
Pregătirea pentru cuptor 

Dan. 3:14-30 

 

Introducere 

- Contextul calendaristic: sfârșitul lunii iunie: pregătirea pentru ”luna lui cuptor” 

- Contextul socio-politic: decizia curții supreme de justiție a SUA de legalizare a căsătoriilor între 

persoane de același sex în toate statele (26.06.2015); implicații probabile 

- Alte forme ale “cuptorului”: în lume (Putin, islamul), în familie, în societate 

- Definiția cuptorului: orice situație în care ți se cere un preț mare pentru credință (nu doar deranjuri 

minore) 

 

I. Verifică ce te trimite spre cuptor 

a. Posibilitatea “persecuției” să fie generată de cauze firești: comportamente deranjante, neachitarea 

de sarcini la serviciu, etc 

”Cărbunii aprinși” și ”apa fiartă” 

b. Posibilitatea persecuției pentru motive neesențiale: dispute pentru diferențe  minore de opinie, 

etc. 

c. Posibilitatea persecuției cauzată de ascultarea de Dumnezeu (v. 14) 

II. Nu te încăiera cu inamicul (v. 16) 

a. Ispita de a demonstra cu orice preț greșeala inamicului (chiar și când împietrirea sa e clară) 

b. Legitimitatea argumentării atâta vreme cât există receptivitate (la inamic sau la persoane neutre 

care urmăresc dialogul) 

III. Fii sigur că Dumnezeu poate interveni în mod miraculos (v. 17) 

a. A făcut-o de atâtea ori în istoria biblică (în Egipt, la Marea Roșie, la Ierihon, etc.) 

b. A făcut-o în istoria recentă a bisericii: contextul poeziei “N-am să uit Isuse Doamne niciodată” 

(Traian Dorz) 

c. O poate face și în situația ta! 

IV. Acceptă posibilitatea ca El să nu intervină (v. 18) 

a. Cele două categorii de biruitori din Evr. 11:33-35, respectiv 11:36-38) 

b. Cele două căi de a fi biruitor: scăpând de încercare sau trecând prin încercare 

c. Exemplul suprem al Domnului Isus: victoria prin suferință, fiind ascultător până la moarte (Filip. 

2:8) 

V. Nu încerca să păcălești cuptorul 

a. Ispita de a-l păcăli pe inamic: simularea unei plecăciuni 

b. Șiretenia minții umane în a legitima păcălelile 

c. Valoarea verticalității 

i. Valoarea ei morală (înaintea lui Dumnezeu) 

ii. Valoarea ei ca mărturie: ocazia evanghelizării și glorificării lui Dumnezeu (v. 28-29) 

iii. Valoarea ei personală (v. 30) 

iv. Valoarea ei pentru încurajarea altora 

 

Încheiere 

- Antrenamentul pentru lucrurile mari (cuptorul) se face în lucrurile mici (testele mărunte, de fiecare 

zi) – Luc. 16:10 

- ”Totdeauna pe-a Domnului cale...” 

 

 

Betel, 28.06.2015, am. 


