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Kuningas Nebukadnetsail oli unistus, 
ja see unistus rahutas teda palju.  
Jumala vägega, Taaniel oli võimeline 
ütlema kuningale tähenduse tema 
unistusest.  



Esimene asi, mis Taaniel tegi, oli 
kirjeldada unistust täpselt. 

  "Sa nägid suurt tohutu 
 ausamba, O Kuningas. 

  Selle vorm oli 
 fantastiline!" 



"Skulptuuri pea oli 
 kullast," 
 Taaniel 

 jätkatas.  



"Selle rind ja 
 käsivarred olid  

valmistatud  
hõbedast."  



"Selle kõht 
 ja reied olid 
 valmistatud 
 pronksist." 



"Selle jalad olid  
valmistatud 

 rauast, tema 
 jalad osalt  

rauast, 
 osalt  

savist." 



Pärast kirjeldamist ausambast 
kuningale, Taaniel ütles talle 

ülejäänud unenäost.  



"Sa vaatasid kui kivi 
oli välja lõigatud ilma 
kättedega," Taaniel 
ütles kuningale.  



"Kivi tabas ausamba 
rauast ja savist  
jalgadele, ja  
purustas need  
tükkideks."  



"Siis ausambas oli jahvatatud 
tolmuks ja puhutud kaugusele."  
Taaniel peatas.  "Ja  
kivi kasvas suureks  
mäeks, mis täitis  
maad."  



Kuningas oli üllatunud.  See oli 
täpselt see, mida ta oli unistanud!  
Kuidas saaks Taaniel teada? 



Ainult sellepärast et Jumal ütles 
Taanielile.  Taaniel hakkas rääkima  
kuningas Nebukadnetsarile,  
mida unenägu tähendas.  



"Taevane 
 Jumal on 

andnud teile 
kuningriigi, 

võimu, … 



… tugevust 
 ja au," 

 Taaniel ütles 
 kuningale. 
  "Sa oled 

 see 
 kullast 

 pea."  



Kuningriik 1 

Kuningriik 2 

Kuningriik 3 

Kuningriik 4 

Taaniel ütles  
kuningale et  
tema kuldne  
kuningriik  
lõpeb. 



Kuningriik 1 

Kuningriik 2 

Kuningriik 3 

Kuningriik 4 

Hõbedane osa  
ausmbast  
tähendas,  
et  
nõrgem  
kuningriik  
võtab  
tema  
koha. 



Pronks tähendas  
järjekordne  
kuningriiki.   
Ja rauast  
ja savist  
tähendas  
neljast  
kuningrigi.  

Kuningriik 1 

Kuningriik 2 

Kuningriik 3 

Kuningriik 4 



Viimane asi mis 
 Taaniel ütles 

 kuningale 
 oli see. 



"Jumal taevas loob 
 kuningriigi, mis 

 kunagi ei saa 
 hävitadud."  



Kuningas tunnistas, et  
ainult Jumal võib  
anda Taanielile  
tarkust teada  
ja mõista tema  
unistust. 



Nebukadnetsar tasutas Taanielit  
koos rikkusega  
ja tegi temast  
väga tähtsaks  
meheks  
kuningriigis.  



         Kuningriik  
1,  
2  
ja  
3 on  
tulnud  
ja  
 
 

läinud. 

Jumala  
kuningriik  

on 
 tulemas 

pärast  
 

kuningriik 
       4. 



Kui  
Messias  
valitseb 

maa peal. 
  Ja see 

 võib 
 tulla 
 väga 

 varsti! 



Taaniel ja Müsterline Unenägu 
 

 Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist 
 

On leidud 
 

Taaniel 2 

"Kui su sõnad avanda, annavad nad  
valgust."  Laulud 119:130 



Lõpp 



See Piibli jutt seletab meile kui imepärane 
on Jumal kes meid tegi ja tahab et meie 

tundme Teda.  
Jumal teab et meie oleme teinud halba asju 

mida Tema kutsub pattuks.  Pattude 
karistus on surm, aga Jumal armastab meid 

nii palju et saatis oma ainsündind Poja, 
Jeesust, et risti peal surra meie pattude 
eest.  Siis Jeesus tuli tagasi ellu ja läks 

tagasi oma Taeva Kodu!  Kui usud Jeesust 
ja palud et Tema andeks annamb sinu 

pattud, siis ka nii Tema teeb!  Tema tuleb 
ja hakkab elama sinu sees ja sina siis elad 

Temaga igavesti. 



Kui usud et see on tõesti õigus, ütle 
Jumalale niimodi: 

 
Kallis Jeesus, Mina usun et Sina oled Jumal, 
ja saabusid meheks et surra minu pattudele 
ja nüüd elad jällegi.  Palun tule minu ellu ja 

anna andeks minu pattud, nii et saan uue elu 
nüüd, ja üks päev saan Sinuga olla igavesti.  

Aita mind sind kuulata ja ella nagu olen Sinu 
laps.  Aamen. 

Loe Piiblit ja räägi Jumalaga iga päev!  
Johannesse Evangeelium 3:16 
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