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PREZINTĂ REFERATE - George Spiridon
Locatia / Timpul
Posibil orasul Babilon, în anul întâi al împăratului Belșațar
Personajele
Daniel și personajele din visul sau vedenia sa între care se remarcă o
persoană căreia Daniel îi cere explicații și care îi explică lucrurile pe
care el le vede le simte le trăiește
Faptele / Narațiunea
Narațiunea începe la persoana treia povestitorul se situeaza în afara
evenimentelor, nefiind persoana lui Daniel apoi pe măsură ce
evenimentele se îndreaptă către o concluzie și interpretare Daniel preia
stafeta și întreaga narațiunea se desfășoară la persoana întâi. Ne sunt
prezentate o serie de animale fantastice cu proprietăți supranaturale și o
serie de evenimente în care poporul sfinților este învins de una din
aceste creaturi, în final cel îmbătrânit de zile dă stăpânirea unei
împărății veșnice unuia ca un fiu al omului. Daniel cere și primește
explicații despre toate aceste lucruri unuia care este de față.
Ce nu știm
Vis și vedenie sunt două lucruri diferite sau este vorba despre același
lucru repetat pentru a sublinia importanța acestui fapt.
Lucruri discutabile
Oare împărații din această vedenia lui Daniel care sunt în fapt
conducători de popoare, poți fi asimilați cu președinți ale țărilor din ziua
de astăzi.
Cuvintele o vreme două vremuri și o jumatate devreme sunt greu de
evaluat astfel dincolo de un întreg doi întregi și jumătate există mai
multe interpretări ale lungimii acestor perioade de timp legate de alte
prezențe în biblie a unor perioadă de timp asemănătoare.
Importanța în contextul acelori timpuri
Atunci când domnul Isus se intitulează pe sine însuși fiul omului el face
o legătură și mizează pe faptul că evreii mai ales cei educați îl vor putea
identifica pe el ca fiind cel din profeția lui Daniel.
APLICAȚIE - relevanța pentru noi în ziua de azi
Așa cum Daniel cere explicații în legătură cu lucrurile pe care le vede și
eu și tu putem fi în situația în care despre lucrurile pe care le citim biblie
sau le luăm la cunoștință printr-o descoperire să fie nevoie să cerem
explicații unei persoane de încredere.


