Studiul 1 – De la citire la înţelegere

- texte Studiul 1

De la citire la înţelegere
Textul de memorat: „Filip a alergat şi a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: «Înţelegi
tu ce citeşti?»” (Faptele apostolilor 8:30)

Duminică, 29 decembrie – Hristos, subiectul principal al cărţii Daniel
1. Luca 24:25-27; 25. Atunci Isus le-a zis: "O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, când este vorba să
credeţi tot ce au spus prorocii!
26. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri şi să intre în slava Sa?"
27. Şi a început de la Moise şi de la toţi prorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la
El.
Ioan 5:39; Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele
mărturisesc despre Mine.
2 Corinteni 1:19,20; 19. Căci Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, care a fost propovăduit de noi în
mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan şi prin Timotei, n-a fost "da" şi "nu", ci în El nu este decât
"da".
20. În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt "da"; de aceea şi "Amin",
pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu.

Luni, 30 decembrie – Structura cărţii Daniel
Marţi, 31 decembrie – Profeţiile apocaliptice din Daniel
2. Iona 3:3-10; 3. Şi totuşi mă aruncaseşi în adânc, în inima mării, şi râurile de apă mă înconjuraseră;
toate valurile şi toate talazurile Tale au trecut peste mine.
4. Ziceam: "Sunt lepădat dinaintea ochilor Tăi! Dar iarăşi voi vedea Templul Tău cel sfânt."
5. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viaţa, adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în jurul
capului meu.
6. M-am coborât până la temeliile munţilor, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie; dar Tu m-ai
scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu!
7. Când îmi tânjea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul, şi rugăciunea mea a ajuns până la
Tine, în Templul Tău cel sfânt.
8. Cei ce se lipesc de idoli deşerţi îndepărtează îndurarea de la ei.
9. Eu însă Îţi voi aduce jertfe cu un strigăt de mulţumire, voi împlini juruinţele pe care le-am făcut.
Mântuirea vine de la Domnul."
10. Domnul a vorbit peştelui, şi peştele a vărsat pe Iona pe pământ.
Daniel 7:6; După aceea m-am uitat mai departe şi iată o alta ca un pardos, care avea pe spate patru
aripi ca o pasăre; fiara aceasta avea şi patru capete şi i s-a dat stăpânire.
Osea 3:4,5; 4. Căci copiii lui Israel vor rămâne multă vreme fără împărat, fără căpetenie, fără jertfă,
fără chip de idol, fără efod şi fără terafimi.
5. După aceea, copiii lui Israel se vor întoarce şi vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor şi pe împăratul lor
David; şi vor tresări la vederea Domnului şi a bunătăţii Lui, în vremurile de pe urmă."
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Amos 8:11; Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în ţară, nu foamete de pâine,
nici sete de apă, ci foame şi sete după auzirea cuvintelor Domnului.
Zaharia 9:1; Iată prorocia, cuvântul Domnului despre ţara Hadrac; şi va începe din Damasc. Căci
Domnul are ochiul îndreptat asupra oamenilor şi peste toate seminţiile lui Israel.

Miercuri, 1 ianuarie – Timpul împlinirii profeţiilor
3. Numeri 14:34; După cum în patruzeci de zile aţi iscodit ţara, tot aşa, patruzeci de ani veţi purta
pedeapsa fărădelegilor voastre; adică un an de fiecare zi: şi veţi şti atunci ce înseamnă să-Mi trag Eu
mâna de la voi.
Ezechiel 4:5,6; 5. Îţi voi socoti un număr de zile deopotrivă cu acela al anilor nelegiuirii lor, şi anume
trei sute nouăzeci de zile, în care să porţi nelegiuirea casei lui Israel.
6. După ce vei isprăvi aceste zile, culcă-te a doua oară pe coasta dreaptă şi poartă nelegiuirea casei lui
Iuda patruzeci de zile; îţi pun câte o zi pentru fiecare an.

Joi, 2 ianuarie – Cartea lui Daniel şi noi
4. Daniel 9:23; Când ai început tu să te rogi, a ieşit cuvântul, şi eu vin să ţi-l vestesc; căci tu eşti
preaiubit şi scump. Ia aminte, dar, la cuvântul acesta şi înţelege vedenia!
Daniel 10:11,12; 11. Apoi mi-a zis: "Daniele, om preaiubit şi scump, fii cu luare aminte la cuvintele
pe care ţi le voi spune acum şi stai în picioare în locul unde eşti; căci acum sunt trimis la tine!" După
ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând.
12. El mi-a zis: "Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi
când ţi-ai pus inima ca să înţelegi şi să te smereşti înaintea Dumnezeului tău, şi tocmai din pricina
cuvintelor tale vin eu acum!
Matei 10:29-31; 29. Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuşi, niciuna din ele nu cade pe pământ
fără voia Tatălui vostru.
30. Cât despre voi, până şi perii din cap, toţi vă sunt număraţi.
31. Deci să nu vă temeţi; voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii.
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