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Nabukodonozor király álmot látott 
és ez az álom nyugtalanította.  
Istennek hála, Dániel képes volt 
megfejteni a királynak az álma 
értelmét. 



Először is Dániel 
részletesen leírta az 
álmot : "Ó, királyom, 
előtted egy óriási 
szobor hatalmas képe  
     jelent meg.  Az  
     idomai félelmet  
     keltettek !" 



Dániel folytatta :  
"A feje  
tiszta  
aranyból  
volt."  



"A mellkasa 
és a karjai 
pedig tiszta 
ezüstből."  



"A hasa és a csípői  
bronzból  
készültek." 



"A két lábszára  
vasból, a  
lábfejei  
pedig félig  
vasból, ... 



... félig  
terrakottából  
voltak." 



A szobor részletes leírása után 
Dániel elmesélte az álom többi 
részét is. 



"Te éppen a szobrot 
nézegetted, amikor egy 
nagy kőtömb vált le 
teljesen magától egy 
hegy tetejéről." 



"A kőtömb a bálványt  
a lábánál találta el  
és a félig vas, félig 
terrakotta lábakat 
darabokra  
törte." 



"Majd a szobor maga is összetört, 
porrá lett és szétszóródott a 
levegőben."  Dániel egy pillanatnyi 
szünet után folytatta :  
"És a kőből egy óriási  
hegy lett, amely  
betöltötte  
az egész  
földet." 



A király meglepődött.  Pontosan 
ilyen álmot látott !  Hogyan 
tudhatott Dániel erről ?  Dániel ezt 
csak az Isten segítségével tehette.  
Ezután Dániel hozzáfogott,  
hogy megmagyarázza  
Nabukodonozor  
királynak  
az álma  
jelentését. 



"Az Isten, aki  
 az égben van,  
 királyságot,  
               ... 



... hatalmat,  
erőt és  
dicsőséget  
adott  
neked"  

– mondta  
Dániel a  
királynak. 



"A fej, ami 
aranyból  
van, az te 
vagy." 



I. KIRÁLYSÁG  

II. KIRÁLYSÁG  

III. KIRÁLYSÁG  

IV. KIRÁLYSÁG  

Dániel azt  
mondta a  
királynak,  
hogy az ... 



I. KIRÁLYSÁG  

II. KIRÁLYSÁG  

III. KIRÁLYSÁG  

IV. KIRÁLYSÁG  

... aranykirálysága  
rövidesen  
véget ér. 



I. KIRÁLYSÁG  

II. KIRÁLYSÁG  

III. KIRÁLYSÁG  

IV. KIRÁLYSÁG  

A szobor  
ezüst része  
azt jelenti,  
hogy egy  
kevésbé  
hatalmas  
királyság  
lép a  
helyébe. 



A bronz ismét  
egy újabb  
királyságot  
jelent. 

I. KIRÁLYSÁG  

II. KIRÁLYSÁG  

III. KIRÁLYSÁG  

IV. KIRÁLYSÁG  



Végül a vas és  
a terrakotta  
a negyedik  
királyságot  
 
 
jelképezték. 

I. KIRÁLYSÁG  

II. KIRÁLYSÁG  

III. KIRÁLYSÁG  

IV. KIRÁLYSÁG  



Befejezésül, Dániel 
 még hozzátette : 

 "Az Isten, aki 
 a mennyben 

 van, ...  



... olyan királyságot fog létrehozni,  
amelyet sohasem 

 lehet lerombolni."  



A király elismerte, hogy egyedül 
csak Isten adhatott  
Dánielnek ilyen  
bölcsességet,  
hogy az álmát  
megismerje  
és meg is  
értse. 



Nabukodonozor  
gazdagon  
megjutalmazta  
Dánielt és fontos  
emberré tette a  
királyságában. 



Eljött  
az első,  

a második  
és a 

harmadik  
királyság 

 és  
 

valamennyien  
 letűntek. 



Isten  
királysága  

a 
 negyedik  
királyság  

után 
 jön el. 



A  
Messiás  
fog  
 
 
 
uralkodni  
a földön. 

Lehet, 
 hogy ez 

 nem is 
 olyan 

 sokára 
 lesz ! 



Dániel és a titokzatos álom 
 

 Isten Igéjéből, a Bibliából  
 

vett történet : 
 

Dániel 2 

"Megvilágít engem a te szavaidnak  
megismerése."  Zsoltárok könyve 119 : 130  



Vége 



Ez a biblia történet a mi csodálatos 
Istenünkről szól, aki bennünket is teremtett  

és aki azt akarja, hogy megismerjük. 
 

Isten tudja, hogy mi mindig követtünk el rossz 
cselekedeteket, amelyeket ő bűnnek nevez.  A 
bűneinkért a büntetés a halál, de Isten annyira 
szeret bennünket, hogy a Fiát, Jézust küldte a 

keresztre, hogy meghaljon és bűnhödjön a 
bűneinkért.  De aztán Jézus feltámadt és 

felment a Mennybe !  Ha te hiszel Jézusban és 
arra kéred, hogy bocsássa meg  a bűneidet, Ő 
meg fogja tenni !  El fog jönni, hogy benned 

éljen, és te örökké Vele fogsz élni. 



Ha te meg akarsz szabadulni a bűneidtől, 
így szólhatsz Istenhez : Drága Istenem, én 

hiszem, hogy Jézus érettem halt meg és 
hogy ma is él.  Kérlek, lépj be az életembe 
és bocsásd meg a bűneimet, hogy új életet 

kezdhessek, és hogy egy napon örökre 
viszontlássalak.  Segíts nekem, hogy érted 

éljek, mint a Te gyermeked.  Ámen 
 

Olvasd a Bibliát és beszélj az Istenhez  
minden nap !  János 3 : 16 
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