Rezumatul Studiului 2 - Din Ierusalim la Babilon
A Dumnezeu e în control. Daniel 1:1-2, 21
 Ar putea fi spus că adevăratul Dumnezeu a fost învins şi exilat şi nu Şi-a putut apăra propriul popor.
Cu toate acestea, expresia „Domnul a dat…” schimbă totul.
 Dumnezeu
 în controlul istoriei. El a limitat pedeapsa la 70 de ani. El l-a folosit pe Cir pentru a-Şi elibera poporul
(Ezra 1:1).
 Noi putem fi siguri că Dumnezeu este în controlul istoriei mereu. El îşi va proteja poporul până la
sfârşit, până la a doua Sa venire.
B Instrucţia:
 Păgânizarea. Daniel 1:3-7
— Nebucadneţar a voit să-i convertească pe prinţii evrei în babilonieni loiali. A încercat să le
schimbe mentalitatea şi modul de închinare.
(1) Le-a schimbat reşedinţa din umilul Ierusalim în somptuosul Babilon.
(2) Le-a schimbat numele ca să le asemene identităţile cu zeii babilonieni.
(3) Le-a schimbat educaţia ca să-I înveţe despre cultura şi religia babiloniană.
(4) Le-a schimbat dieta pentru a-I determina să slujească zeilor babilonieni.
— Dacă ei acceptau toate aceste schimbări, ar fi devenit slujitori publici regali. Îşi vor fi schimbat ei
principiile pentru un stil de viaţă uşor şi confortabil?
 Dieta. Daniel 1:8-16
— Daniel nu a fost dornic să cedeze lucrurilor ce mergeau împotriva credinţei lui.
(1) Dieta regelui includea cărnuri care erau interzise de Dumnezeu (Leviticul 11).
(2) Acele bucate erau sacrificate zeilor babilonieni. Mâncatul lor făcea parte din închinarea
înaintea lor (Fapte 15:28-29).
— Daniel a sugerat o dietă care să evite ambele aspecte.
— Mai presus de toate, s-a încrezut în Dumnezeu. S-a încrezut în Dumnezeu că El va lucra într-un
mod miraculos într-o perioadă scurtă de timp (zece zile).
C Rezultatele:
 Perfect. Daniel 1:4, 17
— Aşpenaz a ales tineri „fără vreun cusur trupesc” (Daniel 1:4). Acesta era sacrificiul simbolic al lui
Nebucadneţar adus zeului său Marduk.
— Toţi tinerii erau fără defecte fizice sau mentale, cu toate acestea doar patru s-au dovedit fără
defecte spirituale.
— Dumnezeu le-a răsplătit credincioşia dăruindu-le sănătate fizică şi înţelepciune care să-i
eclipseze pe ceilalţi tineri evrei (v. 15,17).
 Superior. Daniel 1:18-20
— Ei au fost nevoiţi să înveţe lucruri care mergeau împotriva credinţei lor. Astăzi şi noi trebuie să
învăţăm lucruri greşite care sunt predate ca fiind adevăruri.
— Mulţumită deciziilor luate pentru a-şi apăra credinţa, Dumnezeu i-a putut binecuvânta cu
intelect superior. Ei au trecut toate examenele cu onoruri!
— Putem trage următoarele învăţături din experienţa lor:
(1) Dumnezeu este în controlul istoriei.
(2) Dumnezeu ne dă înţelepciune pentru a învinge în mediile ostile.
(3) Dumnezeu răsplăteşte pe cei ce se decid să I se supună indiferent de circumstanţe.
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