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Цар Навуходоносор сънувал сън, 
който го смутил.  С Божията помощ 
Данаил успял да разкрие на царя 
значението на съня му.  



Първо Данаил 
описал съня на 
царя точно: 
“Видял си 
величествен 
образ на статуя, 
царю.  Формата 
й е била 
уникална!” 



“Главата на тази 
 статуя била 

 от злато”, 
 продължил 

 Данаил. 



“Гърдите и  
ръцето били  
от сребро.” 



“Коремът и бедрата били от от мед.” 



“Краката и били от желязо,  
а пръстите  
от желязо,  
премесено  
с кал.”  



След като описал статуята на царя, 
Данаил му разказал и останалата 
част от съня.  



“Ти наблюдаваше, 
докато се откъсна 
една скала, не от 
човешки ръце”, 
казал Данаил на 
царя. 



“Скалата ударила 
статуята в краката 
направени от 
желязо и кал,  
и ги счупила.”  



“Статуя била смазана и унищожена”, 
Данаил спрял за момент, “а скалата 
нарастнала  
и станала огромна  
планина, която  
изпълнила  
цялата  
земя.” 



Царят бил учуден.  Точно това бил 
сънувал!  Как можел Данаил да знае 
за съня му?  Само защото Бог му го 
бил разкрил.  След това Данаил 
обяснил на царя значението  
на съня му. 



“Небесният 
Бог ти е дал 
царство, 
сила и 
слава”, 
 ... 



... започнал  
Данаил, 
 “Ти си тази 
златна 
глава.”  



Царство 1 

Царство 2 

Царство 3 

Царство 4 

Данаил казал на царя,  
че златното  
му царство  
(първото  
царство)  
ще  
приключи. 



Царство 1 

Царство 2 

Царство 3 

Царство 4 

Сребърната  
част от статуята  
означавала,  
... 



Царство 1 

Царство 2 

Царство 3 

Царство 4 

... че по-слабо  
царство (второ  
царство)  
ще заеме  
мястото  
на  
първото. 



Медната част 
означавала  
още едно  
- трето  
царство. 

Царство 1 

Царство 2 

Царство 3 

Царство 4 



А желязото и  
калта били  
четвъртото  
по ред  
царство.  

Царство 1 

Царство 2 

Царство 3 

Царство 4 



Последното нещо, което Данаил  
казал на  
царя  
било: 



“Небесният Бог ще  
установи царство, 

 което никога 
 няма да бъде  
унищожено.” 



Царят разбрал, че 
само Бог може да 
даде на Данаил 
мъдрост да  
разбере съня  
му. 



Навуходоносор 
наградил Данаил  
с богатства и го  
издигнал до много  
висока позиция в  
царството си.  



Първото, 
второто и 

третото 
царства  

дошли 
           и си  
заминали. 



Божието 
царство  
щяло да 

дойде  
след  

четвъртото  
царство. 



         Месия 
 щял 

 да 
управлява  

на Земята. 



Това  
ще  
се  
случи   
скоро!  



Данаил и тайнствения сън  
 

 е история от Божието Слово – Библията,  
 

намираща се в  
 

Данаил 2 

“Твоето Слово носи светлина”  
Псалм 119:130  



Край!  



Тази Библейска история разказва за нашия 
чудесен Бог, който ни сътвори и който иска 

вие да Го познаете.  
Бог знае, че ние сме правили лоши неща, 
които той нарича грях.  Наказанието за 

греховете е смърт, но Бог ви обича толкова 
много, че изпрати Своя единствен Син, Исус, 
за да умре на Кръста и за да бъде наказан за 
вашите грехове.  След това Исус възкръсна и 
отиде на Небето!  Ако вие вярвате в Исус и го 
помолите да прости греховете ви, Той ще го 

направи! Той ще дойде и ще заживее във вас 
сега, и вие ще живеете с Него завинаги. 



Ако вярвате, че това е истина,  
кажете на Бог:  

 
Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че 

стана човек, за да умреш за моите грехове, и 
че сега Си жив отново.  Моля Те, влез в моя 
живот и ми прости греховете, така че и аз да 
мога да имам нов живот сега, и един ден да 
бъда с теб завинаги.  Помогни ми да Ти се 

покорявам и да живея за Теб като Твое дете.  
 

Четете Библията и говорете с Бог 
ежедневно!  Йоан 3:16 
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