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PREZINTĂ REFERATE - Anca Stangaciu, Lucia Salcianu
Locatia / Timpul
Posibil orasul Babilon (dar nu este specificat pentru prima parte)
Personajele
Nabucodonosor împăratul Babilonului, Daniel prizonier evreu cu rang mare în
cadrul înțelepților Babilonulu, vrajitorii, cititorii in stele, haldeii si ghicitorii, un strajer
sfant (în unele traduceri - un înger), sfatul strajerilor.
Faptele / Narațiunea
Acest capitol începe cu un laudațio la adresa lui Dumnezeu adus de regele
Nabucodonosor. Apoi regele povestește că a avut un vis care l-a tulburat foarte tare
și că a chemat pe toți cei care se presupune că ar fi putut să-i explice înțelesul
acestui vis dar din păcate ei nu au știut sau nu au vrut după cum vom afla mai
târziu să-i dai nicio explicație a visului.
Atunci regele îl cheamă și pe Daniel și îi povestește și lui visul în care este vorba
despre un copac uriaș care crește și crește adăpostind în frunzele și la umbra lui
animale păsări și dând hrană tuturor ființelor vii. Apoi un personaj care în unele
traduceri este menționat ca fiind un străjer iar în altele ca fiind un înger coboară și
aduce decizia sfatul străjerilor în urma căreia copacul urmează să fie tăiat smulse
ramurile și din el să rămână doar rădăcinile. Daniel explică foarte emoționat că
acest copac este chiar el împăratul și că urmează ca să-și piardă uzul rațiunii să se
sălbaticească și că va fi îndepărtat dintre oameni pentru o perioadă de șapte
vremuri sau în alte traduceri șapte ani apoi el va fi reprimit și își va recăpăta toate
pozițiile de rege dacă va recunoaște puterea lui Dumnezeu și va renunța la
păcatele sale.
După trecerea 12 luni după cum povestește însuși împăratul în timp ce se afla în
orașul Babilon el se exprimă referitor la sine și la oraș în cuvintele: oare nu sunt eu
cel mai ... și nu este orașul acesta cel mai ... Imediat o voce din cer se aude
reluând parcă ideea din visul împăratului - iată că vei fi îndepărtat din poziția ta
pentru șapte vremuri sau șapte ani, te vei sălbătici vei ajunge ca un animal și dacă
îți vei reveni din această situație de mândrie excesivă îți vei recăpăta poziția de
rege. Împăratul sufere exact ceea ce i s-a prorocit apoi după cum chiar el însuși
spune ajunge să-și ridice ochii spre cer și să-l recunoască pe Dumnezeu apoi își
recapătă mintea și toată poziția socială inclusiv sfetnicii și bogățiile pe care le avea
înainte de aceea împăratul își încheie mesajul său aducând laudă lui Dumnezeu și
afirmând că nimeni nu este ca el cel care decide totul în această lume.
Ce nu știm
Cine sau ce sunt Străjerii - Este vorba despre 7 perioade de timp sau sapte ani -
cum și-a pierdut și recăpătat Nabucodonosor poziția de împărat al Babilonului.
Alte păreri
nu este vorba de șapte ani ci de șapte perioade nedefinite de timp
Lucruri discutabile
Este greu de acceptat ca in tensiunea de la curtea Babilonului regele ar fi putut sa
ramana pe tron fara sa fie in totalitatea capacitatilor mintale si daca a fost detronat
7 ani cand si cum a revenit la domnie.
Importanța în contextul acelori timpuri
Dumnezeu este suveran nici o putere sau organizare a acestui pamânt nu există
fără acceptul său. Evreii sunt folosiți ca mesageri ai voinței divine.
APLICAȚIE - relevanța pentru noi în ziua de azi
Dumnezeu îți trimite masageri și îți oferă timp pentru a reacționa, răspunde.
ÎNTREBARE - Ai simțit vreo dată că ești sau trebuie să fi un mesager divin?


