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Împăratul Nebucadnețar a avut un vis și acest vis  
l-a tulburat mult.  Prin puterea lui Dumnezeu, Daniel 
a putut spune împăratului ce vis a avut și 
însemnătatea lui.  



Primul lucru pe care 
Daniel l-a făcut a 
fost să spună cu  
de-amănuntul visul 
împăratului.  „Tu ai 
văzut un chip mare, 
ca o statuie mare.  
Avea o înfățișare 
minunată!” 



„Capul chipului acestuia era de aur curat” Daniel a 
spus.  



„Pieptul și brațele  
îi erau de argint.” 



„Pântecele și coapsele îi erau de aramă.” 



„Fluierele picioarelor, de fer, picioarele, parte de 
fer și parte de lut.” 



După ce a spus cu de amănuntul înfățișarea chipului, 
Daniel a spus împăratului restul visului.  



„În timp ce tu te uitai la el, 
s-a dezlipit o piatră, fără 
ajutorul vreunui mâni,” 
Daniel a spus împăratului. 



„Piatra a izbit 
picioarele de fer și de 
lut ale chipului și le-a 
făcut bucăți.” 



„Atunci chipul s-a prăbușit și 
s-a făcut praf pe care l-a luat 
vântul.”  Daniel s-a oprit.  „Dar 
piatra, care sfărmase chipul, 
s-a făcut un munte mare, și a 
umplut tot pământul.” 



Împăratul era uimit.  Acesta era exact visul pe care 
l-a avut!  Cum a putut Daniel cunoaște aceasta?  
Numai din cauză că Dumnezeu i l-a spus lui Daniel.  
Atunci Daniel a putut spune împăratului 
Nebucadnețar ce a însemnat visul lui.  



„Dumnezeul 
cerului ți-a  
dat împărăție,  
putere,  
bogăție și  
slavă,” 

Daniel a spus  
împăratului.   
„Tu ești acel 
cap de aur.” 



ÎMPĂRĂȚIA 1 

ÎMPĂRĂȚIA 2 

ÎMPĂRĂȚIA 3 

ÎMPĂRĂȚIA 4 

Daniel a spus  
împăratului că  
împărăția lui  
de aur se va  
sfârși.  Partea  
de argint a  
chipului a  
însemnat că  
o împărăție  
mai slabă îi  
va lua locul. 



Partea de aramă 
însemna o altă 
împărăție. Și 
partea de fer  
și și de lut 
însemna o  
a patra  
împărăție.  
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ÎMPĂRĂȚIA 4 



Ultimul lucru  
pe care l-a  
spus Daniel  
împăratului  
a fost  
aceasta.   

„Dumnezeul 
cerului va ridica 
o împărăție care 
nu va fi nimicită 
niciodată.” 



Împăratul a recunoscut că numai Dumnezeu a putut 
da lui Daniel înțelepciune să cunoască și să înțeleagă 
visul lui.  Nebucadnețar  
a răsplătit pe Daniel  
cu daruri și l-a făcut  
un om de cinste în  
împărăția lui.  



Împărățiile  
1, 2, și 3  
au venit  
și s-au  
dus. 

Împărăția 
 lui Dumnezeu 
 va veni după  

împărăția a 
 patra.  Mesia 
 va împărăția 

 pe 
 pământ. 

  Și aceasta poate  
  să fie cât de   
  curând! 



Daniel și Visul Misterios 
 

 O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, 
 

se găseşte în 
 

 Daniel 2  

„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.”  
Psalmi 119:130  



Sfârşit 



Această povestire Biblică, ne spune despre Dumnezeul 
nostru minunat, care ne-a creat pe noi şi care doreşte să se 

facă cunoscut nouă. 
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, aceste fapte rele 

sunt numite de El păcate.  Pedeapsa pentru păcat este 
moartea, dar Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de mult 
încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe Isus, să moară pe cruce 

şi să fie pedepsit pentru păcatele tale.  Dacă tu crezi în 
Isus şi îi ceri iertare, El te va ierta!  El va veni în viaţa ta, 

iar tu vei trăi cu El pentru totdeauna. 
Dacă tu crezi că toate acestea sunt adevărate, roagă-te 

astfel lui Dumnezeu: 
Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar te-ai făcut om ca 
să mori pentru păcatele mele, iar acum eşti viu.  Te rog intră 
în viaţa mea şi iartă-mi păcatele, astfel voi avea o viaţă nouă 
şi într-o zi voi fi pentru toteauna cu Tine.  Ajută-mă să-Ţi 

slujesc şi să trăiesc ca şi copil al Tău.  Amin. 
Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în  

fiecare zi!  Ioan 3:16 
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