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Daniel – se poate înflori în Babilon? Januarie 2020 
                                   (Thriving in Babilon, Larry Osborne) 

Lecţia nr.1.Înţelegerea vremurilor.  
Mai putem fi noi credincioşi într-o astfel de lume plină de păcat, de ostilitate, 
criminalitate, pornografie, durere, boală, instabilitate, frică..? 
Daniel ne scrie că el nu doar că a supravieţuit, ci el a prosperat în această cultură 
fără Dumnezeu. Cum de a putut: prin înţelegere, prin credinţă, speranţă, umilinţă, 
şi înţelepciune. Trăim într-un Babilon modern astăzi. Un amestec cum nu s-a mai 
pomenit vreodată. 
Când eram copii ne jucam pe stradă fără frică, veneam de la şcoală cu cheia de gât, 
era o altfel de lume. Astăzi ne pasc pericole la tot pasul: rasism, sărăcie, emigranţi, 
droguri, alcool, familii destrămate, ISIS, media coruptă. Parcă ne-am pus în pat la 
culcare şi ne-am trezit într-o cu totul altă lume. Totul se petrece la viteza „warp”.  
Dacă spunem ceva împotriva acestor apucături bolnave suntem imediat catalogaţi 
drept intoleranţi. Aceste tipare noi produc confuzie şi dezorientare printre oameni. 
 
Sfaturile din cartea Daniel ne ajută să trăim în babilonul nostru modern, dar nu 
oricum, ci o viaţă înfloritoare! 
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Când eram mici credeam că această carte a fost scrisă pentru copii şi tineri, şi chiar 
şi astăzi se pune accent pe unele aspecte la copii, legate de cartea Daniel.  
Povestiri despre Daniel în groapa cu lei, cuptorul aprins, mâna care scrie pe zid, un 
copac cu multe păsări, o statuie de aur, etc...face din această carte o carte bună 
pentru şcoala duminicală. Dar de fapt cartea este scrisă nu pentru copii doar, ci 
pentru adulţii care trăiesc într-un babilon modern.  
 
Scopul cărţii este desigur mai ales unul profetic, fiind ca un schelet al acestui 
subiect, dar eu văd şi altceva foarte important în ea şi anume, cum putem avea 
impact şi influenţă într-o astfel de lume. 
Daniel scrie cartea spre sfârşitul vieţii sale, privind în urmă la evenimentele 
trecute. 3 împăraţi puternici sunt influenţaţi adânc şi întorşi de pe calea lor cea rea, 
spre Dumnezeul lui Daniel: Nebucadneţar, Belşaţar, Darius.  
Daniel 3:28;4:37;5:22;6:26,27. Cine se gândea că este posibil aşa ceva?!  
 
*Oameni fără de care nu s-a putut face acea lucrare: 
-Nu ar fi fost posibil acest lucru dacă Domnul nu-l trimitea pe Daniel acolo.  
-Nu se putea altfel nici ca poporul să fie scăpat prin Iosif, Moise. Psalmi 105:16-22 
(Iosif).  
-Fetiţa roabă: 2 Împ.5:3”Oh, dacă domnul meu, ar fi la proorocul acela..”. După 
acea vindecare, acest general nu mai vrea să se mai închine la idolii lui ci ia 2 
măgari şi cară pământ din Israel. Fantastic ! 
-Moise nu vrea să accepte să fie numit fiul fiicei lui Faraon, pt.că avea ochii 
pironiţi spre răsplătire.  
-Domnul Isus „pentru bucuria care-i era pusă înainte a suferit crucea, a dispreţuit 
ruşinea..”. „Va vedea o sămânţă de urmaşi,va vedea, privea în perspectivă? 
-Iona este pus în contrast cu cei de mai sus, prin faptul că el îi ura pe Asirieni, şi nu 
voia scăparea ninivitenilor, dar are şi multe asemănări cu ei.. Dar Domnul pe el l-a 
vrut, pentru că deşi putea să trimită alt prooroc atunci când acesta a fugit, Domnul 
totuşi pe el l-a prelucrat şi la retrimis. Mă gândesc la Iona, oare ce simţea atunci 
când îşi scria cartea, privind în urmă la trecutul lui: râs, plâns, recunoştinţă, 
neputinţă, şi slavă la adresa lui Dumnezeu. 
 

Care a fost secretul vieţii lui Daniel?  
Daniel a văzut ceva ce puţini văd şi astăzi din scrierile sale. Daniel 1:1,2 ”Domnul 
i-a dat în mânile lui pe Ioiachim, şi o parte dintre vasele casei Domnului”, pentru 
a fi luate şi puse în casa dumnezeului său. Cheia comportamentului lui Daniel este 
în această expresie:”Domnul i-a dat în mânile lui Nebucadnetar”. El a înţeles asta, 
deşi nu ştia ce plan are Domnul cu el. Dacă Domnul i-a dat în mâinile acelor 
oameni, El este acolo, are un plan. 
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Dumnezeul Atotputernic acceptă să I se ia o parte din vasele de la Templu, şi să fie 
duce în Babilon. De ce? Era El de vină cu ceva?! Nu! Dar şi El ca şi cei de mai sus 
a vrut să se identifice cu poprul Său, a vrut să sufere împreună cu noi. Dumnezeu 
nu ne cere ceva ceea ce El nu ar face, sau nu a făcut, aşa este? 
Dar atunci când Belşaţar, împăratul bea din vasele de la Templu,Dumnezeu 
intervine. Daniel 5. 
-Evrei 10:34”au primit cu bucurie răpire averilor lor, ca unii care ştiau că au în 
ceruri o avuţie mai bună,şi care dăinuie”. Ei au înţeles vremurile. 
 
Acum este rândul nostru: ce se va scrie în dreptul meu şi al dumitale?! 
 
Daniel spune:”ştiţi ceva, ca să înţelegeţi răspunsurile mele date în faţa împăraţilor, 
atitudinea mea, ca să înţelegeţi de ce am procedat în felul acela, trebuie să 
înţelegeţi ce era în mintea mea:”Dumnezeu stăpâneşte peste cei ce stăpânesc”. 
Fundamentul meu era că devreme ce Domnul ne-a dat în mâinile lor, El are un 
plan. 
Cu tot succesul lui Nebucadnetar, Dumnezeu avea un plan mai mare decât al lui 
Nebucandneţar. Dumnezeu nu este luat prin surprindere, ci Domnul este Cel ce 
orchestrează totul după planul Lui. 
Babilonul este personificarea răului înaintea cerului întreg. Apocalipsa 18:2 ne 
spune că lumea de atunci va fi comparată cu cel mai mare rău: ”Babilonul”. 
 
Fraţilor să nu uităm chiar şi atunci când trecem prin cele mai grele împrejurări că 
Dumnezeul nostru stăpâneşte peste cei ce stăpânesc! 
 
Domnul nostru nu este niciodată prins pe pas greşit, ci El este Stăpânul. Aceasta 
este piatra de temelie a lui Daniel, a acţiunilor lui, a supravieţuirii lui, şi în cele din 
urmă a înfloririi lui în Babilon (dpdv. spiritual). Material nu prea avea cum, 
banuiesc, devreme ce era rob, şi tot cam aşa şi noi, suntem străini şi călători să nu 
exagerăm cu acumularea de bunuri materiale. 
Sfatul dat de această carte este să construim şi noi pe această temelie, pentru că 
astfel vom putea ieşi biruitori. Prin Acela care ne-a iubit vom putea ieşi mai mult 
decât biruitori. Rom.8:38 
 
*Dar de ce găseşte El cu cale să lucreze aşa? Matei 5:45”soarele răsare şi peste cei 
buni şi peste cei răi”. De ce ne bagă şi pe noi în aceeaşi oală cu ei, oare nu vede că 
noi suntem mai buni decât ei? 
Una dintre marile enigme ale Bibliei este aceasta:” cum se poate ca unul bun, ca 
Daniel, să fie prins în vâltoarea judecăţii lui Dumnezeu asupra celor răi?” 
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Noi credem şi ne rugăm şi Dumnezeu veghează asupra noastră, nu? Aşa că doar 
lucruri bune ni se vor întâmpla, iar dacă ceva rău ni se întâmplă este numai vina 
noastră că nu am vegheat. Mi-am făcut-o cu mâna mea, spunem noi. Deşi uneori 
poate fi adevărat, sunt cazuri în Scriptură ca şi acesta al lui Daniel, când oameni în 
care ceilalţi oameni nu au găsit reproş, să sufere.  
Daniel era un om evlavios, prins captiv împreună cu alţi nobili la vârsta de 
aprox.15 ani. Când Dumnezeu aduce judecata peste Israel, împreună cu cei răi sunt 
luaţi cu forţa şi duşi robi în Babilon, fără să fie de vină ca ceilalţi evrei. 
 
De fapt încă de pe primele pagini ale Scripturii Gen.4:8, Cain îl omoară pe Abel. 
Cel rău îl ucide pe cel bun, iar această nedreptate continuă de acolo până în 
Apocalipsa. 
 

A. Şi noi suntem prinşi şi suferim în naţiunea noastră, iar uneori lucrul acesta ne 
scandalizează, ne întristează.  
Isaia 59:11”mormăim cu toţii ca nişte urşi, ne văităm ca nişte porumbei..”. 
De ce aşa? Pentru că nu vedem că Dumnezeu a îngăduit asta, şi El are un plan cu 
noi acolo unde ne aflăm. Trebuie să înţelegem de ce suntem acolo împreună cu cei 
mai răi? Ca să-i întoarcem de pe calea lor. Planul cum să va face asta, nu ne 
aparţine nouă. Ce ni se cere nouă doar, este să fim ca Daniel acolo unde trăim, atât. 
Fără reproş în relaţia cu Domnul, atât, restul ne învaţă Domnul cum să facem. 
 
B. Ordinea în judecata (disciplinare) lui Dumnezeu zicem noi, ar trebui să înceapă 
cu cei răi, nu cu noi. Dar modelul după care lucrează Domnul nu este aşa. El 
începe întotdeauna cu ai Săi, cu familia lui. Evrei 12:6 
Habacuc este foarte confuz în privinţa aceasta. El vede cum se ridică la orizont 
imperiul babilonian, le vede succesul, şi cum se apropie din ce în ce mai mult de 
Ierusalim, şi prevede ce se va întâmpla. Hab. 1:12-2:1. 
Habacuc strigă la Dumnezeu şi-I zice:”Doamne de ce laşi să se întâmple aşa 
ceva”? E adevărat că şi noi suntem răi şi merităm pedeapsa, dar nu suntem atât de 
răi ca aceşti babilonieni?!” 
Domnul îi răspunde în 2:2-20 ”ştiu asta, dar de ei Mă voi ocupa mai târziu, 
deocamdată Mă ocup de voi, copiii Mei”.  
 
În final Domnul este mult mai interesat de  sfinţenia noastră decât de fericirea 
noastră”! 
 

*Daniel se identifică cu poporul lui pentru a-i câştiga, şi vede că are un rol 
definitoriu acolo unde l-a aşezat Dumnezeu. Daniel înţelege pentru ce trece prin 
astfel de împrejurări grele. În Daniel 9:4-19 Daniel se roagă. El recunoaşte de vreo 
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25 de ori, că noi merităm ce ni se întâmplă, deşi ni se spune că trăia o viaţă fără 
reproş. Daniel 6:4. Daniel a înţeles că face parte dintr-o ţară care este vinovată, şi 
că a fost prins şi el între ei. Daniel se remarcă prin vedeniile lui, dar cred că baza 
vedeniilor lui este că îl vedea pe Domnul la cârma vieţii lui. 

Cap.6 este ultimul capitol scris din cartea lui Daniel. Până aici a fost o 
scriere istorică. De la cap 7-12 sunt descrise profeţiile viitoare, iar ele au loc în 
timpul trăit anterior. 
 
Noi facem parte dintr-o lume decăzută, în care nu S-a coborât încă Domnul să facă 
judecata – şi asta pentru că mai sunt mulţi care să vină la mântuire – dar în această 
lume uneori şi noi suntem prinşi. Facem parte dintr-o lume, dintr-o familie, dintr-o 
biserică, suferim toţi, dar scopul pentru care suntem acolo, nu este să suferim, ci să 
întoarcem pe unii la Dumnezeu. Dar Daniel se identifică cu poporul lui, el este ca 
ei. Nu este cum erau cărturarii şi fariseii faţă de popor, reci, distanţi, ci ca Domnul 
Isus îşi iubeşte confraţii. La fel face şi Moise când Domnul se mânie pe popor şi 
vrea să le şteargă numele din cartea vieţii. Exod 32:10; Numeri 14:11-20 
 
Nimic nu este la întâmplare – Dumnezeu nu face risipă de evenimente, ci El este 
prezent în culise şi Îşi duce planul la îndeplinire, dar întrebarea este, înţelegi tu 
vremurile cu privire la tine, la familia ta, la biserica ta, sau nu?  
 

*Pentru că dacă nu înţelegi, pierzi scopul principal, treci degeaba pe acolo, 
ba mai mult, te vei simţi nedeptăţit, mizerabil, şi în loc să fii un biruitor, vei fi un 
biruit. 
 

Lecţia nr.2 Pregăteşte-te pentru Babilon! 
Sunt unele cursuri de la şcoală pe care nu le-am lua că nu ne prea plac. În viaţă e 
cam la fel, sunt cursuri grele pe care am vrea să le refuzăm dar nu se prea poate. 
Sunt obligatorii, şi sunt două de felul acesta: Greutăţi şi Încercări! 
Prin aceste cursuri învăţăm să separăm în viaţa noastră originalul de fals. 
 
Este credinţa mea reală sau falsă? Atunci când ştiu ce e real şi benefic în viaţa mea, 
mă întăresc, şi de asemenea când ştiu că ceva îmi face rău, e fals, nu-l hrănesc, nu-i 
dau apă la moară, fac tot ce pot pentru a-l slăbi, şi a-l omorî, pentru că altfel mă va 
omorî el pe mine. 
 
*Dar fără un test nu am de unde să ştiu să le deosebesc pe cele două. Orice e de 
preţ pe lumea asta e pus la test, să vedem va rezista sau se va rupe sub presiune. La 
fel se întâmplă şi cu credinţa noastră.  
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Falsul şi realul în credinţă arată la fel, până când ambele cad. Ceea ce face 
diferenţa, este aceea că cea falsă nu se mai ridică niciodată. Credinţa adevărată 
chiar dacă ar cădea şi pentru moment ar fi chiar dezorientată, având unele 
dificultăţi, întotdeauna se ridică. 1 Cor 10:13 ne spune acest lucru. 
De câte ori văd un om care cade şi se mânie pe Dumnezeu, îndepărtându-se, ştiu că 
nu încercarea a fost prea grea, ci credinţa lui este prea slabă, sau chiar falsă, dacă 
nu se va mai ridica. 
Necazul tocmai asta revelează – sinele nostru. El niciodată nu vine ca să ne rupă în 
bucăţi, ci cu scopul de a ne testa. 
 
Când vine vorba de credinţa falsă, sunt trei credinţe false foarte răspândite, la care 
e bine să privim cu atenţie, şi să nu ne lăsăm păcăliţi: 
 
1. Intenţiile bune. Matei 21:28-32, primul fiu zice nu mă duc, ce sunt eu, robul 
tău?! Al doilea a avut intenţii bune, dar nu s-a dus niciodată. Cel ce a făcut voia 
Tatălui a fost nu cel cu intenţii bune, ci cu acţiuni bune. În lume sunt multe săli de 
gimnastică, şi fac bani nu neapărat că sunt mulţi care fac gimnastică, ci pentru că 
mulţi se înscriu, plătesc abonamentul, dar de dus nu se duc. 
La fel este şi cu credinţa: unii vor să înceapă viaţa de credinţă cu Domnul, dar alţii 
chiar umblă cu Domnul. 
 
2. Standarde morale înalte. E bine să avem standarde morale înalte, dar Satan va 
face orice să ne ţină departe de Domnul Isus, şi face asta făcându-ne să arătăm 
religioşi. 2 Cor 11:14,15 ( să trăim o viaţă morală, evlavioasă, dar fără Dumnezeu). 
Te uiţi la tine şi-ţi zici că eşti bun, îţi place de tine aşa cum eşti, şi că tu nu ai 
nevoie de nimeni să te mântuiască, că eşti bine aşa cum eşti. Satan se foloseşte de 
standardul lui înalt de moralitate ca să-l ducă în iad. 
 
3. Un început rapid. Matei 13:1:23 Dintre cele 4 pământuri descrise aici, doar unul 
a ajuns la maturitatea de care avea nevoie stăpânul. Nu a ajuns la maturitate cel ce 
a plecat foarte repede, cel care arăta promiţător la început, ci cel ce rodeşte în 
răbdare.  
De aceea Domnul nu vrea să ratăm acest Curs al greutăţilor, şi al încercărilor: ca să 
deosebim în viaţa noastră realul de fals. 
Sunt momente din viaţă în care suntem aşa de buni creştini, răbdători, dar când vin 
încercările, criticăm, lovim, ne plângem şi îl negăm pe Dumnezeu, lepădându-ne 
de El. 
Marina americană face un antrenament de oţel înainte de a pleca în misiune. Dacă 
nu s-ar antrena atât de bine, atunci când ar fi pe front, în locuri foarte periculoase, 
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nu îi va ajuta foarte mult jocul de-a lupta de pe computer. Nu vom supravieţui, mai 
ales într-un mediu atât de ostil ca Babilon.  
 

Antrenament spiritual prin 5 metode: 
 
*Ascultare. Evrei 5:8. Să-L ascult pe Domnul chiar şi atunci când mă costă foarte 
mult acea ascultare, sau mai ales când nu sunt sigur că acea cale aleasă de El 
pentru mine va merge. Când Domnul Isus a mers în Grădina Gheţimani S-a rugat 
de trei ori să vadă dacă există vreo altă cale de mântuire, iar la final a spus:”facă-se 
voia Ta, nu a Mea”. Matei 26:36-46. El a învăţat ascultarea la cel mai profund 
nivel. Nici noi nu vom învăţa o aşa ascultare din succes şi o viaţă uşoară, ci din 
valea greutăţilor şi a dificultăţilor. 
 
* Perspectivă. Să priveşti înainte şi să vezi finalul, răsplata, şi să nu renunţi sub 
nici o formă, pentru că se merită. Nu vezi persectiva decât după ce treci biruitor 
prin tunelul dificultăţilor. O mamă ce trebuie să nască, vede în perspectivă copilul.  
Ioan 16:21. 
 
*Rezistenţă. Înseamnă să faci ceea ce trebuie să faci pentru o perioadă lungă de 
timp. Vom fi astfel de rezistenţi, doar dacă ne-am însuşit paşii de mai sus: 
ascultare, perspectivă. Rezistenţă înseamnă să rămân consecvent,chiar dacă nu văd 
rezultate pe termen scurt, să ştiu că ele vor apărea. Rezistenţa se construieşte în 
timp, nu peste noapte. Un singur antrenament nu mă va califica la o cursă de 
anduranţă, dar un antrenament solid pe termen lung, da. 
 
*Încredere. Abilitatea de a mă încrede că Domnul. Încrederea creşte atunci când 
mă uit înapoi la viaţa mea şi văd că Domnul a rămas cu mine, nu m-a abandonat, în 
ciuda tuturor greşelilor şi căderilor mele. 
 
*Curajul. Este ceea ce vedem la Daniel şi la prietenii lui. Curajul vine ultimul, şi 
nu primul, pentru că trebuie precedat de cele 4 de mai sus. Încrederea la maximum 
este adesea numită curaj. 
Tu ce vezi privind în urmă la viaţa ta? Lupte, încercări, necazuri?!  
 
Ilustraţie cu un copil care a a juns la un cuib de pasăre zburătoare. Acolo a găsit un 
ou din care puiul se lupta să iasă, dar nu putea încă. Atunci copilul s-a dus a luat o 
foarfecă şi a tăiat coaja, „ajutând puiul”, dar acel pui nu a mai zburat vreodată.  
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De ce? Pentru că lupta aceea avea menirea să-i dezvolte inima să împingă sângele 
spre aripi, dar în acest caz, ajutorul a fost unul nefast. Puiul era sortit morţii sau 
unei vieţi serbede. 
 

 
Lecţia nr. 3 Speranţa ! 

În Babilon este mare nevoie de Speranţă. Disperarea nu este de la Dumnezeu. Este 
adevărat că sunt momente când ne îngrijorăm, suntem supăraţi, dar în străfundul 
inimilor noastre nu trebuie să renunţăm la speranţă. În lume se spune că speranţa 
moare ultima, dar la noi, credincioşii Domnului? 

Astăzi mulţi oameni şi-au pierdut „speranţa biblică”!  
Un alt secret al vieţii lui Daniel a fost acest fel de speranţă biblică. Ea a fost zidită 
pe suveranitatea lui Dumnezeu, pe ascultarea lui Daniel de a trece prin toate 
încercările care veneau de la Domnul.  
Rezultatul a fost: Speranţă, Umilinţă, Înţelepciune. (vom vorbi despre ele în cele 
ce urmează). 
Speranţa biblică este diferită de cum îl defineşte lumea. Lumea îl vede ca pe : 
„sper ca toate să îţi meargă bine, sper să câştig ceva, sper ca echipa mea de fotbal 
să reuşească să se califice, sper să fiu bine, etc..” 
 
Speranţa biblică este mult mai mult: ea înseamnă o încredere absolută.  
Tit 2:13 ”aşteptând fericita noastră nădejde”. Noi suntem absolut siguri că Domnul 
va reveni să ne ia acasă. Şi datorită acestei aşteptări, trăim altfel faţă de cei ce nu 
au nădejdea aceasta în ei. 
Lumea redefineşte termenul şi astfel omoară, ia speranţa. „GIGO” este un termen 
englezesc:” garbage in, garbage out”, adică gunoi înlăuntru, gunoi în afară. Dacă 
ne hrănim cu gunoaie, gunoaie vom gândi, medita, gunoi vom ajunge, o viaţă fără 
valoare. Un prover american:”eşti ceea ce te hrăneşti”. 
 
Foarte mult gunoi intră în mintea noastră prin Media. Media are menirea de a hrăni 
oameni cu informaţii cu impact negativ, care fac mult rău. Zilnic suntem 
bombardaţi cu informaţii de felul acesta. Cu cât ascultăm mai mult, cu atât suntem 
mai prinşi de ele. Nu puneţi negativitate în inimă, în minte, şi dacă auzi, vezi ce 
spune Scriptura cu privire la asta, şi nu te va afecta negativ. 
 
Cineva a încercat un post deosebit de 6 săptămâni. Abstineţă totală de la Tv.Net, să 
nu mai asculte bârfa, şi în locul lor a pus: cântarea de laudă, citirea Bibliei, 
rugăciunea, părtăşia, şi starea lui s-a schimbat total. Dintr-un om nervos, irascibil, 
izolat, a început să devină liniştit, în pace, sociabil. 
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Mulţi sunt speriaţi de ce va aduce ziua de mâine, despre cum o vor sfârşi, dar noi 
ştim că Isus va ieşi biruitor, împreună cu noi, nu?! 
Atunci când ştii că vei ieşi biruitor, nu mai eşti atât de stresat, nu? 
 
Exemplu: ai înregistrat meciul de fotbal favorit. De obicei în timpul real al 
meciului te manifeşti în fel şi chip, unii chiar nepotrivit. Nu ştii cine va câştiga. 
Dar să zicem că echipa ta a câştigat, ai înregistrat meciul, ştii ce final a fost, şi te 
uiţi din nou, dar de data asta eşti mult mai relaxat. Când unul greşeşte nu mai ţipi, 
nu mai zici nimic rău, ci eşti paşnic, de ce? Pentru că ştii cum se va termina. 
Fraţilor la fel este cu viaţa noastră de credinţă: ştim cum se va termina, chiar dacă 
nu am văzut finalul, îl credem pe Domnul, şi Cuvântul Lui. 
 
Haideţi să fim bărbaţi şi femei ai nădejdii biblice, Amin? 
 
Rom.8:28 nu este doar o inscripţie de pe cana de cafea, un cliche creştin, nu, ci 
este un adevăr spiritual profund pe care este aşezată nădejdea noastră. 
 

Speranţa creşte printr-o: 
*Atitudine de recunoştinţă. Ea este foarte plăcută, dar cum să fac să o am: 

-identifică binecuvântările din viaţa ta, şi nu la general, ci în detaliu. Pe măsură ce 
le identifici, speranţa ta va creşte şi mai mult. Priveşte în urmă cu atenţie şi vei 
vedea Mâna cea bună a Domnului.”Binecuvântează suflete pe Domnul şi, nu uita 
nici una din binefacerile Lui”. Psalmi 103.2 
 

*Dar sunt şi lucruri care ne ne omoară nădejdea noastră: 
 
-ne plângem zilnic de fel de fel de nedreptăţi, sau ne întovărăşim cu astfel de 
oameni. Vezi că părtăşia cu ei nu îţi face bine, vezi că nu e ceva ce te zideşte, 
depărtează-te de astfel de oameni. Dacă vei continua să îţi petreci mult timp cu ei 
în acest mod, îţi va lua speranţa şi va pune în locul ei frica. 
 
-miopia spirituală. Aduc răul foarte aproape de ochii mei, şi sunt parcă paralizat 
din cauza aceasta. Parcă nimic nu mă mai influenţează pozitiv, nu mai simt nimic, 
sunt ca o legumă.  
Soluţia este să citeşti în Biblie şi să vezi oameni ca Daniel, Iosif, care nu doar că au 
supravieţuit, ci au şi înflorit în Babilon. Priveşte înapoi la binecuvântări, şi prin 
credinţă priveşte înainte cu perspectivă. Răul nu va dispărea, şi dacă îl ţin pe prima 
pagină a vieţii mele, speranţa va dispărea din viaţa mea încet, încet. 
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- amnezie spirituală. Miopia aduce toate evenimentele nefaste aproape de mine, iar 
amnezia uită toate binecuvântările trecute. Poporul evreu scos cu mână tare şi cu 
braţ puternic din Egipt, se află acum în faţa Mării Roşii. Înapoi era egiptenii, lateral 
munţi, ce să facă? Poporul ridică glasul şi încep să se plângă. Le făcea bine acest 
plâns? Nu, desigur că nu. Au împlinit toate cele 3 puncte de mai sus.  
Dar Moise, unii lideri au zis:”Domnul este aici cu noi”. Fraţilor, vă amintiţi cum 
ne-a scos Domnul din Egipt, şi ce minuni mari a făcut El acolo?  
         

Priviţi, unii au o atitudine de recunoştinţă, iar alţii omoară speranţa! 
 
Speranţa este o alegere, şi ea creşte atunci când alegem să o hrănim, nu să o 
omorâm. Adoptă prin credinţă o atitudine de recunoştinţă, şi evită negativismul. 
Fiţi realişti, Domnul va face tot ce a promis, biruinţa este de partea noastră! 
 

      Lecţia nr.4, Umilinţa lui Daniel ! 
 
Daniel a dat dovadă de o umilinţă fără seamăn. Un om umil este o persoană 

ce tratează o altă persoană cu mai multă importanţă decât pe sine însuşi. Îi tratează 
pe alţii cu respect. Nu vorbim despre o falsă semerenie, ci despre una autentică.  
 
-Isus a fost o persoană umilă, dar le-a spus noroadelor să vină după El. Matei 4:19. 
-Isus a fost umil dar le-a spus oamenilor că El este Dumnezeu.  
-Dacă le spui oamenilor că eşti lider într-o biserică, nu e lipsă de smerenie. Poţi să 
fii smerit şi dacă le spui altora că tu eşti bun într-un anumit domeniu.  
-Dar împreună cu ceea ce le spui despre tine, trebuie să le arăţi şi că sunt mai 
importanţi decât tine. Şi să spui şi să crezi asta, şi nu doar despre cei ce chiar sunt 
mai importanţi decât tine, ci despre toţi oamenii. 

 
Ex. Daniel a fost promovat în împărăţia lui Nebucandneţar, pentru că a meritat 
promovarea intelectual, dar şi pentru că a dat dovadă de umilinţă. Daniel îl trata pe 
Neb.cu respect. Daniel ştia că şi Neb este creat după chipul Lui Dumnezeu, deşi 
era un om rău, şi fără Dumnezeu. Daniel îl iubea pe Nebucadneţar. Nu poţi altfel, 
fraţilor, adevărat?!Poţi să iubeşti pe cel ce ţi-a făcut atâta rău?Wurmbrant:”...”! 
 
Daniel primeşte mesajul pentru Nebucadneţar, dar felul în care îi spune mesajul 
arată smerenia lui profundă, autentică. Daniel 4:19. Dacă am fi fost noi cum i-am fi 
dus mesajul cam aşa:”să ştii că m-am rugat pentru tine, şi te-a ajuns mânia lui 
Dumnezeu”. Nu te-a mai răbdat Dumnezeu. Nu, nu procedează aşa. Nu e de mirare 
cum îl asculta Nebucadneţar pe Daniel şi cum îl respecta, şi ceilalţi doi împăraţi de 
după Nebucadneţar.  



11 

 

 
 Daniel este omul care-i tratează pe toţi oamenii cu respect! 
 
Domnul Isus a spălat picioarele ucenicilor dar şi pe ale lui Iuda, vânzătorul. Ce 
smerit era Domnul Isus. Acest fel de comportament ne va ajuta nu doar să 
supravieţuim în Babilon, ci şi să înflorim în lucrarea Domnului. 
 
Smerenia este o forţă incredibilă atunci când vine vorba despre influenţa altora; 
atunci când nu-i tratăm de sus, când îi respectăm, atunci când le arătăm bunătate. 
Să nu le arătăm celor nemântuiţi că sunt duşmanii noştri, să nu-i tratăm aşa, pentru 
că va fi foarte greu de câştigat un om ameninţat. Se va închide, şi se va depărta. 
Isus ne-a iubit pe când eram noi încă păcătoşi.”Smerenia-i o floare rară” (poezie). 
 
Cum să ne comportăm: 2 Tim.2:24-26. Sub nici o formă nu trebuie să intru în 
ceartă, să-i aduc pe duşmani într-o atitudine defensivă, ci aşa cum mă învaţă textul, 
pentru că Dumnezeu le va da pocăinţa, nu eu. 
Să fim tot aşa după cum a fost Daniel cu Nebucandneţar. Un om cu adevărat 
smerit.  
Căutaţi, urmăriţi smerenia cu orice preţ !  
Noi cum ne tratăm semenii în acest mediu ostil, cum îi vom putea birui?  
Un poet creştin emigrat în SUA din regimul lui Stalin a fost întrebat cum de a putut 
supravieţui acestuia,a răspuns:”am avut 2 variante, să fiu mai bun decât el sau mai 
rău, şi am ales-o pe prima”. 
În urma unui astfel de comportament unii vor da slavă Dumnezeului cerului, ca 
Nebucadneţar, iar alţii poate vor batjocori, dar noi vom rămâne în pace, puternici şi 
curaţi. Nebucadneţar şi ceilalţi împrăraţi au fost „obligaţi” să recunoască 
superiorotatea Dumnezeului lui Daniel, dar nu de teamă ci din respect. 
 
 Lecţia nr.5 Înţelepciunea de a şti să facă diferenţa ! 
Ce sare în ochi la viaţa lui Daniel nu este doar speranţa lui, nu doar umilinţa lui, şi 
şi înţelepciunea de a-şi alege cu grijă bătăliile. Privind înapoi la viaţa lui Daniel, 
observăm că nu-l deranjează prea tare că i se schimbă numele (Dan 1:7), din 
Daniel (Domnul este judecătorul meu), în Beltşaţar (prinţul lui Satan). Nu-l 
deranjează când i se impune să studieze astrologia, ocultismul, timp de 3 ani. Dan 
1:3-6. Nu-şi bate capul şi nu se plânge de asta, şi când este la şcoală nu se duce pe 
ultimele bănci, ci stă în faţă şi iese primul din clasă. Nu se lasă afectat să slujească 
un aşa rege fără Dumnezeu, un om care i-a distrus ţara, care a luat lucrurile de la 
Templu şi l-a batjocorit pe Dumnezeul lui.  
 
*În aceste situaţii, Daniel a făcut compromis. Au fost hotărâri de la care Daniel nu  
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s-a dat înapoi, a tras linie, şi şi-a apărat poziţia (vezi edictul dat împotriva 
rugăciunii), sau  Dan.1:8-16 „dieta alimentară”. Probabil că dacă l-ar fi obligat să 
îşi schimbe dieta alimentară, ar fi refuzat şi ar fi suportat consecinţele. Dar în alte 
situaţii, Daniel a văzut că nu se merită să lupţi. Pară ciudat asta, pentru că pentru 
mulţi creştini a face compromis înseamnă a da înapoi de la credinţa adevărată şi a 
nu-L onora pe Dumnezeu. 
 
*Dar Daniel a înţeles că există o diferenţă între ceea ce interzice Domnul şi ceea ce 
nu ne place nouă. În 1 Cor.5:9-11 este dată o listă de păcate, pe care dacă cineva le 
înfăptuieşte, ni se cere să ne depărtăm de ei, dar continuă şi spune că nu se referă la 
necredincioşi, pentru că dacă ar fi aşa, atunci ar trebui să ieşim afară din lume şi nu 
am mai avea vreo influenţă. 
În înţelepciunea lui dată de Domnul, Daniel îşi alege bătăliile: exista interdicţia să 
practici ocultismul, dar puteai să-l studiezi. Mai târziu când i se cere tâlcuirea 
visului, Daniel atacă cumva neştiinţa şi neputinţa idolilor lor. Dan.2:27,28 
 
*Să nu ne speriem de Babilon. Să nu-i dăm lui Satan prea mult credit, cum că el 
poate totul, şi noi suntem foarte slabi faţă de el, şi că nu putem lupta contra lui. Să 
ne amintim că el de la început a fost şi este şi acum un mincinos şi un înşelător.  
1 Ioan 4:4”Cel ce este în noi, este mai mare decât cel ce este în lume”. 
Atunci când ne temem de el, arătăm lumii că Domnul nostru este slab. Nemântuiţii 
se vor mira că ne temem de el.  
 
*Satan aruncă laţuri să ne prindă ce e drept, dar noi să fim treji la: 
-legalism. Ne temem că Domnul se va mânia pe noi dacă nu păstrăm un set de 
reguli, care nu se găsesc in Biblie ca poruncite nouă. 
Legaliştii aleg întotdeauna un verset biblic ca să-şi sprijine regula făcută de ei. 
Deci legaliştii se sprijină pe Biblie când spun ce spun, deşi acele versete nu spun şi 
nu susţin ce afirmă ei. Dacă există un gard undeva în Biblie, ei mai pun încă 2,3 
garduri ca să se asigure că acele garduri nu sunt trecute. Lumea, atunci, privind la 
acele îngrădiri, este dezorientată. Vezi care sunt gardurile puse de Dumnezeu, şi 
care sunt cele puse de oameni. Dacă nu vom respecta doar regulile puse de 
Dumnezeu, vom face ca Domnul nostru să arate altcumva decât cum a vrut El să se 
facă cunoscut.  
Legaliştii sunt ca fariseii de altă dată, să nu se atingă cineva de ei, pentru că i-ar 
întina. Noi suntem chemaţi să trăim în lume, dar să nu fim ca lumea. Legalismul ne 
izolează de ceilalţi şi astfel vom ajunge să nu mai avem cui împărtăşi Evanghelia. 
Haidem să ne încurajăm nu doar la supravieţuire în lumea acesta, ci şi la înflorirea 
spirituală. 


