui Gavril ca sã-i lumineze mintea, 
descoperindu-i Cuvântul Domnului? (v. 23)
__________________________________________
__________________________________________

Dacã Daniel nu se ruga aºa cum a fãcut-o, crezi cã ar 
mai fi venit Gavril ºi ar mai fi avut el parte de 
descoperirea care urmeazã? De ce?
__________________________________________
__________________________________________

Te-ai gândit vreodatã la legãtura care existã între 
rugãciunea de mãrturisire a pãcatelor ºi înþelegerea 
planurilor divine? 
__________________________________________
__________________________________________

Când ai început tu sã te rogi a ieºit cuvântul... îi spune 
Gavril lui Daniel. Se întâmplã ceva când te rogi tu? 
Postul ºi rugãciunea, care exprimã o pocãinþã sincerã 
din toatã inima, corelate cu credinþa în Cuvântul lui 
Dumnezeu, deschid cerul, pun în miºcare îngerii ºi îþi 
aduc un compliment divin: om preaiubit ºi scump.

Acum ia aminte la cuvântul care urmeazã ºi înþelege 
vedenia. 

priveºte la dãrîmãturile 
noastre, ºi la cetatea peste 
care este chemat Numele 
Tãu! Cãci nu pentru 
neprihãnirea noastrã Îþi 
aducem noi cererile 
n o a s t r e ,  c i  p e n t r u  
îndurãrile Tale cele mari. 
19 Ascultã, Doamne! 
Iartã, Doamne! Ia aminte, 
Doamne! Lucreazã ºi nu 
zãbovi,  din dragoste 
pentru Tine, Dumnezeul 
meu! Cãci Numele Tãu 
este chemat peste cetatea 
Ta ºi peste poporul Tãu!”

Daniel 9:20  Pe când încã 
vorbeam eu, mã rugam, 
îmi mãrturiseam pãcatul 
meu ºi pãcatul poporului 
m e u  I s r a e l ,  º i  î m i  
aduceam cererile înaintea 
Domnului, Dumnezeului 
meu, pentru muntele cel 
Sfânt al Dumnezeului 
meu; 21 pe când vorbeam 
eu încã în rugãciunea 
mea, a venit repede în zbor 
iute, omul Gavril, pe  
care- l  vãzusem mai  
înainte într-o vedenie, ºi 
m-a atins în clipa când se 
aducea jertfa de searã. 22 
El m-a învãþat, a stat de 
vorbã cu mine, ºi mi-a zis: 
„Daniele, am venit acum 
sã-þi luminez mintea. 23 
Când ai început tu sã te 
rogi, a ieºit cuvântul, ºi eu 
vin sã þi-l vestesc; cãci tu 
eºti prea iubit ºi scump. Ia 
aminte, deci, la cuvântul 
a c e s t a ,  º i  î n þ e l e g e  
vedenia!
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Citeºte Daniel 9:24-27. 

Care sunt cele ºase fapte care se vor întâmpla dupã 
cele 70 de sãptãmâni? (v. 24)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Care este reperul dat pentru începerea numãrãrii 
sãptãmânilor? (v. 25)
__________________________________________
__________________________________________

Cine apare dupã ºapte sãptãmâni? (v. 25)
__________________________________________

Cine crezi cã este Unsul, Cârmuitorul?
__________________________________________

Ce se va întâmpla apoi în urmãtoarele 62 de 
sãptãmâni?
__________________________________________
__________________________________________

Ce se va întâmpla cu Unsul dupã aceste sãptãmâni?  
(v. 26a)
__________________________________________

Ce se va întâmpla cu cetatea ºi Sfântul Locaº? (v. 26b)
__________________________________________
__________________________________________

Cine cu cine face un legãmânt în a 70-a sãptãmânã?  
(V. 27)
__________________________________________
__________________________________________

Daniel 9:24 ªaptezeci de 
sãptãmâni au fost hotãrâte 
asupra poporului tãu ºi 
asupra cetãþii tale celei 
sfinte, pânã la încetarea 
fãrãdelegilor, pânã la 
ispãºirea pãcatelor, pânã 
la ispãºirea nelegiuirii, 
p â n ã  l a  a d u c e r e a  
neprihãnirii veºnice, pânã 
la pecetluirea vedeniei ºi 
prorociei, ºi pânã la 
u n g e r e a  S f â n t u l u i  
sfinþilor. 25 Sã ºtii, deci, ºi 
sã înþelelgi, cã de la darea 
poruncii pentru zidirea 
din nou a Ierusalimului, 
pânã la Unsul (Mesia), la 
Cârmuitorul, vor trece 
ºapte sãptãmâni; apoi 
timp de ºaizeci ºi douã de 
sãptãmâni, pieþele ºi 
gropile vor fi zidite din 
nou, ºi anume în vremuri 
de strâmtorare. 26 Dupã 
aceste ºaizeci ºi douã de 
sãptãmâni, Unsul va fi 
stârpit, ºi nu va avea 
nimic. Poporul unui domn 
care va veni, va nimici 
cetatea ºi Sfântul Locaº, ºi 
sfârºitul lui va fi ca   
printr-un potop; este 
hotãrât cã rãzboiul va þine 
pânã la sfârºit ºi împreunã 
cu el ºi pustiirile. 27 El va 
face un legãmânt trainic 
cu mulþi, timp de o 
s ã p t ã m â n ã ,  d a r  l a  
jumãtatea sãptãmânii va 
face sã înceteze jertfa ºi 
darul de mâncare, ºi pe 
aripa urâciunilor idoleºti 
v a  v e n i  u n u l  c a r e  
pustieºte, pânã va cãdea 
asupra  ce lu i  pus t i i t  
prãpãdul hotãrât.”
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Cine ºi cum va cãlca legãmântul la jumãtatea 
sãptãmânii?
__________________________________________
__________________________________________

Paragraful din Daniel 9:24-27 este considerat cel mai 
important, dar ºi cel mai disputat din toatã cartea lui 
Daniel. În prezentul studiu nu ne propunem sã 
dezbatem sau sã elucidãm cronologia sãptãmânilor, ci 
doar prezentãm câteva teorii ºi interpretãri. 

Existã douã tipuri majore de interpretãri: interpretarea 
cristologicã ºi necristologicã. 
Interpretarea necristologicã vede deznodãmântul 
celor ºaptezeci de sãptãmâni în jurul lui Antioh IV 
Epifane.

Interpretarea cristologicã are ºi ea douã abordãri. 
Prima, numitã ºi abordarea mesianicã, pentru cã se 
referã la prima venire a lui Mesia, interpreteazã cele  
ºaptezeci de sãptãmâni într-o desfãºurare consecutivã 
ºi se opreºte cu evenimentele imediat dupã moartea ºi 
învierea Domnului Isus, culminând cu cãderea 
Ierusalimului din anul 70 d.H. A doua, numitã ºi 
abordarea escatologicã, vede referiri evidente în 
aceastã profeþie la a doua venire a Domnului Isus. În 
consecinþã, aceastã abordare include o mare parantezã 
între sãptãmâna a ºaizeci ºi noua ºi a ºaptezecea, 
aceastã perioadã fiind perioada Bisericii.

D e s c o p e r i r i

Ce ai descoperit despre rugãciunea de mãrturisire 
din acest capitol?
__________________________________________
__________________________________________

Dar despre rugãciunea de mijlocire?
__________________________________________
__________________________________________
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