Rezumatul Studiului 3 - De la taină la descoperire
A Dumnezeu descoperă. Daniel 2:1-16
 De ce a fost Nebucadneţar atât de îngrijorat pentru că nu-şi mai amintea visul?
 De ce a ordonat executarea tuturor înţelepţilor cu atâta rezonanţă?
 De ce i-a acordat regele timp suplimentar lui Daniel?
B Dumnezeu răspunde. Daniel 2:17-23
 Ce fel de rugăciune au făcut Daniel şi prietenii săi după ce au fost condamnaţi la
moarte?
 Cum le-a răspuns Dumnezeu la rugăciune?
 Ce fel de rugăciune au făcut după ce au primit răspunsul lui Dumnezeu?
C Dumnezeu ştie. Daniel 2:24-36
 Cum L-a scos Daniel în evidenţă pe Dumnezeu?
 Ce ştia Dumnezeu despre Nebucadneţar?
— Dumnezeu îi ştie gândurile şi grijile. Dumnezeu ne cunoaşte chiar şi cele mai
intime gânduri (Psalmul 139:23).
 Care a fost visul regelui?
D Dumnezeu controlează istoria. Daniel 2:37-43
 Această profeţie este condiţională sau necondiţională?
 Cum s-a adeverit profeţia de-a lungul istoriei?
— Capul de aur – Babilon (605-539 î. Hr.): Aurul era din abundenţă (Isaia 14:4;
Ieremia 51:7).
— Pieptul şi braţele de argint – Medio-Persia (539-331 î. Hr.): Nu atât de opulent ca
Babilonul. Sistemul lor de taxe era bazat pe argint.
— Pântecele şi coapsele de aramă – Grecia (331-168 î. Hr.): „Oameni de bronz”
(Herodot cartea II, cap. 152).
— Fluierele picioarelor de fier – Roma (168 î. Hr. - 476 d. Hr.): Împărăţia de fier; un
imperiu puternic politic şi militar.
— Picioarele, parte de fier, parte de lut - Europa (476 d. Hr. – a 2-a Venire): Legată
prin alianţe omeneşti dar mereu divizată.
— Evoluţia metalelor reprezintă un simbol al degradării prezente în istoria umană.
E Dumnezeu domneşte. Daniel 2:44-49
 Cine este piatra? (Deuteronomul 32:4; Psalmii 18:31, 1 Petru 2:4,7; Efes. 2:20).
 Care eveniment este reprezentat de piatra care loveşte chipul?
 Ce este muntele care umple tot pământul?
— Muntele Sion (Apocalipsa 14:1), unde Ierusalim este localizat. Dumnezeu Îşi va
întemeia acolo împărăţia şi va locui acolo împreună cu cei mântuiţi (Apocalipsa
21:22).
 La a doua venire a lui Isus, Împărăţia lui Dumnezeu va distruge şi va înlocui toate
împărăţiile lumii. Împărăţia lui va dăinui în veci.
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