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Цар Навуходоносор бачив сон, і цей сон дуже 
непокоїв його.  Божою силою Даниїл міг пояснити 
значення сна царю.  



Перше, що зробив Даниїл – точно описав сон.  “Ти, 
царю, бачив, аж ось один великий бовван, - цей 
величезний.., а вигляд його був страшний.”  



“Голова його – з 
чистого золота”, 
- продовжував 
Даниїл.  



“Груди його та 
рамена його – зо 
срібла...”  



“Нутро його та 
стегно його – з 
міді...”  



“Голінки його – з 
заліза, ноги його – 
частинно з заліза, а 
частинно з глини.”  



Описавши царю боввана, Даниїл розповів йому 
решту сна.  



“Ти бачив, аж ось одірвався 
камінь сам, не через руки...”, - 
сказав Даниїл царю.  



“... і вдарив боввана по ногах 
його, що з заліза та з глини, - і 
розтрощив їх.”  



“Того часу розтрощилося, як одне, - залізо, глина, 
мідь, срібло та золото, і вони стали, немов та полова 
з току жнив, а вітер їх розвіяв, і не знайшлося по них 
жодного сліду; а камінь, що вдарив того боввана, 
став великою горою, і наповнив усю землю.”  



Цар був вражений.  Саме це йому снилося!  Як міг це 
знати Даниїл?  Лише тому, що Даниїлу про це сказав 
Бог.  Тоді Даниїл почав розповідати царю 
Навуходоносору, що означав сон.  



“Ти, царю, цар над 
царями, якому 

Небесний Бог дав 
царство, владу й 
міць та славу.., - 

 сказав 
Даниїл, - Ти 

 голова, 
 що з 

 золота.”  



Даниїл сказав царю, що його золоте царство 
закінчується.  Срібна                
частина боввана             
означала, що                  
слабше царство         
прийде йому на         заміну.  
Мідь        означає іще  
               одне царство.  
        А залізо й глина, 
         - то четверте  
                 царство.  



Останнє, що Даниїл сказав царю було: “А за днів тих 
царів Небесний Бог            
поставить царство,                  
що навіки не                  
зруйнується.”  



Цар визнав, що лише Бог міг дати Даниїлу мудрість 
пізнати й зрозуміти його сон.  Навуходоносор 
винагородив Даниїла багатством і зробив його дуже 
важливою людиною                    
у царстві.  



Царства     
перше,            
друге й          
третє  

 

 

прийшли та 
зникли.  

Боже 
царство 

настає після 
царства 

четвертого. 
Месія 

царюватиме  

на землі.  І це 
буде скоро!  



“Вхід у слова Твої світло дає.”  
Псалом 119:130 

Даниїл та загадковий сон 
 

Оповідання з Божого Слова, Біблії, 
 

знаходиться у  
 

Даниїл, друга голова 



Кінець!  



Біблійне оповідання розказує нам про чудового Бога, Який 
створив нас і бажає, щоб ми Його знали.  

Бог знає, що ми робили недобрі речі, які Він зве гріхом.  
Покаранням за гріх є смерть, але Бог любить тебе так 

сильно, що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, померти 
на хресті  

й бути покараному за твої гріхи.  Потім Ісус повернувся до 
життя й пішов додому у Небеса!  Якщо ти віриш у Ісуса і 
попросиш Його простити твої гріхи, Він це зробить!  Він 

прийде й тепер житиме у тобі, і ти завжди житимеш разом з 
Ним.  

Якщо ти віриш, що це правда, скажи Богу: “Дорогий Ісусе,  
я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, щоб померти за мої 
гріхи, щоб я тепер міг мати нове життя і одного дня пішов 
бути з Тобою назавжди.  Допоможи мені слухатися Тебе і 

жити для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.”  
Читай Біблію і щодня говори з Богом!   

Євангелія від Івана, 3:16 
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