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Nagyprófétai könyvek 1. (Dániel könyve)  

SZÓBELI VIZSGAKÉRDÉSEK 

 

1. 

A. Sorolj fel és fejts ki két-két érvet és ellenérvüket Dániel könyve szerzősége kapcsán, az állítólagos 

történelmi pontatlanságok és az állítólagos nyelvi bizonyítékok közül! 

B. Meddig áll fenn és hogyan ér véget a negyedik birodalom a Dániel könyvében szereplő, 

egybehangzó próféciák szerint?  

 

2. 

A. Fejtsd ki, mi Dániel szerzőségi kérdésének jelentősége! Említs konkrét példákat Dániel könyve 

használatára az Újszövetség könyveiben! 

B. Milyen alapon kritizálható a vázlatpróféciákban szereplő negyedik birodalom IV. Antiokhosz 

Epiphanésszal történő azonosítása? 

 

3.  

A. Fejtsd ki, mi a Dániel könyve próféciáiban szereplő birodalmak beazonosításának teológiai 

szempontja a történelmi protestáns értelmezés szerint! 

B. Melyik évszám tekinthető Dán 9-ben szereplő prófécia kiindulópontjának, és miért éppen az? 

 

4. 

A. Fejtsd ki, Nagy Sándor uralmának mely sajátosságai játszhattak szerepet abban, hogy birodalmát 

a vázlatpróféciák harmadik birodalmaként azonosította a történelmi protestáns értelmezés! 

B. Említs meg legalább egy igehelyet a Bibliából, amely a nap-év elvet támasztja alá a próféciák 

értelmezésénél! 

 

5. 

A. Fejtsd ki, miért tekintette magát Róma a Nagy Sándor-i eszme örökösének és beteljesítőjének! 

B. Pontosítsd, mit vesz el a “kis szarv” a “seregek fejedelmétől” Dán 9,8 szerint?  

 

6. 

A. Vázold a vallási és politikai okait annak, miért tekintették a keresztényeket “ateistának” és az 

“emberi faj gyűlölőinek” a Római Birodalom keresztényüldözései idején! Mi volt a 

keresztényüldözések oka? 

B. Melyik ókori uralkodó tényleges létezését bizonyító régészeti lelet járult hozzá Dániel könyve 

történelmi hitelességének megerősítéséhez, és pontosan milyen módon? 

 

7. 

A. Klaus Schatz katolikus egyháztörténész szerint “a keresztény nemzetközösségre a középkor 

folyamán nem új képződményként tekintettek, hanem az ókori Római Birodalom logikus és 

tényleges folytonosságaként.” Azonosítsd az említett történelmi folytonosság 2-3 aspektusát! 

B. Mire utalhat Dán 8,9-ben az “azok közül egyből” kifejezés? (Támaszd is alá néhány szóval a 

választ.) 

 

8. 

A. Ismertesd a Dán 9,24-28-ban szereplő idői prófécia konkrét idői beazonosítását, illetve az ezáltal 

megjelölt eseményeket! 

B. Mire utal Dán 8-ban a “négy szarv”? 

 
 


