
Za panowania jakiego króla 
Daniel miał sen o czterech 
zwierzętach?

a) Nebukadnesara
b) Dariusza Medyjczyka
c) Belsazara

Z czego wyszły cztery wielkie 
zwierzęta w widzeniu Daniela?

a) Z wielkiego miasta zburzonegoprzez cztery tornada
b) Z Asgaruwzburzonego przez cztery wojny
c) Z wielkiego morza wzburzonego przez cztery wiatry

Do czego było podobne pierwsze
zwierzę?

a) Do orła i  miało lwią grzywę
b) Do lwa i miało orle skrzydła
c) Do niedźwiedzia i  miało orle skrzydła

Co się potem stało z pierwszym 
zwierzęciem podobnym do lwa?

a) Wyrwano mu jedno skrzydło i już nie mógł latać
b) Wyrwano mu lwią grzywę, podniosło się z ziemi i  stanęło na jednej 

nodze i skakało
c) Wyrwano mu skrzydła, podniosło się z ziemi i stanęło na dwóch 

nogach jak człowiek i dano mu ludzkie serce

Do czego podobne było drugie 
zwierzę?

a) Do niedźwiedzia, było podniesione na jedną stronę i w paszczy 
między zębami miało trzy żebra

b) Do smoka, było potężne i z paszczy wylatywał mu ogień
c) Do misia koala

Do czego podobne było trzecie 
zwierzę?

a) Do geparda, na grzbiecie miało cztery rogi i  dwie głowy
b) Do lwa, na grzbiecie miało jeźdźca, który wywijał ciupagą
c) Do pantery, na grzebiecie miało cztery ptasie skrzydła i cztery głowy

Jakie było czwarte zwierzę?

a) Było straszne i groźne, i  nadzwyczaj silne, miało potężne żelazne zęby: 
pożerało i miażdżyło, deptało nogami, inne niż wszystkie poprzednie 
zwierzęta i miało dziesięć rogów

b) Było małe i śmieszne, nikomu nie zagrażało, pomagało wszystkim, 
żeby pokój zapanował na ziemi

c) Było podobne do zielonego ludzika

Co się stałoz czwartym 
zwierzęciem, gdy Daniel uważnie 
przypatrywał się jego rogom?

a) Wszystkie jego rogi wypadły
b) Zaczął wyrastać między nimi inny, czerwony róg i cztery spośród 

poprzednich rogów zostały wyrwane
c) Zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg, i  trzy spośród 

poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy i usta, 
które mówiły zuchwałe słowa

Co się stało z ostatnim
zwierzęciem, gdy postawiono 
trony i usiadł Sędziwy?

a) Zostało zamienione w miłego kotka
b) Zostało wypędzone na pustynię
c) Zwierzę zostało zabite, jego ciało zniszczone i wrzucone do ognia na 

spalenie

Co oznaczało widzenie Daniela?

a) Cztery zwierzęta to królowie, którzy będą prowadzili ze sobą wojnę
b) Cztery zwierzęta to królowie, którzy będą prześladować Świętych 

Najwyższego
c) Cztery zwierzęta to czterej królowie, którzy powstaną na ziemi. Potem 

Święci Najwyższego otrzymają królestwo na wieki

Czego Daniel dowiedział się o 
czwartym zwierzęciu?

a) Będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył 
Świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i  zakon; i  będą 
wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu

b) Będzie panował na wieki
c) Będzie prześladował Świętych Najwyższego i nikt go nie pokona
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