DANIEL I NEBUKADNESAR - SEN O POSĄGU
Gdzie są
magowie?

Ta praw dzi w a
hi stori a
w ydarzyła si ę
ok. 600 r p.n.e

W

Uh..

Tak jest!

Dawać mi
ich tutaj!
Migiem!

dwunastym roku panowania
króla Nebukadnesara...

Nie mogę
zasnąć!

No nie!

O czym
to ja
śniłem?

Ojej! Jaki to
był dziwny sen!
Co to może
znaczyć?

Wkrótce wszyscy
wróżbici, magowie,
czarownicy i Chaldejczycy
biegli do króla najszbyciej
jak tylko mogli.

Przyśni ł mi
si ę dzi si aj sen
i chcę w i edzi eć
co ten sen
oznacza!

Żaden z nich
nie czcił
prawdziwego,
jedynego Boga.

Wasza wysokość... jeżeli
powiesz nam o czym śniłeś z
radością wyjaśnimy co
oznacza Twój sen.

Nic nie
pamiętam!

Wiem co knujecie
cwaniaki!

Gracie
na czas!

O nie!
Już po nas!

Nie
pamiętam
co mi się
śniło!

ALE...

JEŚLI NIE POWIECIE
MI O CZYM BYŁ MÓJ
SEN POTNĘ WAS
WSZYSTKICH NA MAŁE
KAWAŁECZKI...

i...
Jeśli nie opowiecie
mi mojego snu i nie
wyjaśnicie co
oznacza WSZYSCY
ZGINIECIE! WY,
WY... OSZUŚCI!

A-a-l-l-e
wasza
wysokość!

Nikt
na
Ziemi...

...nie może
powiedzieć
co śniłeś!

i...
... ROZKAŻĘ WASZE
DOMY ZAMIENIĆ W
KUPĘ GRUZU I PYŁU!
A NA KONIEC KAŻĘ JE
ZASYPAĆ KUPĄ
ŚMIERDZĄCYCH ŚMIECI!
Ło
ludzie!

FUJ!

Brrr!
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ALE...

JEŚLI POWIECIE MI
O CZYM BYŁ MÓJ SEN
I CO OZNACZA...

Twoja prośba
jest
NIEZWYKŁA!

WRRR...
Obsypię was
złotem!
I nagrodami!
I wielkimi
zaszczytami!

J

ednym z mędrców ,
którzy żyli w tedy w
Babi loni e był Dani el..

W TAKIM RAZIE WSZYSCY
TAK ZWANI „MĘDRCY” W
BABILONIE ZGINĄ!

Jesteśmy twoimi wiernymi
sługami Królu... powiedz
nam swój sen a my
wyjaśnimy co oznacza!

KRÓLEWSKI ROZKAZ
ZOSTAŁ OGŁOSZONY...

Dani el poszedł do
Ari ocha, dow ódcy straży
przybocznej króla.

Ty jesteś Bogiem,
który objawia
tejemnice!

Daniel pobiegł szybko do
domu i poprosił swoich
towarzyszy...

Dobrze, teraz wiem
skąd ten rozkaz.
Potrzebuję trochę
czasu i pomogę królowi!

Ananiaszu, Miszaelu i Azariaszu
módlmy się do Boga o pomoc!

I jeszcze tej nocy
Bóg pokazał
Danielowi o czym
był sen króla

Bóg jest
Wi elki i Mądry!
On zmi eni a
czasy i pory!

Z królew ski ego
rozkazu w szyscy
mędrcy Babi lonu
zostają skazani
na śmi erć!

Boże jedyny
prosimy pomóż
nam!

Prosimy pokaż
nam o czym był
sen króla!

Amen!

...i był on
NAPRAWDĘ
mądry!

Król wydał
rozkaz, żeby
wszyscy
mędrcy i
magowie
Babilonu zostali
zabici – i to
rónież dotyczy
ciebie!

I dla człowieka
po prostu
NIEMOŻLIWA
do spełnienia!

I BARDZO
TRUDNA!

Wow! A więc
to król widział
w swoim śnie!

Bądź
błogosławiony
Boże niebios, że
objawiłeś mi tę
tajemnicę!

On utrąca królów i
ustanaw i a królów !

On w i e
WSZYSTKO!
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Mój Bóg
objawia nawet
NAJWIĘKSZE
tajemnice!

U Niego
mieszka
światłość!

On odsłania
to co
głębokie i
ukryte!

On wie co
jest w
ciemnościach!

DANIEL STANĄŁ PRZED KRÓLEM

Dziękuję Ci Boże, że
odpowiedziałeś na nasze
modlitwy!

Jest jednak Bóg
na niebie, który
objawia tajemnice
i który mówi co się
stanie w
przyszłości!

Nie ja
Daniel pobiegł do
Ariocha...

Królu, oto
człowiek, który
może wyjaśnić
Ci twój sen

Prowadź mnie
do króla a ja
wyjaśnię mu
jego sen!

Nie zabijaj
jeszcze
magów
Babilonu!

Oczywiście!
Chodź ze mną!

Czy naprawdę
możesz
opowiedzieć
mi mój sen i go
wyjaśnić?

ale...

Król
się
bardzo
ucieszy!

Widziałeś POSĄG!
Był wielki i straszny.
Składał się z kilku
elementówi bardzo
Cię przeraził!

Oto twój
sen królu:

Miał głowę
ze ZŁOTA
pierś i
ramiona
ze
SREBRA
brzuch i
biodra z
MIEDZI

nogi z
ŻELAZA
i...
stopy z żelaza i gliny
zmieszanych razem.

Król był bardzo
zdziwiony!

To
w łaśnie mi
si ę śni ło!

Ale co to
znaczy?

Bóg ni ebi os
objaw i ł mi i tę
tajemni cę!
Oto co
oznacza
Twój sen
królu:

Wtedy pojawił się
KAMIEŃ
nie zrobiony
ludzkimi rękami.
KAMIEŃ uderzył
w nogi z
żelaza i gliny.
POSĄG rozsypał
się na kawałki i
nie było po nim
śladu!

Ty królu
Nebukadnesarze
jesteś królem królów.
Bóg dał Ci królestwo
Babilonu.

Twoje królestwo
jest wielkie, silne,
bogate i dobrze Ci
się powodzi!
GŁOWA ze ZŁOTA przedstawia
królestwo Babilonu.
Ale to królestwo nie będzie istniało
wiecznie. Któregoś dnia, w niedalekiej
przyszłości będzie ono zniszczone i inne
wielkie królestwo powstanie w jego miejsce!

Cały POSĄG symbolizuje historię świata, z różnymi królestwami
przychodzącymi jedno po drugim... Rozpoczynając od Twojego.
TY JESTEŚ GŁOWĄ ZE ZŁOTA!
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...ale to nie jest królestwo
założone przez ludzi, to jest

Kamień, który
widziałeś to też
KRÓLESTWO...

KRÓLESTWO BOŻE!

I to
KAMIENNE
KRÓLESTWO
będzie
trwało...

Wasz Bóg jest Bogiem
bogów i Panem królów!
On objawia tajemnice!

Danielu!
Zostaniesz
sowicie
wynagrodzony!

Daniel został namiestnikiem
całej prowincji babilońskiej i
zwierzchnikiem wszystkich
magów babilońskich.

Jakie królestwa
nadejdą po królestwie
Babilonu?
CZY TAJ DALEJ

Silny wiatr powiał i rozniósł
resztki posągu tak, że nie
było po nim śladu... ale
KAMIEŃ pozostał!

KAMIEŃ rósł,
i rósł, i rósł,
aż...

stał się
WIELKĄ GÓRĄ
i wypełnił

CAŁĄ
ZIEMIĘ!

Po królestw i e Babi lonu
nadejdzi e słabsze
królestw o przedstaw i one
przez pi erś i rami ona ze
srebra.
(Medo-Persja)

Po tym nadejdzi e kolejne,
przedstaw i one przez
brzuch i bi odra z miedzi.
(Grecja)

Kolejne królestw o będzi e
mocne jak żelazo,
w szystko skruszy i
zdruzgocze.
Przedstaw i one jest przez
nogi z żelaza.
(Cesarstwo Rzymskie)
Potem nadejdzie królestwo
przedstawione przez
stopy z żelaza i gliny.
(Europa)

