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IMPORTANȚA  
PROFEȚIILOR



Psalmul 119:105

Cuvântul Tău este o candelă pentru 
picioarele mele și o lumină pe cărarea 

mea.



2 Petru 1:19

Și avem cuvântul prorociei făcut și mai 
tare, la care bine faceţi că luaţi aminte, 
ca la o lumină care strălucește într-un 

loc întunecos, până se va crăpa de ziuă și 
va răsări luceafărul de dimineaţă în 

inimile voastre.



Isaia 46:10

Eu am vestit de la început ce are să se 
întâmple și cu mult înainte ce nu este 

încă împlinit. Eu zic: ‘Hotărârile Mele vor 
rămâne în picioare și Îmi voi aduce la 

îndeplinire toată voia Mea.’ 



2 Cronici 20:20

Ascultaţi-mă, Iuda și locuitorii 
Ierusalimului! Încredeţi-vă în Domnul 
Dumnezeul vostru și veţi fi întăriţi; 
încredeţi-vă în prorocii Lui, și veţi 

izbuti.



Ioan 13:19

Vă spun lucrul acesta de pe acum, înainte 
ca să se întâmple, pentru ca, atunci 

când se va întâmpla, să credeţi că Eu 
sunt. 



1 Tesaloniceni 5:2,4

2) Pentru că voi înșivă știţi foarte bine 
că ziua Domnului va veni ca un hoţ 

noaptea.  
4) Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în 

întuneric, pentru ca ziua aceea să vă 
prindă ca un hoţ. 



Apocalipsa 1:3

Ferice de cine citește și de cei ce 
ascultă cuvintele acestei prorocii și 

păzesc lucrurile scrise în ea! Căci 
vremea este aproape!
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INTRODUCERE



Daniel 1:1

1) În al treilea an al domniei lui Ioiachim, 
împăratul lui Iuda, Nebucadneţar, 

împăratul Babilonului, a venit împotriva 
Ierusalimului și l-a împresurat.



Ieremia 25:8,9,11

8) De aceea, așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Pentru că n-aţi ascultat 
cuvintele Mele,  

9) iată, voi trimite să aducă toate popoarele de la miazănoapte’, zice 
Domnul, ‘și voi trimite la robul Meu Nebucadneţar, împăratul Babilonului; 
îi voi aduce împotriva acestei ţări și împotriva locuitorilor ei, și împotriva 

tuturor acestor neamuri de jur împrejur, ca să le nimicească cu 
desăvârșire și să facă din ele un pustiu și o pricină de batjocură, niște 

dărâmături veșnice.  
11) Toată ţara aceasta va fi o paragină, un pustiu, și neamurile acestea 

vor fi supuse împăratului Babilonului timp de șaptezeci de ani.



Daniel 1:2

2) Domnul a dat în mâinile lui pe 
Ioiachim, împăratul lui Iuda, și o 

parte din vasele Casei lui Dumnezeu. 
Nebucadneţar a dus vasele în ţara 

Șinear, în casa dumnezeului său, le-a 
pus în casa vistieriei dumnezeului său. 



Genesa 11:1-5
1) Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte.  

2) Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în ţara Șinear și au 
descălecat acolo.  

3) Și au zis unul către altul: „Haidem să facem cărămizi și să le ardem 
bine în foc!” Și cărămida le-a ţinut loc de piatră, iar smoala le-a ţinut 

loc de var.  
4) Și au mai zis: „Haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf 
să atingă cerul și să ne facem un nume, ca să nu fim împrăștiaţi pe 

toată faţa pământului!”  
5) Domnul S-a coborât să vadă cetatea și turnul pe care-l zideau fiii 

oamenilor.



Genesa 11:6-9
6) Și Domnul a zis: „Iată, ei sunt un singur popor și toţi au 
aceeași limbă, și iată de ce s-au apucat; acum nimic nu i-ar 

împiedica să facă tot ce și-au pus în gând.  
7) Haidem să Ne coborâm și să le încurcăm acolo limba, ca să 

nu-și mai înţeleagă vorba unii altora!”  
8) Și Domnul i-a împrăștiat de acolo pe toată faţa pământului, 

așa că au încetat să zidească cetatea.  
9) De aceea, cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat 

Domnul limba întregului pământ și de acolo i-a împrăștiat 
Domnul pe toată faţa pământului.



SĂ REȚINEM

1. Babel = Babilon 
3. Tara Șinear = Babilon 
4. Babilon = Încurcătură



ISRAEL ȘI IUDA





2 Împărați 17:3,5-7
3) Salmanasar, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva lui; și Osea i s-a 

supus și i-a plătit un bir… 
5) Și împăratul Asiriei a străbătut toată ţara și s-a suit împotriva 

Samariei, pe care a împresurat-o timp de trei ani.  
6) În al nouălea an al lui Osea, împăratul Asiriei a luat Samaria și a 
dus pe Israel în robie în Asiria, l-a pus să locuiască la Halah și la 

Habor, lângă râul Gozan și în cetăţile mezilor.  
7) Lucrul acesta s-a întâmplat pentru că copiii lui Israel au 

păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lor, care-i scosese din ţara 
Egiptului, de sub mâna lui Faraon, împăratul Egiptului, și pentru că s-

au închinat la alţi dumnezei. 



SARGON  
AL II-LEA



ISRAEL ȘI IUDA



DEPORTAREA  
LUI DANIEL



Daniel 1:3

3) Împăratul a dat poruncă lui 
Așpenaz, căpetenia famenilor săi 

dregători, să-i aducă vreo câţiva din 
copiii lui Israel de neam împărătesc și 

de viţă boierească, 



ALINIEREA  
CULTURALĂ



Daniel 1:4

4) niște tineri fără vreun cusur trupesc, 
frumoși la chip, înzestraţi cu înţelepciune în 

orice ramură a știinţei, cu minte ageră și 
pricepere, în stare să slujească în casa 

împăratului și pe care să-i înveţe scrierea și 
limba haldeenilor. 



1. Sumeriana - limba sacră tradițională (simboluri) 
2. Babiloniana - dialectul național 
3. Aramaica - limba internațională a afacerilor 

3 Limbi



Eclipsa din 747 î.Hr.



Astrologia babiloniană



Daniel 1:5

5) Împăratul le-a rânduit pe fiecare 
zi o parte din bucatele de la masa 
lui și din vinul din care bea el, vrând 

să-i crească timp de trei ani, după 
care aveau să fie în slujba împăratului.



2 Cronici 29:11

Acum, fiilor, nu mai staţi nepăsători, căci voi 
aţi fost aleși de Domnul ca să staţi în slujbă 

înaintea Lui, să fiţi slujitorii Lui și să-I 
aduceţi tămâie.”



Daniel 1:6-7

6) Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda: 
Daniel, Hanania, Mișael și Azaria.  

7) Căpetenia famenilor dregători le-a pus 
însă alte nume, și anume: lui Daniel i-a pus 
numele Beltșaţar; lui Hanania, Șadrac; lui 
Mișael, Meșac și lui Azaria, Abed-Nego.



Daniel             Beltșaţar 
Hanania          Șadrac 
Mișael            Meșac 
Azaria        Abed-Nego

Schimbarea de nume



Daniel - Dumnezeu este judecătorul meu

Semnificația numelui Daniel

Beltșaţar - fie ca Bel să-l țină în viață



Hanania - Harul lui Iehova

Semnificația numelui Hanania

Șadrac - în slujba lui Aku



Mișael - Cine este ca Dumnezeu

Semnificația numelui Mișael

Meșac - cine este ca Aku



Azaria - Iehova a ajutat

Semnificația numelui Azaria

Abed-Nego - slujitor a lui Nego



Schimbarea de nume

Daniel             Beltșaţar 
Hanania          Șadrac 
Mișael            Meșac 
Azaria        Abed-Nego



REZISTENȚA



Daniel 1:8-9
8) Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu 

bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe 
care-l bea împăratul și a rugat pe căpetenia 
famenilor dregători să nu-l silească să se 

spurce.  
9) Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete 
bunăvoinţă și trecere înaintea căpeteniei 

famenilor dregători. 



Daniel 1:10

10) Căpetenia famenilor a zis lui Daniel: 
„Mă tem numai de domnul meu împăratul, 
care a hotărât ce trebuie să mâncaţi și să 
beţi, ca nu cumva să vadă feţele voastre 
mai triste decât ale celorlalţi tineri de 

vârsta voastră și să-mi puneţi astfel capul 
în primejdie înaintea împăratului.”



Daniel 1:11-13
11) Atunci, Daniel a zis îngrijitorului căruia îi 
încredinţase căpetenia famenilor privegherea 
asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria:  

12) Încearcă pe robii tăi zece zile și să ni se dea 
de mâncat zarzavaturi și apă de băut;  

13) să te uiţi apoi la faţa noastră și la a celorlalţi 
tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să 

faci cu robii tăi după cele ce vei vedea!”



Genesa 1:29

Și Dumnezeu a zis: „Iată că v-am dat orice 
iarbă care face sămânţă și care este pe 
faţa întregului pământ și orice pom care 
are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie 

hrana voastră. 



Daniel 1:14-16

14) El i-a ascultat în privinţa aceasta și i-a 
încercat zece zile.  

15) După cele zece zile, ei erau mai bine la faţă 
și mai grași decât toţi tinerii care mâncau din 

bucatele împăratului.  
16) Îngrijitorul lua bucatele și vinul care le erau 

rânduite și le dădea zarzavaturi.



ELIBERAREA



Daniel 1:17

17) Dumnezeu a dat acestor patru 
tineri știinţă și pricepere pentru tot 
felul de scrieri și înţelepciune; mai 

ales însă a făcut pe Daniel priceput în 
toate vedeniile și în toate visele.



Daniel 1:18-19

18) La vremea sorocită de împărat ca să-i 
aducă la el, căpetenia famenilor i-a adus 

înaintea lui Nebucadneţar.  
19) Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar, între 

toţi tinerii aceia, nu s-a găsit niciunul ca 
Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea ei 

au fost primiţi în slujba împăratului.



Daniel 1:20-21

20) În toate lucrurile care cereau 
înţelepciune și pricepere și despre care îi 

întreba împăratul, îi găsea de zece ori mai 
destoinici decât toţi vrăjitorii și cititorii în 

stele care erau în toată împărăţia lui.  
21) Așa a dus-o Daniel până în anul întâi al 

împăratului Cirus.


