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STUDIUL 4
Din cuptor la palat

Pentru a incepe cu studiul din aceasta saptamana trebuie sa intoarcem la momentul in care
imparatul Nebucadnetar a incercat prin toate mijloacele sa atraga pe tinerii luati ca sclavi din
Ierusalim. El a incercat sa-i faca sa se inchine dumnezeilor pagani prin multe metode: le-a dat cea
mai buna mancare, cei mai buni profesori si o viata excelenta. De ce a facut toate acestea? Ca sa-i
faca sa se inchine dumnezeilor falsi. Dar, vazand ca aceste lucruri nu au funcionat, dusmanul a
inceput sa foloseasca amenintarile si persecutia. Nebucadnetar este doar o marioneta in istorie si in
spatele lui este o putere malefica care cauta cu disperare sa obtina puterea. In cartea Daniel gasim
doua relatari care nu sunt doar fapte istorice, ci sunt profetii care ne fac cunoscut cum va lucra
satana de-a lungul istoriei si cum va folosi persecutia si amenintarile ca sa-si atinga scopul care este
inchinarea si ascultarea din partea fiintelor omenesti. In aceasta saptamana vom studia prima
povestire.
In capitolul 2 al cartii Daniel, capitol pe care l-am studiat, s-a vorbit despre un vis ciudat pe
care l-a avut Nebucadnetar. In acest vis i se arata o imagine ca un chip din diferite metale prin care
Dumnezeu i-a aratat istoria lumii de la imparatia Babilonului si pana in zilele noastre. In
interpretarea visului profetul i-a spus imparatului ca el era acel cap de aur. Dar, dupa ce Daniel a
plecat, imparatul a ramas pe ganduri si a zis: de ce trebuie a fiu doar capul? De ce trebuie sa vina o
alta imparatie dupa imparatia mea? Imparatul nu a acceptat faptul ca Dumnezeu este Cel care face
istoria si a vrut sa ia in mainile lui soarta lumii. El a gandit: daca pot fi tot trupul, de ce sa fiu doar
capul? Atunci vine ceea ce sta scris in Daniel 3:1 Imparatul Nebucadnetar a facut un chip de aur, inalt de
saizeci de coti si lat de sase coti. L-a ridicat in valea Dura, in tinutul Babilonului. Era mult aur, aproximativ 35 de
metrii inaltime pe 3 metrii latime. In visul lui, Nebucadnetar era reprezentat doar de cap dar el a
trimis sa se faca o intreaga statuie de aur. Aici se vede din nou lupta pentru suveranitate, cel creat nu
se multumeste cu statutul sau si vrea sa fie creator. De ce sa fiu doar o parte a istoriei cand pot sa fiu
toata istoria? Nu ma intereseaza ce zice Dumnezeu, vreau sa am totul in manile mele. Totusi,
ambitia imparatului nu se opreste aici si vrea doua lucruri care se cuvin doar lui Dumnezeu:
inchinare si ascultare. Daniel 3:4,5 spune: Iar un crainic a strigat cu glas tare: "Iata ce vi se porunceste, popoare,
neamuri, oameni de toate limbile! In clipa cand veti auzi sunetul trambitei, cavalului, chitarei, lautei, psaltirei, cimpoiului
si a tot felul de instrumente de muzica, sa va aruncati cu fata la pamant si sa va inchinati chipului de aur pe care l-a
inaltat imparatul Nebucadnetar.
Ce au facut tinerii evrei in fata acestui ordin? Ei stiau ce spune Legea lui Dumnezeu: „ sa nu
ai alti Dumnezei afara de Mine”. Aici apare un alt aspect al marii lupte: oameni care nu au teama de
Dumnezeu, oameni rebeli, acuza si persecuteaza pe aceia care se decid sa asculte de Legea lui
Dumnezeu. Aceste persoane au mers la Imparat si i-au spus urmatoarele: Dar sunt niste iudei, carora leai dat in grija treburile tinutului Babilonului, si anume Sadrac, Mesac si Abed-Nego, oameni care nu tin seama deloc de
tine, imparate. Ei nu slujesc dumnezeilor tai si nu se inchina chipului de aur pe care l-ai inaltat tu!" (Daniel 3:12)
Imparatul s-a suparat si a trimis sa cheme pe cei trei tineri si i-a intrebat de ce nu se inchinau
dumnezeilor lui. Apoi le-a dat tinerilor sansa sa reconsidere atitudinea lor dar, pentru cei trei tineri
inchinarea la Dumnezeu nu era un lucru cu care ei puteau sa negocieze, chiar daca rezultatul ar fi
fost pedeapsa cu moartea.

Partea a doua. Intr-o zi, dupa cum spune Apocalipsa 13, oamenii vor trebui sa aleaga intre a
se inchina lui Dumnezeu sau a se inchina unei puteri omenesti care se crede divina si rezultatul va fi
pedeapsa cu moartea. In aceasta istorie se percepe un alt detaliu: statul are rol de persecutor.
Argumentul pentru incercarea de a omori pe acesti trei tineri era ca ei erau o amenintare pentru
ordinea publica deoarece nu ascultau de legile statului. Aceasta istorie este la randul ei o profetie
pentru ca vom vedea cum la sfarsitul istoriei acestui pamant aceleasi evenimente se vor repeta:
oameni care nu au frica de Dumnezeu vor ameninta si vor persecuta pe aceia care vor sa respecte
cele zece porunci, inclusiv sabatul ca zi de odihna. Argumentul pentru persecutie va fi ca ei sunt
amenintari pentru stabilirea ordinii publice. Cand traim timpuri de pace unde se respecta drepturile
omului este dificil sa ne imaginam ca omul care vrea sa respecte Legea lui Dumnezeu va fi
persecutat, dar profetia asa spune. Exista doua lucruri la care trebuie sa ne gandim. Daniel 3:7
spune: De aceea, in clipa cand au auzit toate popoarele sunetul trambitei, cavalului, chitarei, lautei, psaltirei si a tot
felul de instrumente de muzica, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile s-au aruncat cu fata la pamant si sau inchinat chipului de aur pe care-l inaltase imparatul Nebucadnetar. In Apocalipsa 13:15-17 se spune: I s-a
dat putere sa dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei sa vorbeasca si sa faca sa fie omorati toti cei ce nu se vor inchina
icoanei fiarei. Si a facut ca toti, mici si mari, bogati si saraci, slobozi si robi, sa primeasca un semn pe mana dreapta sau
pe frunte, si nimeni sa nu poata cumpara sau vinde fara sa aiba semnul acesta, adica numele fiarei sau numarul
numelui ei.
Nu este o coincidenta si de aceea spun ca istoria lui Daniel este o istorie profetica. In profetia
din Apocalipsa 13 se spune ca oamenii vor fi obligati sa se inchine unei imagini si vai de acei care
nu asculta. Pe vremea lui Daniel cei trei au fost aruncati intr-un cuptor cu foc dar la sfarsitul
timpului nu vor putea sa cumpere sau sa vanda si vor inchisi si persecutati. Rezultatul insistentei
celor trei tineri in a asculta de Dumnezeu a fost pedeapsa cu moartea, ei au fost aruncati intr-un
cuptor cu foc care fusese incalzit de sapte ori mai mult ca de obicei, dar ai au mers fara teama. De
ce? Stiind ca vor fi aruncati in cuptor ei au raspuns ceea ce gasim in Daniel 3:17,18 Iata, Dumnezeul
nostru caruia Ii slujim poate sa ne scoata din cuptorul aprins, si ne va scoate din mana ta, imparate. Si chiar de nu ne va
scoate, sa stii, imparate, ca nu vom sluji dumnezeilor tai si nici nu ne vom inchina chipului de aur pe care l-ai inaltat!"
Ce lucru minunat este increderea ca Dumnezeu va fi de partea noastra si ne va scapa. Si daca
nu ne scapa, care este problema? Noi nu te vom asculta pentru ca stim ca Dumnezeu este suveran.
Problema este ca noi azi nu suntem inca persecutati dar suntem atrasi pentru a ne inchina
dumnezeilor omenesti, suntem atrasi sa ne inchinam la propiile noastre persoane. De aceea
Dumnezeu va ridica un popor in zilele din urma. Apocalipsa 14:6 spune: Si am vazut un alt inger, care
zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie vesnica, pentru ca s-o vesteasca locuitorilor pamantului, oricarui neam,
oricarei semintii, oricarei limbi si oricarui norod. Poate ca nu ingenunchezi in fata zeilor dar adori anumite
lucruri care sunt considerate idoli precum tehnologia. Nu mai putem sa traim fara telefon, fara Ipad.
Cui slujesti? Suntem la biserica, Cuvantul lui Dumnezeu este predicat si unii cu Ipad-ul navigheaza
pe internet. Tu astepti persecutia la sfarsitul timpului cand esti deja atras sa adori dumnezei straini.
Trebuie sa ne gandim in mod serios la acest lucru. Exista oameni care sub pretextul ca vor sa duca
Evanghelia mai departe sunt cu telefonul in mana inregistrand si dupa aceea pun inregistrarea pe
Facebook. Eu nici nu inteleg bine ce spune pastorul pentru ca sunt mult mai ocupati cu
inregistrarea. Fara sa ne dam seama devenim victime ale unui dusman care ne face sa ne inchinam
la orice mai putin lui Dumnezeu.
Ce s-a intamplat in cuptorul cu foc? Flacarile nu au putut sa arda pe copiii lui Dumnezeu iar
in foc s-au vazut patru tineri, nu trei si Nebucadnetar a zis: „ Ei bine, eu vad patru oameni umbland
slobozi in mijlocul focului; si chipul celui de al patrulea seamana cu al unui fiu de dumnezei!” Iti
imaginezi cine era acest al patrulea om? Era Domnul Isus. Acest lucru iti da siguranta ca indiferent
ce foc al vietii tale se pare ca vrea sa te inghita, Isus va veni in momentul cel mai propice pentru a te
salva.
Ajungem la sfarsitul acestui studiu si trebuie sa raspundem la o intrebare: de ce tinerii evrei
au iesit victoriosi din aceasta incercare? De ce nu s-au inchinat chipului de aur? In primul rand
pentru ca ei cunosteau Cuvantul lui Dumnezeu si nu au putut fi inselati, ei stiau ca trebuie sa asculti
doar de Dumnezeu. Eu te intreb: esti tu sigur ca cunosti Cuvantul lui Dumnezeu? Naturii noastre
pacatoase nu-i place sa studieze Cuvantul lui Dumnezeu. Te trezesti, iesi in graba pe usa, faci orice

si nu deschizi biblia sa citesti si sa meditezi la un text. Ce se intampla atunci? Cand vin incercarile
tu esti ca un om anemic, nu poti sa rezisti si devii victima a orcarei incercari a dusmanului. Este
interesant ca multi oameni se pregatesc sa reziste in ziua persecutiei dar sunt atrasi azi si nu au
putere. De ce? Pentru ca ei nu cunosc Cuvantul lui Dumnezeu. Trebuie sa ne alimentam in fiecare zi
din acest cuvant chiar daca nu avem chef. Nu se studiaza pentru ca ai chef, nu mananci doar pentru
ca iti este foame. Trebuie sa mananci pentru a avea o sanatate buna si la fel in viata spirituala.
Trebuie sa te alimentezi din Cuvantul lui Dumnezeu chiar daca nu ai chef. Tinerii evrei au putut sa
reziste incercarilor deoarece cunosteau acest Cuvant. In al doilea rand cei trei tineri cunosteau
promisiunea divina din Isaia 43:2 care spune: Daca vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; si raurile nu te vor
ineca; daca vei merge prin foc, nu te va arde, si flacara nu te va aprinde. Aceasta promisiune este valabila
pentru tine si pentru mine astazi si poti avea incredere in ea. Dumnezeu nu te va lasa niciodata.
Poate ca treci acum printr-un moment dificil si nu sti ce decizie sa iei. Ingenuncheaza si cere
intelpciune de la Dumnezeu, deschide Cuvantul lui Dumnezeu si cauta raspunsuri acolo. Esti in fata
unui nou an, iti este frica, poate trebuie sa mergi intr-o tara indepartata, poate copii tai trebuie sa
plece de acasa, poate te casatoresti, poate in acest an vei trece printr-o operatie delicata, nu stiu. Dar
atata stiu ca atunci cand vei trece prin ape, nu te vei ineca pentru ca Eu voi fi cu tine, zice
Dumnezeu. In oricare intamplare Dumnezeu este cu noi. Atunci de ce lucrurile nu ies asa cum vreau
eu? Nu de fiecare data lucrurile vor iesi asa cum vrei. Lucrurile vor iesi asa cum stie Dumnezeu ca
este mai bine pentru tine chiar daca de multe ori nu intelegi si in momentele de durere suferi si
plangi. Crede in Dumnezeu! Spune-I ca nu intelegi de ce se intampla aceste lucruri dar stii ca El te
va ridica. Cand studiem profetiile trebuie sa cautam sa gasim pe Isus, sa cautam sa mergem cu El.
In spatele profetiei este Isus care iti promite ca va fi prietenul tau fidel, Mantuitorul tau, Cel care sta
intotdeauna langa tine. Profetia ne mai invata si ca diavolul azi vrea sa ne atraga dar in cele din
urma va persecuta si cand vor veni acele zile, sa nu-ti fie frica! Dumnezeul care are girja de tine
acum va avea grija de tine si atunci si timpul de incercare va fi scurtat din iubire pentru copiii Sai.
Atunci va veni sfarsitul si Hristos va veni sa ne ia acasa.
Dumnezeu sa te binecuvinteze!
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