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Kral Nebukadnessar bir rüya gördü ve bu rüya ona 
çok sıkıntı verdi.  Tanrı’nın gücüyle, Daniel krala 
rüyanın anlamını anlatmayı başardı. 



Daniel’in ilk yaptığı 
şey rüyayı tam olarak 
tanımlamak oldu. “Ey 

Kral, büyük bir 
heykel görüntüsü 

gördün. Görünüşü 
ürkütücüydü!”



“Heykelin başı altından yapılmıştı,” diye devam etti 
Daniel.



“Göğsü
ve kolları
gümüşten 
yapılmıştı.”



“Karnı ve kalçaları tunçtan yapılmıştı.”



“Bacakları demirden, 
ayaklarının bir 
kesimi demirden, 
bir kesimi 
kildendi.”



Krala heykeli açıkladıktan sonra, Daniel 
rüyanın kalan kısmını da ona anlattı.



“Bir taşın eller kullanılmadan 
kesildiğini gördün,” dedi Daniel 
krala.



“Taş heykelin 
demirden ve kilden 
ayaklarına çarptı ve 
onu parçalara ayırdı.”



“Sonra heykel toz halinde 
ezildi ve uçtu.” Daniel sustu. 
“Ve taş büyük bir dağ oldu ve 
bütün dünyayı doldurdu.”



Kral hayrete düşmüştü. Bu tam olarak gördüğü 
rüyaydı! Daniel bunu nasıl bilebilirdi? Sadece 
Tanrı Daniel’e söylediğinden. Sonra Daniel Kral 
Nebukadnessar’a rüyanın ne anlama geldiğini 
anlatmaya başladı. 



“Göklerin Tanrısı 
sana egemenlik, 
güç, kudret ve 
yücelik verdi,” 
dedi Daniel 
krala.
“Altından 
baş
sensin.”



KRALLIK 1

KRALLIK 2

KRALLIK 3

KRALLIK 4

Daniel krala onun 
altın krallığının sona 
ereceğini söyledi. 
Heykelin gümüş
kısmının zayıf 
bir krallığın 
onun yerini 
alacağı
anlamına 
geldiğini 
söyledi.



Tunç başka bir krallık 
anlamına geliyordu. 
Ve demir ve 
kil dördüncü
bir krallık 
için vardı. 

KRALLIK 1

KRALLIK 2

KRALLIK 3

KRALLIK 4



Daniel’in krala söylediği son şey şuydu: “Göklerin 
Tanrısı hiç yıkılmayacak bir krallık kuracak.”



Kral Daniel’e rüyasını bilmesi 
ve anlaması için bilgeliği 
yalnızca Tanrı’nın 
verebileceğini fark 
etti. Nebukadnessar 
zenginliklerle Daniel’i 
ödüllendirdi ve onu 
krallığında çok önemli 
bir adam yaptı. 



Krallıklar 
1, 2 ve 3 
geldi geçti. 
Tanrı’nın 

krallığı 4.
krallıktan 
sonra geliyor.

Mesih 
yeryüzünde 

egemenlik 
sürecek.

Ve bu 
yakında 
olabilir!



“Daniel ve Gizemli Rüya”

Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir 
hikaye

Daniel 2 

“Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar.”
Mezmur 119:130



Son



Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan ve O’nu tanımanı 
isteyen harika Tanrımız hakkında anlatır.

Tanrı, O’nun günah olarak adlandırdığı, kötü şeyleri 
yaptığımızı bilir.  Günahın cezası ölümdür fakat Tanrı sizi çok 

sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’yı, Çarmıh üzerinde ölmesi ve 
günahlarınız için cezayı çekmesi için gönderdi.

Eğer gerçeğin bu olduğuna inanıyorsanız, Tanrı’ya şunları 
söyleyin: Sevgili İsa, Senin Tanrı olduğuna ve benim 

günahlarım için ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden 
yaşıyor olduğuna inanıyorum.  Lütfen yaşamıma gel ve 

günahlarımı affet, öyle ki şimdi yeni yaşama sahip olabileyim 
ve bir gün sonsuza dek Seninle birlikte olmak için 

gidebileyim.  Senin çocuğun olarak Sana itaat edebilmem ve 
Senin için yaşayabilmem için bana yardım et.  Amin. 

Her gün Kutsal Kitap’ı okuyun ve Tanrı’yla konuşun! 
Yuhanna 3:16




