
17. A római birodalommal történő milyen eseményt jelképez a cserép és
vas keveréke?

Dániel 2:41-42
Róma helyett nem jött létre ötödik birodalom. E helyett több, részben erős, részben
gyenge országra szakadt.

18. Egyesülnek-e a római birodalom széthullásából származó orszá-gok,
hogy létrehozzanak egy ötödik birodalmat?

Dániel 2:43
Évszázadokon keresztül álmodoztak királyok és tábornokok arról, hogy a Római
Birodalmat ismét egyesítik. Nagy Károly, Napóleon, II.Vilmos császár, Hitler
megpróbálták az országok fegyveres hatalommal való egyesítését. A prófécia szerint
ez lehetetlen. Most a politikusok a diplomácián keresztül próbálják elérni, amit
fegyveresen nem sikerült. Sikeresek lesznek ebben? Mit mond Isten Igéje?

19. Milyen eseményt jelképez a szobrot ledöntő kő?

Dániel 2:44

Közel 2600 év telt el, amióta Dániel elmagyarázta Nabukodonozor álmát. Eddig
minden úgy történt, ahogy Isten bemutatta Dánielnek. Csak egy esemény van
még vissza az álomból. Biztosak lehetünk abban, hogy az is bekövetkezik?
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1. Miért hívta össze Nabukodonozor király az összes varázslót és
asztrológust?

Dániel 2:1-3

2. Mit kért tőlük a király? Mi volt a tudósok válasza?

Dániel 2:4-11

3. Miután az asztrológusok beismerték, hogy nem tudják elmondani az
álmot, mit ajánlott Dániel a királynak?

Dániel 2:12-16

4. Hogyan tudta meg Dániel az álmot és annak jelentését?

Dániel 2:17-19

5. Ki és miért adta Nabukodonozornak az álmot?

Dániel 2:28-29

6. Mit látott álmában Nabukodonozor?

Dániel 2:31

7. Milyen anyagokból állt a király által látott szobor?

Dániel 2:32-33

8. Mi történt a szoborral később?

Dániel 2:34

9. Mi történt a kővel és a szoborral, miután a kő leütötte a szobrot?

Dániel 2:35

10. Dániel szavai szerint mit jelképezett az arany fej?

Dániel 2:36-38

11. Milyennek mondta Dániel a Babilont felváltó második királyságot?

(ezüst mellel és karral jelképezve)?

Dániel 2:39 (első rész)

12. Melyik birodalom győzte le Babilont?

Dániel 5:28
Babilont két nagy hatalom – a médek és perzsák – szövetsége győzte le. E két
hatalom egy egyesült birodalmat hozott létre. Noha kezdetben a médek irányították
az országot, később a perzsák erősebbekké váltak.

13. Melyik fém jelképezte a Médó-Perzsákat legyőző királyságot?

Dániel 2:39

14. Melyik birodalom győzte le a perzsákat?

Dániel 8:4-6,21
Egy későbbi látomásában Dániel látta Nagy Sándort, amint megtámadja Perzsiát.

15. Melyik fém jelképezte a görögöket felváltó országot?

Dániel 2:40
Noha Dániel könyve nem írja le a negyedik birodalom nevét, a történelem-
könyvekben megtalálhatjuk, hogy Róma győzte le Görögországot. Láthatjuk, hogy
amint a történelemben előrehaladunk, a fémek egyre erősebekké válnak.
Mindegyik ország erősebb volt az előtte lévőnél. Ugyanakkor a fémek értéke csök-
ken. Így gyengült kultúrában és gazdagságban mindegyik az előzőhöz képest.

16. Miből készült a szobor maradék része?

Dániel 2:41 (e.r.)




