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Un vis din trecut ne vorbeste despre vremea de azi. 

 
2 

Intr-o zi, un om de știință călătorea cu trenul și, total absorbit de 
ceea ce citea, nu era atent la ce se petrecea in jurul său. La un 
moment dat a trecut conductorul și i-a cerut biletul. Omul de 
știință a început să se caute prin toate buzunarele dar nu reușea să-
și găsească biletul. A început din nou cu primul buzunar căutând 
din ce în ce mai neliniștit. Văzându-l, conductorul i-a spus cu 
blândețe: "Nu vă faceți probleme domnule, sunt sigur că v-ați 
cumpărat bilet." 
Însă omul de știință a răspuns imediat panicat: "Dar nu înțelegeți, 
eu chiar trebuie să-l găsesc! Am nevoie de bilet ca să știu care este 
destinația mea." 
Milioane de oameni din întreaga lume își pune aceeași întrebare: 
"Oare încotro ne îndreptăm?" Viitorul le pare nesigur, nu știu ce să 
facă și se întreabă înspre ce se îndreaptă lumea? 
Din fericire, noi nu mai trebuie să ne temem de viitor pentru că 
acum 2600 de ani, un împărat din vechime a primit un vis care 
prezintă cum va arăta istoria lumii acesteia. 

 
3 

În capitolul doi al cărții lui Daniel avem relatarea acestui vis 
extraordinar 
 

 
4 

Omul care a primit visul acesta era la momentul respectiv 
conducătorul Babilonul - cel mai puternic imperiu din lume. 

 
5 

Era doar anul al doilea al domniei sale când împăratul 
Nebucadnețar s-a dus într-o noapte la culcare tulburat de gândurile 
sale.  
Și el, ca și noi toți uneori, era îngrijorat cu privire la viitor și se 
întreba cât va dura împărăția sa.  

!X
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În cele din urmă a adormit. 

 
6 

Împăratul s-a trezit foarte tulburat din somn. Știa că visase ceva și 
știa că visul avea o semnificație deosebită, dar pur simplu nu putea 
să și-l aducă aminte. 
 

 
7 

Pentru babilonieni, aceste lucruri erau foarte importante, iar 
împăratul avea la curte pentru situații de genul acesta tot felul de 
cititori în stele, vrăjitori și descântători care să-i poată desluși 
tainele și tălmăci visele. Cu siguranță că ei ar putea să-i spună ce 
însemna visul. 
Cu toate că era în toiul nopții, toți cei de mai sus au fost aduși de 
urgență la împărat. 
Când au ajuns și i s-au înfățișat, împăratul le-a spus: 

 
8 

(Text: Daniel 2:3) 
Am visat un vis; duhul îmi este tulburat şi aş vrea să ştiu visul 
acela.  
Daniel 2:3. 
 

 
9 

Auzind acestea, acești așa-ziși înțelepți au rămas șocați! Nimeni nu 
putea să știe ce a visat împăratul. 
Dacă împăratul le-ar fi spus visul, atunci ei cu siguranță ar fi putut 
să găsească să-i dea o explicație credibilă. 
Așa că au spus: 

 
10 

(Text: Daniel 2:4) 
... Veşnic să trăieşti, împărate! Spune robilor tăi visul, şi-ţi 
vom arăta tâlcuirea lui! 
Împăratul însă nu avea dispoziția de a se târgui cu acești așa-ziși 
înțelepți. 

 
11 

(Text: Daniel 2:5, 6) 
Împăratul a luat iarăşi cuvântul şi a zis haldeenilor: „Mi-a 
scăpat din minte lucrul acela. 
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12 

Dacă nu-mi veţi face cunoscute visul şi tâlcuirea lui, veţi fi 
făcuţi bucăţi 

 
13 

... şi casele voastre vor fi prefăcute într-un morman de 
murdării. 

 
14 

Dar, dacă-mi veţi spune visul şi tâlcuirea lui, veţi primi de la 
mine daruri, 

 
15 

şi răsplătiri şi mare cinste. De aceea, spuneţi-mi visul şi 
tălmăcirea lui!” 
Versetele 4-6. 
În cele din urmă, înțelepții au recunoscut: 

 
16 

(Text: Daniel 2:10, 11) 
Haldeenii au răspuns împăratului: „Nu este nimeni pe pământ 
care să poată spune ce cere împăratul; 
 

 
17 

de aceea niciodată niciun împărat, oricât de mare şi puternic 
ar fi fost, n-a cerut aşa ceva de la niciun vrăjitor, cititor în stele 
sau haldeean! 

 
18 

...nu este nimeni care să spună lucrul acesta împăratului, afară 
de zei, a căror locuinţă nu este printre muritori!” 
Daniel 2:10, 11. 
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19 

Împăratul a fost așa de mânios că a dat impediat poruncă să fie 
executați toți înțelepții. 

 
20 

În vremea aceea erau în Babilon diferiți tineri evrei pe care 
Nebucadnețar îi luase sclavi după ce a distrus Ierusalimul. Printre 
ei, se aflau și Daniel cu cei trei prieteni ai săi, care, datorită 
succeselor extraordinare avute la studiu, făceau deja parte din 
categoria înțelepților împărăției. 
Cu toate acestea, însă, nu au știut nimic de visul cel tainic al 
împăratului până când oștenii nu au venit să pună în aplicare 
execuția lor. 
Daniel a cerut timp de la aceștia pentru a putea merge să se roage 
lui Dumnezeu și să ceara de la El înțelepciune pentru a putea să îi 
spună împăratului visul (Versetele 12-15.) 

 
21 

Câtă responsabilitate pe umerii lui Daniel! 
Nu doar viața lui și a celor trei prieteni ai lui erau în pericol, ci și 
viețile tuturor înțelepților din Babilon! 
Daniel s-a întors în camera lui și a început să se roage Domnului 
pentru o minune împreună cu prietenii săi. 

 
22 

Dumnezeul cerurilor le-a ascultat rugăciunile și le-a dat un 
răspuns. Biblia spune că Dumnezeu i-a descoperit lui Daniel chiar 
în noaptea aceea visul cel tainic al împăratului 
Daniel a fost atât de bucuros de răspunsul primit că a zis: 

 
23 

(Text: Daniel 2:23) 
Pe Tine, Dumnezeul părinţilor mei, Te slăvesc şi Te laud că 
mi-ai dat înţelepciune şi putere, 
 

 
24 

şi mi-ai făcut cunoscut ce Ţi-am cerut noi, căci ne-ai descoperit 
taina împăratului! 
Versetul 23. 
Ce răspuns minunat la rugăciune! Ce ocazie minunată ca acest 
împărat păgân să afle despre adevăratul Dumnezeu! 
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25 

(Text: Daniel 2:24) 
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: 
 

 
26 

“Nu pierde pe înţelepţii Babilonului! Du-mă înaintea 
împăratului şi voi da împăratului tâlcuirea!” 
Daniel 2:24. 
E de notat faptul că Daniel nu s-a lăudat pe sine pentru acest 
minunea de a fi descoperit visul cel tainic: 

 
27 

(Text: Daniel 2:27, 28) 
...Ce cere împăratul este o taină pe care înţelepţii, cititorii în 
stele, vrăjitorii şi ghicitorii nu sunt în stare s-o descopere 
împăratului. 
 

 
28 

Dar este în ceruri un Dumnezeu, care descoperă tainele şi care 
face cunoscut împăratului Nebucadneţar ce se va întâmpla în 
vremurile de pe urmă... 
Versetele 27, 28. 
 

 
29 

Daniel știa că numai un singur Dumnezeu putea descoperi viitorul. 
De fapt, abilitatea de a scrie istoria înainte ca ea să se întâmple este 
dovada pe care Dumnezeul Bibliei o prezintă pentru a arăta că El 
este singurul Dumnezeu adevărat: 

 
30 

(Text: Isaia 46:9, 10) 
... căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu este altul, Eu sunt Dumnezeu, 
şi nu este niciunul ca Mine, 
 

 
31 

Eu am vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult 
înainte ce nu este încă împlinit... 
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32 

Dumnezeul lui Daniel a putut face ceea ce toți înțelepții din 
Babilon nu au reușit să facă. Dumnezeu a putut să îi spună 
împăratului ceea ce visase și chiar și gândurile pe care le-a avut 
înainte de a merge la culcare! 

 
33 

(Text: Daniel 2:29) 
În patul tău, împărate, ţi-au venit în minte gânduri cu privire 
la cele ce vor fi după aceste vremuri, 
 

 
34 

şi Cel ce descoperă tainele ţi-a făcut cunoscut ce se va întâmpla 
[în zilele din urmă].” 
Daniel 2:29. 

 
35 

Într-adevăr, Dumnezeu cerurilor cunoștea grijile și gândurile din 
mintea lui Nebucadnețar din noaptea aceea. El știa că împăratul 
era îngrijorat despre viitor. Dumnezeu voia ca Nebucadnețar să 
cunoască faptul că Dumnezeu ține în mâini viitorul. 
În continuare, Daniel începe să-i povestească visul: 

 
36 

(Text: Daniel 2:31-33) 
Tu, împărate, te uitai şi iată că ai văzut un chip mare. 
 

 
37 

Chipul acesta era foarte mare şi de o strălucire 
nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta şi înfăţişarea lui 
era înfricoşătoare. 
Versetul 31. 
 

 
38 

Capul chipului acestuia era de aur curat; pieptul şi braţele îi 
erau de argint; pântecele şi coapsele îi erau de aramă; 
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39 

fluierele picioarelor, de fier; picioarele, parte de fier şi parte de 
lut. 

 
40 

Uimit, Nebucanețar asculta cum Daniel îi descria exact ceea ce el 
văzuse în vis. Fără îndoială, el visase întocmai. 
Daniel continuă: 
 

 
41 

(Text: Daniel 2:34, 35) 
Tu te uitai la el, şi s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei 
mâini 
 

 
42 

a izbit picioarele de fier şi de lut ale chipului şi le-a făcut 
bucăţi. 

 
43 

Atunci, fierul, lutul, arama, argintul şi aurul s-au sfărâmat 
împreună 

 
44 

şi s-au făcut ca pleava din arie vara; le-a luat vântul şi nici 
urmă nu s-a mai găsit din ele. 

 
45 

Pentru că se închina adesea la astfel de chipuri ale zeilor lui, cel 
mai probabil, impăratul s-a înspăimânta de piatra care a lovit cu 
putere și a sfărâmat chipul în bucăți atât de mici încât aceste au 
fost luate de vânt cu totul. 
Dar visul nu se sfârșise încă, iar Daniel mai avea încă de povestit: 
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46 

(Text: Daniel 2:35) 
Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare şi a 
umplut tot pământul. 
Daniel 2:29-35. 

 
47 

De la început până la sfârșit, visul era exact asa cum îl visase el. 
Cât de uimit era Nebucadnețar să afle de la acet tânăr ales fiecare 
detaliu din vis exact așa cum îl văzuse și el. 

 
48 

Dar oare ce însemna visul acesta? Aceasta este partea a doua a 
povestirii – interpretarea. Visul lui Nebucadnețar avea să prezică 
mărirea și căderea câtorva împărății foarte importante din istoria 
omenirii. 

 
49 

În puține cuvinte, Dumnezeu a schițat cursul istoriei din timpul 
Babiulonului – 600 de ani înainte de Hristos – până la punctul 
culminant al istoriei acestui Pământ, la sfârșitul timpului. 
Acesta era interpretarea pe care Nebucadnețar era nerăbdător să o 
audă! 

 
50 

(Text: Daniel 2:38) 
Uitându-se țintă la împărat Daniel îi spuse: ... tu eşti capul de 
aur! Versetul 38. 
Babilonul era capul – o împărăție reprezentată de aurul curat! 
Un zâmbet de satisfacție s-a putut citi cu siguranță pe fața 
împăratului la auzul acestor cuvinte 

 
51 

Istoricii au confirmat faptul că aurul era un simbol potrivit pentru a 
reprezenta impărăția Babilonului 
Aurul era folosit din belșug pentru a înfrumuseța edificiile din 
Babilon. 
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52 

Faimoasele grădini suspendate au fost una dintre cele 7 minuni ale 
lumii antice! 

 
53 

Dacă Daniel ar fi fost un politician șiret căutând faimă în împărăția 
Babilonului, ar fi oprit acolo tălmăcirea visului, cât împăratul era 
încă fericit! 
Dar Daniel avea o solie pe care Dumnezeu dorea să o transmită 
întregii lumi – un mesaj nu doar pentru timpul acela, ci unul care 
avea să fie la fel de relevant până la sfârșitul istoriei. 
Astfel că, plin de îndrăzneală Daniel i-a spus împăratului: 

 
54 

(Text: Daniel 2:39) 
După tine, se va ridica o altă împărăţie, mai neînsemnată decât 
a ta... 
Daniel 2:39. 
 

 
55 

Auzind cuvintele rostite de Daniel, zâmbetul împăratului i-a 
dispărut cu siguranță imediat de pe față.  
Împăratul trufaș al Babilonului nu avea nici cea mai mică intenție 
ca altă împărăție să stăpânească pământul în locul lui. 
Arheologii au descoperit în ruinele Babilonului o tabliță cu 
următoarea inscripție: 

 
56 

Cetățuile Esagila și Babylon le-am întărit și mi-am instaurat 
numele domniei mele pe vecie. 

 
57 

Nebucadnețar voia ca împărăția sa să țină pe vecie. Dumnezeu, 
însă, i-a spus că NU! O altă împărăție avea să îi ia locul. De fapt, 
Dumnezeu profetizase deja cu aproape 200 de ani înainte cum 
avea să se întâmple acest lucru. 
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58 

Dumnezeu a spus chiar și numele celui ce avea să vină după 
Babilon. Cirus, Medul. Numele lui a fost dat în profeție cu aproape 
150 de ani înainte de a se naște! 

 
59 

(Text: Isaia 45:1) 
Prin profetul Isaia Dumnezeu a zis: 
“Aşa vorbeşte Domnul către unsul Său, către Cirus, pe care-l 
ţine de mână ca să doboare neamurile înaintea lui 

 
60 

şi să dezlege brâul împăraţilor, să-i deschidă porţile, ca să nu 
se mai închidă.” 
Isaia 45:1. 

 
61 

În timpul domniei lui Belșațar, nepotul trufaș al lui Nebucadnețar, 
Cirus Medul a asediat Babilonul. Dincolo de ziduri, Belșațar și 
boierii să nu erau îngrijorați deloc. De fapt, ei chiar dădeau o 
petrecere. În timp ce beau vinul din vasele de aur luate de 
Nebucadnețar de la templul din Ierusalim, ei aduceau laude zeilor 
Babilonului și nu aveau nici cea mai vagă idee ca intocmai în 
clipele acelea se împlineau profețiile lui Isaia și Daniel. 

 
62 

Cirus nu a putut doborî zidurile pentru că erau prea înalte și prea 
groase, așa că a venit cu o altă soluție. A deviat cursul Eufratului 
care trecea prin mijlocul orașului și astfel armata sa a putut înainta 
pe albia secată a răului până au găsit o intrare în cetate. 
Cineva, din neglijență sau trădare, a lăsat deschise și nepăzite 
uriașele porți interioare de arama. 

 
63 

Împăratul a fost ucis și împărăția sa a fost cucerită.  
Pe 13 octombrie, 539, î.Hr., împărăția de aur a Babilonului și-a 
găsit sfârșitul în mod rușinos, așa cum spusese profeția! 
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64 

Împărăția Mezilor și a Perșilor era cu siguranță mai neînsemnată 
decât glorioasa împărăție a Babilonului, dar a stăpânit peste 
Orientul Mijlociu timp de două secole. 
Daniel a prezis, însă, că împărăția de argint avea să fie înlocuită de 
o a treia împărăție: 

 
65 

(Text: Daniel 2:39) 
... apoi o a treia împărăţie, care va fi de aramă şi care va 
stăpâni peste tot pământul.” 
Daniel 2:39. 
Oare și această prezicere s-a întâmplat cu adevărat? Cu siguranță! 

 
66 

Profeția s-a împlinit când tânărul general genial, Alexandru cel 
Mare, l-a învins pe Darius al III-lea al Persiei în Bătălia de la 
Arbela din anul 331, î.Hr. Această a treia împărăție era împărăția 
Greciei! Potrivindu-se simbolului celui de-al treilea metal din visul 
lui Nebucadnețar, armura purtată de infanteria lui Alexandru era 
alcătuită în mare parte din aramă. 

 
67 

La vârsta de doar 25 de ani, tânărul Alexandru devenea 
conducătorul unui dintre cele mai veste imperii pe care le 
cunoscuse lumea. 

 
68 

Istoricul grec, Arian, spunea despre Alexandru: 
“Sunt convins că nu exista oraș, țară sau popor … în care 
numele lui să nu fi ajuns cunoscut … 

 
69 

Eu cred că e ca și cum o mână divină i-ar fi călăuzit atât 
nașterea cât și toate faptele sale de după.” 
 -- Biblioteca Istoriei, volumul 16, capitolul 12 
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70 

Alexandru a murit de malarie înainte de a împlini vârsta de 33 de 
ani. 
După moartea sa, împărăția sa nu a mai fost la fel de puternică și a 
fost împărtiță în patru până ce,  

 
71 

“Pe 22 iunie, 168 î.Hr., la bătălia de la Pydna, Imperiul lui 
Alexandru cel mare a pierit cu totul, la 144 de ani după 
moartea sa.” – Istoria Romei, volumul 3, capitolul 10. 
Până aici profeția s-a împinit cu minuțiozitate în succesiunea 
acestor împărății. 
După cum vă aduceți aminte, visul vorbea de patru împărății, ce 
aveau să vină una după alta. Iată cum îi descrie Daniel lui 
Nebucadnețar cea de-a patra împărăție: 

 
72 

(Text: Daniel 2:40) 
Va fi o a patra împărăţie, tare ca fierul... 
(Daniel 2:40) 
 

 
73 

Fierul este, într-adevăr, un metal potrivit pentru a reprezenta 
Imperiul Roman. 
Roma a domnit cu mână de fier peste un teritoriu și mai mare 
decât imperiile precedente, iar durata domniei a fost cu secole mai 
mare. 

 
74 

Cezarii Romei s-au auto-intitulat zei și au cerut ca toți supușii să li 
se închine și să le dea ascultare totală. 
În timpul dominației romane au avut loc două evenimente de mare 
importanță pentru istoria omenirii. 

 
75 

În primul rând, Isus s-a născut în Betleem. Datorită unui decret 
roman, părinții lui Isus a trebuit să meargă în cetatea lui David, dar 
nașterea lui Isus a fost în principal o împinire a unei profeții 
mesianice. 
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76 

În al doilea rând, Isus a fost crucificat în Iudea, sub stăpânire 
romană. 
Un guvernator roman este acela care a îngăduit ca Isus să fie 
condamnat. Iar pironirea Lui pe cruce a fost făcută de soldați 
romani. 
Dar din momentul acesta cadrul profeției se schimbă. 
Nici o altă împărăție nu avea să urmeze Romei. 

 
77 

(Text: Daniel 2:41, 43) 
Şi, după cum ai văzut picioarele şi degetele picioarelor parte 
de lut de olar şi parte de fier, 
 

 
78 

tot aşa şi împărăţia aceasta va fi împărţită ... 

 
79 

...dar nu vor fi lipiţi unul de altul 
 

 
80 

după cum fierul nu se poate uni cu lutul. 
Daniel 2:41, 43. 
 

 
81 

Visul profetiza că nici o altă împărăție nu se va ridica în locul 
Romei ca să unească teritoriile deținute de Roma, ci că acest 
teritoriu va fi împărțit între mai multe împărății. 
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82 

Din cauza luxului opulent, corupției politice și declinului moral, 
Roma și-a pierdut tăria și stabilitatea și a devenit o prada ușoară 
pentru triburile barbare care au început să atace imperiul între anii 
351 și 476 al erei noastre. Aceste invazii au divizat imperiul și au 
pus bazele națiunilor din Europa zilelor de azi. 

 
83 

Cei mai mulți istorici indică următoarele națiuni ca fiind cele zece 
diviziuni ale Imperiului Roman: 
Alemanii – Germania, Burgunzii – Elveția, Francii – Franța, 
Lombarzii – Italia, Saxonii – Anglia,  

 
84 

Suevii – Portugalia și Vizigoții – Spania. 
Herulii, Ostrogoții și Vandalii sunt considerate de istorici ca 
dispărute sau absorbite de alte grupuri așa că nici un popor nu s-a 
format din ei. 

 
85 

(Text: Daniel 2:43) 
Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor 
amesteca prin legături omeneşti de căsătorie, 

 
86 

dar nu vor fi lipiţi unul de altul, după cum fierul nu se poate 
uni cu lutul. 
Daniel 2:43. 
 

 
87 

Dumnezeu a spus că aceste împărății nu se vor uni niciodată într-
un singur imperiu, așa ca ele sunt limitate în ceea ce pot face. 
Europa va rămânea divizată. Chiar în ciuda Uniunii Europene și a 
monedei unice, Euro, Europa este încă divizată. 

 
88 

Daniel a spus că “Se vor amesteca prin legături omenești de 
căsătorie.” Cu alte cuvinte, casele regale se vor incuscri. 
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89 

Într-un palat din Danemarca, este înfățișat arborele genealogic al 
familiilor regale din Europa. 
Așa cum Dumnezeu a prezis, ele s-au încuscrit între ele. Prin 
aceasta au sperat să prevină războaie și să aducă unitatea, dar nu 
le-a mers. 

 
90 

Multe dintre războaiele purtate în Europa au fost nimic mai mult 
decât ciondăneli în familie! 
Dumnezeu a prezis că ei nu se vor uni. 

 
91 

Nici una dintre încercările de a reface Imperiul Roman nu avea să 
aibă sorți de izbândă, tot așa cum fierul și lutul nu pot sta lipite 
împreuna! 
Să ne aducem aminte de nenumăratele încercări pe care unul sau 
altul le-au făcut pentru a aduce întreaga Europă sub o singură 
stăpânire.  
Ce s-a întâmplat cu acești conducători puternici care au încercat să 
unească Europa divizată? 

 
92 

Exilat pe insula Elba, Napoleon – viteazul războinic al Franței de 
la începutul secolului al 19-lea – a trebuit să recunoască faptul că 
poate Dumnezeul cel Atotputernic a fost cam prea mult pentru el. 
Într-adevăr, Dumnezeu a fost prea mult pentru toți aceștia. 
 

 
93 

Dumnezeu a zis: “NU SE VOR UNI UNII DE CEILALȚI!” 
Dacă vechiul Imperiu Roman ar putea fi refăcut, atunci Biblia ar fi 
dovedită ca fiind falsă. Dar aceste cuvinte rostite de Daniel în 
interpretarea visului au rezistat ingenuității și hotărârii celor mai 
mari generali ai istoriei. Visul lui Nebucadnețar este la fel de 
valabil si astăzi.  

 
94 

Întorcându-ne la întâmplarea noastră, împăratul Nebucadnețar a 
fost cu siguranță nespus de mirat de aceste preziceri uimitoare. 
Prin visul său, Dumnezeu i-a prezis mărirea și prăbușirea marilor 
imperii ale lumii. 
Ultimul imperiu avea să fie urmat de mai multe impărății mai mici 
– unele mai tari, altele mai slabe, dar care nu se pot uni. 
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95 

Ce avea să se întâmple în continuare? 
Cu o bucurie și încredere fățisă, Daniel ajunge acum la punctul 
culminant al trimului chipului celui mare. Iată ce scrie el: 

 
96 

(Text: Daniel 2:44, 45) 
Dar, în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va 
ridica o împărăţie care nu va fi nimicită niciodată, 
 

 
97 

(Text: Daniel 2:44, 45) 
Dar, în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va 
ridica o împărăţie care nu va fi nimicită niciodată, 
 

 
98 

Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din 
munte fără ajutorul vreunei mâini, 

 
99 

şi care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul şi aurul. 

 
100 

Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are 
să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat şi tâlcuirea lui 
este temeinică. 
Daniel 2:44, 45. 
 

 
101 

Următorul eveniment important pe scena istoriei omenirii va fi a 
doua venire a lui Hristos și instaurarea împărăției lui, reprezentate 
de piatra care a fost “tăiată fără ajutorul vreunei mâini.” 
Împărăția lui va fi instaurată nu cu ajutorul vreunei mâini 
omenești, ci prin mâna tare a lui Dumnezeu – o împărăție care va 
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umple tot pământul. 

 
102 

(Text: Apocalipsa 11:15) 
Atunci va fi împlinită și următoarea profeție: 
Împărăţia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale 
Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii vecilor. 
Apocalipsa 11:15. 

 
103 

Când Daniel a terminat de povestit împăratului viziunea pe care o 
primise de la Dumnezeu împreună cu uimitoarea tălmăcire, 
Nebucadnețar s-a ridicat de pe tron și s-a plecat umilit în fața lui 
Daniel în cinstea Dumnezeului lui Daniel, ale cărui înțelepciune și 
putere fuseseră arătate în mod atât de minunat. 

 
104 

(Text: Daniel 2:47) 
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 
doresc să fie și Dumnezeul meu – cel care ține viitorul în mâinile 
lui! 

 
105 

Da, prieteni, “Visul este adevărat iar tâlcuirea lui este temeinică” 
Călătoria noastră este aproape gata! 
Poate că și tu, ca Nebucadnețar,  te temi de viitor. 
Visul acesta este pentru tine! 
Acest vis ne spune nouă, celor care trăim astăzi, că nu este nevoie 
să ne temem de viitor. Suferințele și stresul pe care păcatul le-a 
adus în lume vor dispărea cu totul. 
Dumnezeul cerurilor nu va lăsa această omenire în mâinile 
conducătorilor pământești. El va veni din nou pentru a pune toate 
lucrurile la locul lor. 

 
106 

Prietene, nu mai este nevoie să te temi cu privire la viitor. Visul lui 
Nebucadnetar ne spune că trăim în perioada dinaintea revenirii lui 
Isus! El va fi acela care va instaura împărăția veșnică pe acest 
pământ. Iar El vrea ca și tu să ai parte de acest viitor glorios! El 
vrea să iți spună și tie aceste cuvinte. 
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107 

(Text: Matei 25:34) 
Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, de moşteniţi Împărăţia, 
care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii ... 
Matei 25:34.  
Dar de unde poți ști că vei fi acolo? Cum poți ști că ai și tu un loc 
în împărăția lui cea veșnică? 
Poți fi sigur că și tu vei fi acolo dacă vei face prin credință ceea ce 
a făcut și tâlharul care atârna pe cruce lângă Isus. 

 
108 

El nu putea să se apropie mai mult de Isus, dar știa, în același timp, 
că era un păcătos și că avea nevoie să fie mântuit din acele păcate 
pe care le comisese. 
El s-a uitat la Mântuitorul lumii și a văzut cum sângele îi curgea pe 
fața din fruntea-i străpunsă de coroana de spini. 
A fost, la rându-i, străpuns în inimă și și-a mărturisit păcatul, 
strigând: 

 
109 

(Text: Luca 23:42) 
Doamne, adu-Ţi aminte de mine când vei veni în Împărăţia 
Ta! 
Luca 23:42.  
Și Isus l-a asigurat că va fi cu El în împărăția Sa. 

 
110 

Și tu poți primi aceeași asigurare că vei fi cu Hristos în împărăția 
Sa care stă să vină. 
Vrei și tu această asigurare? 
Vrei și tu o inimă plină de speranță în locul fricii și poverilor din 
lumea aceasta? 
Vrei si tu ca viața ta să fie în mâinile lui Dumnezeu care cunoaște 
și călăuzește viitorul? 
Poți sta linistit în mâinile Lui. 
Acesta este lucrurul pe care îl doresc în seara aceasta. 

 
111 

El ne cheamă astăzi. 
El ne invită să venim astăzi.  
El face apel la inimile noastre chiar acum.  
Vrei să mi te alături în a spune împreună în seara aceasta: "Da, 
Doamne, am completă încredere în tine. Fii, Te rog, și Mântuitorul 
meu din această lume de păcate. Te rog, fă-mă, prin harul tău, un 
cetățean al împărăției Tale celei veșnice"? 
Este aceasta dorința ta? 
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Poți face lucrul acesta chiar acum când ne vom ruga. 
 
[Sugestie de rugăciune] 
Iubite Tată ceresc, Îți mulțumim pentru că ești un Dumnezeu care 
știe viitorul - inclusiv al nostru. Îți mulțumim pentru că oferi 
fiecăruia dintre noi o fericire veșnică, un viitor în care nu vor mai 
fi suferință și păcat, îngrijorare și poveri. Îți mulțumim, Doamne, 
că ne inviți în seara aceasta să facem parte din împărăția Ta 
minunată. Așadar, în seara aceasta vrem să ne punem viețile în 
mâinile Tale. Vrem să ne punem grijile și temerile noastre în 
mâinile Tale. Îți mulțumim pentru făgăduința că vei reveni curând. 
Pe măsură ce învățăm mai multe despre aceste profeții pline de 
speranță din Biblie, profeții care prezic evenimentele finale ale 
acestui pământ, pregătește-ne pe fiecare dintre noi să ne predăm 
inimile Ție. Binecuvântează fiecare familie și cămin care sunt 
reprezentate aici. Te-am rugat în numele lui Isus, AMIN! 

 


