
 

Studiu Biblic, Trim. II, 2018 – Pregătire pentru timpul sfârşitului 

Rezumatul Studiului 2 - Daniel şi timpul sfârşitului 
 
A  Fii credincios. Daniel 1. 

� Daniel „a hotărât să nu se pângărească cu mâncarea împărătească şi cu vinul” (Daniel 
1: 8). Cei trei prieteni i-au susţinut decizia. 

� Dumnezeu le-a răsplătit loialitatea în această decizie prin „ştiinţă, pricepere pentru 
tot felul de scrieri, şi înţelepciune.” (Daniel 1:17) 

� Trebuie să fim credincioşi în lucrurile mici ale vieţii noastre ACUM. Atunci vom putea 
să rămânem credincioşi în timpul sfârşitului. Vom rămâne credincioşi în toate 
circumstanţele numai dacă ne ţinem de Isus. 

B  Fii umil şi încrede-te în Dumnezeu. Daniel 2. 
� Daniel nu cunoştea visul sau interpretarea. El a arătat umilinţă şi dependenţă de 

Dumnezeu. 
— Sa întors la Dumnezeu în rugăciune. El sa bazat pe Dumnezeu pe deplin (Daniel 

2:17-18) 
— El a dat slavă lui Dumnezeu de îndată ce a primit visul (Daniel 2:19-23) 
— El era smerit înaintea împăratului şi a dat onoare lui Dumnezeu (Daniel 2:27-28) 

� Să arătăm aceeaşi smerenie şi dependenţă pe care le-a arătat Daniel, lăudând crucea 
lui Hristos în loc pe noi înşine. 

C  Măreşte-ţi credinţa. Daniel 3. 
� Singura certitudine pe câmpia Dura era că Şadrac, Meşac şi Abed-Nego nu ar încălca 

legea lui Dumnezeu. 
� Acest incident este similar cu ordinul de a se închina imaginii fiarei din Apocalipsa 13. 
� Sunt dispus să apăr învăţăturile Bibliei chiar şi atunci când viaţa, munca, libertatea 

sau prietenii mei sunt ameninţaţi? 
D  Recunoaşte-L pe Dumnezeu (naştere din nou). Daniel 4. 

� Împăratul a recunoscut puterea şi autoritatea lui Dumnezeu asupra vieţii sale, după 
ce mândria sa a fost doborâtă de Duhul Sfânt (Daniel 4:34-37) 

� Mulţi se vor întoarce la Dumnezeu în timpul sfârşitului, aşa cum a făcut-o 
Nebucadneţar. Puterea Duhului Sfânt în „ploaia târzie” şi mărturia noastră vor duce 
la multe transformări ca niciodată (Apocalipsa 18:1) 

E  Închine-te lui Dumnezeu în orice împrejurare. Daniel 6. 
� De ce Daniel a continuat să se roage în mod public, în loc să o facă în mod 

confidenţial, pentru a evita pedeapsa cu moartea? 
� Dacă s-ar fi rugat în mod confidenţial lui Dumnezeu în acel moment, el ar fi onorat pe 

regele Darius. 
� În timpul sfârşitului, „fiara” va fi venerată de locuitorii Pământului. Dacă rămânem 

tăcuţi şi ne închinăm confidenţial, vom respinge pe Dumnezeu. 
� Dumnezeu ne-a dat un timp pentru a ne obişnui să fim credincioşi. Apoi, El ne va 

întări în ziua când vin persecuţia şi moartea. 


