RIDICAREA ÔI C{DEREA
ÎMP{R{ÚIILOR LUMII
În recordurile istoriei umane, conturarea evenimentelor Õi ridicarea Õi c|derea împ|r|Ûiilor, se par
a fi determinate de voinÛa, puterea, ambiÛia Õi curajul omului. Îns| în Cuvântul lui Dumnezeu, perdeaua
este tras| la o parte, Õi putem privi prin orice acÛiune f|cut| Õi contraf|cut| al evenimentelor umane, iar
agenÛiile Celui Atotîndur|tor lucrând cu r|bdare sfaturile voinÛei Sale.
Într-o nici o alt| parte al Scripturii nu vedem acest principiu mai clar descoperit decât ca în
capitolul doi al c|rÛii Daniel. Aici ne este adus în vedere întreaga miÕcare al istoriei de la timpul lui
Daniel pân| în ziua noastr| prezent|.
În acel timp când aceste evenimente au luat loc, împ|ratul NebucadneÛar Õ i împ|r|Ûia sa al
Babilonului au st|pânit lumea cunoscut| de atunci.
Într-o noapte împ|ratul s-a întrebat în mintea lui ce va aduce viitorul. Ô i dup| cum s-a uitat la
aceast| mare cetate peste care el st|pânea, i s-a p|rut ca Õi când ar fi fost de neînvins; iar în acel timp nu
au existat diferitele maÕini de r|zboi capabile pentru a-i d|râma zidurile. În jurul zidului a fost un canal
format de Râul Eufrat. Râul a trecut prin mijlocul cet|Ûii; îns| prin locul unde a intrat în cetate au fost
porÛi mari coborându-se jos în apa. În spatele acestor porÛi au fost ziduri de-a-lungul râului cu alte porÛi
care au acordat acces dispre râu în cetate. Aceste au putut fi înt|rite prin alte porÛi mari de aram|, ca
dac| cineva ar fi fost capabil s| treac| porÛile din spatele zidului, cu siguranÛ| n-ar fi putut s| treac|
porÛile de aram|, numai dac| ar fi fost deschise.

UN VIS IMPRESIONANT
În timp ce se gândea la aceste lucruri, c| dac| împ|r|Ûia sa va îndura pentru totdeauna,
NebucadneÛar a adormit. În acea noapte el a avut un vis impresionat, îns| când s-a sculat, el n-a putut
s|-Õi aminteasca nici un detaliu. Cu toate acestea el a presimÛit c| acest vis a avut r|spunsuri la
întrebarile lui de viitor.
NebucadneÛar a chemat imediat pe toÛi înÛelepÛii împ|r|Ûiei sale pentru a-l ajuta s|-Õi aduc|
aminte de vis – f|r| s| conteze artele lor spiritiste, astrologice, ocultice sau magice pe care au trebuit
s| le foloseasc|. ÎnÛelepÛii au fost adunaÛi îns| n-au fost capabili prin toate aceste arte s| descopere visul
împ|ratului. Realizând c| aceÕti înÛelepÛi au fost înÕel|tori Õi c| n-au fost capabili s|-l ajute, împ|ratul
s-a înfuriat Õi a poruncit ca toÛi s| fie arestaÛi Õi închiÕi pentru a-Õi aÕtepta execuÛia. Daniel Õi prietenii
lui au fost Õi ei consideraÛi înÛelepÛi, îns| ei n-au fost chemaÛi înaintea împ|ratului. Cu toate acestea, Õi
ei au fost incluÕi în arestul general.
Daniel a apelat pentru o întârzire în îndeplinirea execuÛiei, pormiÛând c| el va da în curând
r|spunsul dorit împ|ratului. În acea noapte, Daniel Õi prietenii lui Õi-au prezentat cererea lor serioas|
înaintea lui Dumnezeu pentru a afla visul împ| ratului Õi interpretarea sa. Ei au Õtiut c| Dumnezeu
onoreaz| pe aceia care-Õi pun toat| încrederea lor în El, iar astfel ei au mers la culcare încrezându-se pe
deplin c| voinÛa lui Dumnezeu va fi împlinit|. În acea noapte, Dumnezeu a descoperit cu îndurare visul
împ|rarului lui Daniel, Õi deasemenea interpretarea sa, astfel ar|tând c| doar Dumnezeu cunoaÕ te
viitorul.

O IMAGINE SIMBOLIC{ AL ÎMP{ R{Ú IILOR
Acest vis impresionant a fost despre o imagine al c|rui cap a fost de aur. Pieptul Õi braÛele lui
din argint. Abdomenul Õi copasele din aram|. Picioarele au fost din fier, iar gambele picioarelor Õi cele
10 degete de la picioare au fost din fier Õi lut amestecate împreun| (vezi Daniel 2:28-33). Capul de aur
a fost declarat ca reprezentând Babilonul (vezi Daniel 2:37-38). Sub domnia lui NebucadneÛar,
Babilonul a adunat aurul tuturor naÛiunilor cucerite, f| când aceasta cea mai bogat| naÛiune din
antichitate.
Îns| nu este în aÕa numita m|reÛie a bog|Ûiei sau în aparenta neînvingere în care naÛiunile sau
oamneii trebuie s|-Õi g|seasc| puterea, ci mai degrab| în a-L cunoaÕte pe Dumnezeu Õi a împlini voia
Lui. Iar destinul lor este determinat de atitudinea lor c|tre scopul lui Dumnezeu pentru ei.

Capul din aur
BABILON
(605-539 î.Hr.)

Pieptul/braÛele din argint
MEDO PERSIA
(539-331 î.Hr.)

Coapsele din aram|
GRECIA
(331-168 î.Hr.)

Picioarele din fier
ROMA
(168 î.Hr. - 476 d.Hr.)

Gambele picioarelor din fier Õi lut
10 NAÚ IUNI ÎMP{ RÚ ITE ALE EUROPEI
(476 - Pân| la Revenirea lui Hristos)

Împ|r|Ûia lui NebucadneÛar din Babilon a Ûinut doar pân| când domnia nepotului s|u BelÕaÛar a
luat loc, când naÛiunea a doua, reprezentat| de pieptul Õi braÛele de argint, a intrat pe stagiul acÛiunii. În
general, împ|r|Ûia superioar| cucereÕte împ|r|Ûia mai inferioar|, îns| profeÛia a indicat c| aceasta nu a
fost aÕa (vezi Daniel 2:39). În imagine, istoria naÛiunilor a progresat de la cap la picioare, Õi fiecare
schimbare a fost reflectat| de un metal mai inferior de cea precedent|.

BABILONUL CADE
ForÛele combinate ale Mezilor Õi PerÕilor au atacat Õi au concurat împ|r|Ûia Babilonului, au
omorat pe BelÕaÛar – ultimul împ|rat al Babilonului, Õi apoi Dariu Medul a împ|r|Ûit în locul lui (vezi
Daniel 5:28-31).
Cu mai bine de un secol înainte, Domnul a descoperit prin Isaia metoda prin care Babilonul va
fi luat Õi sub domnia c|ruia va fi aÕezat| (vezi Isaia 44:27-28; 45:1-2). Sub conducerea lui Cir Persanul,
armatele Mezilor Õi PerÕilor au fost capabili s| distrag| apele râului Eufrat pentru un timp scurt. În acest
timp ei au intrat în cetate pe calea uscat| al râului. Chiar Õi atunci forÛele lor ar fi fost zadarnice dac|
porÛile de aram| n-ar fi fost l|sate deschise Õi nep|zite de ap|r|tori în timp ce împ|ratul Õi nobilii lui se
osp|tau în beÛie (vezi Daniel 5).
AÕa cum argintul este inferior aurului în valoare, tot aÕa Medo Persia a fost inferioar| Babilonului
în bog|Ûie Õi lux. În timp ce Împ|r|Ûia Persan| a fost mai puernic| în termeni de putere militar| Õi
teritoriu ocupat, niciodat| n-a fost capabil| s| dep|Õeasc| inamicul Babilonului în bog|Ûie concentrat|
sau educaÛie. Împ|raÛia Persan| a Ûinut aproape dou| sute de ani, din 539 pân| în 331 î.Hr.
Împ|r|Ûia urm|toare, cea de aram|, va reprezenta împ|r|Ûia care a cucerit Persia. Noi Õtim din
istorie c| au fost Grecii, sub Alexandru Cel Mare, care în trei b|t|lii decisive (Granicus, în 334 î.Hr.;
Issus, în 333 î.Hr.; Õi Arbela, în 331 î.Hr.) au cucerit armatele Persiei, f|când Grecia urm|toarea
împ|r|Ûie a lumii. Acest fapt istoric este ar|tat deasemenea într-o alt| viziune primit| de Daniel,
raportat| în capitolul 8, unde ni se spune c| împ|r|Ûia Persan| va fi cucerit| de Grecia (vezi Daniel 8:2-8,
20-21). Arama a fost metalul folosit în abundenÛ| de c|tre Greci, Õi a fost deasemenea introdus de ei în
armamente Õi arm|turi.
Roma, care a fost reprezentat| de picioarele de fier, a înfrânt armatele Greciei la b| t| lia din
Pydna în 168 î.Hr. Apoi Roma a împ|r|Ûit lumea din 168 î.Hr. pân| în 476 d.Hr., când în cele din urm|
a fost invadat| de triburile barbariene.
Pentru mai bine de 500 de ani, Roma s-a p|rut a fi de necucerit. Standardele ei au st|pânit de
la Insulele Britanice pân| la Eufrat, de la Marea de Nord pân| la Sahara. Ei s-au închinat Cezarilor ei
ca la niÕte dumnezei, Õi prin puterea ei a f|cut lumea o mare cas| de puÕcarie. Din cuvintele
istoriceanului Edward Gibbon, “A-i rezista a fost fatal, Õi de zburat a fost imposibil.” Declinul Õi
C|derea Împ|r|Ûiei Romane, vol.1, p 190.
Când a c|zut Roma, teritoriul ei a fost împ|rÛit în zece secÛiuni care acum formeaz| naÛiunile
Europei. AÕa dup| cum fierul Õi lutul sunt rezistente în parte Õi slabe pe de alt| parte, tot aÕa a fost cu
aceste zece naÛiuni ale Europei care au fost reprezentate de gambele Õi degetele picioarelor. Dup| cum
fierul Õi lutul nu se pot uni împreun|, tot aÕa aceste naÛiuni nu s-au puput uni împreun| pe deplin ca o
singur| putere pentru a domina lumea.
Pentru ultimele 15 secole, oameni puternici au c|utat s| reînvieze slava vechii Împ|r|Ûii Romane,
încercând s| sudeze împreun| diferite naÛiuni ale Europei. Începând cu Charlemagne Õi continuând cu
Charles V, Louis XIV, Napoleon, Kaiser William II, Õi Adoph Hitler – toÛi au c|zut, cu toate c| Ûinta lor
dorit| câteodat| s-a p|rut s| se împlineasc|. Îns| Õapte cuvinte profetice le-au stat în cale: “Dar nu vor
fi lipiÛi unul de altul” Daniel 2:43. AÕa c| naÛiunile Europei niciodat| nu vor putea s| se uneasc| într-o
putere mondial| pentru a conduce lumea!

VISUL NU S-A ÎMPLINIT ÎNC{
Îns| acesta n-a fost sfârÕitul visului. Deasemenea s-a descoperit c| în timpul acestor împ|r|Ûii,
Dumnezeul cerului ÎÕi va aÕeza împ|r|Ûia Sa veÕnic|. Aceast| împ|r|Ûie de neprih|nire, reprezentat| de
piatra care a lovit imaginea la picioare, va continua s| creasc| pân| când întregul p|mânt va fi plin, Õi
nici o putere p|mânteasc| n-o poate opri (vezi 2:34-35, 44).
Cu toate c| mulÛi împ|raÛi Õi multe puteri au încercat s| distrug| pe Hristos – reprezentat de Piatr|
(vezi 1 Corinteni 10:4), Õi s-au r|zboit împotriva împ|r|Ûiei lui Hristos Õi ai urmaÕilor ei, cu toate acestea
nici una n-a avut succes Õi niciodat| nu va avea. Hristos Õi împ|r|Ûia Sa va domni suprem, Adev|rul Õi
slava Sa va acoperi acest p|mânt aÕa cum apele acoper| marea (vezi Habacuc 2:14). Ô i toate neamurile
rele ale p|mântului vor fi sf|râmate ca praful când Hristos va veni – Piatra va veni iar|Õi pe norii cerului.

ÎNC{ ESTE TIMP S{ CAZI PE PIATR{
Prietene, vrei s| vi la Isus ast|zi, c|zând pe aceast| Piatr| (Stânc|) puternic| Õi s| fi rupt la inim|,
poc|indu-te de toate p|catele tale Õi s| te ridici Õi s| tr|ieÕti o viaÛ| nou| cu Õansa de a avea viaÛa veÕnic|
dac| vei fi credincios pân| la sfârÕit? Sau vrei s| r|mâi mândru Õi nepoc|it, Ûinându-te de p|catele tale
pân| când va fi prea târziu, Õi s| ai aceast| Piatr| puternic| care s| cad| peste tine Õi s| te fac| ca praful
– f| r| o Õ ans| pentru viaÛa veÕnic|? Drag| cititor, vrei s| fi lovit de aceast| Piatr| puternic| Õi s| fi
pierdut? Sau vrei s| g|seÕti ad|post Õi s| te ascunzi în aceast| Stânc| Õi s| fi salvat? Alegerea este a ta.
“Ascult| Dumnezeule, strig|tele mele, ia aminte la rug|ciunea mea! Dela cap|tul p|mântului
strig c|tre Tine cu inima mâhint| Õi zic: “Du-m| pe stânca pe care n-o pot atinge, c|ci este prea înalt|
pentru mine! C|ci Tu eÕti un ad|post pentru mine, un turn tare împotriva vr|ÕmaÕului.” Psalmi 61:1-3.
“Intr| în stânci, Õi ascunde-te în Û|rân|, de frica Domnului Õi de str|lucirea m|reÛiei Lui!” Isaia
2:10.
“În Tine, Domne, îmi caut sc|parea: s| nu r|mân de ruÕine niciodat|! Scap|-m| în dreptatea Ta,
Õi izb|veÕte-m|! Pleac|-Ú i urechea spre mine, Õi ajut|-mi. Fii o stânc| de ad|post pentru mine, unde
s| pot fugi totdeauna! Tu ai hot|rat s| m| scapi, c|ci Tu eÕti stânca Õi cet|Ûuia mea.” Psalmi 71:1-3.
“Tot ce-Mi d| Tat|l, va ajunge la Mine; Õi pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afar|.” Ioan
6:37.

Pentru a înrola într-un curs corespondenÛ| biblic| de GRATIS, pentru mai mult| informa Ûie
v| rog s| scrieÛi la adresa urm| toare:
“Let There Be Light” Ministries
PO Box 328
Rogue River, OR 97537
U.S.A.
www.LightMinistries.com

