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.   וחלום זה הטריד אותו רבות, המלך נבוכדנצאר חלם חלום
דניאל היה מסוגל לאמר למלך את , בעזרת כוח האלוהים

.משמעות החלום



בתחילה תאר דניאל למלך 
אתה .  "את פרטי החלום

או , ראית צלם פסל ענק
ומראהו היה  .  המלך
!"  נורא



.המשיך דניאל" ,ראש הצלם זהב טהור"



."חזהו וזרועותיו כסף"



."  בטנו וירכיו נחושת"



שוקיו ברזל ורגליו "
."חלקן ברזל וחלקן חרס



ספר דניאל , אחרי שהוא תאר את מראה הפסל למלך
.את המשך החלום



"  ,וראית אבן שנעקרה שלא ביד אדם"
.אמר דניאל למלך



האבן פגעה ברגלי הצלם  "
, העשויות ברזל וחרס

."ושברה אותם לחתיכות



ואז הצלם נופץ והפך לעפר והרוח  "
והאבן .  "דניאל הפסיק."  נשאה אותם

שפגעה בצלם היתה להר גדול שמילא 
."את כל הארץ



?  כיצד דניאל יודע זאת!  זהו בדיוק היה החלום.  המלך נדהם
אז החל דניאל להסביר למלך את  .  רק מפני שאלוהים גלה לו

.משמעות החלום



אלוהי השמים נתן  " 
חוסן , לך מלכות

אמר " ,כוח וכבוד,
אתה .  "דניאל למלך

הוא ראש 
."הזהב



KINGDOM 1

KINGDOM 2

KINGDOM 3

KINGDOM 4

דניאל אמר למלך שמלכותו  
חלקי הכסף .  תבוא לסופה    

של הפסל הם מלכות           
אחרת חלשה יותר                

.   שתבוא במקומה                 
נחושת היא                       
.   מלכות אחרת                      
והברזל והחרס                      

הם מלכות                        
.רביעית                        



אלוהי השמים יקים  .  "הדבר האחרון שדניאל אמר למלך היה
."מלכות שלא תחרב לעולם



המלך ידע שרק אלוהים היה  
מסוגל לתת לדניאל חוכמה 

.   להבין את החלום
נבוכדנצאר העניק לדניאל  
מתנות ועושר והפך אותו  

.לאדם חשוב בממלכה



,1ממלכות 
קמו   3-ו 2

מלכות  .  ונפלו
אלוהים תקום 
אחרי מלכות

המשיח .  4
ימלוך 

.   על הארץ
ויתכן וזה יקרה  

!בקרוב        



דניאל והחלום המסתורי 

ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים  

:מצוי ב

'ב, דניאל

"פתח דבריך יאיר"
130, תהלים קיט



הסוף



ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא אותנו ואשר חפץ שנכיר  "התנ
. אותו

העונש על  .  אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם הוא קורא חטא
,  ישוע, חטא הוא מוות אבל אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו

ואז ישוע קם לתחיה מן המתים ועלה  .  למות על הצלב ולהענש במקומנו
אם אתה או את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על  !  לשמים

הוא יבוא ויחיה עכשו בתוככם ואתם תחיו !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת
. עמו לעולמים

:אמרו זאת לאלוהים, אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
שאתה הוא אלוהים שהפך להיות אדם  ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על החטאים  .  ושמת עבור חטאי ושקמת מן המתים
שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים עכשו ושיום אחד אהיה אתך  

. אמן).  או בתך(עזור לי לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך .  לעולמים

16' יוחנן ג !קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום


