
14. Mit akart a ’kicsiny szarv’ megváltoztatni?

Dániel 7:25 közepe
Itt nem emberi törvényekről szól, mert azok állandóan változnak. A vers Isten
Törvényéről szól. Isten törvénye változhatatlan, mivel Isten sohasem változik.
Malakiás 3:6. Jézus világosan kijelentette, hogy amíg ég és föld fennáll, Isten
Törvénye is megmarad. Máté 5:17-20. Isten törvénye mellett ez a hatalom
megváltoztatja Isten szent idejét is. Később tanulmányozunk erről.

15. Mit látott ezután Dániel?

Dániel 7:26
Dániel 7:9-14 verseiben az ítéletnek részletesebb leírását találjuk.

Az álom a Dániel könyve második részében található témával foglalkozik, de
különösen kitér a Római Birodalom kisebb királyságokra szakadása utáni időre.
A ’kicsiny szarv’ azonosításához több jellemzőt is találhatunk Dániel 7:24-25
verseiben.
1. Róma szétszakadozása után jön létre.
2. Hatalomra kerülésével három királyságot megsemmisít.
3. Az előbbiektől különböző (eltérő) hatalom lesz.
4. Káromolja Istent.
5. Üldözi Isten gyermekeit.
6. Jogot formál Isten Törvényének és az időnek megváltoztatására.
7. Uralkodási ideje ’idő, idők és az idő fele’. (Erről az időszakról, amelyet a

Biblia hétszer említ, a jövőben tanulmányozni fogunk.)
Az álom másik nagy témája Isten ítélete, amely felállítja Jézus országát, és végül
megszünteti a ’kicsiny szarv’ hatalmát. E témával szintén foglalkozunk később.
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9. Dániel látomása a jövőről

Dániel könyve 2. részében Nabukodonozor nagy vonalakban láthatta a
jövőt saját idejétől kezdve Isten örökkévaló országának létrejöttéig. Ugyan-
ezzel kapcsolatosan néhány év múlva Dániel egy részletesebb látomást
kapott. A próféta részleteiben megláthatta, mi történik a negyedik birodalom
szétszakadozása után. Isten tanítási módszerét ’ismétlés és bővítés’-nek
hívjuk.

Isten bemutat nekünk valamit egyszerűen. Majd ismét rátér, több
részlettel kibővítve. Amikor Isten elismétli tanítását, mindig egy kicsivel
többet mond el. Dániel minden látomása ugyanazzal foglalkozik, egyre
nagyobb részle-tességgel bemutatva.

A következő jövendölés egy 2600 éves időszakot ölel fel. Nabukodonozor
királynak Isten megmutatta a jövőt az ő napjaitól kezdve egészen a világ
végéig. A látomás egy része még nem teljesedett be, de a prófécia már betel-
jesedett részét látva bizonyos, hogy az is megvalósul.
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1. Ki uralkodott Dániel profetikus álmának idején?

Dániel 7:1
Nabukodonozor halott volt. Lánya Belsazár apjához – Babilon királyához,
Nabonidushoz – ment férjhez. Nabonidus, aki tudós volt, visszavonult Arábiába,
ezért fia, Belsazár uralkodott Babilonban. Dániel 5:16 megmutatja, hogy Belsazár
csak a harmadik uralkodói helyet kínálhatta fel Dánielnek, mert Nabonidus
még mindig király volt, még ha a valós hatalom Belsazáré volt is.

2. Mit látott Dániel először az álmában?

Dániel 7:2

3. Mit jelképez a víz a bibliai próféciában?

Jelenések 17:15
Melyik jelkép mutathatta volna be jobban a nemzetek közötti állandó háborút
és nyugtalanságot, mint a szél?

4. Mi jött ki a viharos tengerből, amint Dániel azt szemlélte?

Dániel 7:3

5. Mit jelképeznek ezek az állatok?

Dániel 7:17,23
A 23. versből azt látjuk, hogy a király szó országokat jelent. Dániel elé tárul a négy
nagy birodalom, amelyeket Nabukodonozor is látott álmában (Dániel 2).

6. Melyik állat jelképezte Babilont, az első birodalmat?

Dániel 7:4
A szárnyas oroszlán Babilon városában népszerű jelkép volt. De Dániel Babilon
hanyatlását látja az oroszlán szárnyainak eltávolításában, amikor többé nem
szárnyal, hanem a földön áll. Oroszlánszívét gyáva emberi szív helyettesíti.
Nabukodonozor utódai gyengébb uralkodók voltak.

7. Melyik állat jelképezi a második országot, Médó-Perzsiát?

Dániel 7:5
A medve egyik oldalán fekszik, mivel a perzsák voltak az erősebbek a biroda-

lomban. A három borda a Médó-Perzsa hadsereg által legyőzött három nemzetet

jelképezi: Babilont, Lídiát és Egyiptomot.

8. Mi ábrázolja a harmadik birodalmat, Görögországot?

Dániel 7:6
A párduc gyors állat; szárnyakkal még gyorsabb. Nagy Sándor csupán nyolc év

alatt elfoglalta az Egyiptomtól Indiáig terjedő Perzsa Birodalmat. De 33 évesen

örökös nélkül meghalt. A tábornokai egymással harcoltak a birodalomért.

Közülük a négy megmaradt felosztotta a birodalmat. Ezt jelképezi a négy fej.

9. Milyen a negyedik ország?

Dániel 7:7
Róma Kr.e. 168-ban legyőzte Görögországot.

10. Mit látott ezután látomásában Dániel?

Dániel 7:24 e.r.

11.  Mi jött létre a tíz szarv között?

Dániel 7:8

12. Ki ellen szólt e ’kicsiny szarv’?

Dániel 7:25 e.r.

13. Hogyan bánt e ’kicsiny szarv’ Isten népével?

Dániel 7:25 közepe
A megrontani szó üldözést, elnyomást jelent.




