Studiu biblic DANIEL - Partea 3-Cap 2:29-45
Locatia / Timpul
Orasul BABILON capitală a statului cu același nume, aprox. La 100 km de
Bagdad, Irak - APROXIMATIV - Secolul 6 î.e.n.
Personajele
Nabucodonosor împăratul Babilonului, Daniel prizonier evreu (nu se
precizeaza explicit daca el e in perioada de 3 ani de studiu sau e deja in
slujba imparatului, calculand anii se pare ca ar fi inca in perioada de studiu)
Faptele / Narațiunea
Daniel obține o audiență la împăratul
Nabucodonosor și începe să-i povestească mai
întâi visul pe care acesta l-a visat și pe care l-a
uitat urmând ca apoi să-i explice înțelesul acestei
viziuni.
Daniel începe menționând faptul că această
extraordinare cunoștințe pe care le are nu sunt
meritul lui și totul este un dar de la Dumnezeu, cu
scopul ca împăratul să primească niște informații.
Împăratul a visat un chip adică o siluetă de om cu
diverse părți ale corpului formate din diverse
metale înțelesul acestor lucruri se referă la niște
împărății care urmează să apară de-a lungul
istoriei și care au fost interpretate în general de
către cei care au studiat Biblia așa cum se vede
în graficul alăturat. Însă cel mai spectaculos este
finalul în care o piatră se desprinde din munte
fără ajutorul unei mâini omenești și această piatră este asociată în general cu
domnul nostru Isus Cristos și despre o împărăției care nu va avea niciodată
sfârșit.
Ce nu știm
Nu putem Știi cu siguranță care este interpretarea zonei în care se amestecă
fierul cu lutul mai precis exact la ce timp și zonă geografică se referă.
Alte păreri
............................
Lucruri discutabile
Este greu să înțelegem de ce Dumnezeu alege să descopere niște lucruri
care țin de evoluția și sfârșitul lumii în care trăim unui împărat dintr-o țară
care nu îl recunoaște ca și Dumnezeu unic și ce semnificație are acest lucru.
Importanța în contextul acelori timpuri
Un evreu prezintă celui mai important împărat din acele vremuri lucruri
referitoare la desfășurarea în timp a istoriei lumii având grĳă să menționeze
că meritul acestei viziuni nu este al lui ci al Dumnezeului lui.
APLICAȚIE - relevanța pentru noi în ziua de azi
În orice faci și în măsura în care poți evidențiază puterea lui Dumnezeu.
ÎNTREBARE - este bine sau nu sa iti cunoști VIITORUL?

