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Jale şi post. Daniel 10:1-3

Vedenia cu Hristos. Daniel 10:4-9

Reacţia lui Daniel. Daniel 10:10-19

Lupta. Daniel 10:20

Biruinţa. Daniel 10:21

Cel de-al treilea an al domniei lui Cir a fost un an 
tensionat. Un nou capitol în marea luptă dintre 
bine şi rău – Hristos şi Satana – a fost scris.

Vrăşmaşii iudeilor perturbau rămăşiţa care s-a 
întors în Ierusalim.

Acest aspect îl preocupa profund pe Daniel, astfel 
că el a luat hotărârea de a mijloci pentru poporul 
său. Însuşi Hristos a venit în compania unui înger 
pentru a-i răspunde lui Daniel la rugăciune.



„În vremea aceea, eu, Daniel, trei săptămâni am fost în jale.” (Daniel 10:2)

De ce era Daniel atât de îngrijorat?

Curând după ce reconstruirea templului a început, 
samaritenii i-au trimis lui Cir scrieri prin care-i 
cereau să oprească lucrările (Ezra 3:8-13; 4:4-5). 
Daniel a decis să postească şi să se roage vreme de 
trei săptămâni (inclusiv de Paşte).

Vino la Dumnezeu. El poate rezolva orice 
problemă sau greutate prea grea.
Dedică timp pentru a te ruga pentru alţii.
Fii perseverent în rugăciune.

Daniel avea aproape 90 de ani aşa că nu a ales 
un post strict, ci a apelat la o dietă uşoară 
precum cea pe care a urmat-o când sosise în 
Babilon: o dietă vegetariană şi apă (Daniel 1:12).

Ce putem dar învăţa din reacţia lui Daniel?



„Am ridicat ochii, m-am uitat şi iată că acolo stătea un om 
îmbrăcat în haine de in şi încins la mijloc cu un brâu de aur 
din Ufaz.” (Daniel 10:5)

Cine era omul înveşmântat în haine de in?

Această vedenie este similară celei din Apoc. 1:

Îmbrăcat în haine de in (Dan. 10:5; Apoc. 1:13)
Cu un brâu din aur (Dan. 10:5; Apoc. 1:13)
Faţa ca fulgerul (Dan. 10:6; Apoc. 1:16)
Ochi ca nişte flăcări (Dan. 10:6; Apoc. 1:14)
Picioare de aramă (Dan. 10:6; Apoc. 1:15)
Vocea ca un tunet (Dan. 10:6; Apoc. 1:15)

Omul din Apocalipsa 1 este Isus (Apoc. 1:17-18) astfel 
că omul din Daniel 10:5-6 trebuie să fie Isus 
preîncarnat.

Asemeni lui Ioan, Daniel cade la pământ la vederea lui 
Isus (Dan 10:9; Apoc 1:17).

Dumnezeu îi răspunde copilului Său pocăit lângă râul 
Tigru. Dumnezeu întotdeauna ne aude rugăciunile şi 
ne răspunde.



„Atunci, cel ce avea înfăţişarea unui om m-a atins 
din nou şi m-a întărit.” (Daniel 10:18)

Prima atingere: ASCULTĂ (v. 10-14)

• Lui Daniel i se spune că Dumnezeu i-a auzit rugăciunea. Gabriel îi 
explică planul lui Dumnezeu.

A doua atingere: VORBEŞTE (v. 15-17)

• Daniel poate vorbi şi cere să fie întărit.

A treia atingere: ÎNTĂRIREA (v. 18-19)

• Acum profetul este pregătit să primească descoperirea din Daniel 11.

Daniel leşină. El nu pare că i se mai descoperă nimic la 
acel moment. El este întărit de cele trei atingeri ale 
îngerului înainte ca revelaţia să continue.



Înainte de a-i face cunoscut „ce are să se întâmple 
poporului tău în vremurile de apoi” (v. 14), îngerul îi 
arată realitatea spirituală care este invizibilă pentru 
noi: îngerii şi demonii luptă pentru a ne influenţa 
deciziile (v. 13).

În timpul perioadei de trei 
săptămâni de post a lui 
Daniel (21 de zile), Gabriel a 
luptat împotriva influenţei  
inamicului asupra regelui 
Cir. Acea luptă a continuat în 
„tot timpul vieţii lui Cir, 
împăratul perşilor, până la 
domnia lui Dariu, împăratul 
perşilor.” (Ezra 4:5). 

Această bătălie spirituală 
este la fel de reală astăzi 
ca şi în zilele acelea 
(Efeseni 6:12). Precum 
Gabriel, noi de asemenea 
avem nevoie de ajutorul 
lui Mihail în această 
luptă.



E.G.W. (Educaţie, pag. 305)

„Conducătorii acestei lumi nu ştiu, dar
în şedinţele lor de consfătuire au
participat îngeri ca purtători de cuvânt.
Ochii omeneşti i-au văzut. Apelurile lor
au ajuns la urechile oamenilor. Soli
cereşti au pledat în sălile de consiliu şi
în curţile de judecată cauza celor
prigoniţi şi apăsaţi. Au dejucat planuri şi
au oprit rele care ar fi adus nedreptate
şi suferinţă copiilor lui Dumnezeu. Toate
acestea vor fi descoperite înaintea
studenţilor din şcoala cerească.”



„…Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de 
voievodul vostru Mihail.” (Daniel 10:21)

„Prinţul prinţilor” care va 
suferi atacul cornului celui mic 
în Daniel 8:25 ne este 
prezentat după numele Lui: 
Mihail (Cine e ca Dumnezeu?).

În Apocalipsa 12:5-11, Mihail îl 
învinge pe Satan şi îngerii lui şi îi 
izgoneşte din Rai.

În Iuda 9, Mihail îl învie pe 
Moise. Este de asemenea şi 
identificat ca arhanghel.

Isus spunea că vocea Lui va 
învia pe toată lumea (Ioan 
5:25,28) deci El este Mihail. 
Isus este Prinţul nostru 
învingător.

Arhanghelul mai este menţionat doar o singură 
dată în Biblie: El ne învie cu vocea lui 
1 Tesaloniceni 4:16.



E.G.W. (n.trad. În locurile cereşti, 20 aprilie)

„A-L urma pe Hristos nu înseamnă a fi 
eliberat de conflict. Nu este o joacă de 
copil. Nu este indolenţă spirituală. Toată 
satisfacţia din serviciul în slujba lui 
Hristos constă în a avea îndatoriri sacre 
la întâmpinarea deselor conflicte aspre. 
A-L urma pe Hristos înseamnă lupte 
straşnice, trudă activă, război cu lumea, 
cu firea pământească şi cu diavolul. 
Satisfacţia noastră constă în victoriile 
câştigate pentru Hristos în război serios 
şi greu…”


