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Frumuseţea scripturii Partea 16. 
  

UUnn  vviiss  ddiinn  ttrreeccuutt  

vvoorrbbeeşşttee  pprreezzeennttuulluuii  
CC UU MM   SSĂĂ   NN EE   CC UU NN OO AAŞŞTT EE MM   VV II II TT OO RR UU LL   

  

 
Cuprins: 

• Visul unui rege 
• Descoperirea visului 
• Explicaţia visului 
• Imperiul care va dăinui veşnic 

 
 

Visul unui rege. 
 

Într-o zi, un savant distrat călătorea cu 
trenul, cu gândurile total absorbite de lectura sa. 
Controlorul a ajuns în dreptul său şi i-a cerut 
biletul de călătorie. Savantul a început să caute 
prin buzunare, dar nu reuşea să-l găsească. A 
căutat din nou, cu nervozitate. Atunci, 
controlorul a spus, foarte amabil: “Nu-i nimic, 
domnule, când îl veţi găsi, trimiteţi-l prin poştă 
companiei. Sunt sigur că îl aveţi.” Savantul i-a 
răspuns cuprins de panică: “Dar nu înţelegeţi, 
trebuie să îl găsesc chiar acum! Am nevoie de acel 
bilet pentru că altfel nu am nici cea mai mică idee 
unde intenţionam să merg!” 

În seara aceasta, pretutindeni în lume, 
milioane de oameni întreabă: “Oare încotro ne 
îndreptăm?” Viitorul pare nesigur. Ei se simt 
încurcaţi şi se întreabă încotro se îndreaptă 
lumea noastră. Nu mai trebuie să ne frământăm 
cu privire la această întrebare. Cu ca. două mii 
şase sute de ani în urmă, visul unui împărat a 
descris în linii mari întreaga istorie a lumii 
noastre. 

Oamenii de ştiinţă spun că fiecare dintre noi 
visează de obicei de mai multe ori în fiecare 
noapte. Dar majoritatea viselor noastre se pierd 
şi nu ni le mai amintim. 

Probabil cel mai remarcabil vis înregistrat 
vreodată în analele istoriei a avut loc într-o 
noapte, cu 2.600 de ani în urmă în împărăţia 
antică a Babilonului. Descrierea visului este bine 
documentată şi a fost scrisă şi relatată chiar de 
către persoana care a avut această experienţă. 
Cartea biblică a lui Daniel, capitolul doi, ne 
relatează povestirea acestui vis. 

Cu toate acestea, cel care a avut visul, 
puternicul împărat Nebucadneţar, nu putea (sau 
nu dorea) să-şi amintească ceea ce visase! 
Nebucadneţar ştia că visul lui nu era unul 
obişnuit. El şi-a dat seama că acel vis misterios 
trebuia să aibă o interpretare deosebit de 
importantă. 

Şi într-adevăr, avea! Dumnezeu i-a dat un 
vis care ne descrie în linii mari istoria omenirii - 
în special a Europei şi a Orientului Mijlociu – 
din zilele lui Nebucadneţar, până la sfârşitul 
timpului! 

Mulţumiri fie aduse Lui Dumnezeu că ne-a 
împărtăşit tainele viitorului. Babilonul, primul 
imperiu mondial, a fost cel mai mare, cel mai 
bogat şi mai influent dintre toate imperiile pe 
care le-a cunoscut lumea civilizată de până 
atunci. El avea de asemenea cel mai puternic 
împărat. Acest conducător al popoarelor şi-a 
învins vrăjmaşii cu o forţă invincibilă, unul câte 
unul, până când împărăţia lui a devenit Regina 
naţiunilor. 

–– 
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În cel de-al doilea an al domniei lui, 
Împăratul Nebucadneţar s-a dus la culcare, 
întrebându-se frământat cât de mult va rezista 
împărăţia lui. Asemenea altor conducători, el 
dorea să cunoască viitorul. În acea noapte, 
Dumnezeu a privit din cer şi a ales să-I 
încredinţeze acestui dictator binevoitor, o 
perspectivă a viitorului. 

În ziua următoare împăratul se trezise 
devreme din somnul său întrerupt şi era 
tulburat. Avuse un vis şi ştia că visul avea o 
mare importanţă, dar se pare că nu reuşea să şi-l 
amintească! 

Babilonienii acordau o mare importanţă 
viselor, iar împăratul dorea să afle visul şi 
interpretarea lui. Desigur la curtea lui, avea la 
dispoziţie astrologi, magicieni, descântători şi 
vrăjitori. Era convins că ei îi vor putea spune 
despre ce era vorba. 

În ciuda orei matinale, toţi aceştia au fost 
convocaţi la curte. Când toţi s-au înfăţişat 
înaintea împăratului, el le-a spus: “... Am visat 
un vis; duhul îmi este tulburat, şi aş vrea să ştiu 
visul acela.” (Daniel 2:3). Aceşti oameni erau 
asemenea multora care pretind că ştiu şi prezic 
viitorul. Ei reuşeau să intuiască o interpretare a 
viselor, dar de fapt nu cunoşteau adevărata 
semnificaţie. 

Ghicitorii au încercat să câştige timp. În cele 
din urmă, au spus: ,,Veşnic să trăieşti, împărate! 
Spune robilor tăi visul, şi-ţi vom arăta tâlcuirea lui!” 
(Daniel 2:4). Dar încrederea de sine le-a pierit 
curând, când monarhul mândru, obosit de 
pledoria lor, a spus: “Împăratul a luat iarăşi 
cuvântul şi a zis Haldeilor: Mi-a scăpat din minte 
lucrul acela: dacă nu-mi veţi face cunoscut visul şi 
tâlcuirea lui, veţi fi făcuţi bucăţi, şi casele voastre vor 
fi prefăcute într-un morman de murdării. Dar dacă-
mi veţi spune visul şi tâlcuirea lui, veţi primi de la 
mine daruri, şi răsplătiri, şi mare cinste. De aceea, 
spuneţi-mi visul şi tălmăcirea lui!” (Daniel 2:4-6). 

Încă odată, ghicitorii au încercat să-l 
determine pe împărat să le relateze visul. 
Împăratul ştia deja că erau nişte înşelători. El i-a 
ameninţat şi în cele din urmă, au mărturisit: 
“Haldeii au răspuns împăratului: Nu este nimeni pe 
pământ, care să poată spune ce cere împăratul; de 
aceea niciodata nici un împărat, oricât de mare şi 
puternic ar fi fost, n-a cerut aşa ceva de la nici un 
vrăjitor, cititor în stele sau Haldeu! ... nu este nimeni 
care să spună lucrul acesta împăratului, afară de zei, 

a căror locuinţă nu este printre muritori!” (Daniel 
2:10-11). 

Biblia spune că împăratul s-a înfuriat şi le-a 
poruncit soldaţilor lui să-i execute pe toţi 
înţelepţii. Din nefericire, Daniel şi cei trei tineri 
care erau cu el, se aflau şi ei în categoria 
înţelepţilor, deşi nu fuseseră prezenţi când 
împăratul le ceruse acestora o explicaţie a 
visului său. Când au venit soldaţii să-l aresteze, 
Daniel a fost şocat şi a cerut timp ca să-L poată 
întreba pe Dumnezeu, a cărui locuinţă nu se afla 
în mijlocul oamenilor şi ca să-I ceară 
înţelepciunea de a-I dezvălui împăratului visul 
(Versetele 12-15). Din respect faţă de acest tânăr 
onest, împăratul i-a acordat lui Daniel un timp 
pentru a vorbi cu Dumnezeul său – Dumnezeul 
creaţiunii. 

Ce responsabilitate apasă pe umerii lui 
Daniel! Nu era în joc doar propria viaţă şi a celor 
trei prieteni ai lui, ci viaţa tuturor înţelepţilor 
Babilonului! Daniel s-a întors acasă şi a explicat 
celorlalţi situaţia. Ei au implorat harul 
Dumnezeului cerului pentru ca El să le 
dezvăluie această taină, astfel încât să evite 
executarea lor alături de ceilalţi înţelepţi ai 
Babilonului. Ce adunare de rugăciune trebuie să 
fi fost aceea! Patru tineri evrei se rugau ca 
Dumnezeu sa le descopere visul unui împărat 
păgân înainte de a suferi un sfârşit tragic 
(Versetele 16-18)! 

Biblia spune că Dumnezeul lui Daniel i-a 
dezvăluit chiar în noaptea aceea, într-o viziune, 
visul tainic al împăratului. Dumnezeul cerului 
nu a ezitat să asculte şi să onoreze acele 
rugăciuni! Ca urmare, Daniel a lăudat pe 
Dumnezeu şi a spus: “Pe Tine, Dumnezeul 
părinţilor mei, Te slăvesc şi Te laud că miai dat 
înţelepciune şi putere, şi mi-ai făcut cunoscut ce Ţi-
am cerut noi; căci ne-ai descoperit taina 
împăratului!” (Daniel 2:23). Ce entuziasm trebuie 
să fi existat în inima lui Daniel şi a celor trei 
prieteni ai săi evrei! 

Daniel a alergat la comandantul gărzii, 
Arioc, aşa cum spune Biblia: “După aceea, Daniel 
s-a dus la Arioc, căruia îi poruncise împăratul să 
piardă pe înţelepţii Babilonului; s-a dus, şi i-a vorbit 
aşa: ,,Nu pierde pe înţelepţii Babilonului! Du-mă 
înaintea împăratului, şi voi da împăratului 
tâlcuirea!”” (Daniel 2:24). 
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Descoperirea visului 
 

Când Daniel a ajuns în prezenţa 
împăratului, Nebucadneţar l-a întrebat dacă este 
capabil să-i facă cunoscut ceea ce visase - 
precum şi interpretarea. Să vedem cum a 
răspuns Daniel împăratului: “Ce cere împăratul 
este o taină pe care înţelepţii, cititorii în stele, 
vrăjitorii şi ghicitorii nu sunt în stare s-o descopere 
împăratului. Dar este în ceruri un Dumnezeu, care 
descoperă tainele, şi care face cunoscut împăratului 
Nebucadneţar ce se va întâmpla în vremurile de pe 
urmă...” (Daniel 2:27-28). 

Observaţi că Daniel nu şi-a asumat meritul 
acestei înţelepciuni. El ştia că numai Dumnezeu 
putea dezvălui viitorul. Fără îndoială că Daniel 
studiase Isaia 46:9-10: “... Căci Eu sunt 
Dumnezeu, şi nu este altul, Eu sunt Dumnezeu, şi 
nu este nici unul ca Mine. Eu am vestit de la început 
ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este 
încă împlinit ...”. 

Această înţelepciune venea de la Dumnezeu, 
care folosise ocazia de a schiţa pentru împăratul 
Nebucadneţar şi pentru noi, istoria lumii pentru 
o perioadă de peste 2600 de ani. 

Mai întâi, Daniel pregăteşte cadrul de 
desfăşurare al visului pe care l-a avut împăratul: 
“În patul tău, împărate, ţi-au venit în minte gânduri 
cu privire la cele ce vor fi după aceste vremuri; şi Cel 
ce descoperă tainele ţi-a făcut cunoscut ce se va 
întâmpla.” (Daniel 2:29). 

Apoi, Daniel povesteşte visul: “Tu, împărate, 
te uitai, şi iată că ai văzut un chip mare. Chipul 
acesta era foarte mare, şi de o strălucire 
nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta, şi 
înfăţişarea lui era înfricoşătoare.” (Daniel 2:31). 
Nu-i aşa că aproape îl auzim pe împărat 
declarând încântat: “Da, aceasta este! Un chip 
impresionant, ridicându-se mai presus de orice 
construcţie!” Daniel descrie visul cu atâta 
claritate, încât Nebucadneţar nu are nici o 
îndoială că descrierea reprezintă exact visul pe îl 
avusese. 

Apoi, Daniel continuă: “Capul chipului 
acestuia era de aur curat; pieptul şi braţele îi erau de 
argint; pântecele şi coapsele îi erau de aramă; fluierele 
picioarelor, de fier; picioarele, parte de fier, şi parte de 
lut.” (Daniel 2:32-33). Uimit, Nebucadneţar 
ascultă, în timp ce Daniel descrie elementele ce 
alcătuiesc chipul, aşa cum le văzuse el în vis. 

Capul era din aur strălucitor. Pieptul şi braţele 
erau din argint, un metal mai puţin valoros. 
Bustul şi coapsele erau din bronz sau aramă. 
Fluierele picioarelor erau din fier, iar picioarele 
erau dintr-un amestec de lut şi fier. 

“Tu te uitai la el, şi s-a dezlipit o piatră, fără 
ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier şi de 
lut ale chipului, şi le-a făcut bucăţi. Atunci fierul, 
lutul, arama, argintul şi aurul s-au sfărâmat 
împreuna şi s-au făcut ca pleava din arie vara; le-a 
luat vântul, şi nici urmă nu s-a mai găsit din ele.” 
(Daniel 2:34-35). După aceea împăratul trebuie 
să fi fost intrigat să vadă o piatră dezlipindu-se 
de nicăieri, venind cu o mare viteză şi izbind 
chipul la picioare, zdrobindu-l şi spulberându-l 
apoi în mod violent şi pulverizând întregul chip 
într-un praf atât de fin, încât vântul l-a 
îndepărtat fără urmă. “Dar piatra care sfărâmase 
chipul, s-a făcut un munte mare şi a umplut tot 
pământul.” (Daniel 2:35). ,,Da, Daniel", trebuie să 
fi spus împăratul, ,,s-a dezlipit o piatră, fără 
ajutorul vreunei mâini, a izbit chipul şi s-a făcut un 
munte mare, care a umplut tot pământul". Întreaga 
relatare era exact aşa cum o visase împăratul. 

Imaginaţi-vă cât de uimit trebuie să fi fost 
Nebucadneţar să i se relateze fiecare detaliu al 
visului, chiar în aceeaşi manieră în care îl văzuse 
el însuşi! Un lucru trebuie să fi fost absolut sigur 
pentru împărat: nici un om nu i-ar fi putut 
dezvălui toate acestea lui Daniel, nici un om nu 
putea spune ceea ce a visat altcineva! 

Aici nu putea fi decât o intervenţie divină. 
Împăratul s-a întrebat probabil, ce rol avea el în 
visul acesta. 

Probabil că şi noi am fi avut acelaşi gând. 
Totuşi, visul lui Nebucadneţar prezice ridicarea 
şi căderea naţiunilor cheie ale pământului. 
Imperiile reprezentate în visul său au influenţat 
într-un fel sau altul, fiecare naţiune a lumii, 
până în timpurile moderne. 

În numai câteva cuvinte, Dumnezeu a 
schiţat cursul principal al istoriei din timpul 
Babilonului - 600 ani înainte de Hristos - până în 
punctul culminant al istoriei pământului. 
 
 

Explicaţia visului 
 

Capul de aur 
În cele din urmă, Daniel a ajuns la 

semnificaţia centrală a visului. Privind ţintă spre 
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împărat, Daniel a declarat: “Tu eşti capul de aur.” 
(Daniel 2:38). 

Babilonul era capul - o naţiune de aur curat! 
Când a auzit aceste cuvinte, chipul împăratului 
trebuie să fi fost străbătut de un zâmbet de 
satisfacţie. Cuceririle militare şi splendoarea 
arhitecturală a Babilonului erau nelimitate. 
Istoricii confirmă faptul că aurul era un simbol 
potrivit pentru a reprezenta imperiul 
Babilonului. Aurul era folosit în mod abundent 
pentru a înfrumuseţa clădirile Babilonului. 

Observaţi descrierea acelui mare oraş antic 
de către un istoric: “Situaţă în grădina răsăritului; 
construită într-o formă de pătrat desăvârşit ... 
înconjurată de un canal adânc cu apă ... porţile ei de 
aramă, grădinile suspendate cu terase etajate ... cele 
două palate regale ... având întregul pământ aşezat la 
picioare, o regină de o grandoare fără seamăn ... 
această cetate era o capitală pe măsura imperiului 
reprezentat de capul de aur.” (Uriah Smith, 
Profeţiile lui Daniel şi Apocalipsă, pp. 33-34). 
Uriaşele grădini suspendate ale Babilonului erau 
una dintre cele Şapte Minuni ale Lumii Antice! 

Dacă Daniel ar fi fost un politician şiret, care 
încerca să-şi creeze un nume în Babilon, s-ar fi 
oprit cu interpretarea visului aici. Dar Daniel 
avea un mesaj pe care Dumnezeu dorea să îl 
dezvăluie lumii - un mesaj nu doar pentru 
timpul său, ci un mesaj a cărui însemnătate 
privea sfârşitul istoriei lumii. Astfel, cu umilinţă 
dar şi îndrăzneală, Daniel i-a declarat 
împăratului: “După tine, se va ridica o altă 
împărăţie, mai neînsemnată decât a ta.” (Daniel 
2:39). 

La auzul acestor cuvinte ale lui Daniel, 
zâmbetul de satisfacţie al împăratului trebuie să 
fi pălit repede. Probabil că monarhul mândru al 
Babilonului nu s-a gândit niciodată la ideea că 
lumea ar putea fi condusă şi de către o altă 
naţiune. De fapt, arheologii au adus la suprafaţă 
tăbliţe de lut pe care sunt inscripţionate 
următoarele cuvinte ale lui Nebucadneţar: “Eu 
am consolidat zidurile de apărare ale Esagilei şi 
Babilonului şi am instaurat numele domniei mele 
pentru veşnicie.” 

Biblia spune că mândrul Nebucadneţar a 
luat cuvântul, şi a zis: ,,Oare nu este acesta 
Babilonul cel mare, pe care mi l-am zidit eu, ca loc de 
şedere împărătească, prin puterea bogăţiei mele şi 
spre slava măreţiei mele?” (Daniel 4:30). Cu toate 
acestea, Dumnezeu a declarat că se va ridica o 
altă putere, care va succeda imperiul de aur al 

Babilonului. Iar Daniel a trăit pentru a asista la 
împlinirea acestor cuvinte. 

În timpul domniei lui Belşaţar, nepotul 
arogant şi mândru al lui Nebucadneţar, Cir 
Medul a pornit un asediu asupra Babilonului. În 
13 octombrie, 539 în.Hr. imperiul de aur al 
Babilonului a cunoscut un sfârşit ruşinos! 

Observaţi că Dumnezeu profetizase cu 
exactitate cine şi cum va cuceri cetatea. Cu 
aproape 200 de ani înainte de căderea 
Babilonului, prin intermediul profetului Isaia, 
Dumnezeu a spus: “Aşa vorbeşte Domnul către 
unsul Său, către Cir, pe care-l ţine de mână, ca să 
doboare neamurile înaintea lui, şi să dezlege brâul 
împăraţilor, să-i deschidă porţile, ca să nu se mai 
închidă.” (Isaia 45:1). Dumnezeu a declarat chiar 
şi numele celui care va cuceri Babilonul, cu 150 
de ani înainte de a se naşte: Cir Medul. 

Cir nu putea distruge zidurile, deoarece 
erau prea înalte şi prea groase, aşa că a plănuit o 
altă metodă: El s-a gândit să devieze râul care 
traversa cetatea prin mijloc, iar armata sa urma 
să coboare în albia râului căutând o modalitate 
de a pătrunde în cetate. Cineva, din neglijenţă 
sau cu intenţie, lăsase deschise şi nepăzite 
porţile masive din interior! Soldaţii lui Cir au 
pătruns în cetate şi au ucis, atât pe împăratul, 
cât şi pe nobilii săi, în timp ce aceştia beau vin 
din vasele luate de Împăratul Nebucadneţar la 
capturarea cetăţii Ierusalimului. El jefuise vasele 
de aur din templul lui Solomon cu mulţi ani în 
urmă. 

 
Pieptul şi braţele de argint 
Daniel prezisese că după împărăţia de aur a 

Babilonului, avea să vină la putere o altă 
împărăţie, inferioară Babilonului, reprezentată 
în statuie de pieptul şi braţele de argint. Coaliţia 
guvernamentală a Mezilor şi Perşilor era cu 
siguranţă inferioară gloriosului Imperiu 
Babilonian, dar cu toate acestea a domnit în 
Orientul Mijlociu timp de două secole. 

Daniel a prezis că şi împărăţia de argint îşi 
va găsi, la rândul ei, sfârşitul: “După tine, ... o a 
treia împărăţie, care va fi de aramă, şi care va stăpâni 
peste tot pământul.” (Daniel 2:39). 

S-a împlinit aceasta? Cu siguranţă, da! 
Această prezicere cu privire la bustul şi 

coapsele de aramă, s-a împlinit când tânărul şi 
genialul general, Alexandru cel Mare, la învins 
pe Dariu III al Persiei, în Bătălia de la Arabela, în 
331 în. Hr. 
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Cel de-al treilea imperiu mondial a fost 
Grecia. La vârsta de numai 25 de ani, tânărul 
Alexandru a devenit conducătorul unuia dintre 
cele mai vaste imperii pe care le-a cunoscut 
lumea. 

Istoricul grec Arian, scria despre Alexandru, 
spunând: “Sunt convins că nu a existat nici o 
naţiune, nici o cetate, nici un popor ... unde să nu fi 
ajuns numele lui ... Parcă o mână divină condusese, 
atât naşterea cât şi faptele sale.” (Historical 
Library, cartea 16, capitolul 12.) 

În armonie cu profeţia, cea mai mare parte a 
armurii purtate de infanteria greacă era 
confectionaţă din bronz, cel de-al treilea metal 
din visul lui Nebucadneţar. 

Alexandru a murit de o febră, înainte de a 
împlini vârsta de treizeci şi trei de ani. După 
moartea lui, imperiul său a fost slăbit şi împărţit 
în mai multe părţi până când, în cele din urma, 
“în 22 iunie, 168 în. Hr., la 144 de ani după moartea 
lui Alexandru cel Mare, imperiul lui a fost nimicit în 
bătălia de la Pydna.” (Istoria Romei, cartea 3, 
capitolul 10.) 

 
Picioarele din fier 
Acum urmează cea mai teribilă dintre aceste 

împărăţii antice. Vă aduceţi aminte că 
Dumnezeu a prezis că vor exista patru imperii 
mondiale succesive. 

Într-adevăr, fluierele picioarelor din fier au 
reprezentat într-o manieră corectă puterea 
distrugătoare nemiloasă a celui de-al patrulea 
imperiu mondial. Iată cum a descris Daniel acest 
imperiu: “Va fi o a patra împărăţie, tare ca fierul ...” 
(Daniel 2:40). 

Cezarii acestei împărăţii s-au autointitulat 
zei şi au pretins închinarea şi ascultarea tuturor 
oamenilor. În timpul dominaţiei romane, pe 
teritoriul imperiului au avut loc două 
evenimente de o mare importanţă în istoria 
poporului. 

 
1. Naşterea Domnului Isus în Betleem. 
Cel care a emis decretul de ucidere a tuturor 

copiilor de parte bărbătească de până la vârsta 
de doi ani din Betleem, a fost un guvernator 
roman. El sperase să-L ucidă pe Domnul Isus. 
Dar nu a reuşit, pentru că Dumnezeu L-a salvat 
în mod miraculos, dejucând planul 
guvernatorului. 

 

2. Domnul Isus a fost crucificat în Iudea în timp 
ce aceasta se afla sub autoritate romană. 

Cel care a permis ca Domnul Isus să fie 
condamnat a fost un guvernator roman. 
Domnul Isus a fost ţintuit pe cruce de către 
soldaţi romani, iar pe mormântul Domnului 
Isus a fost pus un sigiliu roman, în încercarea de 
a-L păstra pentru totdeauna înăuntru. 

 
Degete de lut şi fier 
După aceea, cadrul profeţiei s-a modificat. 

Nici un IMPERIU MONDIAL nu avea să 
urmeze Romei. (Daniel 2:41, 43) Daniel a scris 
următoarele: “Şi după cum ai văzut picioarele şi 
degetele picioarelor parte de lut de olar şi parte de 
fier, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi împărţită ... se 
vor amesteca prin legături omeneşti de căsătorie, dar 
nu vor fi lipiţi unul de altul, după cum fierul nu se 
poate uni cu lutul.” (Daniel 2:41, 43). 

Cu alte cuvinte, profetul prezicea că nu se va 
mai ridica un al cincilea imperiu, ci va avea loc o 
divizare a monarhiei de fier a Romei în ţări mai 
mici. 

Roma va fi împărţită în mai multe împărăţii. 
Componentele de fier ale imperiului gigantic al 
Romei au continuat să domine în stare divizată, 
încă aproape 600 de ani. Roma şi-a pierdut 
stabilitatea şi puterea datorită luxului, corupţiei 
politice şi decăderii morale, devenind o pradă 
uşoară a triburilor barbare care au început să 
invadeze imperiul între anii 351 - 476 d.Hr. 

Împăratul Romulus “Augustus”, cesarul, a 
fost detronat, iar Roma a fost împărţită în mai 
multe fragmente reprezentate de picioarele şi 
degetele chipului, alcătuite din fier şi lut. “Dacă 
ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor 
amesteca prin legături omeneşti de căsătorie, dar nu 
vor fi lipiţi unul de altul, după cum fierul nu se poate 
uni cu lutul.” (Daniel 2:43). 

Invaziile barbare asupra Romei au divizat 
imperiul. Aceste diviziuni reprezentate de 
picioarele de fier şi lut, au format temeliile 
naţiunilor aflate în Europa de azi. 

Majoritatea istoricilor enumeră zece dintre 
aceste triburi barbare, după cum urmează: 

Alemanii   - Germanii, 
Burgunzii   - Elveţienii, 
Francii   - Francezii, 
Lombarzii  - Italienii, 
Saxonii   – Englezii 
Suevi   - Portughezii, 
Visigoţii   – Spaniolii, 
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Herulii, Ostrogoţii, Vandalii exterminaţi 
sau amestecaţi printre popoarele vecine. 
Declaraţia Lui Dumnezeu că aceste împărăţii nu 
vor mai fi niciodată reunite ca imperiu mondial, 
limitează acţiunile popoarelor reprezentate în 
profeţie. 

Europa va rămâne şi mai departe divizată. 
“Naţiunile ei nu se vor reuni!” Chiar dacă s-a 
înfiinţat Piaţa Europeana şi moneda comună, ele 
continuă să fie divizate. Dumnezeu a declarat că 
este posibil să se amestece prin legături 
omeneşti, cu alte cuvinte, vor avea loc căsătorii 
între casele regale. 

Într-un palat în Danemarca este desenat un 
copac ce reprezintă familiile regale ale Europei. 
Toate aceste familii sunt înrudite! Ele au sperat 
că prin înrudire vor fi prevenite războaiele. Ei 
bine, această modalitate nu a dat rezultate. Ele 
nu au reuşit să se înţeleagă. Prin urmare, multe 
dintre războaiele Europei, au fost de fapt certuri 
de familie! Dumnezeu a prezis dinainte că nu se 
vor lipi. 

Ele au încercat de mai multe ori să 
restaureze Imperiul Roman, dar aceste încercări 
nu au rezistat multă vreme, întocmai precum 
fierul nu se poate lipi pe durată cu lutul! Să ne 
gândim la numeroasele încercări de a reuni 
naţiunile Europei. Ce s-a întâmplat cu aceşti 
conducători mondiali aspiranţi care au încercat 
să unească Europa divizată? 

Carol cel mare  - ÎNFRÂNT, 
Carol V   - ÎNFRÂNT, 
XIV. Ludvig  – ÎNFRÂNT, 
Napoleon   – ÎNFRÂNT, 
Kaiser Wilhem  - ÎNFRÂNT, 
Hitler   - ÎNFRÂNT. 
 
Exilat pe insula Elba, Napoleon - puternicul 

războinic al Franţei de la începutul anilor 1800 - 
a trebuit să admită că Dumnezeu era prea 
puternic pentru el. Dumnezeu a fost prea 
puternic pentru toţi aceştia! 

Dumnezeu spusese: “NU VOR FI LIPIŢI 
UNUL DE ALTUL!” Un epitaf potrivit pe 
mormântul tuturor conducătorilor mondiali 
aspiranţi la conducerea lumii! 

În ciuda faptului că oamenii continuă în 
încercarea de a contopi ţările europene, acestea 
se par că pur şi simplu nu se lipesc, întocmai 
cum a zis Dumnezeu! Ei se pot asocia, dar nu se 
pot lipi pe durată! Nebucadneţar trebuie să fi 

fost încurcat de răsturnările de situaţie din 
această profeţie. 

Dumnezeu a prezis soarta celor patru 
imperii mondiale. El a prevestit că Roma va fi 
succedată de mai multe naţiuni, dintre care 
şapte sunt prezente în Europa Occidentală de 
azi - unele puternice, alte slabe, dar toate 
divizate, fără speranţă de unificare. 

Ce se va întâmpla după aceea? 
 
 

Imperiul care va dăinui veşnic 
 

Cu o bucurie şi o încredere vizibilă, Daniel a 
ajuns la surprinzătorul punct culminant al 
interpretării marelui chip metalic din vis. El 
scria: “Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul 
cerurilor va ridica o împărăţie, care nu va fi nimicită 
niciodata, şi care nu va trece supt stăpânirea unui alt 
popor. Ea va sfărâma şi va nimici toate acele 
împărăţii, şi ea însăşi va dăinui veşnic. Aceasta 
înseamnă piatra, pe care ai văzut-o deslipindu-se din 
munte, fără ajutorul vreunei mîni, şi care a sfărîmat 
ferul, arama, lutul, argintul şi aurul. Dumnezeul cel 
mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se 
întîmple după aceasta. Visul este adevărat, şi 
tîlcuirea lui este temeinică.“ (Daniel 2:44-45) 

Următorul mare eveniment pe scena istoriei 
omenirii, va fi cea de a doua venire a Lui Hristos 
şi instaurarea împărăţiei Sale, reprezentată de 
piatra - desprinsă fără ajutorul “vreunei mâini”. 
Împărăţia Lui Isus nu va fi instaurată de 
oameni, ci de braţul puternic al Lui Dumnezeu - 
o împărăţie care va umple întregul pământ. 
Atunci se va împlini profeţia: “... Împărăţia lumii 
a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale 
Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii vecilor.” 
(Apocalipsa 11:15). 

Observaţi că această profeţie uimitoare din 
Cartea lui Daniel cuprinde chiar şi marile 
evenimente finale: Cea de a doua venire a 
Domnului Isus prin care Istoria naţiunilor 
Europei va ajunge la final. Dumnezeu Îşi va 
instaura împărăţia. Această împărăţie va dăinui 
veşnic. Domnul Isus va fi uns ca Rege al Regilor 
şi Domn al Domnilor. El vine pe pământ pentru 
a conduce o împărăţie veşnică. 

Când Daniel a încheiat relatarea visului 
senzaţional al împăratului şi interpretarea lui 
uluitoare, Nebucadneţar s-a ridicat de pe tron şi 
s-a închinat umilit înaintea lui Daniel, în 
onoarea marelui Dumnezeu al lui Daniel, a cărui 
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înţelepciune şi putere fusese demonstrată într-o 
manieră atât de impresionantă. Împăratul i-a 
spus lui Daniel: “... Cu adevărat, Dumnezeul 
vostru este Dumnezeul dumnezeilor şi Domnul 
împăraţilor, şi El descoperă tainele ...” (Daniel 2:47). 

Într-adevăr, Dumnezeul lui Daniel este 
Dumnezeul pe care Îl aleg eu - Dumnezeul care 
ţine viitorul în mâinile Sale! 

Prin intermediul acestui chip metalic uriaş, 
văzut de Nebucadneţar în visul său cu şase 
secole înainte de naşterea Lui Hristos, 
Dumnezeu a dezvăluit tainele secolelor viitoare! 
Da, dragi prieteni, “Visul este adevărat şi tâlcuirea 
lui este temeinică!” 

Călătoria se apropie de final! Următorul 
mare eveniment este venirea Domnului Hristos 
pe nori pentru a-Şi instaura împărăţia Lui 
veşnică. Împărăţiile reprezentate de aur, argint, 
aramă şi fier au străbătut deja scena istoriei. Iar 
următorul eveniment glorios este apropiata 
venire a Domnului nostru! El a plănuit un viitor 
frumos, care a fost făcut posibil prin crucea 
pătată de sânge a Calvarului. 

Mai este doar puţin timp până când se vor 
împlini toate aceste lucruri. Chiar acum, 
Dumnezeu Îşi pregăteşte împărăţia şi pe cei care 
vor face parte din această împărăţie. Putem fi 
siguri că vom face parte din această împărăţie, 
doar dacă prin credinţă, vom face ceea ce a făcut 
tâlharul de pe cruce, când se afla alături de 
Domnul Isus, între cer şi pamânt. El nu reuşise 
să-L cunoască prea bine pe Domnul Isus, dar 
ştia despre sine că este un păcătos şi că are 
nevoie să fie mântuit de toate păcatele pe care le 
săvârşise. Tâlharul a privit spre Mântuitorul 

lumii şi a văzut sângele curgând pe faţa Lui, 
datorită rănilor produse de coroana de spini. 

Inima lui era impresionată. Şi-a mărturisit 
păcatele şi a strigat: “Doamne, adu-Ţi aminte de 
mine, când vei veni în Împărăţia Ta!” (Luca 23:42). 
Iar Domnul Isus l-a asigurat că va fi cu El în acea 
împărăţie. 

Şi tu poţi să-I adresezi acea rugăciune şi să 
primeşti aceeaşi asigurare, că vei fi cu Domnul 
Hristos în împărăţia Lui, care urmează a fi 
instaurată curând aici pe pământ. La revenirea 
Lui Hristos, vei auzi de pe buzele Lui această 
invitaţie: “... Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de 
moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită ...” 
(Matei 25:34). 

Această lume nu se află în mâinile unor 
fiinţe omeneşti. Ea este în mâna Lui Dumnezeu. 
Putem înfrunta viitorul cu o mai mare încredere. 

În curând va veni Domnul Hristos. Piatra 
desprinsă din munte fără ajutorul vreunei mâini 
va spulbera chipul. Împărăţiile acestui pământ 
se vor prăbuşi. Dumnezeu îşi va inaugura 
împărăţia Lui veşnică. 

Poţi avea încredere în acest Dumnezeu. Poţi 
să te odihneşti în siguranţă în braţele Lui. 

El te cheamă astăzi pe nume. El te invită 
astăzi să vii. El vorbeşte inimii tale chiar acum. 
Ai dori să spui: 

 
“Da, Doamne, mă voi încrede în Tine pe deplin. 

Îţi predau viaţa mea chiar acum în timp ce ne 
rugăm?” 

 
Amin 

 


