
Co miało nastać zgodnie z 
widzeniem Daniela?

a) Czas takiego ucisku jakiego nigdy nie było
b) Czas wolności religijnej przez 1260 lat
c) Wielki potop i koniec świata

Kto będzie wybawiony?
a) Każdy
b) Każdy, kto jest wpisany do księgi żywota
c) Każdy, kto zrozumie proroctwo objawione Danielowi

Co się stanie z tymi, którzy śpią w 
prochu ziemi?

a) Nigdy się nie obudzą
b) Ich groby będą zbezczeszczone
c) Obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i  wieczne 

potępienie

Jak będą jaśnieć ci, którzy wielu 
wiodą do sprawiedliwości?

a) Jak miecz świetlny
b) Jak gwiazdy na wieki wieczne
c) Jak latarnia morska

Co Daniel miał zrobić z
przekazanym proroctwem?

a) Zamknąć i zapieczętować aż do czasu ostatecznego
b) Zamknąć na klucz i klucz wyrzucić do rzeki
c) Głosić całemu światu

Co się stanie z przekazanym 
proroctwem w czasach 
ostatecznych?

a) Nikt nie będzie rozumiał, bo proroctwo miało być zapieczętowane na 
zawsze

b) Rozpętają się wojny pomiędzy tymi, którzy zrozumieją proroctwo, a 
tymi, którzy go nie zrozumieją

c) Wielu będzie je badać i wzrośnie poznanie

Kogo Daniel widział w swoim 
widzeniu?

a) Mojżesza i  Abrahama
b) Dwóch aniołów, stojących po dwóch stronach rzeki
c) Króla Nebukadnesara, który zamienił się w wielki posąg z głową ze 

złota

Jak długo miały trwać rzeczy 
pokazane Danielowi w widzeniu?

a) Aniołowie nie podali jak długo będzie to trwało
b) Trzy lata
c) Czas wyznaczony, dwa czasy i  pół czasu

Co anioł powiedział Danielowi o 
ludziach bezbożnych?

a) Że będą postępować bezbożnie i że żaden bezbożny nie będzie miał 
poznania

b) Że będą postępować bezbożnie do czasu ostatecznego, a potem się 
nawrócą i opamiętają

c) Że nie obudzą się ze snu w prochu ziemi

Kto będzie miał poznanie?
a) Roztropni
b) Wszyscy
c) Bezbożni

Co anioł objawił Danielowi, że się 
z nim stanie?

a) Że zostanie namiestnikiem króla Cyrusa
b) Że będzie sławny na cały świat
c) Że spocznie i  powstanie do swojego losu u kresu dni
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