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STUDIUL 10
Marturisire si mangaiere
Primul lucru pe care trebuie sa-l spunem astazi este ca Daniel era un om al rugaciunii.
Niciun om invingator nu poate sa nu fie un om al rugaciunii. Adu-ti aminte ca atunci cand
Nebucadnetar a avut un vis pe care nimeni nu putea sa-l talcuiasca, Daniel s-a rugat impreuna cu
prietenii sai. Dupa un timp, inainte de a fi aruncat in groapa cu lei, el se ruga asa cum era obiceiul
lui. In capitolul 9 cand Daniel nu reuseste sa inteleaga mesajul ingerului, Daniel se roaga din nou ca
sa poata intelege mesajul. Daniel era ingrijorat. Stia ca Dumnezeu avea ceva important sa-i spuna
dar el nu intelegea. Voi citi Daniel 9:1-3:
„În anul dintâi al lui Darius, fiul lui Ahaşveroş, din neamul mezilor, care ajunsese împărat
peste împărăţia haldeilor, în anul dintâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărţi că trebuiau
să treacă şaptezeci de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care
vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Şi mi-am întors faţa spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut
cu rugăciune şi cereri, postind în sac şi cenuşă.”
Trebuie sa stim ca Daniel a facut aceasta rugaciune in anul 539 IdH, anul in care Darius a
venit la putere si trecusera aproape 70 de ani din ziua in care Nebucadnetar invadase Ierusalimul si
cucerise cetatea, distrugand Templul si luand vasele sfinte. Dupa profetia din Ieremia, poporul lui
Dumnezeu avea sa se intoarca curand in Ierusalim. Ieremia profetizase ca in 70 de ani poporul avea
sa se intoarca. Cum el avea incredere in Cuvantul lui Dumnezeu stia ca ceva foarte important
trebuia sa se intample cu poporul iudeu. Daniel nu doar se ruga dar si studia biblia. Rgaciune fara
studiu si marturie personala nu are mare valoare. Serva Domnului numeste rugaciunea si studiul
devotiune goala. Tu trebuie sa incluzi in viata ta pesonala marturia, rugaciunea constanta si studiul
bibliei. Daniel dorea sa transmita mesajul care venea de la Dumnezeu si nu intelegea. De aceea el se
ruga si studia. Studiind pe profetul Ieremia el si-a dat seama cum poporul lui Iuda fusese un popor
rebel si se departase de legamantul facut cu Dumnezeu si acum suferea consecintele. Acest exil in
Babilon era trista consecinta a neascultarii lui. De multe ori Dumnezeu permite ca neascultarea
noastra sa ne duca pe drumuri de durere, nu spun ca El ne trimite durerea ci ca o permite ca sa
intelegem ca suntem pierduti fara El si trebuie sa ne intoarcem la Isus. De aceea Daniel se roaga si
rugaciunea lui este o rugaciune de marturisire a pacatelor, ca Dumnezeu sa ierte pe poporul lui si sa
indeplineasca pormisiunea de a-i aduce acasa. Daniel asuma pacatul intregii natiuni, se pune alaturi
de oamenii rebeli si cere mila de la Dumnezeu. Cand dintr-un anume motiv viata te-a dus departe de
Dumnezeu nu iti ramane decat sa ceri mila. Nu incerca sa explici sau sa justifici ce ai facut, nu
incerca sa dai vina pe nimeni, recunoaste-ti pacatul deoarece Dumnezeu este gata intotdeauna sa
ierte.
Partea a doua. Aici vom analiza rugaciunea lui Daniel. In primul rand el nu cere nici un fel
de explicatie pentru tot ceea ce s-a intamplat poporului iudeu. El stie foarte bine motivele. De multe
ori cand vine necazul in viata noastra Il intrebam pe Dumnezeu: Doamne, de ce? Poporul Israel
suferea dar el nu intreaba nimic pentru ca stia. In loc sa ceara explicatii el relateaza motivele. Daniel
9:10 spune:
“N-am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru, ca să urmăm legile Lui pe care ni le
pusese înainte prin robii Săi prorocii.”
Noi nu am mers pe drumul pe care ni l-a aratat Dumnezeu, am ales drumul nostru si acum
suferim ca o consecinta a neascultarii. Poruncile nu ne-au fost date ca sa ne ia libertatea ci ca sa ne
ajute sa ne orientam. Drumul lui Dumnezeu este cel mai bun, drumul pe care il alegem noi ne duce
intotdeauna la durere. De ce nu ascultam de Dumnezeu? Doar pentru ca drumul lui Dumnezeu nu
este in concordanta cu ceea ce dorim noi si aici este problema. Asa terminam prin a ne distruge si
prin a distruge pe cei pe care ii iubim. Ultima data cand Daniel a trebuit sa inteleaga ceva a fost la

sfarsitul capitolului 8 cand a primit profetia cu cele 2300 de seri si dimineti. In aceasta rugaciune el
face un apel la harul lui Dumnezeu. In anumit sens vedem o puternica reflectare a Evangheliei.
Oameni pacatosi, fara nici un merit care implora harul lui Dumnezeu, un har pe care nu-l merita. Ce
har minunat! Nu este acesta un exemplu al situatiei noastre? Noi suntem pacatosi. Meritam noi ca
Isus sa moara pe cruce pentru noi? Nu. Dar Isus ne iubeste. Eu spun ca tu esti pretios pentru
Dumnezeu. Daca in acest moment esti ranit de pacat, daca suferi, esti minunat. Viata te poate face
sa te simti urat, viata te poate maltrata, viata poate sa-ti spuna ca nu valorezi nimic dar pentru
Dumnezeu esti pretios. In rugaciune Daniel prezinta motivele pentru care Dumnezeu trebuie sa
raspunda si harul nu este singurul motiv, mila Lui nu este singurul motiv deoarece poporul nu
merita nimic. Chiar Numele lui Dumnezeu este in joc. Rugaciune nu este motivata de binele lui
Daniel sau al poporului ci de Numele lui Dumnezeu. Este in joc demnitatea lui Dumnezeu. Daniel
9:17-19 spune:
„ Ascultă, dar, acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea şi cererile robului Tău şi, pentru
dragostea Domnului, fă să strălucească faţa Ta peste Sfântul Tău Locaş pustiit! Pleacă urechea,
Dumnezeule, şi ascultă! Deschide ochii şi priveşte la dărâmăturile noastre şi la cetatea peste care
este chemat Numele Tău! Căci nu pentru neprihănirea noastră Îţi aducem noi cererile noastre, ci
pentru îndurările Tale cele mari. Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucrează
şi nu zăbovi, din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu! Căci Numele Tău este chemat peste cetatea
Ta şi peste poporul Tău!”
Este interesant ca poporul desi nu se roaga impreuna cu el este inclus in rugaciune deoarece
poporul rebel nu simte nevoia sa se intoarca la Dummezeu. El se roaga singur dar se roaga pentru
intregul popor. Daniel spune lui Dumnezeu sa le asculte rugaciunea ca dusmanii sa nu spuna: unde
este Dumnezeul lui Israel? El se roaga nu doar pentru poporul care dorea sa se intoarca acasa, ci si
pentru Numele lui Dumnezeu ca lumea sa stie ca ei aveau un Dumnezeu. Cand tu pacatuiesti si nu
poti iesi din pacat dusmanii te privesc si intreaba: unde este Dumnezeul Cel Atotputernic al acestui
om? Cand faci un accident si in loc sa recunosti puterea lui Dumnezeu te infurii, oamenii spun: uitate cum reactioneaza acest om crestin! Actiunile noastre, infrangerile noastre sunt o marturie rea in
defavoarea lui Dumnezeu. Daca tu ai un Dumnezeu Atotputernic si ai invatat sa ai incredere in El
vei sti ca El nu cunoaste infrangerea.
Aici trebuie sa vorbim putin despre valoarea rugaciunii de mijlocire. Daniel mijloceste
pentru poporul sau. In biblie sunt multe rugaciuni de mijlocire. Spre exemplu Iov care era intr-o
situatie grava, cand a inceput sa se roage pentru prietenii lui, biblia spune ca atunci Dumnezeu i-a
dat innapoi dublu fata de ceea ce a avut. Intrebarea este: de ce trebuie sa ne rugam pentru altii?
Deoarece asta ne face bine noua insine. De multe ori rugaciunile noastre sunt egoiste dar exista
persoane care sufera mai mult ca noi, chiar daca noi nu credem. Inceteaza sa te rogi pentru tine,
incepe sa te rogi pentru ceilalati si vei vedea minunile care se vor intampla in viata ta. De ce trebuie
sa ne rugam pentru cei ce nu vor sa se roage? Poporul nu vroia sa se roage. De ce se roaga Daniel
pentru popor? Atunci cand un om nu vrea sa se roage si Dumnezeu treimite Duhul Sau sa lucreze la
inima lui, diavolul poate sa spuna: de ce Doamne? Unde este libertatea pe care i-ai dat-o acestui
om? El nu vrea sa stie de Tine, el si-a inchis inima. De ce Duhul Tau il deranjeaza? Cand tu te rogi
pentru un om necredincios si Duhul Sfant lucreaza la inima lui, Dumnezeu iti raspunde tie si nu lui.
Este un argument pe care Dumnezeu il poate folosi ca sa continue sa lucreze in inima unui om care
nu vrea sa stie nimic de Dumnezeu. Daca fiul tau a plecat din biserica si nu mai vrea sa stie nimic
de Dumnezeu, nu spune ca ai obosit sa te rogi, roaga-te in continuare. Daca sotul tau, sotia ta sau
parintii tai nu vor sa stie de Dumnezeu, continua sa te rogi pentru ei chiar daca ei nu vor.
Partea a patra. Aici vom vorbi despre lucrarea lui Mesia. Rugaciunea de mijlocire a lui
Daniel prezinta doua preocupari: pacatul poporului si pustiirea Ierusalimului. De aceea raspunsul lui
Dumnezeu este in legatura cu aceste doua cereri: Mesia va veni si prin lucrarea Lui poporul va fi
iertat de pacatele sale si Sanctuarul va fi curatit. Totusi raspunsul ingerului este o profetie care avea
sa se implineasca multi ani mai tarziu. Ingerul a aparut ca sa-i explice profetia lui Daniel. Daniel
9:20-24 spune:
„Pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede, în zbor iute, omul Gabriel pe

care-l văzusem mai înainte într-o vedenie şi m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. El ma învăţat, a stat de vorbă cu mine şi mi-a zis: „Daniele, am venit acum să-ţi luminez mintea. 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! Şaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra
poporului tău şi asupra cetăţii tale celei sfinte, până la încetarea fărădelegilor, până la ispăşirea
păcatelor, până la ispăşirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veşnice, până la pecetluirea
vedeniei şi prorociei şi până la ungerea Sfântului sfinţilor.”
Este interesant ca ingrul a venit la Daniel la ora jertfei cand el uita de lume si prin Duhul
Sfant vorbea cu Dumnezeu. Cand vrei un raspuns de la Dumnezeu va trebui sa te duci intr-un loc
unde sa poti fi singur cu Dumnezeu si acolo ingerul lui Dumnezeu va veni si-ti va raspunde. Daca tu
esti intr-un moment greu in viata ta, cere-i lui Dumnezeu calauzire si El iti va lumina mintea. Aici
gasim un lucru minunat cand ingerul ii spune ca atunci cand a inceput sa se roage, el a fost trimis
sa-i dea raspuns. Dumnezeu nu asteapta ca tu sa termini sa te rogi ci de la inceput ne trimite
raspuns. Noi suntem preaiubiti si scumpi dar trebuie sa pastram inima nostra intotdeauna deschisa la
invataturile divine.
Ce lucrare avea sa se faca in acea perioada de 70 de saptamani? Trebuiau sa se termine
faradelegile. Cum poate un om sa faca sa inceteze faradelegile ? Nu se poate. Ce avea sa se mai
faca? Avea sa se ispaseasca pacatele? Poate un om sa faca acest lucru? Nu. Noi nu putem nici macar
sa rezistam ispitei. Avea sa se aduca neprihanirea. Poate un om sa faca acest lucru? Guvernele pot
sa promita sa faca dreptate dar totul ramane la nivel de promisiune. Cand avea sa vina Mesia atunci
avea sa puna capat pacatului si sa aduca neprihanirea. Aceasta lucrare poate fi facuta doar de o fiinta
divina. Expresia Safntul Sfintilor nu este o persoana ci in poporul Israel era denumirea pentru locul
Preasfant unde se facea curatirea sanctuarului. Aici se vorbeste despre lucrarea Domnului Isus in
sanctuar cand El face curatirea de pacat si nu va ramane nici urma de pacat. Atunci omul va fi iertat
ca a avut incredere in cuvantul celui rau.
La sfarsitul acestui studiu vom vorbi despre calendarul profetic. Asa cum am vazut ingerul a
venit sa-i explice lui Daniel vedenia cu cele 2300 de seri si dimineti. Lucrarea lui Mesia avea sa se
faca la sfarsitul acestor celor 70 de saptamani. Dupa principiul o zi egal un an cele 70 de saptamani
sunt 490 ani si punctul de inceput este ordinul de restaurare al templului dat de imparatul Artaxerxe
in anul 457. Din acel an se numara aceasta perioada de 490 de ani si in ultima saptamana Mesia
apare pentru a face lucrarea Sa. La mijocul acestei saptamani Mesia este jertfit si la sfarsitul acestei
saptamani poporul Israel pirde sansa care i se da. Terminam cu cei 490 si continuam sa numaram
pana ajungem la data 22 octombrie 1844 cand Isus Hristos incepe lucrarea Sa in sanctuarul din cer.
In acest moment El mijloceste pentru oameni. Azi este ziua Evangheliei, nu conteaza ceea ce ai
facut, cum ai trait, poti merge la Isus deoarece El mijloceste pentru tine. Asa cum marele preot
lucra in sanctuarul de pe pamant, numai ca el intra acolo o data pe an, Isus a intrat o singura data, nu
cu sange de animale ,ci cu sangele Sau. Cand se va termina aceasta perioada de mijlocire El va
reveni pe pamant ca sa ia cu El pe toti copiii Sai iubiti. Cine sunt acestia? Aceia care si-au deschis
inimile ca sa-L primeasca, care au mers cu El si s-au increzut n El.
Domnul sa te binecuvinteze!
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