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Prefaţă

1. Cu Enoh, al şaptelea patriarh de la Adam şi contemporan 
cu acesta timp de trei sute opt ani, vocea profeţiei a început să fie 
auzită prin intermediul buzelor omeneşti. Pentru că astfel declară 
apostolul Iuda: „Şi Enoh, de asemenea, al şaptelea de la Adam, a 
profeţit despre acestea, spunând: Iată, Domnul vine cu zeci de mii 
de sfinţi ai Săi, pentru a executa judecată asupra tuturor și pentru 
a-i convinge pe toţi cei care sunt neevlavioşi între ei, despre toate 
faptele lor nelegiuite pe care ei le-au comis în mod nelegiuit și de 
toate vorbirile lor grele pe care păcătoşii neevlavioşi le-au spus 
contra Lui.” Iuda 14, 15 (engl., trad.KJV.). Această sublimă şi cea 
mai veche dintre profeţii se întinde până la sfârşitul timpului. Şi 
de-a lungul tuturor secolelor care au intervenit, alte profeţii au 
cuprins toate evenimentele mai importante în marea dramă a 
istoriei.

2. Materializarea acestor mari evenimente a fost doar 
răspunsul istoriei la ceea ce profeţia declarase. Şi astfel, în 
mijlocul dovezilor mereu prezente ale perspectivei mărginite a 
oamenilor şi a eşecurilor mereu repetate ale schemelor omeneşti, 
o voce a răzbătut încontinuu dinspre Pământ spre cer: „Cuvântul 
lui Dumnezeu rămâne în veac”.

3. Acest volum este scris, cu scopul de a atrage atenţia spre unele 
dintre aceste importante lecţii profetico-istorice, dacă ni se permite 
să creăm un cuvânt nou. Iar cărţile Daniel şi Apocalipsa sunt alese 
pentru acest scop, întrucât în unele privinţe profeţiile lor sunt 
mai directe decât pot fi găsite altundeva pe paginile profetice şi 
împlinirile lor mai izbitoare. Scopul aflat în faţa noastră este întreit: 
(1) A dobândi o înţelegere a minunatei mărturii a cărţilor propriu-
zise; (2) a ne familiariza cu unele dintre cele mai interesante şi 
mai importante evenimente din istoria naţiunilor civilizate şi a 
evidenţia cu câtă exactitate s-au împlinit profeţiile, unele dintre ele 
depinzând de evenimente din viitorul îndepărtat la acel moment şi 
de condiţii dintre cele mai amănunţite şi mai complicate; şi (3) a 
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Capitolul 1

Daniel în captivitate
Versetele 1,2. În al treilea an al domniei lui Ioiachim, 
împăratul lui Iuda, Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a 
venit împotriva Ierusalimului şi l-a împresurat. Domnul a 
dat în mâinile lui pe Ioiachim, împăratul lui Iuda şi o parte 
din vasele Casei lui Dumnezeu. Nebucadneţar a dus vasele 
în ţara Şinear, în casa dumnezeului său, le-a pus în casa 
vistieriei dumnezeului său.

Într-un mod fără ocolişuri, caracteristic scriitorilor sfinţi, 
Daniel intră direct în tema sa. El începe în stilul simplu, 

istoric, cartea sa fiind, cu excepţia unei porţiuni a capitolului 2, de 
natură istorică până când ajungem la capitolul al şaptelea, când 
începe partea denumită mai adecvat profetică. Ca unul conştient 
că rosteşte doar adevăr bine-cunoscut, el trece imediat la a afirma 
o varietate de detalii prin care ar putea fi testată instantaneu 
exactitatea sa. Astfel în cele două versete citate, el afirmă cinci 
detalii care au pretenţia de a fi fapte istorice, pe care probabil 
niciun scriitor nu le-ar introduce într-o naraţiune fictivă: (1) că 
Ioiachim era regele lui Iuda; (2) că Nebucadneţar era rege al 
Babilonului; (3) că cel din urmă a venit contra celui dintâi; (4) că 
aceasta s-a întâmplat în anul al treilea al domniei lui Ioiachim; şi 
(5) că Ioiachim a fost dat în mâna lui Nebucadneţar, care a luat 
o parte din vasele sacre ale casei lui Dumnezeu şi, ducându-le în 
ţinutul Şinear, ţara Babilon (Geneza 10:10), le-a aşezat în visteria 
zeităţii sale păgâne. Părţi ulterioare ale naraţiunii abundă în 
aceeaşi măsură de fapte istorice de natură asemănătoare.

Această înfrângere a Ierusalimului a fost prezisă de Ieremia 
și realizată imediat, în anul 606 î. Hr. (Ieremia 25:8-11). Ieremia 
plasează acest asediu în anul al patrulea al lui Ioiachim, Daniel în 
anul al treilea. Această aparentă discrepanţă este explicată prin 
faptul că Nebucadneţar şi-a început expediţia spre sfârşitul celui 
de-al treilea an al lui Ioiachim, punct de la care socoteşte Daniel. 
Însă el nu a îndeplinit cucerirea Ierusalimului până aproape în 
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Capitolul 2

Marele chip
Versetul 1. În al doilea an al domniei lui Nebucadneţar, 
Nebucadneţar a avut nişte visuri. Duhul îi era  tulburat şi 
i-a pierit somnul.

Daniel a fost luat în robie în primul an al domniei lui 
Nebucadneţar. Timp de trei ani el a fost pus sub 

instructori, timp în care, bineînţeles, el nu urma să fie considerat 
între oamenii înţelepţi ai împărăţiei, nici nu avea să se implice 
în problemele publice. Cu toate acestea, lucrurile notate în acest 
capitol s-au întâmplat în al doilea an al lui Nebucadneţar. Cum, în 
acest caz, putea Daniel să fie adus să îi interpreteze regelui visul 
său în al doilea an al acestuia? Explicaţia pentru aceasta se află 
în faptul că Nebucadneţar a domnit timp de doi ani împreună cu 
tatăl său, Nabopolasar. Evreii au socotit de la acest punct, în timp 
ce caldeenii au socotit de la timpul când el a început să domnească 
singur, la moartea tatălui său. Aşa că anul menţionat aici era anul 
al doilea al domniei sale conform cu calculele caldeenilor, însă 
anul al patrulea conform celor evreieşti. Astfel se pare că în chiar 
anul următor după ce Daniel şi-a încheiat pregătirea pentru a 
participa în chestiunile administrative ale imperiului caldeean, 
providenţa lui Dumnezeu l-a condus la o situaţie proeminentă şi 
uimitoare în întreg cuprinsul împărăţiei.

Versetul 2. Împăratul a poruncit să cheme magicienii, 
astrologii, vrăjitorii şi caldeeni, pentru a arăta regelui visele 
sale. Aşa că ei au venit şi au stat în faţa regelui. (engl. KJV).

Magicienii erau cei care practicau ceea ce e magic (supranatural), 
folosind termenul în sensul său rău; adică, practicau ritualurile 
superstiţioase şi ceremoniile prezicătorilor viitorului, a celor ce 
dau cu ghiocul şi se ocupă de horoscoape etc. Astrologii erau 
oameni care pretindeau că prezic evenimentele viitoare prin 
studiul stelelor. Ştiinţa sau superstiţia astrologiei era cultivată 
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Capitolul 3

Cuptorul (Ordalia6) de foc

Versetul 1. Împăratul Nebucadneţar a făcut un chip de aur, 
înalt de şaizeci de coţi şi lat de şase coţi; l-a ridicat în valea 
Dura, în ţinutul Babilonului. 

Există o presupunere că acest chip avea o legătură cu visul 
împăratului, vis descris în capitolul anterior, chipul fiind 

ridicat la doar douăzeci și trei de ani după aceasta, conform cu 
cronologia marginală. În acel vis capul era de aur, reprezentând 
împărăția lui Nebucadnețar. Aceasta a fost urmată de metale 
de calitate inferioară, indicând o succesiune a împărățiilor. 
Nebucadnețar era fără îndoială destul de mulțumit ca împărăția 
lui să fie reprezentată de aur; însă ca ea să fie urmată de o altă 
împărăție nu era atât de plăcut. Așa că, în loc de a face chipului 
său numai capul de aur, el a făcut întregul chip din aur, pentru 
a sugera că aurul capului se va extinde la întregul chip; sau, cu 
alte cuvinte, că împărăția sa nu urma să cedeze locul unei alte 
împărății, ci avea să fie perpetuă.

Este probabil că înălțimea menționată aici, cam nouăzeci 
de picioare (1 picior=32 cm), după cea mai mică apreciere, nu 
era înălțimea chipului propriu-zis, ci includea de asemenea și 
piedestalul. De asemenea, probabil că nu a fost altceva mai mult 
decât chipul din aur turnat, dacă a fost și acela. Se poate să fi fost 
acoperit cu plăci subțiri, îmbinate în mod atent, cu o cheltuială 
mult mai mică, fără a reduce cu ceva înfățișarea sa exterioară. 

Versetele 2-7. Împăratul Nebucadneţar a poruncit 
să cheme pe dregători, pe îngrijitori şi cârmuitori, pe 
judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători 
şi pe toate căpeteniile ţinuturilor, ca să vină la sfinţirea 

6 Mod de stabilire a dreptății sau a vinovăției părților în litigiu, caracteristic Evului 

Mediu, prin diferite probe (a focului, a apei clocotite și a fierului încins) sau prin duelul 

judiciar.  (www.dexonline.ro)
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Capitolul 4

Decretul lui Nebucadneţar
Versetele 1-3.  Nebucadneţar împăratul, către toate popoarele, 

neamurile, oamenii de toate limbile care locuiesc pe tot Pământul; 
Să aveţi multă pace! Am găsit cu cale să fac cunoscut semnele şi 
minunile pe care le-a făcut Dumnezeul cel Preaînalt faţă de mine. 
Cât de mari sunt semnele Lui! Şi cât de puternice sunt minunile 
Lui! Împărăţia Lui este o împărăţie veşnică şi stăpânirea Lui 
dăinuieşte din neam în neam (engl. „din generaţie în generaţie”).

Acest capitol începe, spune Dr. Clarke, cu „un decret   
obişnuit și unul dintre cele mai antice pe care le avem 

în rapoarte.” A fost scris de peniţa lui Nebucadneţar și a fost 
promulgat în formă obişnuită. El doreşte să facă de cunoscut, nu 
doar câtorva puţini oameni, ci tuturor popoarelor, naţiunilor şi 
limbilor, minunatele proceduri ale lui Dumnezeu cu el. Oamenii 
sunt întotdeauna gata să povestească ce a făcut Dumnezeu 
pentru ei sub forma beneficiilor şi a binecuvântărilor. Ar trebui 
să fim nu mai puţin gata să povestim ce a făcut Domnul pentru 
noi pe calea umilirii şi a mustrării; şi Nebucadneţar ne prezintă 
un exemplu bun în această privinţă, după cum vom vedea din 
porţiunile următoare ale acestui capitol. El mărturiseşte în mod 
franc vanitatea şi mândria inimii sale și măsurile pe care le-a luat 
Dumnezeu pentru a-l smeri. Cu un spirit autentic de pocăinţă şi 
umilinţă, el consideră de bine, de bună voia sa, să arate aceste 
lucruri, pentru ca suveranitatea lui Dumnezeu să fie preamărită 
și numele Său adorat. El nu mai pretinde stabilitatea veşnică a 
împărăţiei sale, ci capitulează deplin înaintea lui Dumnezeu, 
recunoscând doar împărăţia Sa ca fiind veşnică și stăpânirea Sa 
din generaţie în generaţie. 

Versetele 4-18. Eu, Nebucadneţar, trăiam liniştit în casa 
mea şi fericit în palatul meu: Am visat un vis care m-a 
înspăimântat; gândurile de care eram urmărit în patul meu 
şi vedeniile duhului meu mă umpleau de groază. Am poruncit 
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Capitolul 5

Ospăţul lui Belşaţar
Versetul 1. Împăratul Belşaţar a făcut un mare ospăţ celor 
o mie de mai mari ai lui şi a băut vin înaintea lor. 

Principalul obiect de interes ce ţine de acest capitol este 
faptul că descrie scenele de încheiere ale Imperiului Babilonian, 
trecerea de la aurul la argintul din chipul prezentat în capitolul 2 
și de la leul la ursul din viziunea lui Daniel din capitolul 7. Acest 
ospăţ, se presupune de către unii, era un festival anual declarat 
în onoarea uneia dintre zeităţile lor. Pentru acest motiv, Cir, care 
asedia atunci Babilonul, a aflat de apropierea sa și a ştiut când să 
îşi fixeze planurile pentru doborârea cetăţii. Traducerea noastră 
menţionează că Belşaţar, după ce a invitat o mie dintre domnii 
săi, a băut în faţa celor o mie. Unii traduc aceasta prin „a băut 
în comparaţie cu cei o mie”, arătând că, oricare ar fi fost alte 
înclinaţii pe care le-ar fi avut, el era un mare beţiv.

Versetele 2-4. Şi în cheful vinului, a poruncit să aducă vasele 
de aur şi de argint, pe care le luase tatăl său Nebucadneţar 
din templul de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul şi mai 
marii lui, nevestele şi ţiitoarele lui. Au adus îndată vasele de 
aur care fuseseră luate din casa lui Dumnezeu din Ierusalim 
şi au băut din ele împăratul şi mai marii lui, nevestele şi 
ţiitoarele lui. Au băut vin şi au lăudat pe dumnezeii de aur, 
de argint, de aramă, de fier, de lemn şi de piatră.

Că acest festival are o legătură cu victoriile anterioare asupra 
iudeilor poate fi dedus din faptul că împăratul, când a început să 
fie înfierbântat de vin, a cerut vasele sfinte care fuseseră luate din 
Ierusalim. Ar fi cel mai probabil ca, întrucât pierduse sentimentul 
pentru toate lucrurile sfinte, el dorea să le folosească pentru a 
celebra victoria prin care fuseseră obţinute ele. Probabil niciun 
alt împărat nu şi-a dus lipsa de pietate la o culme ca aceasta. Şi 
în timp ce beau vin din vasele dedicate adevăratului Dumnezeu, 


