
Dániel és a titokzatos álom

A Biblia gyermekeknek 
bemutatja

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

El ször is Dániel 
részletesen leírta az 
álmot : "Ó, királyom, 
el tted egy óriási 
szobor hatalmas képe 
jelent meg. Az 
idomai félelmet 
keltettek !"
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"Te éppen a szobrot 
nézegetted, amikor egy nagy 
k tömb vált le teljesen magától 
egy hegy tetejér l."

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

"A mellkasa és 
a karjai pedig 
tiszta ezüstb l."

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

"A hasa és a csíp i bronzból készültek."

Dániel folytatta : "A feje tiszta aranyból volt."
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I. KIRÁLYSÁG 

II. KIRÁLYSÁG 

III. KIRÁLYSÁG 

IV. KIRÁLYSÁG 

A bronz ismét egy újabb 
királyságot jelent. 
Végül a vas és a 
terrakotta a 
negyedik 
királyságot 
jelképezték.

hatalmat, er t és 
dics séget adott 
neked" – mondta 

Dániel a királynak.
"A fej, ami

aranyból
van, az

te vagy."

"Az Isten, aki
az égben van, 
királyságot,

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

I. KIRÁLYSÁG 

II. KIRÁLYSÁG 

III. KIRÁLYSÁG 

IV. KIRÁLYSÁG 

Dániel azt mondta a 
királynak, hogy az 
aranykirálysága 
rövidesen véget 
ér. A szobor 
ezüst része 
azt jelenti, 
hogy egy 
kevésbé 
hatalmas 
királyság 
lép a 
helyébe.

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

"A k tömb a bálványt 
a lábánál találta el 
és a félig vas, félig 
terrakotta lábakat 
darabokra törte."
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Lehet,
hogy ez

nem is olyan
sokára lesz !

Isten 
királysága 
a negyedik 
királyság 
után 
jön 
el. A 
Messiás 
fog uralkodni
a földön.

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.

Dániel és a titokzatos álom

Isten Igéjéb l, a Bibliából 

vett történet :

Dániel 2

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

Eljött 
az 
els , a 
második és 
a harmadik 

királyság és 
valamennyien 
let ntek.

Befejezésül, Dániel még hozzátette : "Az Isten, aki 
a mennyben van, olyan

királyságot fog 
létrehozni, amelyet 

sohasem lehet 
lerombolni."
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