
Milžiniška Babilono karalystė buvo pra-
bangi ir klestinti, bet karalius Nebukadnecaras vis dėl-
to neramiai vartėsi savo karališkoje lovoje. Jis spėliojo, 
kiek laiko ši aukso era tęsis ir kuo taps ši galinga impe-
rija, kai jos nebeliks?

Su šiais nerimą keliančiais klausimais galingasis 
monarchas užmigo. Tą naktį ryškus įvairių rūšių me-
talo aukšto žmogaus vaizdas šmėkštelėjo jo prote tokia 
spalvų gama, kokios jis niekada nebuvo patyręs. 

Mesdamas šalin savo išsiuvinėtus apklotus, ka-
ralius iššoko iš lovos ir savo asmens sargybiniams su-
šuko: „Sušaukite visus magus ir astrologus. Aš turiu 
sužinoti šio sapno prasmę!“

Karaliaus išminčiai buvo paža-
dinti ir suvaryti pas sumišusį val-
dovą. Karalius tarė: „Sapnavau tokį 
sapną, jog mano dvasia liko sukrėsta 
noro jį suprasti“ (Danieliaus 2, 3). Vie-
nas iš netikrų pranašų manieringai 
prakalbo: „Papasakok tą sapną savo 
tarnams ir mes pasakysime, ką jis 
reiškia“. Tačiau kaip dažnai nutinka 
su sapnais, Nebukadnecaro galvoje 
sapno detalės jau buvo išblėsusios. 
Šie vyrai teigė turį dieviškos įžval-
gos, bet karalius jų sugebėjimais 
pradėjo abejoti. Tai būtų puikus iš-
mėginimas. „Pasakykite man sapną 
ir jo aiškinimą ir būsite apdovanoti, 
– pasakė karalius savo patarėjams, – 
kitu atveju aš sudraskysiu jus į ga-
balėlius, o jūsų namus išgriausiu!“

Magai ir astrologai neturėjo kito pasirinkimo, 
kaip tik pripažinti, kad jie yra nepajėgūs paaiškinti ka-
raliaus sapno pirma jo neišgirdę. Įsiutęs dėl šių apga-
vikų karalius įsakė surinkti visus Babilono išminčius 
ir išžudyti. Tačiau Babilone Viešpats vis dar turėjo vie-
ną asmenį, kuris galėjo paaiškinti sapną apie didžiulį 
tūkstantmečio žmogų.

 

1. Tūkstantmetis žmogus
(žr. Danieliaus 2, 1–49)

12.		Kas	įkurs	paskutinę	karalystę?

	 Danieliaus		2,	44: O anų karalių dienomis _______________  
_______________ įkurs karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta.

PASTABA: Kita didi visuotinė religija bus dangaus religija, kuri apibūdinta  
Mato 25, 31–34.

13.  Ką	akmuo	daro	kitoms	pasaulio	karalystėms?

	 Danieliaus		2,	34–35: Buvo atkirstas nuo kalno akmuo, bet ne žmogaus 
rankomis, ir jis _______________ į statulos geležies ir molio pėdas ir 
_______________ jas į šipulius. ...Bet akmuo, trenkęs į statulą, virto dideliu 
_______________ ir pripildė visą žemę.

PASTABA: Akmuo, kuris buvo atkirstas ne žmogaus rankomis, simbolizuoja Die-
vo karalystę. Tai bus ne žemiškų karalysčių konglomeracija, bet visiškas pakeiti-
mas (Apreiškimo 21, 1). Raštas aiškiai nurodo, kad kai Jėzus Kristus sugrįš į Žemę, 
Jis visiškai sunaikins visas žemės karalystes ir įkurs amžinąją karalystę (Danieliaus 
2, 44). Kokia jaudinanti žinia! Jėzus Kristus vėl ateis! Visa istorija juda šios kulmi-
nacijos link, kai Dievo Sūnus sugrįš savo didybėje, kad suteiktų karalystei amži-
nąjį teisumą. Kai karalius Nebukadnecaras apgulė Jeruzalę ir apiplėšė šventyklą  
(Danieliaus 1, 1–2), galbūt manė, kad jis nugalėjo tikrąjį Dievą, bet labai greitai jam 
buvo atskleista, jog Dievas viską valdo. Visus įvykius valdo būtent Jis ir galiausiai 
Jis laimės konfliktą. Babilonas, Medo Persija, Graikija, Roma ir dešimt Romos im-
perijos dalių galbūt siekė uzurpuoti dieviškąjį autoritetą ir sunaikinti Dievo žmo-
nes, bet visos žemiškos karalystės galiausiai bus sunaikintos ateisiančio Kristaus. 
Ačiū Dievui, didžiąją kovą laimės Jis! 

14.		Ką	Nebukadnecaras	sako	apie	Viešpatį,	išgirdęs	Danieliaus				
aiškų	sapno	paaiškinimą?

	 Danieliaus		2,	47:	Kreipdamasis į Danielių, karalius tarė: „Iš tikrųjų 
jūsų Dievas yra _______________  _______________, karalių Viešpats, ir 
paslapčių apreiškėjas.

PASTABA: Apžvelgus tik dalį istorijos matyti, kad Dievas visiškai valdo visus pa-
saulio įvykius. Net Nebukadnecaras visiškai pripažino, kad Dievas, kuriam tarna-
vo Danielius, yra aukščiau visų Babilono pagoniškų dievų. Kaip greitai pasikeitė 
paveikslas! Danielius ir jo draugai, dėl jų ištikimybės Dievui, buvo pakelti iš be-
laisvių iki iškilių karalystės vadovų pozicijos (Danieliaus 2, 48–49). Dievas visada 
pagerbia tuos, kurie gerbia Jį (1 Samuelio 2, 30). 

Jūsų   atsiliepimas
Suvokdami, kad Dievas visiškai valdo  žemės įvykius, ar trokštate leisti, kad 
Jis visiškai vadovautų jūsų gyvenimui?

Atsakymas: ______________________________

Priedas
Pasikartokime šią informaciją:

Auksas	=	Babilonas
Statulos aukso galva simbolizuoja 
Babiloną, kuris buvo pasaulinė valdanti 
galia 612–539 m. pr. Kr.

Sidabras	=	Medo	Persija
Sidabro krūtinė simbolizuoja 
Medo Persiją, kuri buvo 
pasaulinė valdanti galia 
539–331 m. pr. Kr.

Žalvaris	=	Graikija
Žalvario šlaunys 
simbolizuoja Graikiją, kuri 
buvo pasaulinė valdanti 
galia 331 – 168 m. pr. Kr.

Geležis	=	Roma
Geležies kojos simbolizuoja 
Romą, kuri džiaugėsi 
pasauliniu viešpatavimu       
168 m. pr. Kr. – 476 m.

Geležis	ir	molis	=	Padalyta	
imperija

Pėdos, kurios iš dalies buvo iš 
geležies ir molio, simbolizuoja 
padalytą imperiją, kuri 
nesusijungs. Nuo 476 m. nebuvo 
vienos galios, kuri valdytų pasaulį, 
ir jis liks pasidalijęs iki 
Kristaus sugrįžimo.

Akmuo	=	Amžinoji	
Kristaus	karalystė,	
Jo	Žodis	ir	Jo	įstatymas.
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Tyrinėjimas
Perskaitę Biblijos tekstus, užpildykite tuščias vietas.

1.	 Kodėl	Dievas	„davė“	šį	sapną	Babilono	karaliui?

	 Danieliaus	2,	28:	Bet yra danguje Dievas, kuris apreiškia _____________, 
ir jis atskleidė karaliui Nebukadnecarui, kas įvyks _______________. 

PASTABA: Karaliui sapne parodyta statula, kuri buvo iš įvairių rūšių metalo, Die-
vas atskleidė visų būsimų tūkstantmečių imperijų pakilimus ir nuosmukius, kurie 
darys įtaką Jo žmonėms.

2. Kai	karaliaus	patarėjams	nepasisekė	atskleisti	ir	paaiškinti	
sapno,	koks	buvo	Nebukadnecaro	paliepimas?

	 Danieliaus	2,	12:	Dėl to karalius... įsakė _______________ visus Babilono 
išminčius. 

PASTABA: Babilono astrologai ir magai sakėsi turį antgamtinių galių, bet kai jie 
negalėjo atskleisti sapno karaliui, buvo įrodyta, kad yra viso labo bejėgiai apgavi-
kai. Jeigu karalius būtų papasakojęs sapną, jie paprasčiausiai būtų sukūrę netikrą 
paaiškinimą. Įpykęs Nebukadnecaras paliepė visus išminčius nužudyti – net tuos, 
kurių tuo metu tarp jų nebuvo. Tarp tų, nedalyvavusių pirmame susitikime su 
karaliumi, buvo dievobaimingas belaisvis Danielius, kuris ką tik buvo apmokytas 
tinkamai tarnauti karaliaus tarnyboje.

3.	 Kai	 Danielius	 sužinojo	 apie	 mirties	 nuosprendį,	 ko	 jis	
paprašė	karalių	ir	ką	pasakė	savo	draugams?

	 A.	Danieliaus	2,	16:	Danielius nuėjo pas karalių ir paprašė, kad 
karalius duotų jam ________________, ir jis paaiškinsiąs karaliui tą 
_____________.

	 B.	Danieliaus	2,	17–18:	Tuomet Danielius parėjo namo, _______________

savo draugams Hananijai, Mišaeliui ir Azarijai ir liepė jiems maldauti 
dangaus Dievą pasigailėjimo, kad dėl šios _______________ nežūtų 
Danielius ir jo draugai drauge su kitais Babilono išminčiais.

PASTABA: Danielius Nebukadnecarą paprašė šiek tiek laiko ir pažadėjo, kad jis 
atskleis sapną ir jo prasmę. Karalius, kuris jau nebesitikėjo sužinoti jo regėjimo 
prasmės, patenkino Danieliaus prašymą. Tada jis ir jo draugai kreipėsi į vienintelį 
Šaltinį, kuris galėjo atskleisti karaliaus sapną: jie meldėsi dangaus Dievui. 

4.	 Kai	 Viešpats	 atskleidė	 sapną	 Danieliui,	 ką	 jis	 šlovino	 ir	
kam	priskyrė	visus	nuopelnus?

	 Danieliaus	2,	23.	28:	Tau, mano protėvių _______________, aš dėkoju ir 
tave giriu... yra danguje _______________, kuris _______________ paslaptis.

PASTABA: Imperijų iškilimas ir žlugimas gali atrodyti priklausomas nuo žmo-
gaus, bet Danieliaus šlovinimo malda aiškiai parodo dieviško įsiterpimo esmę. 
Niekas neįvyksta, ko Dievas nežino ir kam neleido įvykti. Kartais galime nesu-
prasti, kas arba kodėl vyksta šiandien mūsų pasaulyje, bet paguodžia žinojimas, 
kad Dievas yra visagalis. Tik Danielius galėjo atskleisti karaliui sapną, tačiau jis 
aiškiai visus nuopelnus priskiria Tam, kuris jam atskleidė šitą sapną – dangaus 
Dievui.  

5.	 Kokius	du	dalykus	pasakė	Danielius	karaliui,	kuriuos	 jis	
matė	savo	sapne?

	 A.	Danieliaus	2,	31:	Tu, karaliau, matei ____________________. Ši statula 
milžiniška, nepaprasto spindesio. Ji stovėjo priešais tave, ir jos išvaizda 
kėlė baimę.

	 B.	Danieliaus	2,	34:	Tau beregint, buvo atkirstas nuo kalno ___________, 
bet ne žmogaus rankomis.

PASTABA: Pirmas dalykas, ką pamatė karalius, buvo didžiulė statula, padaryta 
iš tokių elementų:

1. galva buvo aukso;
2. krūtinė ir rankos – sidabro;
3. pilvas ir šlaunys – žalvario;
4. kojos – geležies;
5. pėdos – iš dalies geležies	ir	iš dalies	molio.

Toliau, ką matė karalius, buvo akmuo, atkirstas ne žmogaus rankomis.  Šiuo metu 
karalius Nebukadnecaras, be abejo, sėdėjo ant sosto krašto sužavėtas. Danielius 
tiksliai perdavė sapną taip, kaip jam atskleidė Dievas. Dabar karalius nekantriai 
laukė spėliodamas, ką reiškia šis sapnas. Danielius perdavė paaiškinimą taip, kaip 
Viešpats jam atskleidė, ir mes tinkamai pasielgsime, jeigu jį priimsime taip, kaip 
Jis jį pateikė. Vienintelis saugus būdas aiškinti Bibliją ir pranašystę – leisti Biblijai 
pačiai save paaiškinti.

6.	 Ką	simbolizuoja	auksinė	galva?

	 Danieliaus	2,	38:	Tu esi ta aukso __________________.

PASTABA: Karalius buvo laikomas valstybės galva. Štai kodėl Nebukadnecaras 
simbolizavo Babiloną, imperiją, nuo kurios prasideda pranašystė. Babilonas valdė 
pasaulį 612–539 m. pr. Kr. kaip viena galingiausių senovės imperijų, kurią galima 
būtų apibūdinti kaip aukso galvą. Pastebėkite, kad pranašystė prasideda Danie-
liaus laikais.

7.	 Ar	Babilono	karalystė	tęsėsi	amžinai?

	 Danieliaus	2,	39:	Po tavęs iškils _______________ karalystė, menkesnė už 
tavo.

PASTABA: Babilono viešpatavimas nesitęsė amžinai. Kitos karalystės, menkesnės 
už Babiloną, kadaise perėmė valdžią. Kaip sidabras yra menkesnis už auksą, taip 
karalystė, kuri viešpatavo po Babilono, turėjo mažesnę šlovę. 539 m. pr. Kr. Kipro 
vadovaujama Medo Persija nugalėjo Babiloną ir paliko tik griuvėsius. Medai ir 
persai buvo valdanti pasaulinė galia 539–331 m. pr. Kr., jų valdymo metu visi mo-
kesčiai buvo mokami sidabru. 

8.	 Koks	 metalas	 simbolizavo	 karalystę,	 buvusią	 po	 Medo	
Persijos	karalystės?

	 Danieliaus	2,	39:	 Po tavęs iškils kita karalystė, menkesnė už tavo; 
tuomet dar ir trečia – ___________________ karalystė, kuri apims visą 
žemę.

PASTABA: Kai Aleksandras Didysis nugalėjo Medus ir Persus Arbelos mūšyje  
331 m. pr. Kr., į valdžią atėjo žalvario karalystė Graikija ir išlaikė savo galią iki  
168 m. pr. Kr. Graikų kareiviai buvo vadinami „padengti žalvariu“, nes visi jų 
šarvai buvo iš žalvario. Atkreipkite dėmesį, kad kiekvienas kitas statulos metalas 
yra vis mažiau vertingas, bet patvaresnis nei prieš tai buvęs.

9.	 Koks	metalas	simbolizuoja	ketvirtąją	karalystę?	

	 Danieliaus	2,	40:	Ketvirtoji karalystė bus stipri lyg _________________.

PASTABA: Romos geležinė monarchija nugalėjo graikus 168 m. pr. Kr. ir džiau-
gėsi viešpatavimu pasaulyje, kol 476 m. Romą užėmė ostgotai. Romos karalystė 
dominavo pasaulyje tuo metu, kai gimė Jėzus Kristus. Pastebėkite, kaip tiksliai 
Danielius išpranašavo pasaulio istoriją. Šių keturių imperijų – Babilono, Medo 
Persijos, Graikų ir Romos – iškilimas ir nuosmukis aiškiai išpranašautas Biblijoje 
ir patvirtintas istorinėmis knygomis.

10.		Kas	įvyko	po	Romos	imperijos	žlugimo?

	 Danieliaus	2,	41–42:	Karalystė, kaip regėjai, iš dalies buvo 
_______________________... Kaip kojų pirštai iš dalies buvo geležiniai ir 
moliniai, taip ir karalystė bus iš dalies tvirta ir trapi.

PASTABA: Kai 476 m. Romos imperija pradėjo byrėti, ji nebuvo užkariauta vie-
nos pasaulinės galios. Iš tikrųjų ją nugalėjo barbarų gentys ir padalijo būtent taip, 
kaip išpranašavo Danielius. Dešimt iš šių genčių išsivystė į moderniąją Europą. 
Jie buvo ostgotai, vestgotai, frankai, vandalai, alemanai, svebai, anglosaksai, he-
rulai, lombardai ir burgundai. Septynios iš jų Europoje egzistuoja ir šiandien. Pa-
vyzdžiui, anglosaksai tapo anglais, frankai – prancūzais, alemanai – vokiečiais, o 
lombardai – italais. 

11.  Ar	toms	10	karalysčių	kada	nors	pasisekė	susijungti?

	 Danieliaus		2,	43:	Jie maišysis tuokdamiesi vieni su kitais, tačiau 
_______________  _______________, lygiai kaip geležis nesimaišo su moliu. 

PASTABA: Santuokomis, susivienijimais ir sutartimis žmonės nesėkmingai mėgi-
no suvienyti Europą. Per visą istoriją tokie vadovai kaip Karolis Didysis, Napole-
onas, Kaizeris Vilhelmas, Musolinis ir Hitleris kovojo, kad sukurtų naują Europos 
imperiją; bet šios Šventojo Rašto eilutės sustabdė kiekvieną naują pasaulio val-
dytoją. Apreiškimo 13-ame skyriuje kalbama, kad bus dar vienas mėginimas įkurti 
visuotinę religiją, bet Danieliaus pranašystė aiškiai nurodo, kad pasaulis išliks po-
litiškai padalytas iki Žemės istorijos pabaigos.


