Studiu biblic DANIEL - Partea 2 / Cap 2:1-28
Locatia / Timpul
Orasul BABILON capitală a statului cu același nume, aprox. La 100 km de
Bagdad, Irak - Secolul 6 î.e.n.
Personajele
Nabucodonosor împăratul Babilonului, Arioc căpetenia garzilor, Daniel,
Șadrak Meșac și Abed Nego.
Faptele / Narațiunea
Împăratul Babilonului Nabucodonosor are un vis și îi convoacă pe: vrajitori,
pe prezicatori, pe magi si pe caldei, (in vers. Cornilescu, vrajitori, pe cititorii in
stele, pe descantatori si pe haldei) (în Biblia Catolica: magi, pe astrologi, pe
vrăjitori și pe caldei) pentru ca ei să îi spună ce a visat și apoi să îi explice
semnificația visului.
Cei chemați îi spun că pot explica visul dar nu pot ghici ce a visat împăratul,
acest lucru poate fi făcut doar de zei. Nemultumit împăratul le dă un termen
în care să afle ce a visat, daca nu vor fi executați ei și familiile lor. Execuțiile
încep, iar Daniel care află acet lucru, mai ales că și el era inclus pe listă cere
să fie dus la împărat.
El solicită împăratului un termen în care să îi spună visul cât și explicarea
acestuia apoi împreună cu prietenii săi se roagă pentru a primi de la
Dumnezeu rezolarea acestei probleme.
Daniel primește într-un vis de la Dumnezeu răspunsul și se prezintă în fața
împăratului căruia îi explică cum a primit rezolvarea după cum urmează:
1 - împăratul cere un lucru imposibil
2 - nu este meritul meu
2 - există un Dumnezeu care dă știință și pricepere
3 - El mi-a descoperit totul
Ce nu știm
Cine erau: vrajitorii, prezicatorii, magii și caldeii, (poate azi ar fi influenceri,
traineri, coacheri, profileri, psihologi, futurologi, analiști).
Alte păreri
............................
Lucruri discutabile
Nu exista dovezi clare cum că împăratul Nabucodonosor s-ar fi convertit la
iudaism (nici Babilonul acelor timpuri)...
Importanța în contextul acelori timpuri
Un evreu, cu ajutorul Dumnezeului său poate rezolva problemele majore ale
zilei și Îl aduce pe Dumnezeul său în prim pal în fața împăratului Babilonului
APLICAȚIE - relevanța pentru noi în ziua de azi
1 -toate lucrurile pot și trebuie rezolvate cu Dumnezeu,
2 - totul începe cu o rugăciune,
3 - înțelepciunea este un dar de la Dumnezeu,
4 - nu te pune pe tine primul, pune-L pe El.
ÎNTREBARE
- Cum explici cuvântul BABILONIE (de ce?)
- Ce crezi despre vise?

