Studiul 7 – Din groapa leilor în prezenţa îngerilor

- texte Studiul 7

Din groapa leilor în prezenţa îngerilor
Textul de memorat: „Atunci, căpeteniile şi dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel, ca să-l
pârască în ce privea treburile împărăţiei. Dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de
mustrare, pentru că el era credincios şi nu se găsea nici o greşeală la el şi niciun lucru rău.” (Daniel
6:4)

Duminică, 9 februarie – Suflete invidioase
1. Daniel 6:1-5; 1. Darius a găsit cu cale să pună peste împărăţie o sută douăzeci de dregători, care
trebuiau să fie răspândiţi în toată împărăţia;
2. a pus în fruntea lor trei căpetenii, în numărul cărora era şi Daniel. Dregătorii aceştia aveau să le dea
socoteală, ca împăratul să nu sufere nicio pagubă.
3. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii şi pe dregători, pentru că în el era un duh înalt; şi
împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăţia.
4. Atunci căpeteniile şi dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel, ca să-l pârască în ce privea
treburile împărăţiei. Dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el
era credincios şi nu se găsea nicio greşeală la el şi niciun lucru rău.
5. Atunci oamenii aceştia au zis: "Nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel,
afară numai dacă am găsi vreunul în Legea Dumnezeului lui!"
Geneza 37:11; Fraţii săi au început să-l pizmuiască; dar tatăl său a ţinut minte lucrurile acestea.
1 Samuel 18:6-9; 6. Pe când veneau ei, la întoarcerea lui David de la omorârea filisteanului, femeile
au ieşit din toate cetăţile lui Israel înaintea împăratului Saul, cântând şi jucând, în sunetul timpanelor
şi lăutelor şi scoţând strigăte de bucurie.
7. Femeile care cântau îşi răspundeau unele altora şi ziceau: "Saul a bătut miile lui, iar David zecile
lui de mii."
8. Saul s-a mâniat foarte tare şi nu i-a plăcut vorba aceasta. El a zis: "Lui David îi dau zece mii şi miemi dau mii! Nu-i mai lipseşte decât împărăţia."
9. Şi din ziua aceea, Saul a privit cu ochi răi pe David.

Luni, 10 februarie – Complotul împotriva lui Daniel
2. Daniel 6:6-9; 6. Apoi aceste căpetenii şi dregătorii aceştia s-au dus cu mare zarvă la împărat şi i-au
vorbit aşa: "Să trăieşti veşnic, împărate Darius!
7. Toate căpeteniile împărăţiei, îngrijitorii, dregătorii, sfetnicii şi cârmuitorii sunt de părere să se dea o
poruncă împărătească, însoţită de o aspră oprire, care să spună că oricine va înălţa, în timp de treizeci
de zile, rugăciuni către vreun dumnezeu sau către vreun om, afară de tine, împărate, va fi aruncat în
groapa cu lei.
8. Acum, împărate, întăreşte oprirea şi iscăleşte porunca aceasta, pentru ca să nu se poată schimba,
după legea mezilor şi perşilor, care, odată dată, rămâne neschimbată."
9. În urma celor de mai sus, împăratul Darius a scris porunca şi oprirea.

Marţi, 11 februarie – Rugăciunea lui Daniel
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3. Matei 6:6; Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este în
ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.
4. Daniel 6:10; Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus
erau deschise înspre Ierusalim, şi de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga şi lăuda pe Dumnezeul lui,
cum făcea şi mai înainte.
Faptele 5:27-32; 27. După ce i-au adus, i-au pus înaintea soborului. Şi marele preot i-a întrebat astfel:
28. "Nu v-am poruncit noi cu tot dinadinsul să nu învăţaţi pe norod în Numele acesta? Şi voi iată că aţi
umplut Ierusalimul cu învăţătura voastră şi căutaţi să aruncaţi asupra noastră sângele acelui Om."
29. Petru şi apostolii ceilalţi, drept răspuns, i-au zis: "Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât
de oameni!
30. Dumnezeul părinţilor noştri a înviat pe Isus pe care voi L-aţi omorât, atârnându-L pe lemn.
31. Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui şi L-a făcut Domn şi Mântuitor, ca să dea lui
Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor.
32. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă
de El."

Miercuri, 12 februarie – În groapa leilor
5. Daniel 6:11-23; 11. Atunci oamenii aceştia au dat năvală în casă şi au găsit pe Daniel rugându-se şi
chemând pe Dumnezeul lui.
12. Apoi s-au înfăţişat înaintea împăratului şi i-au zis cu privire la oprirea împărătească: "N-ai scris tu
o oprire care spune că oricine va înălţa, timp de treizeci de zile, rugăciuni vreunui dumnezeu sau
vreunui om, afară de tine, împărate, să fie aruncat în groapa cu lei?" Împăratul a răspuns: "Lucrul
acesta este adevărat, după legea mezilor şi perşilor, care nu se poate schimba!"
13. Ei au luat din nou cuvântul şi au zis împăratului: "Daniel, unul din prinşii de război ai lui Iuda, nu
ţine deloc seama de tine, împărate, nici de oprirea pe care ai scris-o, şi îşi face rugăciunea de trei ori
pe zi!"
14. Împăratul s-a mâhnit foarte mult când a auzit lucrul acesta; s-a gândit cum ar putea să scape pe
Daniel, şi până la asfinţitul soarelui s-a trudit să-l scape.
15. Dar oamenii aceia au stăruit de împărat şi i-au zis: "Să ştii, împărate, că, după legea mezilor şi
perşilor, orice oprire sau orice poruncă întărită de împărat nu se poate schimba!"
16. Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel şi să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul a luat
cuvântul şi a zis lui Daniel: "Dumnezeul tău căruia necurmat Îi slujeşti să te scape!"
17. Au adus o piatră şi au pus-o la gura gropii. Împăratul a pecetluit-o cu inelul lui şi cu inelul mai
marilor lui, ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel.
18. Împăratul s-a întors apoi în palatul său, a petrecut noaptea fără să mănânce, nu i s-a adus nicio
ţiitoare şi n-a putut să doarmă.
19. În revărsatul zorilor însă împăratul s-a sculat şi s-a dus în grabă la groapa cu lei.
20. Şi apropiindu-se de groapă, a chemat pe Daniel cu un glas plângător. Împăratul a luat cuvântul şi a
zis lui Daniel: "Daniele, robul Dumnezeului celui Viu, a putut Dumnezeul tău căruia Îi slujeşti
necurmat să te scape de lei?"
21. Şi Daniel a zis împăratului: "Veşnic să trăieşti, împărate!
22. Dumnezeul meu a trimis pe îngerul Său şi a închis gura leilor, care nu mi-au făcut niciun rău,
pentru că am fost găsit nevinovat înaintea Lui. Şi nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău!"
23. Atunci împăratul s-a bucurat foarte mult şi a poruncit să scoată pe Daniel din groapă. Daniel a fost
scos din groapă şi nu s-a găsit nicio rană pe el, pentru că avusese încredere în Dumnezeul său.
Marcu 6:14-29; 14. Împăratul Irod a auzit vorbindu-se despre Isus, al cărui Nume ajunsese vestit; şi a
zis: "Ioan Botezătorul a înviat din morţi, şi de aceea lucrează aceste puteri prin El."
15. Alţii ziceau: "Este Ilie." Iar alţii ziceau: "Este un proroc ca unul din proroci."
16. Dar Irod, când a auzit lucrul acesta, zicea: "Ioan acela, căruia i-am tăiat capul, a înviat din morţi."
17. Căci Irod însuşi trimisese să prindă pe Ioan şi-l legase în temniţă, din pricina Irodiadei, nevasta
fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă.
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18. Şi Ioan zicea lui Irod: "Nu-ţi este îngăduit să ţii pe nevasta fratelui tău!"
19. Irodiada avea necaz pe Ioan şi voia să-l omoare. Dar nu putea,
20. căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl ştia om neprihănit şi sfânt; îl ocrotea şi, când îl auzea, de multe
ori stătea în cumpănă, neştiind ce să facă; şi-l asculta cu plăcere.
21. Totuşi a venit o zi cu bun prilej, când Irod îşi prăznuia ziua naşterii şi a dat un ospăţ boierilor săi,
mai marilor oştii şi fruntaşilor Galileii.
22. Fata Irodiadei a intrat la ospăţ, a jucat şi a plăcut lui Irod şi oaspeţilor lui. Împăratul a zis fetei:
"Cere-mi orice vrei, şi-ţi voi da."
23. Apoi a adăugat cu jurământ: "Orice-mi vei cere, îţi voi da, fie şi jumătate din împărăţia mea."
24. Fata a ieşit afară şi a zis mamei sale: "Ce să cer?" Şi mama sa i-a răspuns: "Capul lui Ioan
Botezătorul."
25. Ea s-a grăbit să vină îndată la împărat şi i-a făcut următoarea cerere: "Vreau să-mi dai îndată, întro farfurie, capul lui Ioan Botezătorul."
26. Împăratul s-a întristat foarte mult; dar, din pricina jurămintelor sale şi din pricina oaspeţilor, n-a
vrut să zică nu.
27. A trimis îndată un ostaş de pază, cu porunca de a aduce capul lui Ioan Botezătorul. Ostaşul de pază
s-a dus şi a tăiat capul lui Ioan în temniţă,
28. l-a adus pe o farfurie, l-a dat fetei, şi fata l-a dat mamei sale.
29. Ucenicii lui Ioan, când au auzit acest lucru, au venit de i-au ridicat trupul şi l-au pus într-un
mormânt.

Joi, 13 februarie – Dumnezeu este glorificat
6. Daniel 6:24-28; 24. Împăratul a poruncit să aducă pe oamenii aceia care pârâseră pe Daniel. Şi au fost
aruncaţi în groapa cu lei, ei, copiii lor şi nevestele lor; şi, până să ajungă în fundul gropii, leii i-au şi
apucat şi le-au fărâmiţat oasele.
25. După aceea, împăratul Darius a scris o scrisoare către toate popoarele, către toate neamurile, către
oamenii de toate limbile, care locuiau în toată împărăţia: "Pacea să vă fie dată din belşug!
26. Poruncesc ca, în toată întinderea împărăţiei mele, oamenii să se teamă şi să se înfricoşeze de
Dumnezeul lui Daniel. Căci El este Dumnezeul cel Viu şi El dăinuie veşnic; Împărăţia Lui nu se va
nimici niciodată, şi stăpânirea Lui nu va avea sfârşit.
27. El izbăveşte şi mântuieşte, El face semne şi minuni în ceruri şi pe pământ. El a izbăvit pe Daniel
din ghearele leilor!"
28. Daniel a dus-o bine sub domnia lui Darius şi sub domnia lui Cirus, persanul.
7. Daniel 6:24; . Împăratul a poruncit să aducă pe oamenii aceia care pârâseră pe Daniel. Şi au fost
aruncaţi în groapa cu lei, ei, copiii lor şi nevestele lor; şi, până să ajungă în fundul gropii, leii i-au şi
apucat şi le-au fărâmiţat oasele.
1 Corinteni 4:5; De aceea să nu judecaţi nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la
lumină lucrurile ascunse în întuneric şi va descoperi gândurile inimilor. Atunci, fiecare îşi va căpăta
lauda de la Dumnezeu.
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