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E drejta e kopjimit: Mund të bëni kopje ose ta shtypni këtë histori, nëse nuk do ta shitni.
Shqip

Albanian

Mbreti Nebukadnetsar pa një ëndërr dhe kjo
ëndërr e turbulloi shumë. Nëpërmjet fuqisë së
Perëndisë, Danieli ishte i aftë ti tregonte mbretit
ënd'rrën dhe kuptimin e saj.

Gjëja e parë që
bëri Danieli, ishte
përshkrimi i saktë i
ënd'rrës. “Ti pe një
imazh të një statuje
të stërmadhe, o
Mbret. Forma e saj
ishte e mahnitshme”!
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“Krahërori dhe krahët, ishin prej argjendi”.

“Kryet e statujës, ishte bërë prej ari”, vazhdoi
Danieli.
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“Kërcinjtë ishin bërë
prej hekuri, dhe
këmbët ishin
pjesërisht prej
hekuri dhe
pjesërisht
prej argjile”.

“Barku dhe kofshët ishin prej bronxi”.
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“Ti vështrove ndërsa një gur
u shkëput pa përdorur duar
njerëzore”, i tha Danieli
mbretit.

Pasi ia përshkroi statujën mbretit, Danieli i tregoi
atij pjesën tjetër të ënd'rrës.
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“Pastaj statuja u rrëzua
përtokë dhe u fshi tutje”.
Danieli heshti për pak. “Dhe
guri u rrit dhe u bë një mal i
madhërishëm, saqë mbushi
gjithë tokën”.

“Guri goditi imazhin në
këmbët prej hekuri
dhe argjile, dhe i bëri
këmbët copa-copa”.
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“Perëndia i qiellit
të ka dhënë një
mbretëri, fuqi,
forcë dhe lavdi”,
i tha Danieli
mbretit. “Ti
je ajo kokë
e artë”.

Mbreti u mrekullua. Kjo ishte pikërisht ajo që ai
kishte ëndërruar! Si mund ta kishte marrë vesh
këtë, Danieli? Ishte Perëndia, Ai që ia tregoi
ëndrrën Danielit. Pas kësaj Danieli filloi ti
tregojë mbretit kuptimin e ënd'rrës.
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Danieli i tha mbretit
se mbrëtëria e tij
e artë do të
përfundonte.

MBRETËRIA 1
MBRETËRIA 2

MBRETËRIA 3

MBRETËRIA 4
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Pjesa e statujës prej argjendi do të
thoshte se një mbretëri
më e dobët do ti zinte
vendin asaj të
Nebukadnetsarit.
Pjesa e bronxit
ishte një
tjetër
mbretëri. Dhe
hekuri e argjila,
do të ishin një
mbretëri e
katërt.

MBRETËRIA 1
MBRETËRIA 2

MBRETËRIA 3

MBRETËRIA 4
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Gjëja e fundit që Danieli
i tregoi mbretit ishte
kjo, “Perëndia i qiellit do
të vendosë një mbretëri,
e cila nuk do të
shkatërohet
kurrë”.

Mbreti e pranoi se vetëm
Perëndia mund ti jepte
Danielit urtësinë
për të njohur dhe
kuptuar ënd'rrën e
tij. Nebukadnetsari e
shpërbleu Danielin me
pasuri dhe e bëri atë
një njeri shumë
te rëndësishëm
në mbretëri.
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Mbretëritë
1, 2
dhe 3
kanë

Mbretëria
e Perëndisë
do të
vijë pas
mbretërisë 4.
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Mesia
do të
mbretërojë
17 mbi tokë.

ardhur
dhe shkuar.

Danieli dhe e Ëndrra Mistershme
Një tregim nga Fjala e Perëndisë, Bibla
e marrë nga
Danielit 2

“Zbulimi i fjalëve të tua ndriçon dhe u
jep mendje njerëzve të thjeshtë.”
Psalmet 119:130

Dhe ajo
kohë po
afrohet
shpejt! 18
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