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DANIEL I NEBUKADNESAR 
SEN O POSĄGU
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Po modlitwie Daniel poszedł do króla i 
powiedział, że tajemnicy, o którą pyta król, 
nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani 

wróżbici. Jest jednak Bóg na niebie, który 
objawia tajemnice i wyjawia królowi, co się 

stanie w przyszłych dniach. 

Gdy król usłyszał, że magowie twierdzą, że 
jego prośba jest niemożliwa do spełnienia, 

bardzo się rozgniewał, i kazał stracić 
wszystkich magów babilońskich. 

Król zwołał wróżbitów i magów, 
aby mu opowiedzieli i wyłożyli 

jego sen. Wróżbici poprosili, króla, 
żeby opowiedział im sen, jednak 

król się nie zgodził. 

Na koniec Daniel dodał, że Wielki Bóg 
objawił królowi, co potem się stanie. Sen 

jest prawdziwy, a wykład jego pewny.

Gdy Daniel uzyskał zgodę od króla, pobiegł do domu i 
modlił się do Boga. Poprosił też kolegów: Ananiasza, 

Miszaela i Azariasza, aby się modlili. Wtedy 
Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu 
tajemnica, za co Daniel wysławiał Boga niebios. 

W dwunastym roku panowania 
Nebukadnesara miał król sen, tak 
iż jego duch był zaniepokojony i 

sen go odszedł.

Król zagroził też wróżbitom, że jeżeli mu nie 
opowiedzą snu zostaną rozsiekani na 

kawałki, a ich domy będą obrócone w kupy 
gruzu. Jeśli zaś opowiedzą, zostaną 

wynagrodzeni. Kiedy wróżbici to usłyszeli, 
powiedzieli, że nie ma na ziemi człowieka, 

który by mógł spełnić żądanie króla.

Daniel nie tylko opowiedział królowi jego sen ale 
również wyjaśnił co on oznacza. Głowa ze złota 
symbolizowała Babilon i króla, kolejne części 

posągu – kolejne mocarstwa. Kamień 
symbolizował królestwo, które zniszczy wszystkie 

pozostałe, a samo ostoi się na wieki.

Gdy Daniel usłyszał, że król kazał 
wytracić wszystkich wróżbitów i magów, 

poszedł do króla i poprosił go, aby mu 
dał czas na wyłożenie snu.

Wtedy król Nebukadnesar padł na swoją 
twarz i oddał cześć Danielowi; i rozkazał 

złożyć mu ofiary z pokarmów i kadzidlane. 
Powiedział: zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem 

bogów i Panem królów. 


