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Dlaczego powinniśmy znać tą Księgę?
Pamiętam, kiedy byłem jeszcze, świadkiem Jeho-

wy, w gronie zaufanych ludzi podejmowaliśmy karko-
łomne próby badania proroctw Daniela. W organizacji 
niedopuszczalne były prywatne rozmowy nt. interpre-
tacji Strażnicy. Trzymaliśmy się tego, co podaje niewol-
nik w Strażnicy, ponieważ nie znaliśmy alternatywnych 
opracowań. 

I tak nie doszliśmy wtedy do niczego, ponieważ 
próbowaliśmy tekst biblijny pogodzić z wymyślonymi 
interpretacjami Strażnicy. Podobnie każdy kto przed-
kłada czyjeś opracowanie (począwszy od mojego) nad 
tekst biblijny rozczaruje się. 

Podejmując próbę objaśniania ksiąg eschatolo-
gicznych, do których zalicza się Księga Daniela, nie 
powinniśmy sztywno trzymać się opracowań, które nie 
respektują kontekstu biblijnego. Na przykład w czwar-
tym rozdziale proroctwa Daniela, czytamy o śnie króla 
babilońskiego Nabuchodonozora, w którym był przed-
stawiony jako wielkie drzewo. Na podstawie tej historii 
niewolnik Strażnicy ogłosił paruzję – powtórne przyj-
ście Chrystusa na rok 1914, a tekst biblijny mówi jasno 
i wyraźnie, że drzewo przedstawiało króla Nabuchodo-
nozora.

Nieprawdą jest, że ludzie niechętnie sięgają po 
trudne tematy poruszane w proroctwach, nawet jeśli 
doznają z tego powodu wielu przykrości i to często od 
najbliższych. Proroctwa informują o wydarzeniach dni 
ostatnich. Księga Daniela poza wspominaniem prze-
szłości wiele mówi o przyszłości. Treść zawarta w niej 
obejmuje (jak dotąd) okres ponad 2600 lat i ciągle 
czekamy na wypełnienie się (podczas Wielkiego Ucisku) 
kolejnych proroctw. 

Historia Księgi
Proroctwo Daniela zostało spisane po części w ję-

zyku hebrajskim (rozdziały 1, 9-12) po części w aramej-
skim (rozdziały 2-8). Język aramejski w tamtym czasie 
był najbardziej rozpowszechnionym językiem na całym 
Bliskim Wschodzie tak, jak dzisiaj angielski. 

Dzięki łasce Bożej ludzie mogą słuchać i czytać tę 
Księgę prawie we wszystkich językach świata - czy ją 
czytają? 

Wielu proroków starotestamentowych zajmuje się 
w większości Izraelem i Judą. Proroctwo Daniela jest tu 
wyjątkiem, gdyż oprócz przyszłości narodu wybranego, 
zajmuje się również okresem rządów: Nabuchodonozo-
ra w Babilonie, Medo-Persji, Grecji, Rzymu, aż do wy-
zwolenia z wszelkiego zła, czyli do Paruzji – powtórne-
go przyjścia Jezusa Chrystusa. 

Nabuchodonozor wracając po zwycięstwie nad Fa-
raonem Neko w 606 r. p.n.e., podbił Judę i wziął do nie-
woli synów z rodów królewskich i książęcych, do których 
należał też Daniel (2 Król. 24:1-2; Dan. 1:1).

Zwyczajem Babilończyków było branie do niewoli 
jeńców z rodów królewskich i zamożnych rodzin aby ich 
szkolić, jako przyszłych doradców dworu królewskiego. 

Jednak to Bóg, jak się dowiadujemy z tej Księgi, był 
ich nauczycielem, a nie nadzorca babiloński Aszfenaz. 
Dzięki temu Daniel stał się jednym z najbardziej wpły-
wowych ludzi - najpierw w imperium babilońskim, 
później w perskim.

Księga ta służy wielu ludziom do budowania swej 
wiary i nadziei. Księgę Daniela powinniśmy czytać 
w kontekście innych ksiąg proroczych. 

Wstęp do Księgi Daniela
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Prorok Daniel będąc w Babilonie (Dan 9:2) szukał 
odpowiedzi w Księdze proroka Jeremiasza: jak długo 
będą jeszcze tam przebywać? (Jer 25: 11, 12; 29:10). 

W pierwszym wieku apostoł Jan otrzymał od Boga 
zrozumienie niektórych z proroctw Daniela, i zapisał je 
w Księdze Apokalipsy.

Jak wiemy z historii Biblijnej Żydzi odrzucili Jezusa 
jako Mesjasza. Dlatego nadal oczekują wypełnienie się 
wielu proroctw, które zostały wypełnione. Jednak nie 
wszystkie proroctwa są zrozumiałe dla Żydów jak i dla 
chrześcijan. 

Dobrze uczynimy, gdy weźmiemy sobie do serca 
radę apostoła Piotra:

„Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy 
otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli 
kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usłu-
guje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we 
wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. 
Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen” (1 Piotra 
4:10,11 BW).

Inaczej mówiąc, jeśli Bóg milczy i ja milczę, jeśli 
Bóg mówi i ja mówię. Człowiek ma ciągoty do tego aby 
uchodzić w swym środowisku za kogoś wyjątkowego. 
Dlatego skorzystajmy z rady apostoła Pawła: „Gdyby 
ktoś mniemał, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć 
należy” (1 Kor. 8:2 BWP). 

W innym miejscu apostoł przywołuje nas do po-
rządku, pisząc: „Jeżeli ktoś sądzi, że jest kimś [niezwy-
kłym], podczas gdy w rzeczywistości jest niczym, to oszu-
kuje siebie samego” (Gal. 6:3BWP).

Bóg zachęca nas do badania tej Księgi. Badajmy, ale 
nie spekulujmy. Daniel usłyszał: „Ale ty, Danielu, zamknij 
te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! 
Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie” (Dan 12:4BW).

Daniel miał zapieczętować tę Księgę, natomiast 
apostoł Jan po 500 latach usłyszał: „Nie kładź już pie-
częci na słowach proroctwa tej księgi! Czas jest bowiem 
bliski” (Obj. 22:10 BWP).

Ktoś powie: Jaki to czas bliski, skoro od napisania 
Księgi Objawienia minęło już ponad 1900 lat? Apostoł 
Jan, tak jak wszyscy ludzie na świecie, nie znał dnia 
i godziny. Trudno powiedzieć w jakim sensie czas istnie-

je w wymiarze Boskim: Jeden dzień jak tysiąc lat a tysiąc 
lat jak jeden dzień.

Obecnie żyje się ludziom łatwiej niż w przeszłości, 
ponieważ wiele czynności wykonują za nich maszyny. 
Poruszamy się szybkim transportem. W ciągu kilku go-
dzin możemy przenieść się z jednego kontynentu na 
drugi, a ludzie wciąż narzekają i mówią: nie mamy na 
nic czasu, ani radości. 

Trzydzieści lat temu rozmawiałem z gospodarzem, 
który powiedział: Proszę mi wytłumaczyć, jak to jest, że 
kiedyś wszystko w gospodarstwie obrabiałem jednym 
koniem. Żona ręcznie prała i doiła krowy a mimo to mieli-
śmy czas by odwiedzić sąsiadów? Dziś wszystko jest zme-
chanizowane, a czasu nie ma?

To prawda, ktoś ten czas nam kradnie, dlatego Pa-
weł powiedział: „Wykorzystujcie każdą sposobną chwilę, 
bo nadeszły złe dni” (Ef 5:16Bp). 

Poznanie wzrasta na polu techniki i mechanizacji, 
ale w wyznaczonym przez Boga czasie, będzie wzrasta-
ło też pełne zrozumienie Słowa. Dzisiejszy podział poli-
tyczny świata (wschód-zachód) nie odpowiada opisowi 
Biblii, która mówi o królu północy i królu południa (Da-
niela. 11:31-45). Dlatego wielu komentatorów naciąga 
proroctwa do lokalnych wydarzeń. To wydarzenia świa-
towe mają potwierdzić proroctwa biblijne, a nie nasze 
spekulacje. 

Kiedy na świecie szalał nazizm i komunizm, kiedy 
życie ludzkie nie przedstawiało żadnej wartości - wie-
lu czytelników Biblii było przekonanych, że nastał czas 
antychrysta i że na ich oczach wypełniają się proroc-
twa Daniela.

„Gdzie nie ma rozwagi, tam nawet gorliwość nie 
jest dobra; kto śpiesznie kroczy naprzód, może się po-
tknąć. (…) To głupota prowadzi człowieka na manowce, 
a potem jego serce wybucha gniewem na Pana” (Przyp. 
19:2,3 BW).

Sztuczne podkręcanie czasu przez różne ruchy re-
ligijne przynosi krótkotrwały efekt, ale niestety czyni 
także wielkie spustoszenia duchowe. Bóg nie zaskakuje 
swojego ludu niespodziankami. Pan Jezus powiedział: 
Przepowiedziałem wam to wszystko. Tego się trzy-
majmy, bo co więcej - pochodzi od złego.
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Wstęp do Księgi Daniela 

Unikajmy jedyno zbawczej religii
Jest ich sporo i toczą między sobą zażarte, nieprze-

jednane dyskusje, które słuchaczy do zguby prowadzą. 
Apostoł Paweł udziela wszystkim dobrej rady: 

„Niechaj więc nikt o was nie wydaje sądu co do jedze-
nia i picia bądź w sprawie święta czy nowiu, czy szabatu. 
Są to tylko cienie spraw przyszłych, a rzeczywistość należy 
do Chrystusa” (Kol. 2:16,17).

Unikajmy oskarżeń, którymi posługują się Świad-
kowie Jehowy. Nazywając wszystkich chrześcijan mię-
dzynarodową nierządnicą roszczą sobie jedyne prawo do 
zbawienia i raju, który bardzo różni się od tego opisa-
nego w Biblii.

Jedna ze Strażnic, zapowiadająca Armagedon na 
rok 1975 opatrzyła tekst z Mateusza 24:36 takim ko-
mentarzem: 

(…) Nie pora na to, by sprawę obracać w żart, po-
sługując się słowami Jezusa, że „o tym dniu i godzinie nikt 
nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec” 
(Mat. 24;36). Wręcz przeciwnie, nadszedł czas, by jasno 
zdać sobie sprawę, że szybko zbliża się kres teraźniejszego 
systemu rzeczy, przy czym będzie to kres gwałtowny.1

Od tego pseudo-proroctwa minęło już 37 lat. Ale 
czy to oznacza, że ten czas nie przyjdzie? Bynajmniej! 
Spełni się co do minuty, ale wtedy, kiedy wybije Boży 
zegar. 

To opracowanie ma Cię zachęcić drogi czytelniku do 
lektury Księgi Daniela. Bóg udziela poznania każdemu, 
kto uwierzył w Niego i Jemu. 

„Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzie-
lając każdemu tak, jak chce.” (1 Kor. 12:11 BWP). 

Dlatego naprzód przeczytajmy Księga Daniela a po-
tem inne opracowania, choćby i tą książkę. Chcąc uła-
twić zrozumienie proroctw z Księgi Daniela (oraz innych 
proroctw eschatologicznych) starałem się przedstawić 
tę księgę w sposób chronologiczny, aby Czytelnik orien-
tował się, o jakim okresie jest mowa. 

Historia świecka i biblijna różnią się w niektórych 
wydarzeniach, dlatego staram się trzymać chronolo-
gii biblijnej ponieważ proroctwa te adresowane są do 

1 Strażnica, nr 5/1969, § 35.

wierzących w Boga i Bogu. A wiara jest pewnością tego, 
czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego 
nie widzimy (Hebr. 11:1BT). 

Dlatego staram się w tym opracowaniu bazować 
przede wszystkim na tekstach biblijnych. Zachęcam 
więc do zapoznawania się z dziejami królów Izraela 
i Judy, albowiem niektórzy z nich są bohaterami w tym 
opracowaniu. 

Wiadomo, że „naukowcy” przez setki lat podważa-
li panowanie Nabuchodonozora i Babilonu aż do roku 
1899 kiedy to Robert Koldewey odkrył Babilon. Z tego 
też powodu jestem przekonany, że Boże Słowo obroni 
się samo.

Chronologia Biblijna
Odrzucając pewne wydarzenia i okresy opisane 

w Biblii, nieświadomie możemy podważać poszczegól-
ne proroctwa, które zapowiadają Wielki Ucisk, paruzję – 
powtórne przyjście i zmartwychwstanie.

Podane tu dni, miesiące i lata nie służą do mani-
pulowania nimi, jak to ma miejsce u niektórych „na-
tchnionych autorów”, którzy zamieniają dni na lata, aby 
spreparować dane wydarzenie, jako proroctwo biblijne.

Wiadomo jednak, że wszelkie nieuprawnione ma-
nipulacje muszą upaść, tak jak ich nauczyciele. Szkoda 
tylko, że przez takie naciąganie faktów, wielu ludzi tra-
ci wiarę.

Daty podane w niniejszej książce mają przybliżyć 
Czytelnikowi, w jakim okresie dziejów świata pewne 
wydarzenia miały miejsce. Podane tu daty starałem się 
opierać na Piśmie Świętym, co czyni też wielu komen-
tatorów. 

W każdym poważnym temacie zdarzają się kontro-
wersje, które nie ominęły również proroctw Daniela. 
Osobiście uważam Biblię za wiarygodną. Jeśli ktoś uwa-
ża inaczej, ma do tego prawo.

Zbawienie ludzkości nie jest uzależnione od dat za-
mieszczonych w Biblii. Pan Jezus ostrzegał wprost: Lecz 
o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie nie-
biescy, tylko sam Ojciec (Mat. 24:36 BT). 

W historii chrześcijaństwa niejednokrotnie „nad-
gorliwi ludzie” zostali zmuszeni do zmiany tzw. „starego 
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światła” na „nowe”, ale nijak nie można doczytać się, kto 
im dał stare światło. 

Wiemy, że Bóg nie kłamie, a zatem kłamią ci, któ-
rzy w imieniu Boga zapowiadają wszelkie zwodnicze 
proroctwa. Im bliżej końca, tym aktywność różnych 
zwodzicieli - zgodnie ze słowami Pana Jezusa - będzie 
wzrastać: 

Przyjdzie bowiem wielu, [rzekomo] w imię moje, 
i będzie mówić: Ja jestem Mesjaszem. I uwiodą wiele ludzi 
(Mat. 24:5BWP).

Powstanie wielu fałszywych proroków i uwiodą wie-
le ludzi (Mat. 24:11 BWP).

Pojawią się bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi pro-
rocy, tacy, którzy będą nawet czynić wielkie cuda i znaki, 
aby wprowadzić w błąd, gdyby to było możliwe, nawet 
wybranych. Tak więc zapowiedziałem wam to z góry 
(Mat. 24:24,25BWP).

Dociekanie prawd biblijnych,
oraz chronologii wydarzeń, jest godne pochwały, 

natomiast naganne jest budowanie doktryny opartej 
wyłącznie na chronologii. Takie manipulacje zawsze 
zawodzą! 

W Biblii mamy podane wiele liczb i dat, które bu-
dują naszą wiarę, bo w wyznaczonym przez Boga cza-
sie proroctwa się wypełniły. Kontekst i inne fragmenty 
mówiące wprost o danym proroctwie, przywołują nas 
do porządku i nie pozwalają na dowolną interpretację. 
Unikajmy niekończących się dyskusji na temat chrono-
logii z ludźmi, którzy starają się podważyć przesłanie 
biblijne. 

Biblia jest zbiorem prawd dotyczących Boga i Jego 
miłości do człowieka – i to jest istotne!

Chronologia wydarzeń odgrywa w tym miejscu 
rolę drugoplanową.

Dla chrześcijan nieistotne jest to, czy określone ka-
lendarium wydarzeń biblijnych popierają świadkowie, 
protestanci czy katolicy. Ważne jest to, czy jest to zgod-
ne z Duchem i literą Biblii:

„Wszelkie bowiem Pismo jako od Boga natchnione 
jest pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do upo-
minania, do kształtowania w sprawiedliwości. Wskutek 

tego człowiek Bogiem żyjący może dojść do doskonałości 
i jest gotów czynić zawsze dobro” (2 Tym. 3:16, 17).

Gdyby Bóg zechciał żebyśmy znali dzień i godzinę 
przyjścia Pana Jezusa, to z pewnością byłaby ona zapi-
sana w Biblii, ale Pan Jezus ostrzegał: Nie do was należy 
znać dzień i godzinę, którą Ojciec ustanowił całą powagą 
swojej władzy (Dzieje Ap. 1:7BWP). 

Podawanie terminów wypełnienia się różnych pro-
roctw (np. różne daty końca świata), przyczynia się nie 
tylko do ośmieszenia zwodzicieli, ale niestety również 
całego chrześcijaństwa.

Nie wolno nam zamieniać miesięcy czy dni na lata 
(lub odwrtotnie) czy dopasowywać proroctwa do da-
nego wydarzenia historycznego bądź bieżącego, skoro 
kontekst proroctwa tłumaczy je inaczej. 

Pan Jezus powiedział: Tak więc zapowiedziałem 
wam to z góry. Czekajmy zatem na realizację tych pro-
roctw. Nie budujmy płonnych nadziei, które przyczynia-
ją się w dużej mierze do upadku duchowego wielu osób. 
Raczej trzymajmy się poniższej zasady: 

Kiedy zaś przyjdzie już ów Duch Prawdy, pozwo-
li wam zrozumieć całą prawdę. Nie będzie On bowiem 
mówił od siebie, lecz przekaże wam wszystko, co usłyszy, 
i objawi wam rzeczy przyszłe (Jan 16:13).

Wy zaś starajcie się o to, by pozostawało w was za-
wsze namaszczenie otrzymane od Niego. Nie potrzebuje-
cie też innych pouczeń od nikogo, gdyż Jego namaszczenie 
poucza was o wszystkim. Jest to pouczenie niezawodne 
i w pełni prawdziwe. Trwajcie tedy przy Nim tak, jak was 
nauczył (1 Jan 2:27BWP). 

Zamiast zajmować się niekończącymi rodowodami, 
zajmijmy się naszym zbawieniem. Idźmy z Ewangelią 
do tych, którzy Boga nie znają. Prorok Joel dał nam do-
brą radę: 

Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Na-
wróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaska-
wy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, 
a lituje się na widok niedoli (Joela 2:13,14 BWP). 

Trzymajmy się także rady apostoła Pawła: Unikaj 
czczej gadaniny, bo ci, którzy ją uprawiają, będą się po-
grążać w coraz większej bezbożności, a ich nauka będzie 
się szerzyć jak gangrena (2 Tym. 16,17Bp). 
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Wstęp do Księgi Daniela

Pan Jezus wskazał, czym ma zająć się Boży Kościół, 
aż do Jego widzialnej paruzji – powtórnego przyjścia: 
Otrzymacie moc Ducha Świętego, który na was zstąpi, 
i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, 
w Samarii i na całym świecie (Dzieje Ap. 1:8BP). 

Pan Jezus nie mówi tu o jakimś jedym konkretnym 
kościele, mówi o tym, którego jest głową: I wszystko 
poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade 
wszystko Głową dla Kościoła (Efez. 1:22BT). 

Nie znajdziemy takiego miejsca w Nowym Testa-
mencie, gdzie apostołowie i starsi zajmują się wylicza-
niem daty paruzji – powtórnego przyjścia czy innych 
wydarzeń z Biblii. Wprost przeciwnie – ich zajęciem 
było głoszenie Ewangelii, oraz umacnianie i utwierdza-
nie uczniów w Słowie Pańskim. 

„Bracia! W sprawach dotyczących przyjścia Pana 
naszego Jezusa Chrystusa i naszego z Nim spotkania 
prosimy was, nie dajcie się wyprowadzić zbyt łatwo 
z równowagi ducha ani nie trwóżcie się z powodu ja-
kiegoś objawienia prorockiego, nauczania lub przypisy-
wanego nam listu, jakoby już nadchodził dzień Pański. 
Niech was nikt w żaden sposób nie wprowadza w błąd. 
Bo najpierw musi dojść do odstępstwa i objawi się 
człowiek grzechu, syn zatracenia, przeciwnik, wyno-
szący się ponad wszystko, co nazwane jest Bogiem lub 
odbiera cześć Boską. Zasiądzie on nawet w Świątyni 

Boga dowodząc, że sam jest Bogiem. Czy nie pamiętacie, 
że wam mówiłem o tym, przebywając jeszcze z wami? 
(2 Tes. 2:1-5BP).

W wielu opracowaniach zajmujących się paruzją – 
powtórnym przyjściem Chrystusa, możemy wyczytać 
multum karkołomnych wyliczeń. Autorzy tych „sen-
sacji” przypominają nam ludzi, o których pisał apostoł 
Paweł: którzy odeszli od prawdy głosząc, że zmartwych-
wstanie już nastąpiło; i tak niszczą wiarę niektórych ludzi. 
A przecież mocno stoi fundament założony przez Boga, 
na nim zaś taka pieczęć: „Zna Pan tych, co doń należą” 
oraz „Niech porzuci nieprawość każdy, kto wzywa imienia 
Pańskiego” (2 Tym 2:18,19 BP).

Strażnica i inne podobne publikacje niejednokrot-
nie zapowiadały zmartwychwstanie wiernych. Niedłu-
go trzeba było czekać – aby uciekający nieubłaganie 
czas zweryfikował te pseudoprawdy!

Nikt nikogo nie będzie musiał przekonywać o zmar-
twychwstaniu i widzialnej paruzji – powtórnego przyj-
ścia - uczyni to sam Pan Jezus, przychodząc widzialnie 
wraz ze swoimi aniołami i świętymi (Mat. 24: 29-31). 

Dla jednych będzie to czas nagrody, dla innych po-
tępienia (Mat. 13:36-43). Nie dajmy się więc oszukiwać 
diabłu! Wiernie trzymajmy się Bożego Słowa i nie usta-
wajmy w modlitwie. 

Autor
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Podział Księgi Daniela w książce
Wstęp do Księgi Daniela

Tło historyczne:
Podział Izraela na dwa państwa Judę i Izrael

Trzy deportacje

Bohaterowie Wiary:
Rozdział w Biblii:
1 Daniel w Babilonie
3 Złoty Posąg i trzech młodzieńców w piecu
4 Sen Nabuchodonozora o drzewie
6 Daniel w lwiej jamie

Część Historyczna
Babilon
Rozdział w Biblii:

Babilon — rys historyczny 
2:36-45 Sen o posągu
7-1-8 Wizja o czterech bestiach
5:1-30 Uczta Baltazara – upadek Babilonu

Medo-Persja
Rozdział w Biblii

Medo-Persja — rys historyczny 
9:1-22 Modlitwa Daniela
9:23-27 70-tygodni lat

Grecja
Rozdział w Biblii

Grecja — Rys Historyczny 
8:9-12 Mały róg
8:13-14 2300 wieczorów o poranków
10:1-21 Wizja Chwały Bożej
11:1-35 Królowie Północy i Południa –dotyczący królów Grecji 
2:41-45 Rzym – rys historyczny

Część prorocka
Rozdział w Biblii
7:13,14 Analogia do pierwszego przyjścia Jezusa

2:44,45; 7:16-28 Za dni jakich królów

2:41; 7:8 Antychryst

Obj. 13:11-18 Fałszywy prorok

2:41-42 Stopy i palce gliniano-żelazne

2:45 Kim jest wielki kamień? 

Jeździec na białym koniu

12:1b,2 Pierwsze i Drugie Zmartwychwstanie

2:45; Obj. 19:11-15 Milenium 

7:9-11 Wizja Tronu Bożego 
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Ustanów nam króla
Pod koniec okresu Sędziów, którzy rządzili w Izra-

elu zaczęły się nalegania na proroka Samuela, żeby (na 
podobieństwo innych ościennych ludów) wybrał im 
króla. Samuel chcąc być posłusznym Bogu, nie ulegał 
ich namowom. Jednak Bóg powiedział mu: Wysłuchaj 
głosu ludu we wszystkim, co mówi do ciebie, bo nie ciebie 
odrzucają, lecz Mnie odrzucają, jako króla nad sobą (1 
Sam. 8:7 BT).

Boży człowiek woli zawsze być poddany miłosier-
nemu Bogu, a nie niesprawiedliwemu i nieposłuszne-
mu człowiekowi. Pierwszym królem w Izraelu został 
Saul i rządził 40 lat. Po nim na tronie zasiadł Dawid, 
który rządził też 40 lat. Po Dawidzie tron w Izraelu objął 
jego syn Salomon i również rządził 40 lat. 

Podział Królestwa Izraela
Początki rządów Salomona były lepsze niż ich ko-

niec. Dobry start nie zawsze gwarantuje dobry finisz: 
Koniec mowy. Wszystkiego tego wysłuchawszy: Boga się 
bój i przykazań Jego przestrzegaj, bo cały w tym człowiek! 
Bóg bowiem każdą sprawę wezwie na sąd, wszystko, 
choć ukryte: czy dobre było, czy złe (Kaznodziei Sal. 12:13, 
14 BT).

Stopień w jakim Salomon przekroczył to ważne 
przykazanie jest ogromny. To głównie kobiety nakłoniły 
go do bałwochwalstwa. Gdy się zaś Salomon zestarzał, 
jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, tak że 
jego serce nie było szczere wobec Pana, Boga jego, jak ser-
ce Dawida, jego ojca. (…) Podobnie uczynił dla wszyst-

kich swoich cudzoziemskich żon, które paliły kadzidła 
i składały ofiary swoim bogom (1 Król 11:4, 8 BW).

Salomon królował w Jerozolimie nad całym Izraelem 
w ciągu czterdziestu lat. Spoczął Salomon przy swoich 
przodkach i został pochowany w Mieście Dawida, swego 
ojca. A jego syn Roboam został w jego miejsce królem (1 
Król 11:42,43 BT).

Roboam następcą tronu po Salomonie 
Lud izraelski stanął 

przed nowym królem z żą-
daniami: obniż nam podat-
ki, którymi twój ojciec nas 
uciskał, a będziemy ci słu-
żyli, w przeciwnym razie 
zbuntujemy się. Twój ojciec 
obciążył nas jarzmem, ty 
zaś teraz ulżyj w okrutnej 
pańszczyźnie twego ojca i w 
tym jego ciężkim jarzmie, które na nas włożył, a my ci za 
to będziemy służyć. Na to im odpowiedział: Idźcie na trzy 
dni! A potem przyjdźcie do mnie z powrotem! Wobec tego 
lud się rozszedł (1 Król. 12: 4, 5 BT).

Po trzech dniach gdy zasięgnął rady u swych star-
szych doradców, poradzili mu, żeby usłuchał ludu. Jeśli 
teraz będziesz uległy temu ludowi i zechcesz wyświadczyć 
im przysługę, i odpowiedzieć im oraz przemówić do nich 
słowami łagodnymi, to będą ci sługami przez całe życie. 
Ale on zaniechał rady, którą mu dawali starsi (1 Król. 12: 
6-8a, BT).

Tło historyczne
Podział na dwa państwa: Judę i Izrael

Trzy deportacje

ROZDZIAŁ 1
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Daniel – prorok wiary i nadziei

Młodsi doradcy zasugerowali królowi coś wręcz prze-
ciwnego: Młodzieńcy zaś, którzy razem z nim wzrośli, 
przemówili do niego tak: Temu ludowi, który przemawiał 
do ciebie mówiąc: Twój ojciec obciążył nas jarzmem, ty 
zaś ulżyj nam w tym jarzmie, powiesz: Mój mały palec 
jest grubszy niż biodra mego ojca, gdyż dotąd mój ojciec 
nałożył na was jarzmo ciężkie, a ja dołożę do waszego 
jarzma. Mój ojciec karcił was biczami, ja zaś będę was 
karcił biczami z kolców (1 Król. 12: 8b.10, 11, BT).

Bóg ze względu na Dawida nie pozbawił Salomona 
i jego potomków całego królestwa Izraela, ale odebrał 
10 pokoleń: Nie wyrwę już teraz całego królestwa z jego 
ręki; pozostawię go władcą po wszystkie dni jego życia 
przez wzgląd na Dawida, mojego sługę, którego wybra-
łem i który przestrzegał moich przykazań i ustaw. Wyrwę 
natomiast królestwo z ręki jego syna, a tobie dam dziesięć 
plemion. Jego synowi zaś dam jedno plemię, aby Dawid, 
mój sługa, miał na zawsze pochodnię przede mną w Je-
ruzalemie, mieście, które sobie wybrałem, aby tam złożyć 
swoje imię (1 Król 11: 34-36 BW).

Zła rada
przyczyniła się do podziału tego królestwa na 

zawsze. Już nigdy plemiona te nie połączyły się by 
stworzyć jedno państwo. Juda obejmowała południo-
wą część terytorium Izraela z czasów króla Salomona. 
Każdy z królów Judy był potomkiem Dawida. To w tym 
królestwie należy szukać prawa Jezusa do tronu Dawida 
przez jego ojczyma Józefa (zobacz Ewangelię Mateusza, 
rozdział 1). Poza tym Jezus już w sensie fizycznym był 
też Synem Dawida przez dziewicę Marię, która pocho-
dziła od Natana, syna Dawida. (Łuk. 1:31).

Namaszczenie Jeroboama 
na Króla w Izraelu

W tym czasie wyszedł raz Jeroboam z Jeruzalemu 
i spotkał go na drodze prorok Achiasz z Sylo, który miał na 
sobie nowy płaszcz; a byli na polu sami. Wtedy pochwycił 
Achiasz ten nowy płaszcz, który miał na sobie, podarł go 
na dwanaście kawałków i rzekł do Jeroboama: Weź sobie 
dziesięć kawałków! Tak bowiem mówi Pan, Bóg Izraela: 
Oto Ja wyrywam królestwo z ręki Salomona i tobie daję 
dziesięć plemion. Jemu pozostanie jedno plemię przez 

wzgląd na mojego sługę Dawida i przez wzgląd na Je-
ruzalem, miasto, które wybrałem ze wszystkich plemion 
Izraela (1 Król 11: 29-33, BW).

Prorok przestrzegł Jeroboama, że Bóg będzie z nim 
jeśli będzie przestrzegał Jego przykazań: Ciebie zaś we-
zmę i będziesz panował nad wszystkim, czego zapragnie 
twoja dusza, i zostaniesz królem nad Izraelem. Jeśli więc 
słuchać będziesz wszystkiego, co ci nakazuję, i kroczyć 
będziesz moimi drogami, i czynić to, co prawe w moich 
oczach, przestrzegając moich ustaw i przykazań, jak czy-
nił Dawid, sługa mój, wtedy Ja będę z tobą i zbuduję ci 
dom trwały, jak zbudowałem Dawidowi, i oddam ci Izra-
ela. Ród Dawida natomiast przez to upokorzę, wszakże 
nie na zawsze (1 Król 11: 37-39, BW).

Królestwo Izraela 
pod wodzą Jeroboama

Jeroboam król Izraela Północnego, aby utrzymać 
lud przy sobie ustanowił swój własny system religijny. 
W Dan i Betel wyznaczył nowe centra kultu, umiesz-
czając w każdym złotego cielca i ogłaszając, że bożki te 
to bogowie, którzy wyzwolili Izrael z ziemi egipskiej. 

Pobudował bałwochwalcze świątynki na wzgó-
rzach i ustanowił nowe kapłaństwo. Sam zajął pozycję 
kapłana, składając ofiary na ołtarzu, który sporządził 
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Tło historyczne

w Betel. Ustalił nowy kalendarz religijny z wielkim 
świętem piętnastego dnia ósmego miesiąca zamiast 
Święta Szałasów, które odbywały się w siódmym mie-
siącu. 

Bał się, że lud zapragnie powrócić do Jerozolimy aby 
oddawać cześć Bogu Jahwe. Jeżeli bowiem lud ten uda 
się do Jerozolimy, żeby złożyć ofiary w Świątyni Pańskiej, 
to jego serce może znów zwrócić się do swego [dawnego] 
pana, czyli do Roboama, króla Judy. Ja zostanę zgładzony, 
a oni wrócą do Roboama, króla Judy. Zasięgnąwszy tedy 
pewnej rady, król kazał odlać dwa złote cielce i powie-
dział do ludu: Przez dość długi czas musieliście chodzić do 
Jerozolimy. Izraelici, popatrzcie teraz: Oto wasz bóg, ten, 
który was wyprowadził z ziemi egipskiej. I kazał umieścić 
jednego z tych cielców w Betel, a drugiego w Dan. I to 
właśnie było powodem upadku, bo lud chodził aż do Dan, 
aby oddawać cześć jednemu z dwóch cielców” (1 Król. 12: 
27-30, BWP). 

Dalekosiężne proroctwo
Pewnego razu, kiedy Jeroboam stał przy ołtarzu, 

składając ofiarę kadzielną, przyszedł z nakazu Pańskie-
go mąż Boży z Judy do Betel i z nakazu Pańskiego tak 
zawołał do ołtarza: Ołtarzu, ołtarzu! Tak mówi Pan: Oto 
rodowi Dawida narodzi się syn, imieniem Jozjasz, który 
na tobie złoży ofiarę z kapłanów wyżyn, spalających na 
tobie ofiary kadzielne. Będą palić na tobie kości ludzkie. 
Nadto w tym dniu dał cudowny znak, ogłaszając: Taki bę-
dzie ten cudowny znak, który zapowiedział Pan: Oto ten 
ołtarz rozpadnie się i rozsypie się popiół, który jest na nim 
(1 Król 13:1-3, BT). 

Na znak pewności tego proroctwa mąż Boży za-
powiedział: ołtarz ten rozpadanie się, a jego popiół się 
rozsypie. 

Kiedy król Jeroboam usłyszał słowo męża Bożego, 
które wypowiedział do ołtarza w Betel, natychmiast 
wyciągnął znad ołtarza rękę, wołając: Schwytajcie go! 
A wtedy uschła mu ręka, którą wyciągnął ku niemu, 
i nie mógł jej cofnąć ku sobie (1 Król. 13: 1-3, BT).

Ale przebiegły król nie mogąc uciszyć proroka groź-
bami postanowił zjednać sobie jego przychylność. 

Następnie król przemówił do męża Bożego: Przyjdź 
ze mną do domu i pożyw się, to ci złożę dar. Na to mąż 
Boży odrzekł królowi: Choćbyś mi dał pół twego domu, nie 
pójdę z tobą i nie będę jadł chleba ani też pił wody w tym 
miejscu, bo tak mi nakazało słowo Pańskie: Nie będziesz 
jadł chleba ani też pił wody oraz nie powrócisz tą drogą, 
którąś przyszedł. Poszedł więc inną drogą, nie wracając tą 
drogą, którą przyszedł do Betel (1 Król 13: 7-10).

Gdy Bóg mówi - nie, diabeł mówi tak! Pomimo 
początkowego posłuszeństwa Bogu, prorok ten został 
w bardzo podstępny sposób zwiedziony. (1 Król. 13: 
11-34).

Dlatego Pismo mówi: Innej jednak Ewangelii nie 
ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt 
i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale 
gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewan-
gelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie 
przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze 
mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, któ-
rą /od nas/ otrzymaliście - niech będzie przeklęty! (Gal. 
1:7-9, BT).

Skutki odstępstwa od Boga
Prawdą jest, że prawowity następca tronu syn Sa-

lomona, Roboam nie usłuchał dobrych rad swych mą-
drych doradców, ale dał posłuch niedoświadczonym 
młodzieńcom, ludziom, którym nie zależy na trzymaniu 
się drogi Bożej. 

Ta niemądra decyzja przyczyniła się do podziału 
królestwa, ale co gorsza prawie 80 procent mieszkań-
ców Izraela pod namową i złym przywództwem swego 
króla Jeroboama odeszła od Boga i zaniechała prze-
strzegania Prawa Bożego: 

Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie 
będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, 
co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, 
ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz od-
dawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja 
Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze 
występek ojców na synach do trzeciego i czwartego po-
kolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą” (2 Mojż. 
20: 3-6, BT).
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Daniel – prorok wiary i nadziei

Podstępny i nieposłuszny król Jeroboam rządził 
dziesięciopokoleniowym królestwem Izraela przez 22 
lata, a jego królestwo po około trzystu latach rozpadło 
się. Fakt, że ludzie zaakceptowali te zmiany wskazuje, 
że ich serca były daleko od Boga. Ale metody diabła są 
nam dobrze znane. Dlatego nie idźmy za ludźmi, ale za 
Naszym Panem i Zbawcą, który powiedział: Ja jestem 
drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca ina-
czej jak tylko przeze Mnie (Jan 14: 6, BT). 

Niech poniższe słowa będą dla nas przestrogą: To 
mówi Pan: Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w czło-
wieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca 
swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie, 
nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście; wybiera miejsca 
spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Błogosła-

wiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego 
nadzieją. (Jer. 17: 5-7, BT).

Do niewoli babilońskiej poszły dwa pokolenia: Judy 
i Beniamina. Dziesięciopokoleniowe Królestwo Izraela 
ponad sto lat wcześniej z chwilą zdobycia ich przez Asy-
rię w siódmym wieku rozpadło się. Jak popiół zostało 
rozsiane po całej ziemi.

Okres trzech deportacji Żydów
606-536 Judy (Jer. 25:1-11)

597 Judy 2 Król. 24:17-20

587/586 Judy (2 Król. 24:17 - 25:21)

Pierwsze oblężenie Jerozolimy 
(606 p.n.e.)

Nabuchodonozor najeżdżał Jerozolimę przynaj-
mniej trzy razy. Biblia i historia informują o trzech da-
tach wypraw: (606, 597, 587).

Pierwsza deportacja 606 r. p.n.e.
Po raz pierwszy Nabuchodonozor najechał ją po 

zwycięstwie nad faraonem egipskim Neko: O wojsku 
faraona Neko, króla egipskiego, które się znajdowało nad 
rzeką Eufratem, w Karkemisz, a które pobił Nabuchodo-
nozor, król babiloński w czwartym roku panowania króla 
judzkiego, Jojakima, syna Jozjasza (Jer. 46: 2, BT). 

W powrotnej drodze wraz ze swoją armią wkroczył 
do Jerozolimy i częściowo splądrował Świątynię, a na-
czynia świątynne złożył w Świątyni swoich bogów. 

Ustanowił Jojakima królem Judy a jednocześnie 
swoim lennikiem (2 Król. 24:1-7; Dan. 1:1-3). W tym 
czasie została uprowadzona do niewoli elita Judejczy-
ków i od roku 606 p.n.e. rozpoczął się czas odliczania 
70-ciu lat niewoli narodu izraelskiego (Jer. 25: 1-11). 

Drugie oblężenie Jerozolimy 
i deportacja w 597 r. p.n.e.

Jojakim zignorował słowa proroka Jeremiasza i zbun-
tował się przeciwko królowi Babilonu (2 Król. 24: 1-7). 
Pod koniec pięcioletniej wojny zmarł (Jer. 22: 18-19). 

Władzę po nim objął jego syn Jojakin. Panował 
w Judzie zaledwie trzy miesiące i wraz 10.000 miesz-
kańców Jerozolimy (wliczając proroka Ezechiela) został 
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uprowadzony do Babilonu (2 Król 24: 8-20; Jer 22:24-
30; Ezech. 1:1-3). 

W tym samym roku (597 p.n.e.) wszystkie skarby 
królewskie i świątynne zostały zabrane do Babilonu. 
Sedekiasz, stryj Jehojakima, został ustanowiony no-
wym lennikiem króla babilońskiego w Jerozolimie (2 
Król 24:17-20).

Trzecie oblężenie Jerozolimy 
i jej upadek – 587-586 r. p.n.e.

Sedekiasz ignorując ostrzeżenia proroków Jeremia-
sza i Ezechiela, dał wiarę fałszywym prorokom, również 
buntując się przeciwko królowi babilońskiemu (2 Król. 
24: 20-25:21; Jer. 32:1-5; 39:1-10; Ezech. 12:1-16). 

W wyniku tego buntu Jerozolima i Świątynia 
zostały zburzone, i to wydarzenie rozpoczęło 70 
lat spustoszenia Jerozolimy (2 Król. 24:17-25:21)

70 lat dla Babilonu (609-539 p.n.e.)
Proroctwo Jeremiasza zapowiadało 70 lat niewoli 

dla Judy a także 70-letni okres panowania Babilonu, 
który zakończył się w roku 539 p.n.e. – a po upływie sie-
demdziesięciu lat ukarzę króla babilońskiego (Jer. 25:12).

W dniu upadku Babilonu w pałacu króla wydarzyła 
się bardzo ciekawa rzecz – prorok Daniel zapisał, że na 
ścianie ukazała się ręka ludzka, która napisała poniższe 
słowa: 

Mene, mene, tekel ufarsin (Dan 5:25). Takie zaś 
jest znaczenie wyrazów: Mene - Bóg obliczył twoje pa-
nowanie i ustalił jego kres. Tekel - zważono cię na wadze 
i okazałeś się zbyt lekki. Peres (inaczej: ufarsin)- twoje 

królestwo uległo podziałowi; oddano je Medom i Persom. 
(Dan 5:25-28BT).

Wtedy na rozkaz Baltazara odziano Daniela w purpu-
rę, nałożono mu na szyję złoty łańcuch i ogłoszono, że ma 
rządzić jako trzeci w państwie. Tej samej nocy król chal-
dejski Baltazar został zabity. (Dan 5:29-30BT).

Dlaczego 70 lat
Przez proroka Jeremiasza Bóg zapowiedział okres 

i powód skazania ich na 70 lat niewoli w Babilonie: 
I tak się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez 
usta Jeremiasza: »Dokąd kraj nie wywiąże się ze swych 
szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego 
zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat« (2 Kronik 
36:21BT). 

Wiele nieporozumień wynika z nie brania pod uwa-
gę tekstów biblijnych, wyraźnie oddzielających wzięcie 
do niewoli króla judzkiego Jojakima (606 r. p.n.e.) od 
zburzenia i upadku Jerozolimy – miasta świętego (587 
r. p.n.e.), a także tych dotyczących Babilonu. 

Wyjaśnienie 70. lat niewoli zostało zapisane w pro-
roctwie Jeremiasza, a opis jego wykonania w Księdze 
Daniela. Dlatego zbędne są ludzkie komentarze do tego 
co już się wypełniło. 

Co się zaś tyczy proroctw, które czekają na swe wy-
pełnienie – są wyraźnie zaznaczone m. in. w rozdzia-
łach 2., 7., 12. (do nich także nawiązują inne proroctwa, 
szczególnie wypowiedzi Pana Jezusa, apostołów oraz 
Księga Objawienia).
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1. Kiedy i w jaki sposób Daniel 
 znalazł się w niewoli 

 babilońskiej?
Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w pierwszym 

rozdziale tej Księgi. W roku 608-598 w Judzie wtedy pa-
nował król Judzki Jojakim o którym czytamy: 

„W trzecim roku panowania króla judzkiego Jojakima 
przybył król babiloński Nabuchodonozor pod Jerozolimę 
i oblegał ją. Pan wydał w jego ręce króla judzkiego Jojaki-
ma oraz część naczyń domu Bożego, które zabrał do ziemi 
Szinear do domu swego boga, umieszczając naczynia 
w skarbcu swego boga” (Dan 1:1,2BT).

W 606 r. p.n.e., w trzecim roku panowania króla 
judzkiego Jojakima miała miejsce pierwsza deporta-
cja Judejczyków do Babilonu. Dokładny opis tych wyda-
rzeń znajdujemy w Księgach Królewskich i Kronik:

Po trzech latach poddaństwa Jojakim zbuntował się 
przeciwko Nabuchodonozorowi, królowi Babilonu. Wte-
dy Pan wysłał przeciw niemu oddziały Chaldejczyków, 
oddziały Aramejczyków, oddziały Moabitów, oddziały 
Ammonitów - wysłał ich przeciw Judzie, aby go zniszczyć 
zgodnie ze słowem, które Pan wypowiedział przez sługi 
swoje, proroków (2 Król. 24:1,2 BT) 

W chwili objęcia rządów Jojakim miał dwadzieścia 
pięć lat i rządził jedenaście lat w Jerozolimie. Czynił on 
to, co jest złe w oczach Pana, Boga swego. Przeciw nie-
mu wyruszył Nabuchodonozor, król babiloński, zakuł go 
w podwójne kajdany z brązu, by uprowadzić do Babilonu. 
Wywiózł też Nabuchodonozor do Babilonu część naczyń 
Świątyni Pańskiej i złożył je w swym pałacu w Babilonie” 
(2 Kronik 36:5-7).

Nieszczęście, jakie spadło na Jerozolimę i Judę nie 
było dziełem przypadku. Żydzi zbyt długo pokładali 
ufność w sobie i w Świątyni, zamiast w Bogu. „Dopóki 
mamy Świątynię, jesteśmy bezpieczni! – mieli w zwycza-
ju mawiać - Czyż Jahwe dopuściłby do zniszczenia swojej 
Świątyni? Nigdy! Jeśli Świątynia będzie zagrożona, On 
sam niechybnie zstąpi, by nas wybawić”.

Bóg wysyłał do Żydów swoich proroków przez 23 
lata, ale oni nie opamiętali się i za to ponieśli tak bar-
dzo dotkliwą karę. Prorok pełen żalu przypomina swym 
braciom w wierze: 

Przez dwadzieścia trzy lata kierował Pan słowo 
do mnie, ja zaś mówiłem do was niestrudzenie, a wy nie 
słuchaliście. Pan posyłał wam wszystkie swoje sługi, pro-
roków, bez przerwy, a wy nie słuchaliście ani nie nadsta-
wialiście uszu, by słuchać. Słowa te brzmiały: Niech każdy 

Bohaterowie wiary

ROZDZIAŁ 2
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porzuci swoje przewrotne postępowanie, złe uczynki, a bę-
dziecie mogli pozostać w ziemi, jaką dał Pan wam i waszym 
przodkom od dawna i na zawsze. Nie chodźcie za obcymi 
bogami, by im służyć i cześć oddawać, ani nie pobudzajcie 
Pana do gniewu uczynkami waszych rąk, a nie sprowadzę na 
was nieszczęścia. Ale nie usłuchaliście Mnie <wyrocznia 
Pana - pobudzając Mnie do gniewu uczynkami waszych rąk 
ku waszej własnej zgubie>. Dlatego to mówi Pan Zastępów: 
Ponieważ nie usłuchaliście moich słów, oto poślę, by przy-
prowadzić wszystkie pokolenia północy - wyrocznia Pana 
- i Nabuchodonozora, króla Babilonu, mojego sługę. 
Sprowadzę ich przeciw temu krajowi, przeciw jego mieszkań-
com i przeciw wszystkim narodom dokoła. Wypełnię na nich 
klątwę, uczynię, że ustanie wśród nich głos wesela, głos rado-
ści, głos oblubieńca i głos oblubienicy, terkot żaren i światło 
lampy. Cały ten kraj zostanie spustoszony i opuszczony, a na-
rody będą służyć królowi babilońskiemu przez siedemdziesiąt 
lat” (Jer. 25:3-11BT).

Jak informuje nas Biblia, Izrael nie zaniechał bałwo-
chwalstwa, niemoralności i niesprawiedliwości. Dlatego też 
ostatecznie Świątynia obrócona została w ruinę, a pogański 
król zagrabił jej skarby i złożył u stóp swoich bożków. 

Podstępne metody wroga
Nabuchodonozor był zdolnym strategiem. Starał się 

unikać błędów, jakie popełnili Egipcjanie wobec Izraela. 
Wiedział, że nadmierny ucisk powoduje bunt. Wybierał naj-
lepszych ludzi z podbitych narodów i wdrażał ich do służby 
państwowej w Babilonie. 

Podobnie postępował z młodymi urzędnikami zabra-
nymi do niewoli. Wśród nich znalazł się Daniel i jego trzej 
przyjaciele. Król chciał, żeby ci młodzi ludzie poczuli smak 
władzy, by mogli służyć w rozrastającej się administracji 
państwowej. 

Potencjalnych kandydatów wybierał spośród możnych 
rodów i inteligencji: I rozkazał król Aszpenazowi, przełożone-
mu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród 
synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu (Dan 
1:3 BT). 

Wybierano młodzieńców, ponieważ ich łatwiej można 
było przekonać do oddania czci swemu władcy tym bar-
dziej, że otrzymywali staranne wykształcenie i godne życie. 

Młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych 
z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzo-
nych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego 
sposobnych do pełnienia służby w pałacu królewskim. 
Miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Król 
wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego 
oraz wino, które sam pijał; miano ich wychowywać trzy 
lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Wśród nich byli 
także z synów judzkich: Daniel, Ananiasz, Miszael i Aza-
riasz, którym przełożony nad sługami dworskimi dał inne 
imiona: Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza - Szadra-
chem, Miszaela - Meszachem, a Azariasza - Abed-Negem. 
(Dan 1:4-7BT).

Jak donosi nam historia, młodzieńcy ci musieli opa-
nować język babiloński, przez trzy kolejne lata pobierali 
lekcje matematyki, fizyki, nawigacji, wiedzy politycz-
nej, historii i geografii. Starano się im wpoić wszyst-
kie osiągnięcia naukowe tamtych czasów. Kazano im 
całkowicie skupić się na nauce, w nadziei, że zapomną 
o swoim narodzie i Bogu. Aby ta indoktrynacja była 
skuteczniejsza pozmieniano im imiona z hebrajskich 
na związane z bogami babilońskimi. (Nowy komentarz 
biblijny, Księga Daniela, ks. Marek Parchem)

Z pewnością niektórzy ich rodacy zazdrościli im 
takiej swobody, kiedy sami musieli ciężko pracować 
na roli. Ci młodzi ludzie mogli zostać w Babilonie „kimś 
ważnym”, ale oni woleli pozostać wierni Bogu. W nagro-
dę Bóg Niebios rozsławił ich imiona po dziś dzień. 

Cokolwiek napisano
Życie Daniela i jego przyjaciół pokazuje nam, że 

prawdziwa pobożność może się rozwijać i rzeczywiście 
rozwija się w warunkach nie zawsze idealnych. Oni 
w trudnych dla nich chwilach nie myśleli o swym życiu, 
ale pragnęli zachować wiarę. Ich jedyną, najpewniejszą 
ucieczką był Bóg Niebios.

Daniel oprócz modlitwy, szukał odpowiedzi na nur-
tujące go pytania w Księgach, które już wtedy były spi-
sane. Za jego wierność, Bóg uczynił go swoim wielkim 
prorokiem, z którym liczyli się wielmoże ówczesnego 
świata. 
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Zmiana posiłków
Największym grzechem, za który Izraelici dostali 

się do niewoli Babilońskiej było bałwochwalstwo. Kara, 
jaka ich spotkała stanowiła tak wielkie piętno, że już 
nigdy do bałwochwalstwa nie powrócili jako naród. 
Daniel w trosce o to, by się nie skalać jedzeniem i wi-
nem ze stołu królewskiego, prosił przełożonego służby 
dworskiej, żeby nie musiał korzystać [ze stołu królewskie-
go]. I sprawił Bóg, że znalazł Daniel życzliwość i miłosier-
dzie w oczach przełożonego służby dworskiej. Powiedział 
jednak przełożony służby dworskiej do Daniela: Boję się 
mojego pana i króla. On sam bowiem przydzielił wam 
takie jedzenie i wino. Jeżeli teraz zobaczy, że wyglądacie 
gorzej niż inni chłopcy w waszym wieku, to ja będę musiał 
za to odpowiedzieć przed królem. Powiedział tedy Daniel 
do przełożonego służby dworskiej, sprawującego władzę 
nad Danielem, Chananiaszem, Miszaelem i Azariaszem: 
Proszę cię bardzo, weź twoje sługi na dziesięciodniową 
próbę. 

Niech podają nam przez ten czas tylko jarzyny do 
jedzenia i wodę do picia. Potem porównasz nasz wygląd 
z wyglądem młodzieńców odżywiających się daniami 
królewskimi. Wtedy będziesz mógł zrobić z nami, co ze-
chcesz. I zgodził się na to, o co go prosili. Otóż, okazało się 
po dziesięciu dniach, że wyglądali oni lepiej i byli zdrowsi 
niż wszyscy ci młodzieńcy, którzy jedli ze stołu królewskie-
go. Od tego czasu opiekun ich nie przysyłał im już więcej 
ani królewskich potraw, ani wina, lecz dawał im do jedze-
nia tylko jarzyny (Daniela 1:8-16, BWP). 

Dlaczego zrezygnowali z posiłków królewskich? 
Z prostej przyczyny; w Babilonie każdy posiłek króla roz-
poczynał się od pogańskiego ceremoniału religijnego. 

Babilończycy byli bardziej gorliwi niż niejeden chrześci-
janin zapominający o modlitwie przed posiłkiem. 

W tekście zostało użyte słowo, które znaczy, że: nie 
chciał się splamić, zanieczyścić, splugawić. Babilończy-
cy podawali do stołu potrawy ze wszystkich zwierząt, 
czystych i nieczystych (3 Mojż. 11:1-31; 20: 24-26), co 
dla Żyda było nie do przyjęcia. Po drugie Babilończycy 
nie mieli w zwyczaju wykrwawiać zabitej zwierzyny, 
a niektóre ze zwierząt wcześniej składano w ofierze 
miejscowym bogom. W Biblii opisano przypadki rezy-
gnacji Izraelitów z pewnych potraw i praktykowanie 
postu. Np. gdy Mordechaj był w sporze z Hamanem 
Estera nakazała: 

Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują 
w Suzie, i pośćcie za mnie; przez trzy doby nocą i dniem 
nie jedzcie i nie pijcie; również ja i moje służebnice tak 
będziemy pościć, a potem udam się do króla, choć to jest 
wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę! Wtedy Mordo-
chaj odszedł i postąpił dokładnie tak, jak mu nakazała 
Estera (Estera 4:16,17, BW).

W dalszej części tegoż proroctwa czytamy, że Daniel 
nie spożywał pewnych potraw podczas postu, który 
sobie sam wyznaczył: Nie brałem do ust żadnych smako-
witszych potraw ani mięsa, ani wina nie tknęły moje usta; 
nie namaszczałem też swojego ciała, dopóki nie upłynęły 
owe trzy tygodnie” (Daniel 10:3, BWP). 

Ezdrasz podaje nam, że Żydzi starali się zachować 
czystość nie tylko w spożywaniu dozwolonych potraw, 
ale również w sprawowaniu funkcji kapłanów w Świą-
tyni: Ci szukali siebie w spisie, aby publicznie ustalić swój 
rodowód, i siebie nie znaleźli, toteż jako skalani zostali 
wyłączeni z kapłaństwa (Ezdr. 2:62, NŚ).

Dieta wybrana przez Daniela 
Daniel i trzej młodzieńcy zostali poddani „dietetycz-

nej” próbie, która wypadła dla nich i ich przełożonego 
pozytywnie. Odwaga i wiara, jaką posiadał Daniel przy-
nosiła jemu radość, a chwałę Bogu. Funkcja proroka to 
nie tylko same przywileje, ale przede wszystkim możli-
wość zmierzenia się z trudnymi decyzjami.

Daniel był niejako ustami Boga, mówił zarówno to, 
co sprawiało władcy radość, ale zapowiadał również 
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zdetronizowanie króla, a nawet upadek imperium – za 
co w każdej chwili mógł się liczyć z utratą życia, jeśliby 
królowi to nie przypadło do gustu.

Ale on wiedział, Komu zaufał i nieistotne były kon-
sekwencje, ważne było to, co mówił Bóg. Jakiż to wspa-
niały przykład dla współczesnych proroków!

Postawa Daniela przypomina nam Józefa, który 
świadczył przed faraonem: To nie ja, lecz jedynie Bóg jest 
w stanie dać ci, o faraonie, pomyślną odpowiedź (Rodzaju 
41:15-17, BWP). 

O Józefie w obliczu śmierci mówił Szczepan: Patriar-
chowie sprzedali Józefa do Egiptu, przez zazdrość, ale Bóg 
był z nim. I uwolnił go od wszystkich ucisków, i dał łaskę 
i mądrość w oczach faraona, króla Egiptu. A ten ustanowił 
go przełożonym nad Egiptem i nad całym swym domem 
(Dzieje 7:9-11, BT). 

Przykłady tych mężów wiary pokazują nam przeja-
wy mądrości, poznania i zrozumienia, które są darem od 
Boga, udzielanym ludziom, którzy są Mu wierni.

Oto, co mówi Pan Zastępów 
Daniel, Józef inni słudzy Boży postępowali w tym 

samym Duchu, w którym przemawiali prorocy, dlatego 
zyskali sobie szacunek w oczach władców.

(…) sprawił to Bóg, że znalazł Daniel życzliwość 
i miłosierdzie w oczach przełożonego służby dworskiej. 

Przez proroka Zachariasza Bóg mówi do wszystkich 
trzymających się drogi Pańskiej: Wydawajcie sprawie-
dliwe wyroki i niech każdy okazuje swemu bratu dobroć 
i miłosierdzie (Zach. 7:9, BWP). 

Prorok Daniel cierpiał z powodu zawiści mędrców 
babilońskich, których ochronił niejednokrotnie od 
śmierci. Jednak Bóg czuwał nad nim. 

Pierwszych sześć rozdziałów Księgi Daniela infor-
muje nas o obfitych darach i zaszczytach, jakie otrzy-
mywał, natomiast następnych sześć pokazuje zmianę 
traktowania Daniela przez królów i ich sługi.

Ale to nie znaczy, że Bóg go opuścił, wprost prze-
ciwnie przez cierpienia, jakie mężnie znosił, królowie 
Babilonu i Persji niejednokrotnie oddawali cześć praw-
dziwemu Bogu niebios. 

Jeśli spotyka nas prześladowanie, czy inne przykre 
doświadczenie, ale dochowujemy bezgranicznej wia-
ry, będziemy tak jak ci mężowie, argumentem w ręku 
Boga, przez których wielu ludzi przybliży się do Niego. 

Przykłady godne naśladowania
Historia biblijna uczy nas, że Bóg nie lubuje się 

w ciemiężeniu swych sług, ale jeśli dopuszcza do nich 
doświadczenia, to tylko po to, aby ich przyciągnąć do 
siebie. 

Trzej współtowarzysze Daniela widzieli, jakimi za-
szczytami król obdarował Daniela, a tym samym i ich, 
ale gdy stanęli w obliczu śmierci powiedzieli: 

Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyra-
tować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z 
twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, 
o królu, że twojego boga nie czcimy i złotemu posągowi, 
który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy (Dan. 3:17,18, BW).

Oni nie wiedzieli tego, co my dzisiaj. Nie było żad-
nego takiego opisu w historii Izraela, aby Bóg kogoś 
zachował w rozpalonym piecu. Jakaż była ich radość, 
z darowanego im przez Boga Niebios życia, oraz tego, 
że mogli przyczynić się do oddania przez króla chwały 
Bogu. Króla, który chciał ich spalić żywcem: 

Wtedy Nabuchodonozor zbliżył się do otworu roz-
palonego pieca ognistego, odezwał się i rzekł: Szadra-
chu, Meszachu i Abed-Nego, słudzy Boga Najwyższego: 
Wyjdźcie i przyjdźcie tutaj! Na to Szadrach, Meszach 
i Abed-Nego wyszli ze środka ognia (Dan. 3:26, BW).
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Przedstawieni Królowi
A owych czterech młodzieńców obdarzał Bóg szcze-

gólną mądrością i postępami w czytaniu i pisaniu. Prócz 
tego Daniel miał dar objaśniania widzeń i snów. Kiedy 
nadszedł czas wyznaczony przez króla na spotkanie u nie-
go, przełożony służby dworskiej przedstawił ich Nabu-
chodonozorowi. Pozostając z nimi jakiś czas król widział, 
że Daniel, Chananiasz, Miszael i Azariasz nie mają sobie 
równych wśród pozostałych młodzieńców. Zaczęli więc 
pełnić służbę u Nabuchodonozora. W sprawach wymaga-
jących mądrości i szczególnego rozeznania przewyższali 
oni według króla po dziesięciokroć wszystkich czarno-
księżników i wróżbitów, jacy istnieli w całym królestwie. 
I pozostawał tam Daniel aż do pierwszego roku panowa-
nia Cyrusa (Dan. 1:17-21 BWP).

Taką to mądrością kierowali się opisani młodzień-
cy, gdy nadszedł czas, by stanęli przed królem, który 
spełniał rolę egzaminatora. Okazało się, że przewyższali 
dziesięciokroć wszystkich czarnoksiężników i wróżbi-
tów, jacy istnieli w całym królestwie.

Ważną rolę w Księdze Daniela pełnią słowa pocho-
dzące od czasowników: rozumieć, rozważać, rozpatry-
wać. 

Izrael - lekcją dla kościoła
Warunkiem zamieszkania Boga w naszej Świątyni 

jest opamiętanie i pokuta, która może odwrócić gniew 
Boży. Bóg jest władcą suwerennym, zatem fakt istnie-
nia Świątyni, bądź jej braku nie wpływa w żaden sposób 
na Jego rządy! 

Kiedy czasami nam się wydaje, że jakaś sytuacja 
jest już przesądzona czy wręcz beznadziejna, wówczas 
wkracza Bóg – ze swoją mądrością i chwałą. 

Prorok Eliasz był przekonany, że tylko on nie po-
kłonił się Baalowi, Bóg jednak wyprowadził go z błędu: 
Jednakże w całym Izraelu pozostawię przy życiu siedem 
tysięcy mężów, to znaczy tych wszystkich, którzy nie zgięli 
nigdy swoich kolan przed Baalem i których usta go nie 
całowały” (1 Król. 19:18BWP). 

Tak było przez całe wieki i będzie aż do czasów 
ostatecznych. Antychrystowi będzie się wydawać, że 
wymordował wszystkich chrześcijan, jednak, kiedy Pan 
Jezus powróci, przemieni On tych, którzy pozostaną 
przy życiu! (1 Tes. 4:15-17). 

Obserwując różne okresy życia Kościoła wydawało 
się, że nie ma szans, by mógł się on podnieść, odrodzić. 
Wbrew pozorom stało się inaczej. Kościół za każdym 
razem się odradzał. Nie zapominajmy, że to nie my, ale 
Pan Jezus, jest Głową swego Kościoła (Efez. 1:22) 
i to On kontroluje sytuację.

Głowa Kościoła,
czuwa nad swym ludem i jak zostało zapowie-

dziane - nikt nigdy go nie pokona: Ty jesteś Piotr i na 
tej skale zbuduje Mój Kościół, a potęga śmierci go nie 
zwycięży (Mat. 16:18PE).

Oczywiście skałą tą i fundamentem nie jest Piotr ani 
żaden człowiek jak nas przekonuje apostoł Paweł: Albo-
wiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz 
tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus 
(1 Kor. 3:11BW).

Prorok Izajasz zachęca: Otwórzcie bramy! Niech wej-
dzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności; jego 
charakter stateczny Ty kształtujesz w pokoju, w pokoju, 
bo Tobie zaufał. Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo 
Pan jest wiekuistą Skałą! (Izaj 26:2-4BW).

Nie chodzi tu też o instytucje, które roszczą sobie 
prawo do zastępców Boga na ziemi. Mowa jest o lu-
dziach wiernych, którzy pozostaną oddani swemu Bogu 
bez względu na konsekwencje. 

Pismo poucza nas, że nie instytucja będzie zba-
wiona, ale poszczególni wierni, którzy często nie mają 
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prawa głosu w swej społeczności. Ale jest nadzieja, że: 
Pan zna tych, którzy są Jego. 

Musimy jednak zachować czujność, prawość, aby-
śmy nie popełnili tego samego błędu co naród wybrany 
czyli przekonania, że Bóg nigdy nie dopuści do zniszcze-
nia Świątyni w Jeruzalem. 

Dziś też niektórzy mówią: Bóg mnie zbawił i nigdy 
mi tego nie odbierze. Bóg jest dla was wspaniałomyślny, 
nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli 
do nawrócenia (2 Piotra 3:9BP). 

Bolesna, ale życiodajna lekcja
Wiele możemy nauczyć się z życia proroka Daniela 

i jego towarzyszy. Pomimo wrogiego otoczenia docho-
wali wierności Bogu. Skoro Daniel potrafił zachować 
wierność – my także możemy. 

Poprzez wspomniane wydarzenie Bóg poucza nas, 
że nie będzie tolerował grzechu i to samo może uczynić 
z  „naszą Świątynią”: Co wreszcie łączy Świątynię Boga 
z bożkami? Bo my jesteśmy Świątynią Boga żywego - we-
dług tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził 
wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem (2 
Kor. 6:16BT). Prawdą jest, że upadamy: Jeżeli mówimy, 
że nie mamy grzechu, to sami siebie zwodzimy i nie ma 
w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, to On jest 
tak wierny i sprawiedliwy, że odpuści nam grzechy i oczy-
ści nas z wszelkiej nieprawości. Jeżeli mówimy, żeśmy nie 
zgrzeszyli, to czynimy Go kłamcą, a wtedy nie ma w nas 
Jego słowa (1 Jan 1:8-10Bp).

Nigdzie nie jest napisane, że po potknięciu się czy 
upadku duchowym musimy trwać w grzechu: Dzieci 
moje, piszę wam to, dlatego, żebyście nie grzeszy-
li. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika 
wobec Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On 
bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy 
i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego 
świata (1 Jan 2:1,2BT). 

Cierpienie z powodu wierności
Ci, którzy prześladują uczniów Chrystusa jednocze-

śnie życzyliby sobie tak oddanych i nieugiętych żołnie-
rzy, o których pisał Paweł: Nikt, zaciągając się do wojska, 

nie zajmuje się swymi zwykłymi sprawami, jeśli chce za-
dowolić tego, kto go do wojska zaciągnął (2 Tym. 2:4, BP).

Ten wzorowy żołnierz - apostoł Paweł - niejedno-
krotnie stawał w obliczu śmierci z powodu obrony drogi 
Pańskiej. Nie ugiął się, bo pamiętał, Kto go do swego 
wojska powołał. Najwięcej wycierpiał od tych, którym 
zaniósł Ewangelię, bowiem niektórzy z nich zamienili 
łaskę Bożą na nieczysty zysk i chwałę ludzką.

Podobnie i my możemy poprzez modlitwę i Słowo, 
tak jak wierni wszechczasów, umacniać swoją wiarę. 
Daniel w swoim sercu postanowił podobać się Bogu i ni-
gdy nie odszedł od tego zamiaru. 

Niejednokrotnie mogliśmy się przekonać, że ży-
cie dla Boga jest możliwe w nieprzyjaznym świecie. 
Spójrzmy na chrześcijan w Chinach lub krajach muzuł-
mańskich, gdzie wiara w Pana Jezusa, to nie przytulny, 
ciepły kościółek, ale wydawanie świadectwa z naraże-
niem życia. 

Prorok zachęca nas: Szukajcie Pana, wszyscy 
pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy; szukajcie 
sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie 
w dzień gniewu Pańskiego (Sof. 2:3, BT). 

Pan Jezus woła: Proście, a będzie wam dane; szukaj-
cie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam (Mat. 7:7, 
BT). 

Daniel nie robił z siebie bohatera ani też nie litował 
się nad sobą, ale starał się służyć Bogu tam, gdzie się 
znalazł. Nie kreował się na jedynego sprawiedliwego, 
ale modlił się słowami: Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, 
popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpili-
śmy od Twoich przykazań. Nie byliśmy posłuszni Twoim 
sługom, prorokom, którzy przemawiali w Twoim imieniu 
do naszych królów, do naszych przywódców, do naszych 
przodków i do całego narodu kraju (Dan 9:5,6, BT). 

Daniel nie obwiniał swych braci w wierze, ale ich 
grzechy wziął na siebie… 

Prawdziwa mądrość
Przyjdą czasy, kiedy antychryst opanuje świat, a Ko-

ściół Chrystusowy zejdzie do podziemia. W tym czasie 
fałszywi bracia i siostry przyłączą się do uczniów Chry-
stusa podstępnie i wielu chrześcijan straci życie. Dlatego 
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tak ważne jest, abyśmy znali Słowo i w nim trwali do 
czego Paweł zachęcał Tymoteusza, a tym samym i nas: 
Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich! To bowiem czy-
niąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają (1 
Tym. 4:16, BT).

Bądźmy ostrożni w przyjmowaniu ludzkich filozofii 
i objawień nie mających nic wspólnego z Bogiem. Dia-
beł ma wypróbowane metody, ale chrześcijanie nie są 
sami, mają skuteczną ochronę. Pan Jezus trzykrotnie 
(w rozdziale mówiącym o Jego paruzji – powtórnym 
przyjściu) ostrzegał swych uczniów przed zwiedze-
niem.

Pomoc Boża w czasie prób
Gdy przychodzą próby, jednocześnie przychodzi po-

moc. Taką pomocą może być również skrócenie cierpień 
przez śmierć. Wiemy, że nie jesteśmy sami w tej walce, 
ale nad ludem Bożym czuwają miliony aniołów: Czyż nie 
są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, po-
słanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie? 
(Hebr. 1:14, BT).

Apostoł Jan, który chciał oddać cześć aniołowi, 
usłyszał od niego: Bacz, byś tego nie czynił, bo jestem 
współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, któ-
rzy strzegą słów tej księgi. Bogu samemu złóż pokłon! 
(Obj. 22:9, BT).

O aniołach, którzy nas strzegą czytamy: Teraz za 
pośrednictwem Kościoła zwierzchności i władze w prze-
stworzach mają poznać wieloraką mądrość Boga (Efez. 
3:10, Bp). 

Apostoł Piotr rozwinął ten temat: Prorocy także 
dowiedzieli się, że to nie im, ale wam raczej miało służyć 
sprawowane przez nich poselstwo zbawienia. Tę samą 
posługę sprawują teraz słudzy Ewangelii, głosząc wam, 
za sprawą Ducha Świętego zesłanego z nieba, radosną 
nowinę [zbawienia]. A są to sprawy, w które pragnęliby 
wniknąć sami aniołowie (1 Piotra 1:12, BT).

Księga Daniela zachęca nas do poznania naszego 
Zbawcy, a apostoł Paweł napisał: Trzymajcie się mocno 
Słowa Życia, abym mógł być dumny w dniu Chrystusa, że 
nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem (Filip. 
2:17, BT). 

Często w Biblii czytamy, że Boży człowiek, to czło-
wiek mądry, którego cechuje pokój i opanowanie, 
a przede wszystkim bezgranicznie wierny i bez reszty 
oddany swojemu Bogu. 

Wspaniałe świadectwo złożyli trzej młodzieńcy 
królowi Nabuchodonozorowi, choć byli mu poddani, 
to kiedy od nich zażądał tego co należy się Bogu 
- odmówili. 

Kiedy Piotrowi i Janowi zakazano mówić o zmar-
twychwstałym Panu Jezusie, zapytali swych sędziów: 
Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słu-
chać was niż Boga? (Dzieje 4:19, BT).

Wrogowie nie mogą nic uczynić tym, którzy znają 
swego Boga, z wyjątkiem wrzucenia ich do więzienia, 
torturowania lub po prostu zabicia. A jak postanowione 
jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd (Hebr. 9:27, BW). 

Najważniejsze jest to, abyśmy na tym sądzie stanęli 
jako wypróbowani żołnierze Jezusa Chrystusa. Jest to 
możliwe dzięki łasce Bożej i chociaż niejednokrotnie bę-
dziemy się potykać, a nawet upadać, to z pomocą Bożą 
znowu się podniesiemy, by biec aż do zwycięstwa, tak 
jak ap. Paweł: 

Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję 
do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego 
i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać 
świadectwo o Ewangelii łaski Bożej (Dzieje 20:24, BWP). 

Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok 
świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, któ-
ry nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest 
przed nami (Hebr. 12:1, BW).
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Daniel służył królom babilońskim, od 606 do 539 
roku p.n.e., a następnie przebywał na dworze królew-
skim Cyrusa, władcy Medo-Persji. Z pewnością popeł-
niał błędy jak każdy człowiek, jednak codziennie Bóg 
wzmacniał go swoją łaską i miłością. 

Co niegdyś napisano, dla naszego 
pouczenia napisano

Księga Daniela koncentruje się wokół Boga, który 
jest Panem sprawującym władzę zarówno nad dziejami 
świata (wielkimi imperiami i Izraelem), jak i nad życiem 
poszczególnych ludzi. 

Nic nie dzieje się bez przyczyny, ponieważ Bóg 
kieruje każdym zdarzeniem, nawet w tak tragicznym 
czasie, jak wygnanie czy niewola. To właśnie wierność 
Boga staje się podstawą nadziei, którą pokładają w Nim 
ci, którzy Mu ufają. Tych, którzy w Nim pokładają na-
dzieję i są Mu posłuszni, jest mocen wywyższyć i obda-
rzyć godnościami, nawet w takim miejscu jak Babilon, 
który był zawsze dla Hebrajczyka symbolem zła.

To właśnie Bóg obdarzył Daniela szczególną zdol-
nością zrozumienia każdej wizji i snu, aby przewyższał 
wszystkich mędrców babilońskich. W służbie u naszego 
Zbawcy mamy zachować prawość, a On nas wywyższy. 
Kto natomiast sam próbuje się wynosić ponad innych, 
ten będzie poniżony.

Daniel i jego współtowarzysze nie czynili z siebie 
męczenników, ani nie stwarzali sztucznych prześla-
dowań. Nie sprzeciwiali się podjęciu nauki w zakresie 
pisma i języka chaldejskiego, ani też nie widzieli nic 

niewłaściwego w przyjęciu pogańskich imion. Pewnie 
i tak by im je nadano. Przyjmując pogańskie imiona 
wiedzieli, że tak naprawdę mają własne imiona, które 
podkreślały ich łączność z Bogiem. Choć król Nabu-
chodonozor zatroszczył się o ich edukację i byt, to jed-
nak nie mógł zaspokoić ich wszystkich potrzeb. 

Tylko Bóg Niebios był w stanie zapewnić pomyśl-
ność mieszkańcom w diasporze Żydów, która znajdo-
wała się w centrum Babilonu, pod władzą absolutną 
pogańskiego władcy.

Żyjąc w obcym otoczeniu, uzależnieni od woli po-
gańskiego władcy, mogli dostosować się do zwyczajów 
panujących w danym środowisku, ale nie mogli przypi-
sać królowi niczym nieograniczonej władzy, gdyż ta na-
leży wyłącznie do Boga. Często i my mieszkamy pośród 
nieprzychylnych nam ludzi, ale Pan Jezus prosił Ojca, 
aby zachował tych, którzy uwierzą. 

Modlitwa Pana Jezusa
Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na 

świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja 
im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za 
to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie 
proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od 
złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. 
Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty 
Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem 
(Jana 17:13-18, BT). 

Pan Jezus nie prosił Ojca, aby zabrał uczniów z tego 
świata, ale aby ich zachował od złego, mało tego, tak 
jak ich, podobnie i nas wysłał na świat, który jest chory 
i potrzebuje uzdrowienia: 

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle 
mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę ra-
czej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać 
sprawiedliwych, ale grzeszników (Mar. 9:12Bp). 

Z takim nastawieniem, z taką wiarą głosząc na 
niwie Pańskiej, oczekujemy na najpiękniejszy dzień 
w dziejach świata – paruzję – powtórne przyjście na-
szego Pana Jezusa Chrystusa. Podobnie i Daniel pragnął 
tego, aby wszyscy wygnańcy Izraela powrócili do Jeru-
zalem, aby tam znowu czcić Boga. 
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Żydzi w niewoli babilońskiej przysięgali, że nigdy 
nie zapomną o tym świętym mieście i Świątyni: Jeśli za-
pomnę o tobie, Jeruzalem, to niech mi uschnie moja pra-
wica. Niech przywrze mi do podniebienia język, jeślibym 
miał przestać myśleć o tobie, jeśliby Jeruzalem przestało 
być moją największą radością (Psalm 137:5-6, BWP).

A zatem budujmy swoją wiarę przez modlitwę, 
słuchanie i czytanie Pism, jak radzi nam apostoł Paweł: 
Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo 
Chrystusowe (Rzym. 10: 17, BP).

W waszych zmaganiach się z grzechem nie musie-
liście bowiem cierpieć aż do przelewu krwi, a już chyba 
zapomnieliście o słowach, z którymi zwrócił się do was 
jak do swoich dzieci Pan mówiąc: Synu mój, staraj się 
nie lekceważyć karania Pańskiego i nie upadaj na duchu, 
gdy Pan pocznie cię doświadczać. Miłuje bowiem Pan 
tego, kogo karze, zsyła chłostę na wszystkich, których 
przyjmuje za swe dzieci. Zechciejcie tedy znosić kary, jakie 
Bóg na was zsyła. Traktuje was bowiem jak dzieci. A czy 
można sobie wyobrazić dziecko, którego nie karciłby ro-
dzony ojciec? Jeżeli więc jesteście pozbawieni karania, to 
właściwie nie możecie uchodzić za synów, lecz raczej za 
dzieci nieprawego łoża (Hebr. 12:4-8, BWP).

Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale 
smutne, potem jednak przynosi tym, którzy go doświad-
czyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie 
opadłe ręce i osłabłe kolana. Proste czyńcie ślady nogami, 
aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony. 
Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez któ-
rego nikt nie zobaczy Pana (Hebr. 12:11-14, BT).

Bardzo to dziś niepopularne słowa o karze w celu 
przywrócenia człowieka do właściwiej postawy… 

2. Trzej młodzieńcy 
wrzuceni do pieca

Król Nabuchodonozor kazał zbudować posąg ze złota, 
który miał symbolizować trwałość imperium babilońskie-
go. Oddającym mu pokłon obywatelom Babilonu miał on 
przypominać o bezwzględnym poddaństwie królowi. 

Pokłon złożony posągowi był jednocześnie po-
kłonem złożonym Nabuchodonozorowi. Choć ci trzej 
młodzieńcy służyli królowi nienagannie, to jednak De-
kalog dany od Boga Niebios był dla nich ważniejszy niż 
ich życie.

Unikaj bałwochwalstwa
„Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi 

egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych 
bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby 
ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani 
tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach 
pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie 
będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bo-
giem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach 
do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy 
Mnie nienawidzą” (2 Mojż. 20:2-5BT).

Kościół Katolicki do szóstego wieku zakazywał 
oddawania czci wszystkiemu, o czym mówi Dekalog. 
Jednak, aby pozyskać pogan najczęściej nawracanych 
ogniem i mieczem, zmienił Przykazanie Boże. Na przy-
kład w Polsce 1000 lat temu, poganie czcili Światowi-
da, i obchodzili różne święta pogańskie. Kiedy Mieszko 
I przeszedł ze względów politycznych i militarnych na 
katolicyzm i ochrzcił się, a wraz z nim cały kraj stał się 
chrześcijański (a właściwie katolicki), choć ludność na-
dal czciła swoich bogów. Do dziś wielu zachowuje różne 
tradycje, które mają korzenie pogańskie.

Warto pamiętać o tym, że naród izraelski najdotkli-
wiej był karany przez Boga, za czczenie różnych bóstw. 
Zasada Boża w tej kwestii jest niezmienna. Apostoł 
Paweł nawiązał do bożków pogańskich, ale tylko po to, 
aby głosić poganom Ewangelię Chrystusową: 

„Musicie wiedzieć, że Bóg, Stwórca świata i wszech-
rzeczy, Ten, który jest Panem nieba i ziemi; nie przebywa 
w Świątyniach budowanych przez ludzi i nie jest uza-
leżniony od posługi rąk ludzkich, jakby czegokolwiek po-
trzebował; On sam bowiem obdarza wszystkich życiem; 
On daje oddech i wszystko [co się na życie składa]. On to 
również z jednego człowieka powołał do istnienia cały ro-
dzaj ludzki, dając mu do zamieszkania całą powierzchnię 
ziemi z wyznaczeniem czasu i granic owego przebywania 
na ziemi, a wszystko po to, aby Go ciągle szukali i usiło-
wali wejść z Nim w bezpośredni kontakt. W rzeczy samej 
zaś jest On niedaleko od każdego z nas” (Dzieje Ap. 17:24-
27BWP).

Podczas rożnych procesji kościelnych możemy prze-
konać się, że mimo uciekającego czasu, bałwochwal-
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stwo nadal ma się całkiem dobrze w naszym kraju. Bóg 
ostrzega nas w swoim Słowie przed takimi praktykami. 

W apokryficznej Księdze Barucha, uznawanej przez 
Kościół Katolicki, czytamy na temat bożków: „Rzemieśl-
nik wygładził język tych bogów, sami zaś, pozłoceni i po-
srebrzeni, są oszustwem i nie mogą mówić. Jak pannie, 

która kocha się w strojach, oni robią wieńce na głowy 
swoich bogów. Zdarza się, że kapłani kradną złoto i sre-
bro swoim bogom i obracają na własne potrzeby, dają je 
też nierządnicom spod dachu. Ubierają w szaty, jak ludzi, 
bogów srebrnych, złotych i drewnianych, którzy nie mogą 
obronić się przed rdzą i robakami.
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Gdy przywdziewają ich w szkarłatne szaty, ścierają 
z ich twarzy kurz Świątyni, który w wielkiej obfitości na 
nich osiada. (…) . Stąd jasną jest rzeczą, że nie są boga-
mi; więc się ich nie bójcie! Jak naczynie stłuczone staje się 
dla człowieka niepożyteczne, tak się rzecz ma z ich boga-
mi, umieszczonymi w Świątyniach. Oczy mają pełne ku-
rzu, unoszącego się spod nóg chodzących. Światła zapa-
lają i to w większej liczbie niż dla siebie, a żadnego z nich 
ci bogowie ujrzeć nie mogą” (Barucha 6:7-11,14-18 BT).

Tak jak trzej młodzieńcy opisani w Daniela 3 rozdziale 
nie chcemy czcić czegoś, co Bóg zabrania. Wierzący wszech-
czasów woleli oddać swe życie niż oddać cześć bożkom: 

„Król Nabuchodonozor kazał zrobić posąg ze zło-
ta, sześćdziesiąt łokci wysokości, sześć łokci szerokości, 
i postawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej. 
Potem król Nebukadnesar wysłał posłów, aby zebrano 
satrapów, namiestników, zwierzchników, skarbników, 
sędziów, doradców, urzędników i wszystkich zarządców 
prowincji, aby przybyli na poświęcenie posągu, który 
wzniósł król Nebukadnesar. Zgromadzili się więc satra-
powie, namiestnicy, zwierzchnicy, doradcy, skarbnicy, 
sędziowie, urzędnicy i wszyscy zarządcy prowincji na 
poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnesar, 
i stanęli przed posągiem, który wzniósł król Nebukadne-
sar. A herold zawołał potężnym głosem: Rozkazuję wam 
narody, plemiona i języki: W chwili, gdy usłyszycie głos 
rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i wszelkiego rodzaju 
instrumentów muzycznych, padnijcie i oddajcie pokłon 
złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnesar. Kto 
zaś nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie natych-
miast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. 
Gdy tylko cały lud usłyszał głos rogu, fletu, cytry, harfy 
i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, 
narody, plemiona i języki upadły i oddały pokłon złotemu 
posągowi, który wzniósł król Nebukadnesar”(Dan 3:1-7).

Wielki posąg
Biblia nie podaje kształtu tego posągu, ale infor-

muje nas o jego wymiarach. Miał sześćdziesiąt łokci wy-
sokości – sześć łokci szerokości był ogromny, ale realny. 
Dokładna wartość łokcia jest trudna do ustalenia i była 
nieco inna w różnych krajach, ale generalnie wynosiła 

około 50 cm. (60x 0,50 cm= posąg miał około 30 m wy-
sokości i 6x0.50= 3 metry szerokości). 

Czy cały pomnik był ze złota? – pytają niektórzy. Mógł 
być, ale nie musiał. Prorocy Izajasz i Jeremiasz wspomina-
ją o bóstwach z drzewa pokrywanych złotem i srebrem. 

W każdym razie nie chodzi tu o wartość finansową, 
ale o duchową. Albowiem to, co wzbudza lęk u narodów, 
jest niczym, jako że jest drewnem wyrąbanym w lesie, ob-
robionym dłutem, rękami rzeźbiarza. Zdobi się je srebrem 
i złotem, umocowuje się za pomocą gwoździ i młotka, by 
się nie chwiało” (Jer. 10:3,4 BT). 

„Ludwisarz odlewa posąg, a złotnik powleka go zło-
tem i srebrne łańcuszki wykuwa” (Izaj. 40:19 BT).

Król Nabuchodonozor (jak to w naturze ludzkiej 
bywa) szybko zapomniał o tym, co Bóg uczynił dla nie-
go wcześniej. Miał skłonność do oddawania czci bożkom, 
dlatego postanowił zbudować posąg. Posąg ten miał 
symbolizować wielką potęgę babilońskiego królestwa 
i niezniszczalność imperium, które miało trwać wiecznie. 

Wydarzenia, o  których jest mowa w  trzecim roz-
dziale, nie są datowane, ale mogły mieć miejsce kilka 
lat po  widzeniu opisanym w   rozdziale drugim (603 r. 
p.n.e.). Możliwe, że działo się to w roku 594 p.n.e., gdy 
Sedekiasz, król judzki, został wezwany do  Babilonu 
(zob. Jer. 51, 59).

Wszyscy dostojnicy zostali zwołani przez króla 
z okazji poświęcenia posągu. W zwyczaju babilońskim 
było, że król z okazji zakończenia jakiejś budowy, na 
przykład swojej rezydencji, zwoływał „książąt” wszyst-
kich krain, regentów swego kraju, przełożonych, na-
czelników, urzędników, dostojników, aby świętować 
to wydarzenie.

Niezależnie od tego, czy posąg wyobrażał bóstwo 
czy też samego króla, złożenie mu publicznego hołdu 
było ze strony poddanych wyrazem lojalności wobec 
władcy, a jednocześnie świadectwem posłuszeństwa 
wobec rozkazu swego króla. 

Herold ogłaszał rozkaz królewski: w chwili, gdy usły-
szycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i wszelkiego 
rodzaju instrumentów muzycznych, padnijcie i oddajcie 
pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nabucho-
donozor.
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Wyrok śmierci dla niewinnych
Dla trzech młodzieńców rozkaz królewski był rów-

noznaczny z wyrokiem śmierci. Kara śmierci wynikająca 
z nieposłuszeństwa królowi była określona jako wrzu-
cenie do pieca ogniem płonącego. Chociaż kara spalenia 
żywcem nie była powszechną praktyką wykonywania 
egzekucji na starożytnym wschodzie, to jednak w nie-
których przypadkach była stosowana. 

W Zakonie Mojżesza taka kara była przeznaczona 
dla mężczyzny, który jednocześnie poślubił córkę i te-
ściową, oraz w przypadku uprawiania nierządu przez 
córkę kapłana: „Jeżeli mężczyzna bierze sobie za żonę 
jakąś dziewczynę i zarazem jej matkę, dopuszcza się 
zbrodni. Powinno się wszystkich skazać na spalenie: jego 
i obydwie kobiety, żeby nie powtarzały się więcej takie 
występki wśród was” (3 Mojż. 20:14 BWP). 

„Jeżeli córka jakiegoś kapłana hańbi się uprawiając 
nierząd, to hańbi ona tym samym swego ojca. Powinna 
być spalona w ogniu” (3 Mojż. 21:9 BWP).

Warto zauważyć, że ogień staje się karą przewidzia-
ną na czasy ostateczne, zwłaszcza u proroków okresu 
powygnaniowego: „Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą 
tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzy-
mane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. A dzień 
Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem 
przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła 
ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagła-
dzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowa-
niu i w pobożności” (2 Piotra 3:7,10,11BW).

W sensie metaforycznym piec ognisty w Biblii 
często ukazywany jest jako narzędzie oczyszczenia lub 
uszlachetnienia: „I wrzuciłem cię do ognia jak srebro 
i wypróbowałem w piecu różnych utrapień” (Izaj. 48:10).

Oskarżenie młodzieńców 
„Dlatego wtedy pewni mężowie chaldejscy wystąpi-

li i złośliwie oskarżyli Żydów. Odezwali się i tak rzekli do 
króla Nabuchodonozora: Królu, żyj na wieki! Ty, królu, wy-
dałeś rozkaz, by każdy, kto usłyszy głos rogu, fletu, cytry, 
harfy, lutni i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów 
muzycznych, padł i oddał pokłon złotemu posągowi; kto 
by zaś nie upadł i nie oddał pokłonu, ten będzie wrzuco-

ny do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Są mężowie 
judzcy, którym powierzyłeś zarząd prowincji babilońskiej: 
Szadrach, Meszach i Abed-Nego; ci mężowie nie zważają 
na twój rozkaz, o królu, nie czczą twojego boga i nie odda-
ją pokłonu złotemu posągowi, który ty wzniosłeś”. 

W Talmudzie babilońskim znajduje się informacja, 
że Chaldejczycy oskarżyli młodzieńców żydowskich 
z zazdrości, ponieważ ich żony spoglądały na nich 
z pożądaniem. Nie zapominajmy o tym, że Daniel został 
przez Nabuchodonozora wyniesiony ponad mędrców 
chaldejskich: „I powierzył król Danielowi zaszczytny 
urząd, i obsypał go mnóstwem wspaniałych darów. Od-
dał pod jego zarząd całą prowincję babilońską i uczynił 
go przełożonym wszystkich mędrców babilońskich” (Dan 
2:48 BWP). Zazdrość bardzo często bywa główną przy-
czyną fałszywych oskarżeń… 

Oskarżyciele w Biblii
W Biblii rzucanie oszczerstw jest jednoznacznie 

potępione: „Nie będziesz rzucał oszczerstw na twoich 
bliźnich. Nie będziesz także występował jako świa-
dek przeciwko krwi twego bliźniego. Ja jestem Jahwe”  
(2 Mojż. 19:16 BWP).

„Nie oczerniaj sługi przed panem jego, bo cię prze-
klnie i będziesz pokutował” (Przyp. 30:10 BWP). 

„Kto skrycie oczernia bliźniego swego, tego znisz-
czę; Nie ścierpię oczu wyniosłych i serca nadętego”  
(Ps. 101:5BW).

Pochlebcy zwracali się do króla słowami: o królu, żyj 
na wieki! Pochlebstwo na dworze królewskim, miało na 
celu pozbycie się konkurentów i wywyższenie własnej 
osoby. Posłuszeństwo jest przeciwstawne obłudnemu 
pochlebstwu. Posłusznymi poddanymi byli Szadrach, 
Meszach i Abed-Nego. Ci trzej młodzieńcy byli nie tylko 
posłusznymi poddanymi króla Nabuchodonozora, ale 
przede wszystkim byli wiernymi sługami Króla Królów. 

W każdej sprawie świeckiej królestwa Babilonu byli 
oni bez zarzutu, ale kiedy prawo babilońskie wystąpiło 
przeciwko przykazaniom Bożym, oni wybrali posłu-
szeństwo Bogu. I to właśnie wykorzystali przeciwko 
nim ich wrogowie, oskarżając przed Nabuchodonozo-
rem. Historia tych oskarżycieli przypomina przypadek 
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Hamana, któremu wszyscy oddawali pokłon, jednak nie 
mógł on wytrzymać tego, że Mordochaj nie chciał przed 
nim uklęknąć. (Estery 3:2). 

„Potem rzekł Haman do króla Aswerusa: Jest pewien 
naród, który przeniknął do wszystkich prowincji twojego 
królestwa, ale żyje w sposób inny niż wszystkie pozostałe 
ludy. Jego prawa są odmienne od praw wszystkich innych 
narodów, a prawom królewskim się nie podporządkowu-
je. Nie jest dobrze, że król zezwala im na to wszystko. Jeśli 
król uzna za słuszne, niech raczy wydać dekret na piśmie, 
aby ich wszystkich zgładzono. Wówczas ja sam przekażę 
skarbnikom dziesięć talentów srebra, przeznaczonych do 
skarbców królewskich” (Estery 3:8,9 BWP).

Rozmowa króla z młodzieńcami
Król Nabuchodonozor nie mógł tolerować sytuacji, 

gdy ktoś z jego poddanych nie oddawał mu hołdu. „Wte-
dy w gniewie i złości kazał przyprowadzić Szadracha, Me-
szacha i Abed-Nego. Przyprowadzono więc tych mężów 
przed króla. Nebukadnesar odezwał się i rzekł do nich: 
Czy to prawda, Szadrachu, Meszachu i Abed-Nego, że 
nie czcicie mojego boga i nie oddajecie pokłonu złotemu 
posągowi, który wzniosłem? Gdy więc teraz usłyszycie 
głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud oraz wszelkiego 
rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść 
i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem; bo jeżeli 
nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do 
wnętrza rozpalonego pieca ognistego, a który bóg wy-
rwie was z mojej ręki?

Wtedy Szadrach, Meszach i Abed-Nego odpowiedzie-
li królowi: My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. 
Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, 
wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej 
ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o kró-
lu, że twojego boga nie czcimy i złotemu posągowi, który 
wzniosłeś, pokłonu nie oddamy” (Dan 3:13-18). 

Nabuchodonozor okazał wielki gniew i złość. Pierw-
sze pytanie rozpoczął od zwrotu: czy to prawda? Tym 
pytaniem żądał wyjaśnienia, z drugiej strony postawił 
ultimatum, albo oddadzą hołd, albo czeka ich śmierć. 

Pycha króla sięgnęła zenitu, kiedy zapytał: który 
bóg może wybawić was z moich rąk? 

Bóg jest niezmienny
Trzej młodzieńcy mogli słyszeć o wydarzeniach 

sprzed około 140 lat kiedy Sennacheryb najechał na 
Judę, otoczył Jeruzalem i posłał Rabszake do króla Judy 
aby postarał się złamać ducha walki pośród żołnierzy: 

„Nie słuchajcie Ezechiasza, bo tak mówi król asyryj-
ski: Zawrzyjcie ze mną pokój i poddajcie się mi, a będzie-
cie jedli owoce, każdy ze swej winnicy i ze swego drzewa 
figowego, i będziecie pili wodę, każdy ze swej cysterny, aż 
przyjdę zabrać was do kraju podobnego do waszego, kra-
ju zboża i młodego wina, kraju chleba i winnic. Tylko Eze-
chiasz niech was nie oszukuje, mówiąc: Wybawi nas Pan. 
Czyż bogowie narodów uratowali każdy swój kraj z ręki 
króla asyryjskiego? Gdzie są bogowie Chamatu i Arpadu? 
Gdzie bogowie Sefarwaim? A czy wybawili Samarię z mo-
jej ręki? Którzy spośród wszystkich bogów tych krajów 
uratowali swój kraj z mojej ręki, żeby Pan miał wybawić 
z mojej mocy Jeruzalem? (Iz. 36:16-20 BWP). 

Różnica między bożkami, a Bogiem Niebios Jah-
we jest nie do wyrażenia. Wszelkiej maści bogowie 
pogańscy, święci, figurki i obrazy ich przedstawiające są 
jedynie wytworem ludzkiej fantazji, wyobraźni i zdol-
ności plastycznych. 

Natomiast Bóg Jahwe, który mieszka w światłości 
niedostępnej (1 Tym 6:16) jest Stwórcą wszystkiego. 
Psalmista prosił Boga, aby pokazał poganom, że Jahwe 
jest Bogiem Niebios, Bogiem żywym: 

„Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj 
chwałę, Dla łaski swojej, dla wierności swojej! Dlaczego 
mają mówić narody: Gdzież jest ich Bóg? Bóg nasz jest 
w niebie, Czyni wszystko, co zechce. Bożyszcza ich są ze 
srebra i złota, Są dziełem rąk ludzkich. Mają usta, a nie 
mówią, Mają oczy, a nie widzą. Mają uszy, a nie słyszą, 
Mają nozdrza, a nie wąchają. Mają ręce, a nie dotykają, 
Mają nogi, a nie chodzą, Ani nie wydają głosu krtanią 
swoją. Niech będą im podobni twórcy ich, Wszyscy, którzy 
im ufają! Izraelu! Ufaj Panu! On jest pomocą i tarczą ich” 
(Psalm 115:1-8 BW).

Prorok Izajasz opisuje bogów uczynionych przez 
ludzi: 

„Rzeźbiarz zaś bierze kawałek drzewa, mierzy je, na-
kreśla, obrabia dłutem i oznacza cyrklem; kształtuje, by 
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stało się podobne do ludzkiego ciała, nadaje mu ludzki 
wygląd, aby następnie umieścić posąg w Świątyni. Użył 
do tego drzewa cedrowego albo cyprysowego lub dębu, 
który sobie upatrzył pośród innych drzew w lesie. Czasem 
specjalnie w tym celu hoduje cedr, który wielki wyrasta 
dzięki opadom deszczu. Zwykli ludzie używają wszyst-
kich tych drzew na opał: by się ogrzać przy ogniu, by na 
nim upiec chleb. Ale on, rzeźbiarz, on robi z tego drzewa 
bóstwo, przed którym pada na twarz, oraz idole, którym 
kłania się nisko. Połowę z tego drzewa zużywa na opał. 
Na rozżarzonych węglach piecze mięso, którym pożywia 
się do syta. Równocześnie grzeje się i mówi: Ach, jak miło 
grzać się patrząc na płomienie!) Z reszty drzewa zrobi 
sobie bożków, idole, którym cześć oddaje, kłaniając się 
nisko. Modli się także do nich mówiąc: Wybaw mnie, boś 
przecież moim bogiem! Tymczasem oni nic nie wiedzą 
i nie rozumieją niczego. Zamknięte są ich oczy na wszyst-
ko, co można widzieć, a ich serce nie przyjmuje żadnych 
racji” (Izaj. 44:13-17BWP).

Skazanie na śmierć młodzieńców
Powróćmy do trzech młodzieńców na których już 

zapadł wyrok królewski: 
„Wtedy Nebukadnesar bardzo się rozgniewał na 

Szadracha, Meszacha i Abed-Nega i wyraz jego twarzy 
zmienił się. Odezwał się więc i kazał rozpalić piec siedem 
razy bardziej niż go zwykle rozpalano. I najmocniejszym 
mężom w swoim wojsku rozkazał związać Szadracha, 
Meszacha i Abed-Nega i wrzucić ich do rozpalonego pieca 
ognistego. 

Wtedy związano tych mężów w ich płaszczach, tuni-
kach, czapkach i w pozostałych ubraniach i wrzucono do 
wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Ponieważ jednak 
rozkaz królewski był tak surowy, a piec był tak bardzo 
rozpalony, płomień ognia strawił tych mężów, którzy 
wnosili Szadracha, Meszacha i Abed-Nega. A ci trzej mę-
żowie: Szadrach, Meszach i Abed-Nego wpadli związani 
do wnętrza rozpalonego pieca. Wtedy król Nebukadnesar 
przeląkł się, szybko powstał, odezwał się i zapytał swych 
doradców: 

Czy nie trzech związanych mężów wrzuciliśmy do 
ognia? Ci odpowiadając rzekli do króla: Prawda, królu. 

A on odpowiadając rzekł: Oto ja widzę czterech mężów 
chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żad-
nego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest 
do anioła” (Dan 3:19-25). 

Szadrach, Meszach i Abed-Nego uważali, że w tej 
sprawie nie muszą się tłumaczyć przed królem, ani bro-
nić przed oskarżeniami. Byli przekonani, że nawet, jeśli 
ich Bóg pozwoli, aby ich zgładzono to i tak nie dopusz-
czą się bałwochwalstwa. 

Takie stanowisko spowodowało, że królowi zmienił 
się wyraz twarzy. Z jego rozkazu rozpalono piec siedem 
razy bardziej niż to było w zwyczaju. Do wykonania tego 
wyroku wybrano najsilniejszych mężczyzn. Skoro pło-
mień ognia zabił nawet tych, którzy byli na zewnątrz, 
to tym bardziej nie było żadnej szansy na ocalenie tych, 
którzy znaleźli się w piecu. Jednak ogień w ogóle ich nie 
tknął. Jakże wielkie było zdziwienie króla, gdy zajrzał 
do pieca i zapytał doradców: Czy nie trzech związanych 
mężów wrzuciliśmy do ognia? 

Odpowiedzieli zgodnie z prawdą, że trzech. Ale król 
widział tam cztery osoby, jedna podobna była do anioła, 
(istoty boskiej) niektórzy komentatorzy w tej czwartej 
osobie dopatrują się Chrystusa, natomiast inni są temu 
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przeciwni i wątpią w to, aby bezbożny król zasłużył na 
to, żeby otrzymać widzenie Syna Bożego. Najważniej-
sze, że Bóg pokazał całemu zgromadzeniu, że ich bogo-
wie nic nie mogli tam uczynić. 

Cudowne ocalenie młodzieńców
„Wtedy Nabuchodonozor zbliżył się do otworu roz-

palonego pieca ognistego, odezwał się i rzekł: Szadra-
chu, Meszachu i Abed-Nego, słudzy Boga Najwyższego: 
Wyjdźcie i przyjdźcie tutaj! Na to Szadrach, Meszach 
i Abed-Nego wyszli ze środka ognia. I zgromadzili się 
satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy i doradcy króla, 
i widzieli, że ogień nie ogarnął ciał tych mężów i włos ich 
głowy nie był spalony, a ich odzienia nie były zniszczone 
ani też swąd ognia ich nie przeniknął. Nebukadnesar ode-
zwał się i rzekł: 

Błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, Mesza-
cha i Abed-Nega, który posłał swojego anioła i wyratował 
swoje sługi, którzy na nim polegali, którzy zmienili rozkaz 
królewski, a swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie służyć 
i nie oddać pokłonu żadnemu innemu bogu jak tylko swo-
jemu. 

Dlatego wydaję rozkaz: Ktokolwiek, należący do ja-
kiegoś ludu, plemienia i języka, wypowie bluźnierstwo 
przeciwko Bogu Szadracha, Meszacha i Abed-Nega, 
będzie rozsiekany na kawałki, a jego dom zamieniony 
w kupę gruzu, gdyż nie ma innego Boga, który by mógł 
wybawić, jak tylko ten. Potem król przywrócił Szadra-
chowi, Meszachowi i Abed-Negowi dawne powodzenie 
w prowincji babilońskiej. Nebukadnesar, król, do wszyst-
kich ludów, plemion i języków, które mieszkają na całej 
ziemi: 

Pokój wam! Postanowiłem oznajmić o znakach 
i cudach, których na mnie dokonał Bóg Najwyższy: Jakże 
wielkie są jego znaki, jakże potężne jego cuda! Jego króle-
stwo jest królestwem wiecznym, a jego władza z pokole-
nia w pokolenie” (Dan 3:26-33BW).

Nabuchodonozor musiał przyznać: Szadrachu, 
Meszachu i Abed-Nego, słudzy Boga Najwyższego. 
To wyznanie u króla Nabuchodonozora z jednej strony 
podkreślało wierność młodzieńców swemu Bogu, ale 
przede wszystkim uwypuklało działanie żywego Boga, 

który ocalił swoje sługi. Tym słowom przysłuchiwało się 
wielu ludzi, kiedy ich król nazwał Boga Izraela Bogiem 
Najwyższym, i tak Go opisuje Biblia.

Jest stwórcą niebios: 
„Wtedy Abram oświadczył królowi Sodomy: [Przy-

sięgam] wznosząc ręce do Jahwe, Boga Najwyższego” 
(Rodzaju 14:22 BWP).

Panuje nad całą ziemią: 
„Niechaj poznają Ciebie i wiedzą, że tylko Ty, który 

sam jeden masz Jahwe na imię, jesteś Najwyższy nad całą 
ziemią” (Psalm 83:19 BT). „Ty bowiem, Panie, jesteś Naj-
wyższy na całej ziemi, Bardzoś wywyższony nad wszyst-
kich bogów (Psalm 97:9BT). 

„Ty, gdy składasz ofiarę, oddaj Bogu chwałę i spełnij 
w ten sposób to, coś przyobiecał Najwyższemu” (Psalm 
50:14 BWP). „O, jak dobrze jest dziękować Panu i wysła-
wiać Twoje imię, o Najwyższy” (Psalm 92:2BWP. 

W proroctwie Daniela wielokrotnie czytamy, że Bóg 
jest Najwyższy, który czyni znaki i cuda (Dan. 3:32) jest 
władcą nad królestwem ludzkim (Dan. 4:14,29; 5:21). 
Jego wola i postanowienia są niedowołane (Dan. 4:21, 
32). On jest suwerennym Władcą, a więc jedynym Bo-
giem (Dan. 4:31). On ratuje i ocala tych, którzy Mu ufają 
(Dan. 3:28,29), co musiał przyznać nawet Nabuchodo-
nozor.

To mógł sprawić tylko żywy Bóg, że na ciele mło-
dzieńców nie było żadnych śladów przebywania w piecu 
ognistym. Nabuchodonozor zaczął wielbić Boga: Błogo-
sławiony, który posłał swojego anioła i wyratował swoje 
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sługi, którzy na nim polegali, którzy zmienili rozkaz kró-
lewski, a swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie służyć i nie 
oddać pokłonu żadnemu innemu bogu jak tylko swojemu.

Dlatego chrześcijanie: „Wszystkich szanujcie, braci 
miłujcie, Boga się bójcie, czcijcie króla!” (1Piotra 2:17 
BT). Ale kiedy cezar, łamie prawo Boże i każe czynić coś 
wbrew niemu mówmy: „Trzeba przecież bardziej słuchać 
Boga niż ludzi” (Dzieje Ap. 5:29BWP).

Nawet gdyby w grę wchodziła utrata życia, to wie-
my, że: „świat przemija wraz ze swą pożądliwością; kto 
zaś spełnia wolę Boga, ten trwa na wieki” (1 Jan 2:16,17).

Cokolwiek bowiem napisano:
dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez 

cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli. 
A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, 
niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą 
na wzór Jezusa Chrystusa” (Rzym 15:4,5 BWP). 

Bóg zawsze dochowuje wierności i ochrania swój 
lud, nawet wtedy, kiedy ich karze. „Anioł Boży, który 
szedł na czele całego pochodu Izraelitów, przeniósł się na 
jego koniec. Podobnie przeszedł z przodu całego pochodu 
na jego koniec słup z obłoków. W ten sposób znalazł się on 
między obozem Egipcjan a obozem Izraelitów. Tam obłok 
był ciemnością, tu zaś rozświetlał mroki nocy. I tak przez 
całą noc nie mogli się zbliżyć jedni do drugich” (2 Mojż. 
14:19,20 BWP).

„Zaczęliśmy więc wołać o pomoc do Jahwe i On nas 
wysłuchał: posłał swojego anioła i wyprowadził nas 
z Egiptu. I tak oto znaleźliśmy się w Kadesz, miejscowości 
położonej na granicy twego kraju” (4 Mojz. 20:16BWP.

Anioł szedł przed Izraelem: „Oto posyłam przed tobą 
anioła, aby cię strzegł podczas twojej drogi i doprowa-
dził do miejsca, jakie dla ciebie przeznaczyłem” (2 Mojż. 
23:20BWP).

Posłaniec Boga był więc jednoznacznie rozumiany 
jako pośrednik działający w imieniu Boga dla dobra Izra-
ela. W wielu przypadkach posłaniec był i jest znakiem, 
a także zapowiedzią ocalenia z różnego rodzaju niebez-
pieczeństw lub ucisku. Teraz lepiej rozumiemy słowa Pana 
Jezusa: „Aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na obli-
cze Ojca mojego, który jest w niebie” (Mat. 18:10). 

„Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyła-
nymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić 
zbawienia?” (Hebr. 1:14).

Dekret Nabuchodonozora
Dlatego wydaję rozkaz: Ktokolwiek, należący do ja-

kiegoś ludu, plemienia i języka, wypowie bluźnierstwo 
przeciwko Bogu Szadracha, Meszacha i Abed-Nega, 
będzie rozsiekany na kawałki, a jego dom zamieniony 
w kupę gruzu, gdyż nie ma innego Boga, który by mógł 
wybawić, jak tylko ten.(Dan. 3:29 BW)

Takie dekrety wydane przez władców bliskiego 
wschodu były prawie niespotykane. Ten natomiast był 
tym bardziej wyjątkowy, bo dotyczył nadzwyczajnej po-
tęgi Boga Jahwe. Dekret ten zawierał zapowiedź kar za 
nieposłuszeństwo, które obejmowały zarówno samych 
winowajców, jak również ich rodziny oraz majątek.

Po niewoli babilońskiej i upadku Babilonu Żydzi 
z Elafantyny zwrócili się do namiestnika władz perskich 
w Judei z prośbą o pozwolenie na odbudowę Świątyni. 
Spotkali się z bardzo przychylną postawą ze strony na-
miestnika, który zezwolił na jej odbudowę w miejscu 
gdzie znajdowała się przedtem, oraz na „składanie ofiar 
(…) tak, jak to wcześniej było czynione”.

„Tak więc teraz zarówno ty, Tattenaju, zarządco 
krainy położonej za Rzeką, jak i ty, Sztarboznaju, razem 
z twoimi współpracownikami na różnych urzędach w kra-
ju położonym za Rzeką, zostawcie ich w spokoju! Niech 
bez przeszkód budują dalej Świątynie dla swego Boga. 
Niech namiestnik Żydów i cała starszyzna żydowska od-
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budowują Świątynię Bożą na jej dawnym miejscu. A oto 
polecenie, jakie wam wydaję, byście skutecznie współ-
działali ze starszyzną żydowską przy odbudowie Świątyni 
Pańskiej. 

Z zasobów królewskich, dokładniej zaś z podatków 
pobieranych od ludności mieszkającej w kraju za Rzeką, 
będziecie opłacać wszystkich robotników, tak żeby nie 
było żadnych przerw w pracy. 

Wszystko, co będzie potrzebne do składania ofiar ca-
łopalenia na cześć Boga Zastępów niebieskich, jak cielce, 
barany i jagnięta, zboże, sól, wino i oliwa - wszystko to, 
według zapotrzebowania kapłanów jerozolimskich, niech 
będzie dostarczane każdego dnia bez żadnych przerw, 
tak aby mogły być składane ofiary jako woń miła Bogu 
Zastępów niebieskich i aby się modlono o dobre życie dla 
króla i jego synów. Ponadto zarządzam: Jeżeli ktoś nie wy-
pełni moich zaleceń, niech go przybiją do belki wyrwanej 
ze [stropu] jego własnego domu, cały zaś jego dom niech 
zostanie zamieniony w rumowisko. 

A Bóg, który zechciał, aby tam zamieszkało Jego imię, 
zrzuci z tronu każdego władcę i unicestwi każdy lud, któ-
ry odważyłby się zmienić cokolwiek w tym dekrecie albo 
ośmieliłby się wyciągnąć rękę, aby zniszczyć tę Świątynię 

Bożą w Jerozolimie. Taki rozkaz wydałem ja, Dariusz, i ma 
on być jak najściślej wykonany.(Ezdrasza 6:6-12BWP).

Z ludzkiego punktu widzenia wybawienie od kary 
śmierci (w tym przypadku przez spalenie żywcem) było 
praktycznie niemożliwe. Dla Boga jednak nie ma rzeczy 
niemożliwych. On nagrodził wierność i posłuszeństwo 
tych młodych mężczyzn ratując ich z opresji i w ten spo-
sób objawił swoją moc. Któż wie, jakie cudowne dzia-
łanie Boga będziemy oglądać, kiedy antychryst będzie 
prześladować chrześcijan? Być może w wielu przypad-
kach Bożym ratunkiem i odpowiedzią na wołanie o po-
moc w męczarniach będzie szybka śmierć.

Na uwagę zasługuje tutaj postać Nabuchodono-
zora, który został przedstawiony jako pełen arogancji 
i pychy władca stawiający się nawet ponad Wszech-
mogącego. Jednak interwencja Boga w konsekwencji 
doprowadziła do opamiętania się króla. 

3. Kim było wielkie drzewo? 
Dane historyczne

„Ja, Nabuchodonozor, zażywałem spokoju w swoim 
domu i radości w swoim pałacu. Miałem widzenie we 
śnie, które mnie przeraziło. Zaniepokoiły mnie myśli na 
moim łożu i widziadła powstałe w mojej głowie. Toteż 
wydałem polecenie, by sprowadzono do mnie wszystkich 
mędrców babilońskich, żeby mi dali wyjaśnienie snu” 
(Dan 4:1-3BT). 

Niektórzy historycy ten sen umieszczają po drugim 
uprowadzeniu mieszkańców Jerozolimy datując go na 
18 rok panowania Nabuchodonozora powołując się na 
Jeremiasza: „Ludności zaś, jaką nakazał Nabuchodono-
zor uprowadzić do niewoli, (…) w osiemnastym roku 
Nabuchodonozora – to osiemset trzydzieści dwie osoby 
z Jerozolimy” (Jer. 52:28,29BT).

Sen ten jak i poprzedni o POSĄGU przestraszył 
i zaniepokoił Nabuchodonozora do tego stopnia, że we-
zwał wszystkich mędrców babilońskich, na których się 
ponownie bardzo zawiódł. „Zjawili się więc wykładacze 
snów, wróżbici, Chaldejczycy i astrologowie. Opowiedzia-
łem im sen, ale nie mogli mi podać jego wyjaśnienia” 
(Dan 4:4 BWP. 



32

Daniel – prorok wiary i nadziei

Mędrcy babilońscy, którzy ciągle przechwalali 
się swą mądrością zostali przez króla zbagatelizowa-
ni. „W końcu przybył do mnie Daniel, któremu na imię 
według imienia mojego boga Belteszassar, a w którym 
mieszka duch świętych bogów. Opowiedziałem mu sen. 
Belteszassarze, przełożony wykładaczy snów! Wiem, że 
w tobie mieszka duch świętych bogów i że żadna tajem-
nica nie stanowi dla ciebie trudności. Oto mój sen, który 
widziałem; wyjaśnij mi go! (Dan 4:5,6 BT).

To szczególne wyróżnienie nadał Danielowi sam 
król gdy wyłożył mu sen o wielkim POSĄGU jak czy-
tamy: „Potem wywyższył król Daniela: dał mu wiele 
bogatych darów i uczynił go rządcą nad całą prowincją 
babilońską i zwierzchnikiem nad wszystkimi mędrcami 
Babilonu” (Dan 2:48BT).

Król zwraca się do Daniela jak do kogoś dla które-
go żadna tajemnica nie jest trudna. Gdy powrócimy do 
snu o POSĄGU Daniel nie próbował go interpretować na 
własną rękę ale prosił swych przyjaciół o wsparcie, by 
razem mogli zyskać: „miłosierdzie u Boga Nieba co do tej 
tajemniczej sprawy, żeby Daniel ze swymi towarzyszami 
nie uległ zagładzie wraz z pozostałymi mędrcami babi-
lońskimi” (Dan 2:18 BT).

Król opowiedział sen Danielowi

Król wyjawił swój sen mędrcom i Danielowi, czego 
nie uczynił w widzeniu o POSĄGU i rozpoczął od słów: 

„W mojej głowie, na moim łożu, widziałem takie 
obrazy: Patrzałem, a oto - drzewo w środku ziemi, a jego 

wysokość ogromna. Drzewo wzrastało potężnie, wysoko-
ścią swą nieba sięgało, widać je było aż po krańce ziemi. 
Liście jego były piękne, a owoce obfite, dawało ono po-
żywienie wszystkim. Pod nim szukały cienia zwierzęta 
lądowe, na jego gałęziach mieszkały ptaki powietrzne, 
z niego żywiło się wszelkie ciało. Patrzyłem, w moim łożu, 
na obrazy istniejące w mojej głowie, a oto Czuwający 
i Święty zstępował z nieba. Wołał On głośno i tak mówił: 
Wyrąbcie drzewo i obetnijcie gałęzie, otrząśnijcie liście 
i odrzućcie owoce! Zwierzęta niech uciekają spod niego, 
a ptaki z jego gałęzi! 

Lecz pień jego korzeni pozostawcie w ziemi, i to 
w okowach z żelaza i brązu wśród polnej zieleni. Niech 
zwilża go rosa z nieba, a trawę polną niechaj dzieli ze 
zwierzętami! Jego ludzkie serce niech ulegnie odmianie, 
a niech otrzyma serce zwierzęce; siedem okresów czasu 
niech nad nim przeminie! Według postanowienia Czu-
wających taki jest dekret, sprawa rozstrzygnięta przez 
Świętych, aby wszyscy żyjący wiedzieli, że Najwyższy jest 
władcą nad królestwem ludzkim. Może je dać, komu ze-
chce, może ustanowić nad nimi najniższego z ludzi. 

Taki jest sen, jaki widziałem, ja, król Nabuchodono-
zor. Teraz zaś, Belteszassarze, podaj mi jego znaczenie, bo 
wszyscy mędrcy mojego kraju nie mogli go wyjaśnić, ty 
zaś możesz, bo posiadasz ducha świętych bogów. Wów-
czas Daniel, który nosił imię Belteszassar, popadł na chwi-
lę w oszołomienie, a jego myśli zaniepokoiły go. Król zaś 
odezwał się i rzekł: Niech sen i jego wykład nie niepokoją 
ciebie, Belteszassarze! Belteszassar odpowiedział: Panie 
mój, oby sen odnosił się do twoich wrogów, a jego wykład 
do twoich przeciwników’ (Dan 4:7-16BT).

Strach Daniela 
Daniel, który usłyszawszy treść snu, przeraził się, 

popadł na chwilę w oszołomienie, a jego myśli zanie-
pokoiły go. Jako poddany królewski dobrze znał swego 
króla, ponieważ niejednokrotnie widział jego niepoha-
mowany gniew. Był świadom tego, że król oczekiwał 
pomyślnych wieści. Niestety ten sen zapowiadał utratę 
królestwa na siedem lat.
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Wykład snu
 „Drzewem, które ujrzałeś, jak rosło i stało się potęż-

ne, tak że wysokość jego sięgała nieba i że było widoczne 
na całej ziemi, którego liście były piękne, a owoce obfite, 
na którym było pożywienie dla wszystkich, pod którym 
przebywały zwierzęta lądowe i na którego gałęziach 
gnieździły się ptaki powietrzne - jesteś ty, o królu. 
Wzrosłeś i stałeś się potężny, a wielkość twoja wzrastała 
i sięgała aż do nieba, panowanie zaś twoje aż po krańce 
świata”(Dan 4:17-19 BWP). 

W tym śnie pojawiają się takie same elementy 
dotyczące króla jak w śnie o Posągu: „i w którego rękę, 
gdziekolwiek mieszkają synowie ludzcy, dał zwierzęta 
polne i skrzydlate stworzenia niebios oraz którego 
uczynił władcą nad nimi wszystkimi - ty jesteś głową ze 
złota” Dan 2:38 BT).

Daniel wyjaśnił królowi:
•	 drzewem jesteś ty królu
•	 ptaki i zwierzęta przedstawiają narody ci poddane
•	 fakt, iż drzewo dosięgało nieba, oznaczało wywyż-

szenie Nabuchodonozora ponad wszystkich ludzi 

Ścięcie drzewa
i obcięcie jego gałęzi znaczyło detronizację 

i banicję króla: „Wyrąbcie drzewo i obetnijcie gałęzie, 
otrząśnijcie liście i odrzućcie owoce! Zwierzęta niech ucie-
kają spod niego, a ptaki z jego gałęzi! (Dan 4:11BWP). 

W jakże trudnej sytuacji stanął prorok Daniel! Był on 
jak każdy człowiek, który ufał Bogu, ale znał też uczucie 
strachu. Jak ktoś powiedział „tylko głupcy się nie boją”. 
Jednak Daniel wiedział, że skoro ten sen pochodzi od 
Boga to od Niego przyjdzie pomoc. 

„To natomiast, że król widział Czuwającego i Święte-
go zstępującego z nieba i mówiącego: Wyrąbcie drzewo 
i zniszczcie je, tylko pień jego korzeni pozostawcie w ziemi 
i to w żelaznych i brązowych okowach wśród polnej ziele-
ni; niech go zwilża rosa z nieba, niech dzieli los ze zwierzę-
tami polnymi, aż nie upłynie nad nim siedem okresów 
czasu - (Dan 4:20BT). 

Proroctwo nie podlega 
dowolnej interpretacji

o czym świadczą poniższe słowa anioła Pańskiego: 
„to jest wyjaśnienie, królu, i postanowienie Najwyższego, 
które dopełni się na królu, moim panu. Wypędzą cię spo-
śród ludzi i będziesz przebywał wśród lądowych zwierząt. 
Tak jak wołom będą ci dawać trawę do jedzenia, rosa 
z nieba będzie cię zwilżać. Siedem okresów czasu upły-
nie nad tobą, aż uznasz, że Najwyższy jest władcą nad 
królestwem ludzkim i powierza je, komu zechce. To zaś, że 
wydano polecenie, by zostawić pień i korzenie ozna-
cza, że: Pozostawią ci królestwo, skoro uznasz, że Niebo 
sprawuje władzę. Dlatego, królu, przyjmij moją radę 
i okup swe grzechy uczynkami sprawiedliwymi, a swoje 
nieprawości miłosierdziem nad ubogimi; wtedy może twa 
pomyślność okaże się trwałą” (Dan 4:21-24BT). 

Daniel zapowiedział królowi, że nie tylko zostanie 
pozbawiony władzy królewskiej, ale zostanie usunięty 
spośród ludzi, i będzie mieszkał pośród zwierząt i bę-
dzie się odżywiał jak dzikie zwierzęta. Wiersz 23 wy-
raźnie podkreśla, że władza zostanie mu przywrócona 
pod jednym warunkiem: Pozostawią ci królestwo, skoro 
uznasz, że Niebo sprawuje władzę.

Nabuchodonozor widział we śnie potężne drzewo 
wzrastające aż do niebios (w. 8), które symbolizowało 
jego potęgę i jego siłę (w.17-19). Jednakże zgodnie 
z postanowieniem Boga został ukarany, ponieważ mu-
siał uznać nad sobą Jego władzę (w. 14,22, 29).

W wierszu 24 Daniel udziela rady królowi co ma 
zrobić, aby na zawsze nie stracić królestwa. Słowami 
proroka zachęca i nas: „Obmyjcie się, czyści bądźcie! 
Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Prze-
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stańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie 
się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddaj-
cie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie!” (Izaj. 
1:16,17BT).

Prorok zakończył ten fragment zapowiadając: 
„Wszystko to spełniło się na królu Nabuchodonozo-
rze” (Dan 4:25 BT).

Wypełnienie się snu
Ludzka pamięć jest wybiórcza. Pamiętamy to co jest 

nam wygodne, podobnie i Nabuchodonozor pamiętał 
ostrzeżenia proroka Daniela przez dwanaście miesięcy: 

„Po upływie dwunastu miesięcy, gdy przechadzał się 
na tarasie królewskiego pałacu w Babilonie, król odezwał 
się i powiedział: Czy nie jest to wielki Babilon, który ja 
zbudowałem jako siedzibę królewską siłą mojej potęgi 
i chwałą mojego majestatu? Nim król jeszcze wypowie-
dział swoje słowo, padł głos z nieba: Otrzymujesz zapo-
wiedź, królu Nabuchodonozorze! Panowanie odstąpiło 
od ciebie; zostaniesz wypędzony spośród ludzi. Będziesz 
mieszkał wśród zwierząt polnych i będą ci dawać jak wo-
łom trawę na pokarm. Siedem okresów czasu upłynie nad 

tobą, dopóki nie uznasz, że Najwyższy jest władcą nad 
królestwem ludzkim” (Dan 4:26-29BT). 

Król Nabuchodonozor uznał się za budowniczego 
Babilonu co było zgodne z prawdą. To on był architek-
tem odnowienia muru wewnętrznego o długości 8 
kilometrów, oraz pobudowanie muru zewnętrznego 
o długości około 18 kilometrów. Przyczynił się do budo-
wy pałaców, wiszących ogrodów, etc.2

Dlaczego został ukarany? Bo zapomniał o Bogu, 
który cały czas przypominał mu, że zwycięstwo nad 
Izraelem i innym krajami, to nie jego zasługa, ale kara 
Boża, którą posłużył się nim jako biczem dla Izraela.

Dan. 4:28,29 opisują wyrok oznajmiony Nabucho-
donozorowi poprzez głos z niebios. Ten głos występuje 
w całej Biblii. Podczas chrztu Pana Jezusa: „I oto rozległ 
się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego 
sobie upodobałem” (Mat. 3:17BW), czy „Ojcze, uwielbij 
imię swoje! Odezwał się więc głos z nieba: I uwielbiłem, 
i jeszcze uwielbię” (Jan 12:28BW). 

2  Józef Flawiusz C. Ap.1,134-141
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Wypędzenie króla spośród ludzi

„Natychmiast wypełniła się zapowiedź na Nabucho-
donozorze. Wypędzono go spośród ludzi, żywił się trawą 
jak woły, a rosa z nieba zwilżała go. Włosy jego urosły 
niby pióra orła, paznokcie zaś jego jak pazury ptaka. Gdy 
zaś upłynęły oznaczone dni, ja, Nabuchodonozor, podnio-
słem oczy ku niebu. Wtedy powrócił mi rozum i wysławia-
łem Najwyższego, uwielbiałem i wychwalałem Żyjącego 
na wieki, bo Jego władza jest władzą wieczną, panowa-
nie Jego przez wszystkie pokolenia. Wszyscy mieszkańcy 
ziemi nic nie znaczą; według swojej woli postępuje On 
z niebieskimi zastępami. Nie ma nikogo, kto by mógł 
powstrzymać Jego ramię i kto by mógł powiedzieć do 
Niego: Co czynisz? W tej samej chwili powrócił mi rozum 
i na chwałę Jego panowania powrócił mi majestat i blask. 
Doradcy moi i możnowładcy odszukali mnie i przywrócili 
mi władzę królewską, i dano mi jeszcze większy zakres 
władzy. Ja, Nabuchodonozor, wychwalam teraz, wywyż-
szam i wysławiam Króla Nieba. Bo wszystkie Jego dzieła 
są prawdą, a drogi Jego sprawiedliwością, tych zaś, co 
postępują pysznie, może On poniżyć” (Dan 4:30-34BT).

Jego wygnanie tak jak zapowiedział Bóg, trwało 
siedem lat, (siedem czasów Dan.4:13,21,29). Jego wła-
dza została mu przywrócona pod warunkiem, że uzna 
chwałę Boga. Król zaakceptował wyższość władzy Boga 
nad sobą i swoim panowaniem, gdyż nazywał Boga: 
Królem Niebios (Dan 4:34).

Nabuchodonozor używał znanego określenia Boga 
jako: „Najwyższego”, ale w tym miejscu w Biblii pojawia 
się tylko raz nowy tytuł Boga: „Żyjący Wiecznie”. Bóg 
żyjący wiecznie jest przeciwstawiany bóstwom pogań-
skim, które nie posiadają życia i są martwe (Izaj. 44:9-
20). 

Wysławiając Boga żywego podkreślamy, że jego 
królestwo nie będzie miało końca: „W czasach tych kró-
lów Bóg Nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie 
zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny na-
ród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo 
zaś będzie trwało na zawsze” (Dan 2:44BT).

„Zaufajcie Panu na zawsze, bo Pan jest wieczną Ska-
łą” (Izaj. 26:4). Mamy takie same skłonności jak Nabu-
chodonozor do przypisywania sobie pewnych osiągnięć. 
Prorok przypomina nam: „I wszystkie narody niczym są 
wobec Niego, znaczą dlań tyle, co nicość i próżnia. Jak 
więc możecie przedstawić sobie Boga, czyim mógłby być 
dla was obrazem? (40:17 BWP). 

Nabuchodonozor opowiada o zmianie swego sta-
nu: mój rozum wrócił do mnie i zostałem przywrócony 
na moje królestwo. Oświadczył również, że: jego potęga 
stała się większa niż przedtem, dzięki temu, że uznał 
Boga Niebios. 

Podobnie jak doświadczył tego Hiob: „I Pan przy-
wrócił Hioba do dawnego stanu, gdyż modlił się on za 
swych przyjaciół. Pan oddał mu całą majętność w dwój-
nasób. Przyszli do niego wszyscy bracia, siostry i dawni 
znajomi, jedli z nim chleb w jego domu i ubolewali nad 
nim, i pocieszali go z powodu nieszczęścia, jakie na niego 
zesłał Pan. Każdy mu dał jeden srebrny pieniądz i jedną 
złotą obrączkę. A teraz Pan błogosławił Hiobowi, tak że 
miał czternaście tysięcy owiec, sześć tysięcy wielbłądów, 
tysiąc jarzm wołów i tysiąc oślic” (Hiob 42:10-12BT).

Nabuchodonozor nieraz się zapominał, ale po skar-
ceniu przez Boga wygłosił znowu przepiękny hymn, 
którego nikt z nas by się nie powstydził: „Ja, Nabucho-
donozor, wychwalam teraz, wywyższam i wysławiam 
Króla Nieba. Bo wszystkie Jego dzieła są prawdą, a drogi 
Jego sprawiedliwością, tych zaś, co postępują pysznie, 
może On poniżyć” (Dan 4: 34BT).

Lekcja dla nas
Apostoł Paweł, który doznał wielu objawień napi-

sał: „I wiem, że człowiek ten czy w ciele, nie wiem, czy 
poza ciałem, też nie wiem, Bóg to wie został uniesiony 
do raju i słyszał tajemne słowa, których się nie godzi 
człowiekowi powtarzać. Z tego więc będę się chlubił, 
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a sobą samym nie będę się przechwalał, chyba że moimi 
słabościami” 2 Kor. 12:3-5 BWP).

Dlaczego nie godziło się Pawłowi powtarzać tego co 
zobaczył? Przecież to musiało być wspaniałe. Przekład 
Ekumeniczny oddaje ten tekst tak: i usłyszał nie wyra-
żalne słowa. Wykształconemu u stóp Gamaliela faryze-
uszowi (Dzieje 22:3) Pawłowi z Tarsu zabrakło słów aby 
opisać to co zobaczył. Przecież nie mógł zobaczyć w nie-
bie rzeczy niegodnych. 

Czymże jest człowiek, 
że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go 

nawiedzasz? (Ps. 8:5) pytał Dawid. Nabuchodonozor 
był świadkiem bankructwa własnej religii i musiał wy-
znać: „Wasz Bóg jest naprawdę Bogiem bogów, Panem 
królów, który wyjawia tajemnice, ponieważ zdołałeś wy-
jawić tę tajemnicę” (Dan 2:47BT).

My także mamy niestety krótką i samouwielbiającą 
pamięć. Często przyrzekamy na niebo i ziemię, aby jutro 
o tym zapomnieć. Podobnie i Nabuchodonozor po tak 
wielkim i uroczystym wyznaniu wiary w Boga zapo-
mniał o nim i zaczął budować ogromny posąg, któremu 
pod groźbą kary śmierci wszyscy mieli oddać cześć.

Wielu słysząc Ewangelię, doznaje głębokiego po-
ruszenia, są zafascynowani i przejęci. Usłyszane słowa 
niepokoją ich, ale coś wewnątrz nie pozwala im uznać 
tych słów za prawdziwe i nie zbliżają się do nich ani 
na krok.

Bóg postępuje z nami tak jak z Nabuchodonozo-
rem, który po raz z kolei popełnia te same błędy, choć 
wcześniej ogłosił, że każdy kto nie będzie czcił Boga 
Niebios zginie mówiąc: „Błogosławiony niech będzie Bóg 
Szadracha, Meszacha i Abed-Nega, który posłał swojego 
anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali, 
którzy zmienili rozkaz królewski, a swoje ciała ofiarowali, 
byle tylko nie służyć i nie oddać pokłonu żadnemu innemu 
bogu jak tylko swojemu.” (Dan 3:28,29BW).

Innymi słowy, usłyszał, zobaczył, ale nie zaufał. Bóg 
jednak nieustannie pukał do drzwi serca króla, ale ono 
pozostawało zamknięte. Gdy Nabuchodonozor odzyskał 
sprawność władz umysłowych, wyznał: „Wtedy powrócił 
mi rozum i wysławiałem Najwyższego, uwielbiałem i wy-

chwalałem Żyjącego na wieki, bo Jego władza jest wła-
dzą wieczną, panowanie Jego przez wszystkie pokolenia” 
(Dan 4:31BT).

Nawrócił się dzięki Bogu Niebios, któremu oddał 
chwałę i cześć. Czego uczy nas ten rozdział z Księgi 
Daniela? Bóg ma swoje sposoby na przywołanie błą-
dzącego, uciekającego od Niego grzesznika. Mamy się 
modlić, a nie zamartwiać. Zgodnie ze słowami Pana 
Jezusa: „Szukajcie najpierw królestwa (Bożego) i jego 
sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam przydane” 
(Mat. 6:33 BW)

Koniec wykładni snu
Na tym kończy się wyjaśnienie snu, które w całości 

dotyczyło króla babilońskiego Nabuchodonozora. 

4. Spisek przeciw Danielowi

Tak, jak upadł Babilon w zaledwie kilka godzin, tak 
scena polityczna na świecie może się zmienić w każdej 
chwili, z dnia na dzień. Podobnie było za dni proroka 
Daniela. Nowym władcą imperium został Dariusz, zwa-
ny Medem – co znaczyło w języku staroperskim: utwier-
dzający dobro imperium Medo-Persji. 

Król Dariusz ustanowił 120 satrapów, którzy byli 
zwierzchnikami poszczególnych jednostek administra-
cyjnych. Do podstawowych obowiązków satrapy nale-
żało zapewnienie ogólnego bezpieczeństwa, zbieranie 
podatków, dowodzenie wojskami stacjonującymi na 
terenie satrapii, oraz wydawanie wyroków. Satrapowie 
bezpośrednio podlegali królowi. W imperium perskim 
istnieli również specjalni wysłannicy, którzy donosili 
o tym, co działo się w państwie, zwani w literaturze 
greckiej, jako „oko” i „ucho” króla. 

Daniel, choć już był w podeszłym wieku (około 90 
lat), dzięki łasce Bożej został wywyższony na dworze 
nowego króla, a mianowicie (w pewnym sensie) został 
przełożonym wszystkich zwierzchników i satrapów. 
Z zapisów historycznych dowiadujemy się, że Żydzi 
zajmowali wysokie stanowiska na dworach pogańskich 
władców. Na przykład Nehemiasz (Neh.1:11) był pod-
czaszym królewskim.
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Józef Flawiusz wspomina, że Ptolemeusz Filometor 
„powierzył Żydom rządy w całym swoim królestwie, a na 
czele całej armii, jako dowódcy stali Żydzi Oniasz i Dosi-
teos”3

„Władzę po nim objął Dariusz, Med mający wtedy 
sześćdziesiąt dwa lata. Spodobało się Dariuszowi ustano-
wić w swoim królestwie stu dwudziestu satrapów, po jed-
nym na każdą część królestwa. Pozostawali oni pod nad-
zorem trzech zwierzchników, z których jednym był Daniel. 
Satrapowie składali sprawozdania zwierzchnikom. W ten 
sposób król nie był przeciążony. Daniel, dzięki bystrości 
swego umysłu, przedkładał tak dokładnie sprawozdania 
dotyczące zwierzchników i satrapów, że król zamierzał 
postawić go na czele całego swojego królestwa” (Dan 
6:1-4BWP). 

Knowania satrapów
Urzędnicy królewscy (różnego szczebla) szuka-

li jakiegoś powodu, dla którego mogliby oskarżyć, 
a przynajmniej oczernić Daniela, jako człowieka źle 
wywiązującego się ze swoich służbowych obowiązków. 
Flawiusz odnotował:

„Oskarżyciele nie znaleźli powodu do oskarżenia, 
ponieważ Daniel był bardzo uczciwy, „lekceważąc pie-
niądze, gardząc wszelkim zyskiem i uważając, że zhańbił-
by się, gdyby przyjął kiedykolwiek wynagrodzenie, nawet 
słusznie mu należne”.4 

Po bezskutecznych próbach znalezienia powodu 
do oskarżenia w sprawach dotyczących jego obowiąz-
ków wobec państwa, spiskowcy postanowili znaleźć 
pretekst do postawienia zarzutów w kwestii o cha-
rakterze religijnym. Innymi słowy, starali się stworzyć 
sytuację konfliktową, w której miałoby się okazać, że 
„prawo Boże” jest sprzeczne z „prawem państwowym”, 
a żydowskie praktyki religijne, do których zobowiązany 
jest Daniel, mogą stać się powodem do jego oskarżenia. 
Przeciwnicy działali wspólnie. Byli wśród nich satrapo-
wie i niżsi urzędnicy królewscy. Rada królewska miała 
możliwość podsuwania królowi różnego rodzaju sugesti 

3  C. Ap. 2,49
4  Ant.10, 251

czy propozycji, które następnie mogłyby być przez niego 
akceptowane. 5

Głównym rozporządzeniem dekretu królewskiego 
było: zakazanie zanoszenia prośby do jakiegokolwiek 
boga lub człowieka z wyjątkiem króla. Co prawda taka 
praktyka była całkowicie obca Persom, ale spodobała 
się królowi. 

„Wtedy zwierzchnicy oraz satrapowie zaczęli szukać 
jakiegoś powodu, aby zaszkodzić Danielowi. Nie mogli 
jednak znaleźć żadnej takiej sprawy ani jakiegoś niedo-
patrzenia, bo Daniel był pod każdym względem bardzo 
uczciwy. Nie zdołano mu zarzucić żadnego zaniedbania 
ani wykroczenia w czymkolwiek. Powiedzieli więc sobie 
owi ludzie: Ponieważ nie możemy znaleźć żadnego in-
nego powodu, żeby wnieść oskarżenie przeciwko Danie-
lowi, zajmijmy się sprawą kultu jego Boga. Przybyli tedy 
owi zwierzchnicy i satrapowie do króla i tak mu powie-
dzieli: królu Dariuszu, żyj wiecznie! Zwierzchnicy całego 
królestwa, namiestnicy i satrapowie, wysocy urzędnicy 
i zarządcy, wszyscy my jesteśmy zdania, że król powinien 
ogłosić dekret, w którym znajdowałby się taki zakaz: Kto-
kolwiek w ciągu najbliższych trzydziestu dni będzie się 
modlił do jakiegoś boga lub człowieka wyjąwszy ciebie, 
o królu zostanie wrzucony do jaskini, w której znajdują 
się lwy. Spraw, królu, swoim podpisem, żeby ten zakaz 
stał się prawem, którego nikt nie byłby w stanie odwo-
łać zgodnie z nienaruszalnym prawem Medów i Persów. 
I podpisał król ten zakaz” (Dan. 6:5-10 BWP). 

Oskarżenie Daniela
Daniel, choć stanął przed trudnym wyborem, nie 

miał większego problemu z podjęciem właściwej decy-
zji. Mimo, że doskonale znał treść królewskiego dekretu 
i zdawał sobie sprawę z konsekwencji jego nieprze-
strzegania, modlił się do swego Boga Niebios – Jahwe. 
W górnym pokoju, którego okna otwierały się w stronę 
Jerozolimy, Daniel modlił się jawnie, czyli tak, jak miał 
to w swoim zwyczaju: „Wysłuchaj głosu błagania mego, 
gdy wołam do ciebie, Gdy podnoszę ręce ku najświętsze-
mu miejscu Świątyni twojej” (Psalm 28:2 BW).

5  Taki sposób postępowania potwierdza Księga Estery 1:19; 3:9; 
Ezdr. 4:11-14
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Daniel modlił się trzy razy dziennie, zatem oskar-
życiele doskonale znali jego rozkład dnia. Spiskowcy 
przyszli tłumnie i zastali go klęczącego.

„Daniel, dowiedziawszy się o podpisaniu dekretu, po-
szedł do swojej górnej komnaty, której okna skierowane 
były ku Jerozolimie. Trzy razy dziennie klękał tam Daniel, 
modląc się i uwielbiając Boga. Tak zresztą i przedtem za-
wsze czynił. Otóż, gdy owi ludzie przybyli tam w wielkiej 
liczbie, również spotkali Daniela, jak modlił się i błagał 
Boga” (Dan 6:11-13BWP. 

Działanie spiskowców wobec Daniela było staran-
nie zaplanowane, a wydanie dekretu posłużyło jedynie, 
jako pretekst do oskarżenia. „Udali się tedy niezwłocznie 
do króla i tam mu powiedzieli: Czyż nie wydałeś dekretu, 
który mówi, że ktokolwiek w ciągu najbliższych trzydzie-
stu dni będzie się modlił do jakiegoś boga lub człowieka 
wyjąwszy ciebie, o królu zostanie wrzucony do jaskini 
lwów? A król rzekł: Sprawa ta została załatwiona we-
dle nieodwołalnego prawa Medów i Persów. Wówczas 
odpowiedzieli królowi: Daniel, jeden z tych, co zostali 
uprowadzeni z ziemi judzkiej, wcale nie szanuje, o królu, 
ani ciebie, ani zakazu przez ciebie podpisanego: trzy razy 
każdego dnia odprawia on swoje modły. 

Usłyszawszy te słowa, król zasmucił się bardzo i po-
stanowił ratować Daniela. Aż do zachodu słońca przemy-
śliwał, jak znaleźć dla niego jakieś wyjście. Lecz ci sami 
ludzie nastawali wciąż na króla mówiąc: Pamiętaj, królu, 
że według prawa Medów i Persów żaden zakaz lub dekret 
wydany przez króla, nie może być odwołany” (Dan 6:13-
16 BWP. 

Oskarżyciele wiedzieli, że, król Dariusz jest zadowo-
lony z pracy Daniela i jest mu przychylny. Król jednak 
uległ manipulacji ze strony spiskowców i można po-
wiedzieć, że wpadł w pułapkę zastawioną przez swoich 
poddanych. 

Daniel był jednym z najpotężniejszych ludzi w kró-
lestwie, a ci, którzy go oczerniali byli jego podwładny-
mi. W jednej chwili wszystko się zmieniło. W wyniku 
podstępnego spisku Daniel stał się człowiekiem łamią-
cym prawo!

Gdy król usłyszał oskarżenie wysunięte przeciwko 
Danielowi bardzo się zmartwił. W swojej trosce próbo-
wał on nawet ocalić Daniela. Zgodził się na wydanie Da-
niela tylko dlatego, że spiskowcy nie zawahali się powo-
łać się na prawo mówiące o tym, że dekrety królewskie 
nie mogą być anulowane ani zmieniane nawet przez 
samego władcę. Rzekoma troska satrapów o zachowa-
nie prawa w rzeczywistości była szantażem. 

„ Kazał tedy król sprowadzić Daniela i wrzucić go do 
jaskini lwów. I powiedział król do Daniela: Bóg, któremu 
służyłeś z taką wytrwałością, niech cię teraz wybawi. Po-
tem wielkim kamieniem zastawiono wejście do jamy. Król 
opieczętował kamień swoją pieczęcią, to samo uczynili 
jego możnowładcy, tak że nikt już nie mógł nic zmienić 
w sprawie Daniela. Potem wrócił król do swego pałacu, 
przez całą noc nie jadł nic i nie pił, i nie pozwalał wprowa-
dzać do siebie żadnej konkubiny. Nie mógł też spać” (Dan 
6:17-19BWP.

Umieszczenie kamienia w wejściu do jaskini i za-
pieczętowanie go sygnetem królewskim było znakiem 
wykonania wyroku. 

Ocalenie Daniela
Król był przygnębiony. Po powrocie do pałacu spę-

dził noc poszcząc, a o świtaniu dnia następnego wstał 
i udał się z pośpiechem do jaskini lwów. Przybywszy do 
samej jamy, głosem pełnym niepokoju, zawołał do Da-
niela: 

Danielu, sługo Boga żywego, czy ten Bóg, któremu 
tak wytrwale służysz, zdołał cię uratować przed lwami? 
A Daniel odpowiedział królowi: Królu, obyś żył wiecznie! 
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Mój Bóg przysłał tu swojego anioła, który zamknął 
paszcze lwom, tak że nie mogły mi uczynić nic złego, bo 
okazałem się niewinnym w Jego oczach. I wobec ciebie 
również, o królu, jestem niewinny. Uradował się tym król 
bardzo i kazał wyprowadzić Daniela z lwiej jamy. Wypro-
wadzono więc Daniela z jamy, w której nie stało mu się nic 
złego, ponieważ zaufał swojemu Bogu. (Dan 6:20-24BWP).

Słowa Daniela skierowane do króla stały się świa-
dectwem jego cudownego ocalenia. Uratowanie Danie-
la nastąpiło dzięki interwencji Boga za pośrednictwem 
anioła, który zamknął paszcze lwom. Daniel został uzna-
ny za niewinnego wobec Boga i króla, dlatego został 
ocalony: „Gdyby wśród ludzi byli tam trzej mężowie: Noe, 
Daniel i Hiob, to ci trzej ocaleliby dzięki swej sprawiedli-
wości. Taki jest wyrok Pana i Boga” (Ezech.14:14 BW).

Ocalenie Daniela było owocem jego zaufania do Boga. 
Każdy człowiek, który darzy Boga zaufaniem, może na Nim 
zawsze polegać, ponieważ wie, że On go nie zawiedzie: 

„I uwierzył lud. A gdy usłyszeli, że Jahwe ulitował się 
nad Izraelitami, gdy widział ich udręczenie, skłonili się 
nisko i upadli przed Nim na twarz” (2 Mojż. 4:31 BWP).

„Widząc zatem, że Jahwe swoją potężną prawicą poskro-
mił Egipcjan, ulękli się Go i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Moj-
żeszowi. (2 Mojż. 14:31BWP) „Wtedy uwierzyli słowu Bożemu 
i śpiewali Mu pieśń dziękczynienia” (Psalm 106:12 BWP).

Spiskowcy oskarżeni
„Potem kazał król sprowadzić ludzi, którzy oczerni-

li Daniela i wtrącił do lwiej jaskini ich samych, ich żony 
i dzieci. I nim jeszcze wpadli do jaskini, lwy rzuciły się na 
nich i zmiażdżyły im kości” (Dan 6:25BWP). 

Spiskowców, którzy oskarżyli Daniela, dosięgła 
dokładnie taka kara, jaką oni planowali dla swej ofiary. 
Podobny los spotkał Hamana, który kazał postawić szu-
bienice dla Mardocheusza i Żydów rozsianych w całym 
imperium greckim. (Estera 9:1-16).

Proklamacja króla
Królewska proklamacja miała formę listu, jaki Da-

riusz skierował do swoich poddanych: „I napisał król 
Dariusz do wszystkich ludów, narodów i języków na całej 
ziemi: Pokój wam w obfitości! Oto rozkaz, który wam wy-
daję: W całym królestwie, które pozostaje pod moim pa-
nowaniem, niech wszyscy odczuwają lęk i drżenie przed 
Bogiem Daniela. 

Jest to bowiem Bóg, który żyje i trwa na wieki. Jego 
królestwa nikt nigdy nie pomniejszy, a Jego panowanie 
nie będzie mieć końca. On ocala i uwalnia, czyni znaki 
i cuda tak w niebie, jak i na ziemi. 

To On ocalił Daniela, który był między lwami. Od tego 
czasu wiodło się Danielowi dobrze pod rządami zarówno 
Dariusza, jak i Cyrusa Persa” (Dan 6:26-29BT).

Adresatami królewskiego dekretu były wszystkie 
ludy, narody i języki. W czasach perskich podkreślano 
uniwersalny charakter władzy królewskiej, której zasięg 
podkreślał zapis, że dekret jest skierowany do wszyst-
kich mieszkańców całej ziemi. Celem tego dokumentu 
było to, aby drżano i odczuwano lęk wobec Boga 
Daniela. W identyczny sposób określony był stosunek 
poddanych do Nabuchodonozora:

„Z powodu wielkości mu udzielonej wszystkie ludy, 
narody i języki odczuwały bojaźń i drżały przed nim. Zabi-
jał, kogo chciał, i pozostawiał przy życiu, kogo chciał; kogo 
chciał, wywyższał, a kogo chciał, poniżał” (Dan. 5:19BT). 

Ci pogańscy Królowie Nabuchodonozor i Dariusz 
wydali wspaniałe świadectwo o Bogu, którego wcze-
śniej nie znali, ale poznali przez wybawienie jakie 
zgotował swoim sługom, czy to z pieca ognistego, czy 
z lwiej jamy. 
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„Jahwe jest królem zawsze i na wieki” (2 Mojż. 
15:18BWP). 

„A Pan jest Bogiem prawdziwym, jest Bogiem, który 
żyje i Królem jest On wiecznym. Gdy On się rozgniewa, 
drży ziemia, narody nie ostoją się przed Jego gniewem” 
(Jer. 10:10BWP. 

„W swej potędze jest On odwiecznym władcą, a wzrok 
Jego ogarnia wszystkie narody. Nikt się nie zbuntuje i nie 
powstanie przeciw Niemu” (Psalm 66:7 BWP.

Dariusz podobnie jak Nabuchodonozor, wyznał, że 
Bóg jest królem mającym absolutną i suwerenną wła-
dzę, przewyższającą wszystkie ludzkie imperia. Jego 
królestwo jest wieczne i niezniszczalne, tak jak napisa-
no i powiedziano: 

„W czasach tych władców Bóg Niebios da począ-
tek królestwu, które nigdy nie będzie zniszczone i które 
nie przejdzie na inny naród. To ono zmiażdży i zniweczy 
wszystkie królestwa, ale samo trwać będzie na wieki” 
(Dan. 2:44 BWP). 

Dlatego każdy, kto zaufa Bogu zostanie przez Niego 
ocalony. Ocalenie jest rezultatem cudownej interwencji 
Boga w odniesieniu do tych, którzy, mimo, że są prze-
śladowani, pozostają Bogu wierni nawet, jeśli ceną 
jest śmierć.

Nasza bezgraniczna ufność
„Panie Zastępów, Boże Izraela, który zasiadasz na 

cherubach! Ty jesteś jedynym Bogiem wszystkich królestw 
świata, to Ty uczyniłeś niebo i ziemię” (Izaj. 37:16BWP).

„O Panie nasz i Boże! Tyś stworzył niebo i ziemię swo-
ją wielką mocą i wyciągniętym ramieniem! Nic nie jest dla 
ciebie niemożliwe!” (Jer. 32:17 BWP)

„Bo tak oto mówi Pan Zastępów: Już niedługo, 
a sprawię, że zadrżą niebiosa i ziemia oraz morza i ląd 
stały” (Ageusza 2:6BWP).

Karze, ale nie odrzuca
Tak, jak Daniel, trzej młodzieńcy i cały Izrael mamy 

ufność, że to Bóg wyciągnął pierwszy do nas swą rękę, 
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jedno-
rodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, 
ale miał życie wieczne” (Jan 3:16BT). 

5. Babilon - tło historyczne

Za czasów Nabuchodonozora miasto Babilon mie-
rzyło 16 km w obwodzie. Dla porównania Niniwa miała 
„tylko” 12 km, cesarski Rzym 10 km, zaś Ateny u szczy-
tu potęgi 6,5 km. Miasto otaczał podwójny mur, każdy 
grubości około 8 metrów. 

Przepływająca przez miasto rzeka Eufrat nawadnia-
ła ziemię uprawną wewnątrz murów i dostarczała świe-
żej wody do picia. Babilon, uważany za twierdzę nie do 
zdobycia, nazywano go „wiecznym miastem”. Mimo to, 
Babilon upadł i to w ciągu jednej nocy! 

Babilon - perła królestw
Najwspanialszą częścią Babilonu było miasto we-

wnętrzne, czyli lekko zniekształcony prostokąt o bokach 
2,5 km (kierunek wschód-zachód) i ok. 1,2 km (kierunek 
północ-południe). Miasto wewnętrzne było podzielone 
przez Eufrat na mniejsze Nowe Miasto (zachodni brzeg) 
i większe Stare Miasto (wschodni brzeg). 

Obie te części były pocięte szerokimi, krzyżujący-
mi się pod kątem prostym alejami, które nosiły nazwy 
bóstw. Najważniejszą z tych ulic była Droga Procesyjna, 
w wolnym tłumaczeniu jej nazwa brzmiała: „ulica, którą 
oby nie kroczył nigdy żaden wróg”. 

Była to jedyna droga w Babilonie, przy której budo-
wie zastosowano wspaniały mezopotamski wynalazek, 
bruk. Jej nawierzchnię pokryły płyty wapienne ułożone 
na warstwach wielkich płaskich cegieł, z wapiennej 
zaprawy, piasku i asfaltu. Jak sama nazwa wskazuje 
podczas uroczystości religijnych na ulicy tej odbywały 
się procesje, w których jechały wozy z posągami bogów.
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Mniejsze i mniej ważne ulice Babilonu były dosyć wą-
skie i kręte, a domy z cegły mułowej stały przy nich bezład-
nie. Całe miasto wewnętrzne opasane było podwójnym, 
ceglanym murem. 

Mur zewnętrzny miał grubość 6-7 m i ok. 15-18 me-
trów wysokości. Mur wewnętrzny był jeszcze wyższy, ale 
już nie tak gruby. Były to typowe mury tej epoki. Ich kształt 
był zależny od dostępnych budulców i wymiarów ciała 
ludzkiego (obrońcy musieli się swobodnie po takim mu-
rze poruszać).

Dla lepszej ochrony wojowników broniących miasta, 
mur zewnętrzny miał dwumetrowe przedpiersia zakończo-
ne blankami. W przedpiersiach tych znajdowały się również 
krenele, czyli wręby dla łuczników. 

Babilon oprócz miasta wewnętrznego, tworzyły także 
leżące na wschodnim brzegu Eufratu, przedmieścia zaj-
mujące duży trójkąt o powierzchni kilkunastu kilometrów 
kwadratowych. Tego obszaru także broniła podwójna linia 
murów. Oprócz nich, 120 km na północny zachód od same-
go miasta, znajdował się potężny, długi na 80 km mur.

Po obu stronach bramy właściwej znajdowały się 
dwie wysokie, smukłe wieże, przed którymi z kolei stały 
dwie mniejsze wieże, stanowiące pierwszą linię obrony 
bramy. Całą bramę pokrywały kolorowe emaliowane 
płytki. Wieże miały kolor niebieski, a mury zielony i ró-
żowy. Ponadto bramę zdobiły płaskorzeźby przedsta-
wiające: rogatego smoka (symbol boga Marduka) i byka 
(symbol boga Adada). 

Bezpośrednio z bramy wychodziła wspomniana już 
Droga Procesyjna, wzdłuż której biegły ceglane mury 
zdobione płaskorzeźbami przedstawiającymi lwa (sym-
bol bogini Isztar). Po prawej stronie, patrząc od strony 
bramy, wznosiły się mury warownego obszaru ciągną-
cego się od Drogi Procesyjnej aż do Eufratu. 

Na ów obszar składały się pałace, gmachy admini-
stracyjne i koszary. Jeszcze dalej na prawo znajdowały 
się słynne wiszące ogrody- jeden z siedmiu cudów świa-
ta antycznego. 

Mieściły się one na dachu królewskiego domu roz-
koszy. W rzeczywistości więc nie były one „wiszące”, 
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a tylko „podwyższone”. Ogrody te były nawadniane wy-
myślnym mechanizmem, na który składał się, sięgający 
przez całą wysokość budynku aż do jego dachu, łańcuch 
z czerpakami, którym transportowano wodę ze studni. 
Na zachód od wiszących ogrodów stał stołp, czyli for-
teca będąca ostatnim punktem oporu obrońców grodu. 

Przez stulecia pozostawała również jedyną tego 
rodzaju konstrukcją na świecie. Most spoczywał na 
siedmiu masywnych podporach (w planie ich wymiary 
wynosiły 8,3 na 20 m) i miał długość 116 metrów. Jego 
przęsła były drewniane i istniała możliwość ich podno-
szenia. Masywne filary były niestety „słabą stroną” tego 
mostu, gdyż utrudniały przepływ wody. 

„Ty, królu, królu królów, któremu Bóg Nieba oddał 
panowanie, siłę, moc i chwałę, w którego ręce oddał w ca-
łym zamieszkałym świecie ludzi, zwierzęta polne i ptaki 
powietrzne i którego uczynił władcą nad nimi wszystkimi 
- ty jesteś głową ze złota” (Dan 2:37,38).

Nabuchodonozor - król Babilonu
„To bowiem mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Wkła-

dam jarzmo żelazne na szyję wszystkich tych narodów, 
aby służyły Nabuchodonozorowi, królowi babilońskiemu, 
i były mu poddane; także zwierzęta polne mu poddaję” 
(Jer. 28:14 BT). 

Władza królewska Nabuchodonozora, którą otrzy-
mał od Boga z powodu nieposłuszeństwa Izraela, obej-
mowała panowanie nad Żydami i ościennymi narodami. 

Prorok Izajasz opisał imperium Nabuchodonozora, 
jako najwspanialsze i najpotężniejsze. W starożytności 
nie było tak sławnego miasta jak Babilon. Został nazwa-
ny „perłą królestw” (Izaj. 13:19), a Jeremiasz napisał, 
że jest: „złotym kielichem upijającym ziemię” (Jer. 
51:7). 

W pewnym okresie swego życia Nabuchodonozor 
zapomniał o tym, że wszystko, co posiadał, otrzymał 
od Boga Niebios i w swojej pysze powiedział: „Oto wielki 
Babilon, który zbudowałem jako siedzibę królewską dla 
siebie, posługując się siłą mojej potęgi ku chwale mojego 
majestatu” (Dan 2:27BWP).

Babilon stał się dla Izraela
batem: „I dlatego tak oto mówi Pan Zastępów: 

Ponieważ nie chcieliście słuchać słów moich, oto wydaję 
rozkaz, żeby sprowadzono wszystkie rodziny znajdujące 
się na północy wyrocznia Pana, a także sługę mojego, 
Nabuchodonozora, króla babilońskiego. Każę ich sprowa-
dzić na ten kraj i na wszystkich jego mieszkańców oraz na 
wszystkie narody sąsiednie. Rzucę na nich klątwę i uczynię 
z nich na zawsze powód przerażenia dla innych, pośmie-
wisko i wzgardę. I sprawię, że zamilkną wśród nich okrzy-
ki radości i szczęścia, oblubieniec przestanie nawoływać 
oblubienicę, nie będzie słychać odgłosów żaren i zniknie 
światło lampy. Cały kraj zostanie zamieniony w pustynię 
i bezludzie, oni sami zaś będą niewolnikami innych naro-
dów na siedemdziesiąt lat” (Jer. 25:8-11 BWP).

Mieczem
„A ty, synu człowieczy, nakreśl sobie dwie drogi, któ-

rymi pójdzie miecz króla babilońskiego. Obydwie będą 
wychodziły z jednego kraju. Następnie postaw drogo-
wskaz na początku drogi wiodącej do miasta” (Ezech. 
21:24 BT).

Młotem
„Jakże został pobity i roztrzaskany ten, co był mło-

tem dla całego świata. Obraz smutnej pustyni przedsta-
wia wśród innych narodów Babilon” (Jer. 50:23 BWP).
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Rózgą
„Hej, Babilon zdobyty i wzięta chwała całej ziemi! 

Babilon przedmiotem grozy wśród narodów!” (Jer. 
51:41BW).

Bóg połamał rózgę niegodziwców, laskę rządzących, 
tego, kto w furii nieustannie smagał ludy ciosami, tego, 
kto w gniewie podbijał narody prześladowaniem bez 
miary”. (Izaj. 14:5,6).

„I każę wam przejść pod rózgą, i dokładnie was 
przeliczę” (Ezech. 20:37 BW). Bóg użył Nabuchodonozo-
ra do napomnienia i skarcenia Izraela.

Pierwsze oblężenie Jerozolimy i de-
portacja Żydów 606 r. p.n.e.

Nabuchodonozor, po zwycięstwie nad Faraonem 
Necho, w drodze powrotnej, wkroczył wraz ze swoją 
armią do Jerozolimy i częściowo splądrował Świątynię, 
a zrabowane naczynia świątynne umieścił w Świątyni 
swego boga w Babilonie. Ustanowił Jojakima królem 
Judy, a tym samym swoim lennikiem (2 Król 24:1-7; 
Dan 1:1-3). 

W tym czasie została uprowadzona do niewoli elita 
Judejczyków i od roku 606 p.n.e. rozpoczął się czas li-
czenia „70-ciu lat niewoli narodu izraelskiego” (Jer 
25:1-11). 

Drugie oblężenie Jerozolimy i depor-
tacja w 597 r. p.n.e.

Jojakim bezmyślnie zignorował słowo proroka Jere-
miasza i zbuntował się przeciwko królowi Babilonu (2 
Król. 24:1-7). Zmarł jeszcze przed zakończeniem pięcio-
letniej wojny.(Jer. 22:18-19). Władzę po nim objął jego 
syn, Jojakin, i panował w Judzie, aż do końca oblężenia 
(Jer. 22:24-30; 2 Król. 24:8-18). 

Jojakin po trzech miesiącach rządzenia w Judzie 
wraz 10 000 mieszkańców Jerozolimy (wliczając proro-
ka Ezechiela) został uprowadzony do Babilonu (2 Król 
24:8-20; Ezech. 1:1-3). 

W tym to roku wszystkie skarby królewskie i świą-
tynne zostały zabrane do Babilonu, a Sedekiasz, stryj 
Jehojakima, został ustanowiony nowym lennikiem kró-
la babilońskiego w Jerozolimie (2 Król 24:17-20). 

Trzecia deportacja i zniszczenie 
Jerozolimy w 587/86 r. p.n.e.

Babilończycy najechali na zbuntowaną Jerozolimę 
i po 18-miesięcznym oblężeniu zdobyli ją. Świątynię 
splądrowali a następnie spalili. Skarby świątynne zaś 
wywieźli do Babilonu. Opis tego podboju został umiesz-
czony w kronikach babilońskich. Pokrywa się on z biblij-
ną wersją wydarzeń:

Dziś dla wielu słowo „Babilon” jest synonimem „sys-
temu”. Niewątpliwie starożytny Babilon był miejscem, 
którego potęgę zbudowano kosztem wyzysku i cier-
pienia ludzi, jednak nie ulega wątpliwości, że przede 
wszystkim było to miejsce wspaniałej kolebki cywili-
zacji. 

Nabuchodonozor był najpotężniejszym władcą Ba-
bilonu. Historycy bardzo długo kwestionowali zapisy 
biblijne o babilońskim królu Nabuchodonozorze, a nie-
którzy nawet utrzymywali, że był on tylko legendarną 
postacią, wymyśloną przez kapłanów izraelskich… 
w celach propagandowych! 
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Biblia jednak miała rację. Po jego śmierci dynastia 
chaldejska podupadła. Nadchodził czas odpokutowania 
grzechu, którego dopuścił się Izrael, czyli za nieprze-
strzeganie 70 sabatów, Zatem za każdy nieprzestrzega-
ny sabat spędzili rok w niewoli. 

Upadek Babilonu
W 539 p.n.e. władca Persji - Cyrus Wielki zdobył 

Babilon i wcielił go do swojego imperium. Historyk 
grecki Herodot napisał, że „jego splendor górował nad 
wszystkimi miastami świata”. Chociaż wykopaliska od-
słoniły tylko część dawnej metropolii, to jednak w pełni 
uzasadniają zachwyt starożytnych. Historyk Strabon 
z Amazei, gdy odwiedził ruiny Babilonu, napisał: 

„To wielkie miasto stało się pustkowiem”. Perła kró-
lestw stała się niczym Sodoma i Gomora, jak zapowie-
dzieli wieki wcześniej Boży prorocy (Izaj. 13:19, 20; Jer. 
51,26). Dzisiejsze wsie arabskie leżą w dawnym kory-
cie Eufratu lub poza obszarem, jaki zajmował Babilon 
w czasach Izajasza. Jak zapowiedział Jeremiasz (51:43), 
tylko nieliczni odwiedzają jego ruiny. Spora część daw-
nego miasta to mokradła (Izaj. 14:23). Babilon stał się 
pustkowiem, zamieszkałym przez dzikie zwierzęta (Izaj. 
13:21), zgodnie z zapowiedzią: „I stanie się Babilon kupą 
gruzów, siedliskiem szakali, miejscem grozy i gwizdania, 
bez mieszkańców” (Jer. 51:37). Beduini omijają je z dala 
i nikt nie wypasa tam owiec, jak prorokował Izajasz  „nie 
pojawią się tam już więcej pasterze”. (Izaj 13:20 BWP).

„I nie wezmę z ciebie kamienia na narożnik ani ka-
mienia do fundamentów, gdyż będziesz wieczną ruiną - 
mówi Pan” (Jer. 51:26 BW). 

„Uczynię go siedliskiem jeżów, bagnem sitowia. 
Wymiotę go miotłą zagłady - mówi Pan Zastępów” (Izaj. 
14:23BW).

Większość tych zapowiedzi pochodzi z księgi pro-
roka Izajasza, który żył około 700 r. p.n.e. kiedy Babi-
lon tętnił życiem, a lata największej świetności miał 
dopiero przed sobą. Sto lat po proroku Izajaszu, Babi-
lończycy złamali potęgę Asyryjczyków, a w 606 r. p.n.e. 
Nabuchodonozor pobił Egipcjan pod Karkemisz, czyniąc 
królestwo babilońskie największym mocarstwem ów-
czesnego świata. 

Proroctwa o upadku Babilonu
„Babilon, ta perła dawniej wszystkich królestw klej-

not i duma Chaldejczyka każdego stanie się jak Sodoma 
i Gomora kiedy Bóg go ukarze” Izaj. 13:19 BWP). „Ni-
gdy już nie będzie zamieszkały, nie będzie tam ludzi po 
wszystkie pokolenia. Arabowie nie rozbiją namiotów”.

Czym się różni Babilon, 
od Babilonu Wielkiego?

Mieszkańcy Babilonu, tego supermocarstwa, od-
dawali cześć swoim różnym bogom. Słynęli z tego, że 
powoływali nowych bogów, nie zapominając o starych. 
Babilon upadł nie z powodu recesji, biedy czy innych 
niesprzyjających okoliczności, ale dlatego, że wybiła 
godzina jego upadku, którą wyznaczył sam Bóg.

Praktyki Babilonu rozprzestrzeniły się na cały świat 
i pewnie dlatego został nazwany Babilonem Wielkim. 
Po raz pierwszy nazwa ta pojawia się w NT w Księdze 
Objawienia i nie ogranicza się do jakiegoś kraju, ale do 
wszystkich ludzi, których czyny zostały poniżej opisane:

„I głosem potężnym tak zawołał: Upadł, upadł Babi-
lon - stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką 
wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego 
ptaka nieczystego i budzącego wstręt, bo winem zapal-
czywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, 
i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi 
doszli do bogactwa przez ogrom jej przepychu. I usłysza-
łem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, 
byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag 
nie ponieśli: bo grzechy jej narosły - aż do nieba, i wspo-
mniał Bóg na jej zbrodnie” (Obj. 18:2-5)

Dlatego bądźmy posłuszni nawoływaniu anioła: 
Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej 
grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli.
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6. Sen Nabuchodonozora 
o posągu

 „W drugim roku swego panowania Nabuchodonozor 
miał sen, który tak go zaniepokoił, że nie mógł spać” (Da-
niel 2:1 BWP).

Rozdział ten opisuje życie narodu żydowskiego 
w szóstym wieku przed Chrystusem. Żydzi przez setki 
lat pokładali ufność w Świątyni zamiast w Bogu. Izrael 
pogrążył się w grzechu, nie przeciwstawiał się bałwo-
chwalstwu, niemoralności i niesprawiedliwości, ale 
dawał wiarę fałszywym, samozwańczym prorokom, 
którzy głosili to, co lud chciał słyszeć. Zapomnieli o sło-
wach ostrzeżenia:

„Popatrz, kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz 
śmierć i zło. Nakazuję ci także kochać Jahwe, twojego 
Boga, chodzić Jego drogami, zachowywać Jego przykaza-
nia, prawa i pouczenia, żebyś mógł żyć, rosnąć w liczbę 
i żeby Jahwe, twój Bóg, błogosławił cię w tym kraju, do 
którego masz wejść, aby wziąć go w posiadanie. Jeże-
li jednak twoje serce odwróci się [od Jahwe] i wcale nie 
będziesz słuchał Jego głosu, lecz dasz się pociągnąć ku 
innym bogom, którym zaczniesz się kłaniać i służyć, to już 
dziś was zapewniam, że niechybnie poginiecie. Nie przed-

łużycie waszych dni na tej ziemi, do której wejdziecie po 
przeprawieniu się przez Jordan, aby ją wziąć w posiada-
nie. Niebo i ziemię wzywam dziś na świadków przeciwko 
wam: Kładę przed wami życie i śmierć oraz błogosławień-
stwo i przekleństwo. Wybierajcie tedy życie, abyście mogli 
żyć wy i wasi potomkowie!” (5 Mojz. 30:15-19 BWP).

Niegodni pasterze
Naród patrzył na kapłanów, którzy zamiast prze-

strzegać Zakonu, zajęli się dbaniem o swój dobrobyt, 
choć Bóg ich ostrzegał: „Tak mówi Pan Bóg: Biada paste-
rzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze nie 
powinni paść owiec? Nakarmiliście się mlekiem, odziali-
ście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec 
nie paśliście. Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej 
nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej 

Wydarzenia związane z historią Babilonu i Żydów
Okres od – do Panował Król i różne wydarzenia Źródło

625–609 21 lat Ojciec Nabuchodonozora Nabopolassar 
609–562 43 lata Nabuchodonozor Jer. 25:8-11
609-539 70 lat Okres rządów imperium babilońskiego licząc od króla Nabuchodonozora Jer. 25:12

606 Nabuchodonozor bierze pierwszych zakładników do niewoli – pierwsza deportacja
606 Rozpoczyna się okres 70 lat niewoli dla Izraela
606 Ustanowienie króla Jojakima lennikiem 2 Król. 24:1-7
597 Druga deportacja 2 Król. 24:1-7
597 Ustanowienie króla Jojakina lennikiem

587/86 Trzecia deportacja Żydów
587/86 Zburzenie Jerozolimy i Świątyni

562–560 2 lata Królowie Babilonu: 
Ewil–Merodach 

560–556 4 lata Neriglissar
 556-556 9 m-cy Labaszi–Marduk 
556–539 17 lat Nabonid. Współregencja z Baltazarem

539 Zdobycie Jerozolimy przez Medów
539 po 70 lat Upadek imperium babilońskiego 
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nie prowadzaliście z powrotem, zagubionej nie odszuki-
waliście, a z przemocą i okrucieństwem obchodziliście się 
z nimi. Rozproszyły się owce moje, bo nie miały pasterza 
i stały się żerem wszelkiego dzikiego zwierza. Rozproszyły 
się” (Ezech. 34:1-5BT).

Nie dość, że nie pilnowali nauki, nie słuchali Bożych 
proroków, to na domiar złego chętnie dawali wiarę 
zwodzicielom, do których należał Chananiasz, który 
głosił w imieniu Boga: 

„To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: «Złamię jarzmo 
króla babilońskiego. W ciągu dwóch lat przywrócę na to 
miejsce wszystkie naczynia domu Pańskiego, które zabrał 
Nabuchodonozor, król babiloński, z tego miejsca, wywo-
żąc do Babilonu” (Jer. 28:2,3BT). 

Natomiast prorok Jeremiasz głosił im, że w niewoli 
nie będą dwa, ale siedemdziesiąt lat: „Cały ten kraj zo-
stanie spustoszony i opuszczony, a narody będą służyć 
królowi babilońskiemu przez siedemdziesiąt lat. A po 
upływie siedemdziesięciu lat ukarzę króla Babilonu i ten 
naród - wyrocznia Pana - ich grzechy i kraj babiloński; za-
mienię go na wieczne pustkowie” (Jer. 25:11,12BT). 

„Prorok Jeremiasz powiedział tedy do proroka Cha-
naniasza: Posłuchaj uważnie, Chananiaszu: Przecież Pan 
wcale cię nie posłał a ty doprowadziłeś do tego, że cały 
lud zaufał twoim kłamstwom. Dlatego oto, co mówi Pan: 
Usuwam cię z powierzchni ziemi. Umrzesz jeszcze w tym 
roku, bo nawoływałeś do buntu przeciwko Panu. I zmarł 
prorok Chananiasz jeszcze tego samego roku, w siódmym 
miesiącu” (Jer. 28:15-17BWP). 

Kłamstwo Chananiasza nigdy się nie spełniło, a sta-
ło się tak, jak przepowiedział Bóg przez proroka Jere-
miasza. Do kapłanów zaś, którzy zamiast chronić swoje 
owce, opuścili je, Bóg powiedział: 

 „I dlatego tak oto mówi Pan, Bóg Izraela, do pasterzy, 
którzy mają paść mój lud: Dopuściliście do tego, że rozbiegły 
się i pobłądziły owce z mojego stada, a wyście się wcale nie 
zatroszczyli o nie. Otóż Ja się teraz zajmę wami i nieprawo-
ścią waszych uczynków wyrocznia Pana! Ja sam zgroma-
dzę Resztę moich owiec ze wszystkich krajów, po których je 
rozproszyłem, i sprowadzę je znów na ich pastwiska. I przy-
wrócę im płodność i znów się rozmnożą. Wyznaczę dla nich 
pasterzy, którzy zatroszczą się o nie naprawdę. Nie będą się 

już musiały bać czegokolwiek ani się lękać. I żadna z nich 
już nie zaginie wyrocznia Pana. Oto nadchodzą już dni wy-
rocznia Pana kiedy to sam wzbudzę Dawidowi Odrośl spra-
wiedliwą, z której wyjdzie kiedyś król prawdziwy. Będzie on 
postępował roztropnie i przestrzegał w całym kraju prawa 
i sprawiedliwości” (Jer. 23:1-5BWP). 

Sen Nabuchodonozora w 603 r.
Bóg przemawia do człowieka na różne sposoby, 

dlatego dał On królowi babilońskiemu Nabuchodonozo-
rowi sen, który go niepokoił i ostrzegał, a miało to miej-
sce: „W drugim6 roku swego panowania Nabuchodonozor 
miał sny; ducha jego ogarnął niepokój i nie mógł spać” 
(Dan 2:1 BT). 

Dziś już wiemy, że nie był to zwykły sen. Był zesłanym 
przez Boga, o czym wtedy jeszcze Nabuchodonozor nie 
wiedział. Przebudził się zdenerwowany i zaniepokojony, 
nie mógł ponownie zasnąć, w końcu posłał po mędrców, 
którzy – jak sądził - potrafią wyjaśniać znaczenie snów. 

6  W Przekładzie Biblii Warszawskiej nastąpił błąd i omyłkowo 
napisano w 12 roku zamiast w 2. 
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„Kazał tedy król zwołać wróżbitów, zaklinaczy, czar-
noksiężników i Chaldejczyków, żeby odgadli, jaki miał 
sen, i żeby mu wyjaśnili znaczenie sennych widzeń. Przy-
szli więc i stanęli przed królem. A król powiedział im: Mia-
łem pewien sen, który sprawił, że niespokojny jest teraz 
mój duch, bo nie wiem, co sen ten ma znaczyć. Rzekli na to 
Chaldejczycy: Królu, obyś żył wiecznie! Racz opowiedzieć 
swój sen twoim sługom, a my powiemy ci, co on oznacza” 
(Dan 2:2-4BWP).

Z Biblii dowiadujemy się, że są dwa rodzaje snów. 
Salomon napisał o nich: „jak z wielu zajęć przychodzą 
sny, tak z mnóstwa snów głupia mowa. Bo gdzie jest wie-
le snów, tam jest wiele słów i wiele marności. Lecz ty bój 
się Boga” (Kaznodziei 5:2,6BW). Natomiast w Księdze 
Hioba czytamy, że są sny przez które Bóg przemawia do 
człowieka. 

„Wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie 
zważa: We śnie w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada 
na ludzi i oni śpią na swym łożu. Wtedy otwiera ludziom 
uszy, niepokoi i ostrzega. Aby odwieść człowieka od złego 
czynu i uchronić męża od pychy” (Hioba 33:14-17BW).

Nagroda i kara za brak wykładni 
Babilońscy magowie przechwalali się jeden przez drugie-

go twierdząc, że potrafią wyjaśnić każdą tajemnicę. Ale kiedy 
nadeszła chwila prawdy i król nakazał im żeby wyjaśnili sen, 
który go bardzo zaniepokoił, padł na nich blady strach. 

„A król odpowiedział Chaldejczykom i rzekł: Mój wyrok jest 
wydany: Jeżeli mi nie opowiecie i nie wyłożycie tego snu, będziecie 
rozsiekani na kawałki, a wasze domy będą obrócone w kupy gru-
zu. Jeśli natomiast opowiecie mi i wyłożycie sen, otrzymacie ode 
mnie dary i upominki, i wielką cześć; opowiedzcie mi przeto sen 
i wyłóżcie go!” (Dan 2:5,6BT). 

Na każdym królewskim dworze, gdzie są pieniądze i wła-
dza, bez problemu znajdziemy karierowiczów, podstępnych 
pochlebców, różnej maści magików i astrologów. Nie brakowa-
ło ich także na dworze Nabuchodonozora. Prorok Daniel określił 
mędrców babilońskich: wróżbitami i magami, czarownikami, 
a w wierszu 2:27 astrologami. 

W Mezopotamii i w Egipcie zawsze istniała grupa mędr-
ców, która specjalizowała się w interpretowaniu snów, podob-
nie też było w Babilonii. Jak wynika z tekstu biblijnego, sami 
Babilończycy mieli złe zdanie o swych mędrcach mówiąc, że 

są słabi i niekompetentni, natomiast w Danielu widzieli tego, 
w którym działała moc jego Boga. 

Wiemy, że sny zawsze wyjaśniał Bóg, przez swoich proro-
ków i wiernych Mu ludzi. Prorok Daniel posiadał od Boga dar 
wyjaśniania snów. Królowa pamiętała jak Daniel wyjaśniał sny 
Nabuchodonozorowi. 

Za dni ostatniego króla Babilonu, kiedy pili z naczyń świą-
tynnych zrabowanych z Jerozolimy, nagle pojawiła się dłoń, 
która zaczęła pisać na ścianie niezrozumiałe dla króla i jego 
gości wyrazy., Wówczas proszono króla aby sprowadził Daniela, 
u którego: 

„znaleziono szczególne światło ducha, wiedzę, mądrość oraz 
umiejętność tłumaczenia snów, odgadywania zagadek i rozwią-
zywania różnych problemów, poślij więc po Daniela, a on powie ci, 
co znaczy napis” (Dan 5:12 BWP).

Wróćmy jednak do snu Nabuchodonozora; wyrok jego był 
jednoznaczny, za wyjaśnienie snu była nagroda, za jego brak, 
śmierć. Aby zyskać na czasie owi mędrcy prosili króla o opowie-
dzenie im tego snu. Ta prośba jeszcze bardziej rozsierdziła króla. 
Straszliwy to musiał być widok! Król był ogarnięty wściekłością 
z powodu bezradności astrologów i mędrców. 

Król czekał na wykładnię 
- magowie na lepszy czas

„Wtedy po wtóre odpowiedzieli, mówiąc: Niech król 
opowie swoim sługom sen, a my ci go wyłożymy. Lecz król 
odpowiedział, mówiąc: Wiem na pewno, że wy chcecie 
zyskać na czasie, ponieważ widzicie, że wyrok jest prze-
ze mnie wydany. Jeżeli mi nie opowiecie snu, jeden jest 
tylko wyrok na was: Zmówiliście się, że dacie mi kłamli-
wą i zwodniczą odpowiedź, aż czasy się zmienią; przeto 
opowiedzcie mi sen, abym wiedział, że możecie mi go 
wyłożyć. Wtedy Chaldejczycy odpowiedzieli królowi, 
mówiąc: Nie ma na ziemi człowieka, który by mógł speł-
nić żądanie króla; jak też w ogóle żaden wielki i potężny 
król nie stawiał takiego żądania wobec wróżbity, maga 
i Chaldejczyka. To, czego król żąda, jest trudne, a nie ma 
drugiego takiego, kto by tę rzecz królowi oznajmił, oprócz 
bogów, którzy nie mieszkają wśród ludzi. Z tego powodu 
król był bardzo zły i bardzo się rozgniewał, i kazał stracić 
wszystkich magów babilońskich” (Daniel 2:2-12BT). 
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Postawa Daniela
Choć Daniel nie uczestniczył w wyżej opisanym 

zdarzeniu, to czytamy w wierszu 13, że też zaliczano go 
do grupy mędrców, a tym samym i nad nim wisiał wy-
rok śmierci. Dlatego zwrócił się do przełożonego straży 
królewskiej Arioka, aby umożliwił mu pójście do króla 
Nabuchodonozora. 

Daniel poszedł na dwór królewski, aby rozmawiać 
z królem, łamiąc jednocześnie zasady obowiązujące 
w starożytności, dotyczące stawiania się poddanych 
przed królem7. 

„A gdy wydano rozkaz stracenia magów, miano stra-
cić także Daniela i jego towarzyszy. Wtedy Daniel mądrze 
i roztropnie zwrócił się do Ariocha, dowódcy gwardii przy-
bocznej króla, który wyszedł, aby stracić magów babiloń-
skich. Odezwał się do Ariocha, oficera królewskiego, tymi 
słowy: Dlaczego rozkaz królewski jest taki srogi? Wtedy 
Arioch objaśnił tę rzecz Danielowi. Na to Daniel poszedł 
i prosił króla, aby mu dał czas na wyłożenie królowi snu” 
(Dan. 2:13-16BT). 

Daniel otrzymał objawienie snu 
Daniel nie zamartwiał się, ale wraz ze swymi przy-

jaciółmi szukali pomocy u Boga. Nie modlili się o sławę 
i chwałę dla siebie, ale błagali Boga o miłosierdzie, by 
nie musieli ginąć razem z innymi mędrcami Babilonu. 
„Potem pobiegł Daniel do domu i opowiedział tę rzecz 
swoim towarzyszom: Ananiaszowi, Miszaelowi i Azaria-
szowi, aby wybłagali u Boga Niebios miłosierdzie z powo-
du tej tajemnicy, by nie stracono Daniela i jego towarzyszy 
wraz z pozostałymi magami babilońskimi. Wtedy Danie-
lowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica, za 
co Daniel wysławiał Boga Niebios” (Dan 2:13-19BT). 

Odpowiedź nie przyszła podczas modlitwy, ale 
w nocnym widzeniu Bóg objawił treść snu króla Nabu-

7  „Wszyscy dworzanie królewscy i ludzie z prowincji królewskich 
wiedzą o tym, iż każdego mężczyznę czy kobietę, którzy bez wezwa-
nia wejdą do króla na dziedziniec wewnętrzny, dotyczy jednakowe 
prawo: mają być zabici, jednak z wyjątkiem tego, ku któremu król 
wyciągnie złote berło. Ten zostanie przy życiu; ja zaś już od trzy-
dziestu dni nie zostałam wezwana, aby przyjść do króla” (Estery 
4:11 BW)

chodonozora i jego znaczenie. Jakże gorąco Daniel dzię-
kował i wielbił za to Boga! 

„Niech będzie błogosławione imię Boga przez wszyst-
kie wieki wieków! Bo mądrość i moc są Jego przymiotem. 
On to zmienia okresy i czasy, usuwa królów i ustanawia 
królów, udziela mędrcom mądrości, a wiedzy rozumnym. 
On odsłania to, co niezgłębione i ukryte, i zna to, co spowi-
te w ciemność, a światłość mieszka u Niego. Ciebie, Boże 
moich przodków, uwielbiam i sławię. Bo udzieliłeś mi mą-
drości i mocy, wyjawiłeś mi to, o co Cię błagaliśmy, sprawę 
królewską nam oznajmiłeś” (Dan. 2:20-23BT). 

Daniel wielbił żywego Boga Niebios, który nie jest 
częścią natury, ani bożkiem. Nie podnosił swoich zasług, 
bo wiedział, że wszystko osiągnął dzięki miłosierne-
mu Bogu, którego już miał okazję poznać, a nie tylko 
o Nim słyszeć.

Ten Boży prorok jest dla nas wspaniałym przykła-
dem, w jaki sposób należy nie tylko prosić, ale i dzięko-
wać. Słowa: „On to zmienia okresy i czasy” zwracają uwa-
gę, że jedynie Bóg jest Panem historii i kieruje biegiem 
wydarzeń. 

„To Jahwe sam niszczy swoich wrogów, grozi im z nie-
bios grzmotami. On będzie sądził ziemię od krańca do 
krańca, On obdarzy swych królów potęgą i ukaże wszyst-
kim moc pomazańca” (1 Sam 2:10 BWP). 

Zasada, którą zapisał Prorok Amos była aktualna wte-
dy, poprzez całe wieki, aż do Paruzji – powtórnego przyjścia 
Jezusa Chrystusa: „Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie obja-
wi swego zamiaru sługom swym, prorokom” (Amos 3:7BT). 

Spotkanie Daniela z Królem
„Następnie Daniel udał się do Arioka, któremu król 

wydał polecenie, by pozabijał mędrców babilońskich, 
i tak powiedział do niego: Nie zabijaj mędrców babi-
lońskich! Wprowadź mnie przed króla, a podam królowi 
znaczenie snu. Ariok zaprowadził szybko Daniela do króla 
i tak powiedział do niego: Znalazłem męża spośród upro-
wadzonych z Judy, który oznajmi królowi znaczenie snu. 
Król zwrócił się i powiedział do Daniela, który nosił imię 
Belteszassar: Czy możesz rzeczywiście wyjawić mi sen, 
jaki widziałem, i jego znaczenie? Daniel odpowiedział 
wobec króla: Tajemnicy, o którą król pyta, nie zdołają 
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wyjawić ani mędrcy, ani wykładacze snów, ani wróżbici, 
ani astrologowie. Jest jednak Bóg w niebie, który odsłania 
tajemnice, i On oznajmia królowi Nabuchodonozorowi, co 
nastąpi przy końcu dni. Twój sen i widzenia, jakie miałeś 
na swym łożu, są następujące. Ciebie, królu, na twym łożu 
ogarnęły myśli, o tym, co ma później nastąpić. Ten zaś, 
który odsłania tajemnice, wyjawił tobie, co się stanie. Co 
do mnie zaś, tajemnica ta stała mi się wiadoma nie dla-
tego, jakobym był mędrszy od wszystkich ludzi, lecz aby 
udzielić wyjaśnienia królowi, a ty, byś rozumiał myśli 
swego serca” (Daniel 2: 24-28 BT).

Nabuchodonozor, znając wątpliwe metody swoich 
mędrców, z niedowierzaniem pytał Daniela: Czy możesz 
rzeczywiście wyjawić mi sen, jaki widziałem, i jego zna-
czenie? Prorok Daniel nie przypisał sobie zasług i chwa-
ły, ale skierował uwagę króla na „Boga Niebios”,8 który 
odsłania tajemnice, i On oznajmia królowi Nabuchodono-
zorowi, co nastąpi przy końcu dni. Głowa tego POSĄGU 
przedstawiała bowiem króla Nabuchodonozora, ale 
widzenie sięgało dalej a jego zakończeniem było zbu-
rzenie posągu przez wielki kamień. 

Dzisiaj już wiemy, że głównym bohaterem tego snu 
był sam Bóg. Daniel, jako Izraelita znał dzieje swego na-
rodu i wiedział, że Bóg jest tym, który kieruje biegiem 
wydarzeń i ufał, że go nie opuści. Dlatego, kiedy doty-
kają nas przykre chwile, przyjdźmy tak ci młodzieńcy 
do Boga Niebios, w poście i modlitwie szukając ratunku 
i odpowiedzi. 

Daniel nie zawiódł się, więc i my się nie zawiedzie-
my, a któż wie, może i przez nas Bóg chce dotrzeć do 
kogoś, kto jest zadufany i pewny siebie jak Nabuchodo-
nozor? Pamiętajmy, że ten król o zatwardziałym sercu 
w końcu wyznał, że tylko Bóg, którego czcił Daniel, jest 
Suwerenem Wszechświata.

Wyjaśnienie treści snu 
Prorok Daniel zapewnił króla, że zdolność interpre-

towania snów nie jest rezultatem jego mądrości, ale 

8  ,W okresie Perskim tytuł „Bóg Niebios” stał się wyrazem trady-
cyjnej wiary Izraela w Stwórcę nieba i ziemi (1 Mojż. 14:19), którego 
mogli uznać również Persowie czcząc niebiańskiego Boga. Po obja-
wieniu tej tajemnicy Daniel wysławiał Boga Niebios, który nigdy się 
nie spóźnia i nie opuszcza swego ludu w potrzebie.

wyłącznie darem jaki otrzymał od Boga. Jest to wspa-
niała lekcja pokory i wierności Bogu i Jego Słowu.

„Ty, królu, patrzyłeś: Oto posąg bardzo wielki, o nad-
zwyczajnym blasku stał przed tobą, a widok jego był 
straszny. Głowa tego posągu była z czystego złota, pierś 
jego i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, gole-
nie z żelaza, stopy zaś jego częściowo z żelaza, częściowo 
z gliny. Patrzyłeś, a oto odłączył się kamień, mimo że nie 
dotknęła go ręka ludzka, i ugodził posąg w jego stopy 
z żelaza i gliny, i połamał je. Wtedy natychmiast uległy 
skruszeniu żelazo i glina, miedź, srebro i złoto - i stały się 
jak plewy na klepisku w lecie; uniósł je wiatr, tak że na-
wet ślad nie pozostał po nich. Kamień zaś, który uderzył 
posąg, rozrósł się w wielką górę i napełnił całą ziemię. 
Taki jest sen, a jego znaczenie przedstawimy królowi” 
(Dan 2:31-36 BT). 

Jakie musiało być zdziwienie i poruszenie, kiedy 
prorok Daniel przypominał Nabuchodonozorowi jego 
sen. Po raz pierwszy na własne uszy usłyszał to, co tylko 
sam widział we śnie i nikomu o tym nie mówił. 

Posąg z czterech metali
Kolejność poszczególnych metali jest uszerego-

wana od najbardziej cennego aż do najmniej warto-
ściowego, ale za to najtrwalszego. W Biblii wszystkie 
materiały, z których wykonany jest posąg, mają okre-
ślone znaczenie.

Złoto i srebro symbolizują majestat i dostojeństwo, 
tak w kontekście religijnym jak i politycznym: „Wszelkie 
srebro i złoto, wszystkie przedmioty z brązu i z żelaza będą 
przeznaczone dla Jahwe i znajdą się w skarbcu Jahwe” 
(Jozuego 6:19 BWP). 

Natomiast brąz i żelazo są symbolami tego, co silne 
i wytrzymałe. Posąg wykonany z tych materiałów sym-
bolizuje zatem połączenie majestatu, dostojeństwa, 
bogactwa oraz siły. 

Słowo Boże uczy nas, że wszystkie rządy są z dopu-
stu i postanowienia Bożego. „Każdy niech będzie podda-
ny władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bo-
wiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które 
są, zostały ustanowione przez Boga” (Rzym 13:1BT). 
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Niemalże automatycznie pojawia się pytanie czy 
rządy Stalina i Hitlera też były z dopustu Bożego? Od-
powiem w ten sposób: skazanie na 70-letnią niewolę 
babilońską narodu żydowskiego nie było dziełem przy-
padku.

Dlaczego Bóg dopuszcza, aby pewni ludzie naduży-
wali swych praw? Tego nie wiem, ale wiem jedno, że 
Bóg nie pozostawił tego świata na pastwę losu i przy-
padku. Biblia i historia uczą nas, że pewne narody wy-
ciągały lekcję, a inne stawały się jeszcze gorsze. 

Prorok Daniel wiedział dlaczego znalazł się na wy-
gnaniu, ale też wyraźnie stwierdził, że Bóg był z jego 
ludem, choć go napominał i smagał. Największym prze-
winieniem Izraela przez setki lat było bałwochwalstwo, 
ale po powrocie z niewoli babilońskiej już nigdy do tych 
praktyk nie powrócili. Ich karę Bóg obrócił w błogosła-
wieństwo, ponieważ cały ówczesny świat, tak bardzo 
pogrążony w bałwochwalstwie, dowiedział się, że ist-
nieje żywy Bóg Niebios, który objawiał się w tym, że 
posługiwał się młodymi Żydami, którzy nie cofnęli się 
nawet przed spaleniem w piecu. 

Cudowne ocalenia, sny i widzenia pochodzące od 
Boga, przemawiały do ludu i ich królów, bardziej niż 
dziś wydawane milionowe nakłady różnych gazet i nie-
kończące się kazania.

Bóg przez swego wiernego proroka Daniela wyka-
zał daremność i głupotę wróżbitów, tak jak to opisał 
prorok Izajasz. „Jam jest ten, który niweczy znaki wróżów 
i wykazuje głupotę wieszczków, wstecz odrzuca mędrców 
i wiedzę ich czyni głupstwem” (Izaj. 44:25 BT). 

Wykład snu
W pierwszej kolejności prorok Daniel opowiedział 

królowi treść snu, aby go przekonać, że mówi prawdę, 
którą mu objawił Bóg, a potem dał jego wykład, oto 
on: „Ty, królu, królu królów, któremu Bóg Nieba oddał 
panowanie, siłę, moc i chwałę, w którego ręce oddał w ca-
łym zamieszkałym świecie ludzi, zwierzęta polne i ptaki 
powietrzne i którego uczynił władcą nad nimi wszystkimi 
- ty jesteś głową ze złota. Po tobie jednak powstanie 
inne królestwo, mniejsze niż twoje, i nastąpi trzecie króle-
stwo miedziane, które będzie panowało nad całą ziemią. 
Czwarte zaś królestwo będzie trwałe jak żelazo. Tak jak 
żelazo wszystko kruszy i rozrywa, skruszy ono i zetrze 
wszystko razem. 

To, że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny, częścio-
wo zaś z żelaza, oznacza, że królestwo ulegnie podziałowi; 
będzie miało coś z trwałości żelaza. To zaś, że widziałeś 
żelazo zmieszane z mulistą gliną, a palce u nóg częściowo 
z żelaza, częściowo zaś z gliny oznacza, że królestwo będzie 
częściowo trwałe, częściowo zaś kruche. To, że widziałeś 
żelazo zmieszane z mulistą gliną oznacza, że zmieszają się 
oni przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spo-
istością, podobnie jak żelazo nie da pomieszać się z gliną. 

W czasach tych królów Bóg Nieba wzbudzi króle-
stwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza 
nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono 
wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na za-
wsze, jak to widziałeś, gdy kamień oderwał się od góry, 
mimo że nie dotknęła go ludzka ręka, i starł żelazo, miedź, 
glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg wyjawił królowi, co nastą-
pi później; prawdziwy jest sen, a wyjaśnienie jego pewne” 
(Dan 2:37-45BT).
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Taki wykład snu potwierdziła historia 
Babilon został zdobyty przez króla Medo-Persji 

Dariusza w 539 roku i mocarstwo to trwało do 332 roku 
p.n.e. czyli 207 lat.

Medo-Persja została zdobyta przez Aleksandra 
Wielkiego - króla Grecji (panowanie królestwa od 331 
do 30 roku p.n.e. czyli 301 lat).

Rzym jako Imperium powstał w roku 30 p.n.e. 
W roku 364 r. n.e.. Za panowania cesarza Walentyniana 
I Imperium Rzymskie rozpadło się na dwa mocarstwa:
•	 Rzymskie - zachodnie upadło w 476 r. n.e.
•	 Bizantyjskie – wschodnie upadło w 1453 r. n.e.

Od chwili upadku Cesarstwa Bizantyjskiego w XV 
wieku nie było jak dotąd imperium panującego nad 
całym światem i nie będzie aż do momentu pojawienia 
się na świecie rządów antychrysta, a tym samym wy-
buchu Wielkiego Ucisku, paruzji – powtórnego przyjścia 
i pierwszego zmartwychwstania. 

7. Wizja czterech zwierząt

Wizja czy sen?
Egzegeci bardziej przychylają się do wizji niż snu, 

ale nie ma to większego znaczenia dla tego co zobaczył 
Daniel. Prorok Izajasz również miał wizję, i Bóg kazał 
mu ją zapisać: „Teraz pójdź, wypisz to na tabliczce, przy 
nich, i opisz to w księdze, żeby służyło na przyszłe czasy 
jako wieczyste świadectwo” (Izaj. 30:8BT).

Również Ezechiel dostał polecenie spisania tego co 
zobaczył : „A jeśli się wstydzą z powodu wszystkiego, co 
uczynili, wyrysuj Świątynię i jej urządzenia, jej wyjścia 
i jej wejścia, i cały jej rozkład i oznajmij im wszystkie jej 
ustawy i prawa, i zapisz je przed ich oczami po to, aby 
wszystkich tych praw i ustaw strzegli i wypełniali je” 
(Ezech. 43:11BT).
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Habakuk zapisał polecenie od Boga: „Tedy mi odpo-
wiedział Pan, mówiąc: Napisz widzenie, a napisz rzetelnie na 
tablicach, aby je prędko czytelnik przeczytał” (Hab. 2:2BG). 

Apostoł Jan zamieścił spis treści Księgi Objawienia: 
„Napisz więc wszystko, coś widział: co jest już i co ma 
nastąpić” (Obj. 1:19a). 

Zapisanie poszczególnych wizji czyni je bardziej 
wiarygodnymi i niezmiennymi. Takie postanowienie 
Boże utwierdza naszą wiarę w Jego spisane Słowo.

Co ujrzał Daniel
Wizja Daniela zapisana w siódmym rozdziale składa 

się z czterech następujących po sobie mniejszych wizji, 
a mianowicie wizji czterech bestii wychodzących z morza: 

„W pierwszym roku panowania króla babiloń-
skiego Baltazara, Daniel, znajdując się w swoim łożu, 
miał we śnie widzenie, które przedstawił na piśmie. Oto 
początek tego opisu: Miałem mówi Daniel takie widze-
nie w nocy: Cztery wichry spadające z nieba wzburzyły 
wielkie morze, z którego wyszły cztery ogromne bestie, 
każda z nich inna. (Dan 7:1-3BWP).

Wizja rozpoczyna się od wzmianki o czterech wi-
chrach niebios. W tradycji biblijnej zwrot ten oznacza 
cztery strony świata na przykład w ósmym rozdziale 
tegoż proroctwa:. „Kozioł zaś stawał się coraz silniejszy, 
a gdy był już w pełni swojej mocy, wyłamał się jego róg 
i na jego miejscu wyrosły cztery wspaniałe rogi, skierowa-
ne w cztery strony świata” (Dan. 8:8BWP patrz Jer. 49:36; 
Ezech.37:9; Zach. 2:10).

Prorok Jeremiasz pisząc o „czterech wichrach” pisze 
o wymierzonej karze Elamowi: „Cztery wichry sprowa-
dzę na Elam, sprowadzę je z czterech krańców nieba. 
I rozproszę ich na cztery strony świata, tak iż nie będzie 
żadnego narodu, do którego nie dotarliby jacyś Elamici” 
(Jer. 49:36 BWP).

Siódmy rozdział Daniela:
•	 wersety od 1-14 - to wizja
•	 wersety od 15-28 - to komentarz

Wielkie morze
W Biblii często pisząc o morzu, nawiązuje się do 

symbolu wrogich sił, lub chaosu: „A cóż to za wrzawa 
jakby niezliczonych rzesz ludzkich albo jak szum morskiej 
nawałnicy! Cóż to za zgiełk czynią ludzie jakby się przewa-
lały ogromne fale? [Szumią całe narody tak, jak szumią 
wezbrane wody] Lecz Pan już je upomniał i natychmiast 
odchodzą wyrzucone daleko, jak plewa uniesione wi-
chrem aż na szczyty górskie lub jak tuman kurzu przez 
burzę. Wieczorem wszystkich ogarniał strach ale rano 
nie było już nikogo. Oto, co czeka naszych łupieżców oto 
los zgotowany dla naszych napastników.” (Izaj 17:12-
14BWP). 

Często symbolizują wrogie Izraelowi ludy. „Mocą 
Twoją rozdzielił morze a Ty roztrzaskałeś na wodach łby 
smoków. Ty zmiażdżyłeś także paszczę lewiatana i rzu-
ciłeś go na pożarcie morskim potworom” (Ps. 74:13,14 
BWP). 

Jan w wizji zobaczył wody i dostał od razu ich 
wykład: „Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła 
się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki” (Obj. 
17:15 BWP).

Dla Izraela Morze Śródziemne było zachodnią 
granicą ich państwa: „Waszą granicą zachodnią będzie 
Wielkie Morze” (Liczb 34:6BT). 

Zawsze kontekst informuje nas kogo dotyczy słowo 
morze, czy wody. Proroctwo które rozpatrujemy doty-
czy sił wrogich Bogu, a w końcowej fazie także całego 
świata. 

Opis trzech bestii
W proroctwach biblijnych mamy opisy pewnych 

potworów morskich: „W ów dzień Pan ukarze swym mie-
czem twardym, wielkim i mocnym, Lewiatana, węża pło-
chliwego, Lewiatana, węża krętego; zabije też potwora 
morskiego” (Izaj 27:1BT). Bestie opisane przez Izajasza 
zdecydowanie różnią się od tych, które zobaczył Daniel. 

W proroctwie Daniela mowa jest o potworach dzi-
wacznego kształtu, które mają bardziej przemawiać do 
wyobraźni ludzkiej. Prorok Ezechiel zobaczył inne zwie-
rzęta, które miały wygląd zwierzęcy i ludzki: „Pośrodku 
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było coś, co było podobne do czterech istot żyjących. Oto 
ich wygląd: miały one postać człowieka” (Ezech. 1:5 BT).

Z opisu tych różnych zwierząt wynika jedno, że 
każde z nich jest pewnym symbolem i dotyczy tego, co 
wyjaśnia kontekst. Nieuprawnione jest dopasowywanie 
różnych widzeń, które są zapisane w Biblii, do aktual-
nych bądź przeszłych wydarzeń, ponieważ wiele z nich 
się już wypełniło. Jako przykład niech posłużą Elamici” 
(Jer. 49:36), którzy zostali ukarani już za dni proroka Je-
remiasza około szóstego wieku p.n.e. 

W proroctwie Ozeasza pojawia się lew, pantera 
i niedźwiedź w kontekście groźby jaką Bóg kieruje do 
niewiernego Izraela. „Stanę się dla nich jak lew, jak czy-
hająca na drodze pantera. Rzucę się na nich jak niedźwie-
dzica, kiedy straci młode, rozerwę powłokę ich serca, ciała 
ich pożrą psy, a dziki zwierz rozerwie na strzępy” (Ozeasza 
13:7-8BT).

Jeremiasz opisuje, że Bóg użyje lwa, wilka i pantery 
jako narzędzia gniewu: „Dlatego wypadnie na nich lew 
z lasu, wilk stepowy posieje wśród nich spustoszenie. 
Pantera będzie czyhać przy ich miastach; każdy, kto z nich 
wyjdzie, będzie rozszarpany. Pomnożyły się bowiem ich 
grzechy i liczne są ich odstępstwa” (Jer 5:6BT).

Być może, że prorocy wybierali zwierzęta, które 
w powszechnym przekonaniu wtedy uchodziły za naj-
bardziej drapieżne i niebezpieczne. Bóg w proroctwie 
Ezechiela przyrównuje Izrael do owiec, a wrogów do 
dzikich zwierząt: „Wyrocznia Pana Boga: Przecież owce 
moje stały się łupem i owce moje służyły za żer wszelkie-
mu dzikiemu zwierzęciu, bo nie było pasterza, pasterze 
zaś nie szukali owiec moich, bo pasterze sami siebie paśli, 
a nie paśli moich owiec, (Ezech. 34:8BT).

Nie zawsze lew przedstawia zwierzę drapieżne, czy 
diabła. Prorok Ezechiel zobaczył nad rzeką Kebar w Ba-
bilonie Cheruba: „Każda istota miała po cztery oblicza: 
pierwsze było obliczem wołu, drugie obliczem człowieka, 
trzecie obliczem lwa, a czwarte obliczem orła. A cheruby 
się podniosły; była to ta sama istota, którą widziałem nad 
rzeką Kebar” (Ezech. 10:14,15 BT).

Na całym starożytnym wschodzie lew przedstawia-
ny jest jako uosobienie siły, majestatu i grozy. Jest czę-
sto wiązany z symboliką królewską. „Judo, lwie młody! 

Dzięki zdobytym łupom stałeś się potężny, mój synu. Czai 
się, jest gotowy zawsze do skoku jak lew, jak [rozdraż-
niona] lwica. Któż się odważy jeszcze go drażnić” (Rozdz. 
49:9 BWP). 

W Objawieniu lew z pokolenia Judy jest tytułem 
Chrystusa: „Wtedy powiedział do mnie jeden ze Starców: 
Nie płacz! Popatrz, oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, 
potomek Dawida. On otworzy księgę i siedem jej pieczęci” 
(Obj. 5:5 BWP).

Wobec powyższych przykładów musimy bacznie 
zwracać uwagę na kontekst, a nie starać się budować 
teorii na jednym słowie, tak czy inaczej przez nas zro-
zumianym. Przykładem niech tu będzie słowo kwas. 
Pan Jezus uczył, że: „Królestwo niebieskie podobne jest 
do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy 
miary mąki, aż się wszystko zakwasiło” (Mat. 13:33 BT).

W innym miejscu Pan Jezus ostrzega przed naucza-
niem faryzeuszy: „O, jakże ciągle nie możecie pojąć, że 
moje słowa nie odnosiły się do chlebów. Mówię wam, 
strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów! Wtedy 
zrozumieli, iż kazał im strzec się nie tego kwasu, którym 
zaczynia się chleb, lecz że przestrzegał ich przed nauką 
faryzeuszów i saduceuszów” (Mat 16:11,12BWP).

Natomiast apostoł Paweł przyrównuje kwas do 
grzechu: „Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto 
zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali 
nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bo-
wiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha” (1 Kor. 
5:4-7BT).

Pierwsza bestia podobna do 
„lwa ale miała skrzydła jakby orła. Gdy się jej przy-

patrywałem, wyrwano jej skrzydła, a ona sama została 
uniesiona z ziemi i stanęła na [tylnych] nogach, tak że 
wyglądała jak człowiek. I otrzymała ludzkie serce” (Dan 
7:4 BWP). 

Prorok Daniel zobaczył lwa, ale miał skrzydła jak-
by orła. Orzeł w Biblii jest symbolem siły i wytrwania. 
„A tym, co ufają Panu, przybywa sił nowych i skrzydeł 
dostają jak orły. Biegną naprzód nie czując zmęczenia, 
poruszają się ciągle i nie są znużeni” (Izaj 40:31BWP).
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Troska Boga o swój naród jest często przyrównana 
do orła troszczącego się o swoje pisklęta: „Widzieliście, 
co uczyniłem Egipcjanom, jak was wyrwałem stamtąd 
i niczym na skrzydłach orłów przyniosłem aż do tego 
miejsca” (2 Mojż. 19:4 BWP). 

„Podobny do orła, co gniazda pilnuje, krążąc nad pi-
sklętami, rozpostarł Jahwe swoje skrzydła, uchwycił Izra-
ela i niósł go pod swymi piórami” (5 Mojż. 32:11 BWP).

Orzeł też jest uosobieniem sądu i kary: „Jahwe też 
sprawi, że wyruszy przeciwko tobie z daleka, z samych 
krańców ziemi, naród poruszający się tak szybko jak orzeł 
w powietrzu, naród, którego języka nie będziecie rozu-
mieli” (5 Mojż. 28:49BWP).

Pierwsza bestia symbolizuje Nabuchodonozora 
(Dan rozdział 4). Daniel widzi stojącego podobnie jak 
człowiek  lwa na dwóch nogach. Przemiana bestii po-
legająca na postawieniu jej na stopach jakby człowieka 
oraz danie jej serca człowieka nie jest jej degradacją. 

Wprost przeciwnie, przeistoczenie w istotę ludzką 
wyraża jego wywyższenie. Zwrot zostało jej dane serce 
człowieka nawiązuje z pewnością do prawie identycz-
nego, choć odwrotnego, stwierdzenia w odniesieniu do 
Nabuchodonozora, o którym mówi się, że zostanie mu 
dane serce zwierzęce. (Dan. 4:13)

Pierwsza bestia ma najwięcej cech ludzkich, dlate-
go, że Bóg przyrównał ją do istoty podobnej człowie-
kowi w sensie obdarzenia jej władzą królewską i ma-
jestatem: „w którego ręce oddał w całym zamieszkałym 
świecie ludzi, zwierzęta polne i ptaki powietrzne i którego 
uczynił władcą nad nimi wszystkimi - ty jesteś głową ze 
złota” (Dan 2:38BT zobacz Dan 4:17-19 BT).

Bestia druga

„A oto druga bestia, wcale niepodobna do pierw-
szej. Wyglądała raczej jak niedźwiedź; była podparta 
z jednej strony, a w paszczy między zębami, miała trzy 
żebra. [Słyszałem, jak] do niej mówiono: Podnieś się i po-
żeraj dużo mięsa” (Dan 7:5BWP). 

Druga bestia była podobna do niedźwiedzia. W Bi-
blii niedźwiedź często występuje razem z innymi dra-
pieżnikami: „Jakby uciekał człowiek przed lwem, a trafił 
na niedźwiedzia” (Amos 5:19a BT). 

Niekiedy niedźwiedź przedstawiany jest jako bar-
dziej groźny i niebezpieczny niż lew. Stanowi symbol 
gniewu, złości i srogości: „rzucę się na nich jak niedź-
wiedzica, kiedy straci młode, rozerwę powłokę ich serca” 
(Ozeasza 13:8aBT).

„Oto Ja pobudzam przeciw nim Medów, którzy 
nie cenią sobie srebra ani w złocie się nie kochają” (Izaj 
13:17 BT).

Najważniejsze w tych symbolach jest to, że przepo-
wiedziane proroctwa się wypełniły i Medo-Persja poko-
nała Babilon, tak jak zapowiedział Bóg: „Ostrzcie strzały, 
przygotowujcie tarcze! Pan pobudza ducha króla Medii, 
bo jego zamiary dotyczą zniszczenia Babilonu; jest to 
zemsta Pana, zemsta za Jego Świątynię. Do świętej woj-
ny przeciw niemu przygotujcie narody, króla Medii, jego 
przywódców i wszystkich jego urzędników, całą ziemię, 
nad którą panuje” (Jer 51:11,28 BT).
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Trzecia bestia
„Potem spojrzałem, a oto pojawiło się inne, podobne 

do pantery; miało ono na grzbiecie cztery ptasie skrzy-
dła, i cztery głowy miało to zwierzę, i dano mu władzę” 
Dan 7:6 BWP). 

W Biblii pantera jest przedstawiona jako zwierzę 
niezwykle szybkie, dlatego większość komentatorów 
przypisuje ją Aleksandrowi Wielkiemu, który w bardzo 
krótkim okresie zawojował Azję, Indie i część Europy.

Interesujący jest fakt, że jedynie w opisie trzeciej 
bestii Daniel zanotował, iż została jej dana władza, 
podobnie jak i że będzie panować nad całą ziemią (Dan 
2:39). Proroctwo to wypełniło się w całości, albowiem 
kultura grecka rozszerzyła się na całą ziemię i trwa do 
dzisiaj. 

Bestia czwarta 
„Patrzyłem dalej i oto zobaczyłem w widzeniu 

nocnym czwartą bestię, była straszna, przerażająca 
i ogromnie silna. Miała wielkie zęby z żelaza. Żarła i po-
chłaniała wszystko, a co pozostawało, miażdżyła noga-
mi. Wcale nie była podobna do trzech pierwszych bestii 
i miała dziesięć rogów” (Dan 7:7BWP). 

Czwarta bestia określona jako straszna i przera-
żająca, o nadzwyczajnej sile, nie jest identyfikowana 
z żadnym zwierzęciem lub potworem, dlatego Daniel 
nie nazwał tej bestii, ponieważ ma w sobie wszelkie zło. 
Która niszczy miażdży wszystko co staje na jej drodze. 
Zęby z żelaza symbolizują siłę z jaką bestia dokona dzie-
ła zniszczenia. 

Drugim elementem odróżniającym czwartą bestię 
od pozostałych jest to, że ma ona dziesięć rogów. Na 
całym starożytnym wschodzie rogi są symbolem siły. 
Również w Biblii są symbolem siły, potęgi i zwycięstwa. 
„Wywyższyłeś mój róg jak u bawołu, skropiłeś mnie świe-
żym olejkiem” (Psalm 92:11 BT). 

Rogi w Biblii mogą odnosić się zarówno do sił do-
bra, jak i zła. Król Dawid napisał: „Bóg mój jest moją ska-
łą. U niego się schronię; tarcza moja i mój róg wybawie-
nia, moje bezpieczne wzniesienie i moje miejsce ucieczki, 
mój Wybawca; wybawiasz mnie od przemocy” (2 Sam. 
22:3 PNŚ.).

Cztery rogi z proroctwa Zachariasza symbolizują 
wrogie narody, które rozproszyły Judę: „Później pod-
niósłszy oczy patrzyłem. I oto zobaczyłem cztery rogi. Co 
one oznaczają? - zapytałem anioła, który mówił do mnie. 
A on odpowiedział: To są rogi, które przygniotły Judę, 
<Izraela> i Jeruzalem. Następnie pokazał mi Pan czte-
rech rzemieślników. A kiedy zapytałem: Do jakiej pracy 
oni spieszą? - odpowiedział: Tamte rogi przygniotły Judę, 
tak iż nikt nie mógł podnieść głowy, ci zaś przyszli, aby 
napełnić je trwogą i strącić rogi narodów, które powstały 
przeciw ziemi judzkiej, aby ją zniszczyć” (Zach. 4:1-14).

Obecny Rzym nie jest kontynuacją imperium rzym-
skiego. Co prawda Napoleon, Hitler i inni próbowali 
reaktywować to imperium, ale widać, że nie był to ten 
czas i nie taki jest zamysł Boży.

Czwarta bestia (wg Daniela) co prawda powstała 
przed naszą erą, i podzieliła się na wschodnią i zachod-
nią, ale według proroctwa zmierzy się ona z Królem Je-
zusem Chrystusem, który przyjdzie w chwale i w mocy, 
aby położyć kres wszelkiemu złu: 
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„W czasach tych królów Bóg Nieba wzbudzi króle-
stwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza 
nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono 
wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na za-
wsze” (Dan 2:44BT. 

A zatem działania czwartej bestii musimy wyglądać 
w przyszłości, a nie w przeszłości, ponieważ czwarta 
bestia, ma panować przez jakiś czas z dziesięcioma ro-
gami, czyli królami ziemi. 

W jaki sposób odrodzi się „bestia czwarta” i jak 
dalece będzie odwoływać się do imperium rzymskiego, 
pokaże to czas. My mamy oczytać się z tymi tekstami, 
a nie przypisywać ich do np. Unii Europejskiej, skoro 
w niej już jest 27 państw, a przecież ma być dokładnie 
10 królów. 

Wykładnia anioła
„Ja, Daniel, popadłem z tego powodu w niepokój 

ducha, a widzenia mojej głowy przeraziły mnie” (Dan 
7:15BT)

Ten niepokój proroka spowodowany był poczuciem 
jego bezradności i troski o właściwe zrozumienie, dlate-
go prosił o wyjaśnienie tego co zobaczył.

„Zbliżyłem się do jednego ze stojących i zapytałem 
o właściwe znaczenie tego wszystkiego. On zaś odpowie-
dział i wyjaśnił znaczenie rzeczy. Te wielkie bestie w licz-
bie czterech - to czterech królów, którzy powstaną z ziemi” 
(Dan 7:16,17BT). 

Według interpretacji danej Danielowi przez istotę 
niebiańską, cztery bestie symbolizowały czterech kró-
lów, ale przede wszystkim reprezentujące ich władców, 
przykładem jest tu Nabuchodonozor, który był symbo-
lem wszystkich królów babilońskich jako głowa ze zło-
ta: „w którego ręce oddał w całym zamieszkałym świecie 
ludzi, zwierzęta polne i ptaki powietrzne i którego uczynił 
władcą nad nimi wszystkimi - ty jesteś głową ze złota” 
(Dan 2:38BT). 

Posąg Dan 2:37-45 został powtórzony w Dan 7:1-
8, tylko w postaci czterech zwierząt jak to widzimy na 
ilustracji obok.

Kim są święci Najwyższego?
„Królestwo jednak otrzymają święci Najwyższego, 

i będą posiadać królestwo na zawsze i na wieki wieków” 
(Dan 7:18BT). 

W egzegezie tradycyjnej święci z wizji Daniela 7:18 
są identyfikowani jako istoty ludzkie – w egzegezie 
chrześcijańskiej są oni najczęściej utożsamiani ze zba-
wionymi, w egzegezie żydowskiej z narodem żydow-
skim.

Choć wśród egzegetów trwa dyskusja czy święty, 
może odnosić się do ludzi, to wg mnie temat ten zamy-
ka Psalm 34:10: „Żyjcie w bojaźni Pana, wszyscy święci 
Jego, bo niczego nie braknie tym, co się Go boją.

Apostoł Piotr wprost zachęca chrześcijan (ludzi): 
„W całym waszym postępowaniu starajcie się być świę-
tymi na wzór Świętego, który was powołał. Napisane jest 
bowiem: Świętymi bądźcie, bo i Ja jestem Święty” (1 Pio-
tra 1:15,16BWP).

Dopytywanie przez Daniela
Daniel nie do końca zrozumiał wyjaśnienia o czwar-

tej bestii, dziesięciu rogach, i małym rogu stąd: chciałem 
się upewnić co do czwartej bestii, odmiennej od pozosta-
łych i nader strasznej, która miała zęby z żelaza i miedzia-
ne pazury, a pożerała, kruszyła i deptała nogami resztę; 
oraz co do dziesięciu rogów na jej głowie, i co do innego, 
przed którym, gdy wyrósł, upadły trzy tamte. Róg ten 
miał oczy i usta, wypowiadające wielkie rzeczy, i wyda-
wał się większy od swoich towarzyszy” (Dan 7:19,20 BT).

Bestia czwarta byłą inna od pozostałych, choć miała 
w sobie wszystko co najgorsze z trzech wymienionych 
wcześniej bestii – lwa, niedźwiedzia i pantery. 
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8. Uczta Baltazara

Kilka słów o Baltazarze
Baltazar znaczy „Belu, chroń króla” i jest oczywiście 

imieniem pogańskim. Baltazar był synem Nabonida, 
a Nabonid synem Nabuchodonozora. Jako chłopiec 
i młodzieniec, Baltazar był świadkiem niezwykłych 
wydarzeń opisanych w pierwszych czterech rozdziałach 
Księgi Daniela.9 

Słyszał zapewne, jak natchniony przez Boga prorok 
Daniel wyjaśniał przerażający sen jego dziadka. Z pew-
nością zdumiewał się widząc trzech młodzieńców oca-
lonych od śmierci w piecu ognistym. Widział przemianę 
swego dziadka. W kronikach Nabonida stwierdza się, że 

9  Wg źródeł historycznych Nabonid ożenił się z wdową po Na-
buchodonozorze. Stąd niektóre przekłady Biblii podają, że Baltazar 
był synem Nabuchodonozora. W rzeczywistości ojcem Baltazara był 
Nabonid. 

Nabonid „powierzył królowanie Baltazarowi, swemu sy-
nowi, jednak przypuszcza się, że formalnie nigdy nie był 
królem, ale że sprawował rządy razem ze swoim ojcem, 
jako współregent również wtedy, gdy Nabonid wrócił 
do Babilonu”.

Jego wiek wskazuje, że wzrastał razem z Danielem, 
być może słyszał jak się modlił. Czyli od lat swej młodo-
ści spotykał się z żywym świadectwem o Bogu Niebios. 
Miał taką samą szansę jak Nabuchodonozor pojednać 
się z Bogiem. W jego pałacu niegdyś oddawano cześć 
prawdziwemu Bogu. 

Baltazar jednak ani myślał poddać się Bogu, wprost 
przeciwnie przeciwstawiał się Mu. Wydał ucztę dla ty-
siąca swych dygnitarzy, a kiedy rozochocili się winem 
rozkazał przynieść naczynia, które jego dziadek zabrał 
ze Świątyni w Jeruzalem i umieścił w Świątyni bożków 
babilońskich. Za ten krok zapłacił najwyższą karę, jaką 
może ponieść król i człowiek. Nie dość, że sprofanował 
te naczynia, to jeszcze zaczął je rozdawać swym go-
ściom, depcząc świętość i wielbiąc marność. 
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Przebieg uczty i napis na ścianie
„Król Baltazar urządził wielką ucztę dla swoich moż-

nowładców. Zaproszonych było około tysiąca osób. Wobec 
tysiąca owych ludzi król pił wino. Zasmakowawszy już 
wina, rozkazał Baltazar wnieść naczynia złote i srebr-
ne, zabrane kiedyś przez jego ojca Nabuchodonozora ze 
Świątyni jerozolimskiej, żeby pili z nich wszyscy: król, 
jego możnowładcy, ich żony i nałożnice. Wniesiono więc 
naczynia złote i srebrne, zrabowane ze Świątyni Bożej 
w Jerozolimie, i pił z nich król, pili jego możnowładcy, ich 
żony i nałożnice. Pijąc wino, wychwalali swoich bożków 
ze złota, srebra, brązu, żelaza, drewna i kamienia. I nagle 
ukazały się palce, które zaczęły pisać na wapnie ściany 
pałacu królewskiego, z tyłu, za świecznikiem. Król widząc 
piszącą rękę, zmienił się na twarzy i bardzo się zaniepo-
koił, poczuł słabość w biodrach, a kolana wyraźnie mu 
drżały” (Daniela 5:1-6BWP).

Przypuszcza się, że ucztę obchodzono z okazji świę-
towania nowego roku. W opisie uczty podkreśla się uży-
wanie wina w połączeniu z oddawaniem czci bogom, co 
może wskazywać również na religijny charakter święto-
wania. Była to ostatnia uczta tego mocarstwa, ponieważ 
w tę samą noc został zabity Baltazar i upadł Babilon. 

Grecki historyk Ksenofont (V-IV wiek przed Chrystu-
sem) stwierdza, że zdobycie Babilonu przez Cyrusa było 
ułatwione, ponieważ „wszyscy Babilończycy bawili się 
całą noc”.10 

W podobny sposób na temat zdobycia Babilonu 
wypowiada się Herodot: „Persowie zaszli ich całkiem nie-
spodziewanie (…), a Babilończycy mieszkający w środku 
nic jeszcze o tym nie wiedzieli, lecz ponieważ właśnie ob-
chodzono u nich święto, tańczyli w tym czasie i zbawiali 
się (…), i tak zdobyto Babilon”.11 

Zapowiadany upadek Babilonu w kon-
tekście świętowania

„Babilon stanie się rumowiskiem, legowiskiem szakali, 
zgrozą i pośmiewiskiem, odludziem. Ryczą niby lwy, gdy się 
razem zbiorą, mruczą na siebie niby młode lwięta. Ich żądzy 
pożerania Ja sam żer przygotuję, napoję ich wszystkich 
10  (Cyr.7,5.15)
11  (Hist.1,191)

tak, że pogłupieją. I zapadną w sen wiekuisty, i nigdy się 
nie obudzą wyrocznia Pana” (Jer. 51:37-39 BWP). 

Izajasz prorokował o upadku Babilonu około 200 lat 
wcześniej, czyli przed jego powstaniem jako mocarstwa. 
Zapowiedział również kto go pokona: „Opowiedziano mi 
srogą wizję: Zdrajca postępuje zdradziecko, a łupieżca łupi. 
Wyrusz, Elamie! Oblegaj, Medio! Sprawiłem, że ustało 
wszelkie wzdychanie z jego powodu. Niech zastawią stół, 
poustawiają miejsca do siedzenia, jedzą, piją! Wstańcie, 
książęta, namaśćcie tarczę. oto teraz przybywa rydwan wo-
jenny z mężczyznami, zaprzężony w rumaki!”I przemówił, 
i rzekł: „Upadł, upadł Babilon, a wszystkie ryte wizerunki 
jego bogów roztrzaskał on o ziemię!” (Izaj 21: 2,5,9PNŚ).

Uczty różnego rodzaju na Bliskim Wschodzie były 
bardzo okazałe. Szczególnie przodowali w tym Perso-
wie i Medowie. Według Księgi Estery Aswewrus urządził 
ucztę dla swoich dostojników Persów i Medów, która 
trwała 180 dni. 

„W trzecim roku swego panowania wyprawił on 
u siebie ucztę dla wszystkich swoich książąt i sług, dla 
wojska Persji i Medii, dla dostojników i książąt prowincji, 
podczas której przez wiele dni, przez dni sto osiemdzie-
siąt, pokazywał bogactwo swego chwalebnego królestwa 
oraz to, co przysparza szacunku i piękna jego wielkości” 
(Estery 1:3-4 PNŚ).

Podczas uczty Baltazara goście przekroczyli zwykłą 
miarę w piciu wina. Król w stanie upojenia alkoholem 
rozkazał przynieść naczynia zrabowane ze Świątyni je-
rozolimskiej. Z punktu widzenia Żydów taki postępek 
traktowany był jako skandaliczne świętokradztwo. 

W Dan 1:2 jest mowa o części naczyń, które zabrał 
Nabuchodonozor ze Świątyni, natomiast w piątym 
rozdziale jest mowa o naczyniach złotych i srebrnych. 
W Talmudzie babilońskim wprost stwierdza się, iż 
śmierć Baltazara była konsekwencją profanacji na-
czyń świątynnych.

Podczas tej libacji i bezczeszczenia naczyń świątyn-
nych ukazała się dłoń, która napisała na ścianie słowa 
w języku nieznanym żadnemu z biesiadników. To nieco-
dzienne zjawisko spowodowało, że: Król widząc piszącą 
rękę, zmienił się na twarzy i bardzo się zaniepokoił, poczuł 
słabość w biodrach, a kolana wyraźnie mu drżały.
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Wyjaśnienie tajemniczego napisu
„I rozkazał król, żeby natychmiast wprowadzono 

wróżbitów, Chaldejczyków i tłumaczy snów. Powiedział 
król do mędrców babilońskich: Tego, kto zdoła odczytać 
napis i powie mi, co on znaczy, każę przyodziać w pur-
purę, zawiesić mu na szyi złoty łańcuch i wyznaczę mu 
trzecie miejsce w moim królestwie. I zbiegli się wszyscy 
mędrcy królewscy, ale żaden nie mógł odczytać napisu ani 
powiedzieć, co ten napis znaczy. Przeraził się więc bardzo 
król Baltazar, zmienił się wygląd jego twarzy, a wszyscy 
jego możnowładcy byli pełni niepokoju. I oto królowa 
przynaglona słowami króla i możnowładców weszła do 
komnaty, w której odbywała się uczta. Wszedłszy, królo-
wa powiedziała: Żyj wiecznie, królu! Przestań się trwożyć 
twoimi myślami i niech spokój nie opuszcza twego ob-
licza. Jest w twoim królestwie człowiek, mający ducha 
świętych bogów. Jeszcze za czasów twojego ojca odkryto 
w nim szczególne światło umysłu, rozsądek i mądrość 
równą mądrości bogów. Ojciec twój, król Nabuchodono-
zor, uczynił go przełożonym wszystkich wróżbitów, Chal-
dejczyków, tłumaczy snów i mędrców. Ponieważ właśnie 
w owym Danielu, którego król nazwał również Belteszas-
sarem, znaleziono szczególne światło ducha, wiedzę, mą-
drość oraz umiejętność tłumaczenia snów, odgadywania 
zagadek i rozwiązywania różnych problemów, poślij więc 
po Daniela, a on powie ci, co znaczy napis” (Dan. 5:7-
12BWP).

Król w panicznym strachu,
rozkazał wezwać wróżbitów i mędrców. Kiedy jed-

nak oni okazali się nieudolni i jak zawsze, nic nie mający 
do powiedzenia, wtedy do akcji wkracza Bóg Niebios. 

Sytuację starała się opanować królowa, która przy-
pomniała sobie proroka Daniela. Przekonywała Baltaza-
ra, że w jego królestwie jest ktoś zdolny wyjaśnić zna-
czenie napisu. Należy w tym miejscu również zaznaczyć 
bardzo wyraźnie, że Nabuchodonozor był dziadkiem 
Baltazara. Królowa stwierdziła, że w Danielu znajduje 
się duch świętych bogów. Zawiera ono myśl, iż Daniel 
posiadał boski dar, dzięki czemu cieszył się mądrością 
większą od innych ludzi. (Dan 2:48) Królowa wyliczyła 
trzy umiejętności Daniela:

•	 wyjaśnianie snów
•	 ujawnianie zagadek
•	 rozwiązywanie zawiłych rzeczy

Jednak Daniel ten dar otrzymał od Boga, a nie 
posiadł go dzięki starannemu wykształceniu. Wszyscy 
obecni byli przekonani, że napis ten nie pochodzi od 
ludzi. Tym samym stało się jasne, że ten, kto to wytłu-
maczy musi mieć dar od Boga

Daniel przed Królem
„Stawiono więc Daniela przed królem, który zapytał: 

Czy ty jesteś Danielem, jednym spośród uprowadzonych 
z Judy i przywiedzionych tu przez króla, mojego ojca? Sły-
szałem, że przebywa w tobie duch świętych bogów i że 
odznaczasz się szczególnym światłem umysłu, rozsąd-
kiem i niezwykłą mądrością. Sprowadzono mi tu mędr-
ców i wróżbitów, żeby odczytali ten napis i powiedzieli, co 
on znaczy, ale nie potrafią tego uczynić. Otóż usłyszałem, 
że ty potrafisz tłumaczyć różne rzeczy i rozwiązywać trud-
ne problemy. Jeżeli więc odczytasz mi ten napis i powiesz, 
co on znaczy, zostaniesz przyodziany w purpurę, każę ci 
zawiesić na szyi złoty łańcuch i wyznaczę ci trzecie miejsce 
w całym królestwie. 

Wtedy zabrał głos Daniel i przemówił w te słowa: Za-
trzymaj dla siebie twoje dary, innym przekaż twoje upo-
minki. A ja i tak odczytam królowi ten napis i powiem, co 
on oznacza. Ojcu twojemu, Nabuchodonozorowi, o królu, 
przekazał Najwyższy panowanie, wielkość, chwałę i ma-
jestat. Jego wielkość lękiem napełniała wszystkie ludy, 
narody i języki, gdyż zabijał on, kogo chciał i kogo chciał, 
pozostawiał przy życiu, również kogo chciał, wywyższał, 
a kogo chciał, poniżał. Z czasem jednak uniósł się tak 
wielką pychą, a jego serce popadło w taką zatwardziałość 
i zuchwałość, że został strącony z tronu, na którym zasia-
dał w swoim królestwie, i pozbawiony wszelkiej chwały. 
Wygnano go spośród ludzi, a jego serce upodobniło go 
do nierozumnych zwierząt. Przebywał pomiędzy dzikimi 
osłami, żywił się trawą tak, jak bydło, a pragnienie gasił 
rosą spadającą z nieba, aż wreszcie zrozumiał, że Najwyż-
szy sprawuje władzę nad wszelkim ludzkim królestwem, 
które przekazuje komu chce, wedle swego upodobania. 
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Ale ty, Baltazarze, jego synu, ty także nie uniżyłeś się 
w twoim sercu, choć wszystko to już wcześniej wiedziałeś. 
Występowałeś przeciwko Panu Niebios, kazałeś przynieść 
naczynia z Jego Świątyni, z których piliście wino, ty sam, 
twoi możnowładcy, twoje nałożnice. Wysławialiście 
przy tym waszych bożków ze złota, srebra, brązu i żela-
za, z drewna i z kamienia, bożków, które ani nie widzą, 
ani nie słyszą, ani niczego nie rozumieją, a nie oddałeś 
chwały Bogu, w którego rękach jest każde twoje tchnienie 
i wszystkie drogi twojego życia” (Daniela 5:13-23BWP).

Daniel został przywołany i stanął przed królem. Od-
rzucił obiecaną przez króla nagrodę, co jest częstym mo-
tywem pojawiającym się w Biblii: „Bileam odpowiedział 
sługom Balaka tymi słowy: Nawet gdyby Balak dawał mi 
swój dom, pełen srebra i złota, to nie mógłbym przestąpić 
zakazu Pana, mojego Boga, ani w małym, ani w wielkim” 
(Liczb 22:18BW).

„Elizeusz na to rzekł: Na życie Jahwe, któremu służę, 
nie mogę przyjąć tego daru. Naaman nalegał dalej, żeby 
Elizeusz przyjął od niego dar, ale ten odmówił” (2 Król. 
5:16BWP).

„A oto, co mówi Pan przeciwko prorokom: Lud mój 
sprowadzają na manowce, gdy mają co jeść, krzyczą 
głośno: pokój. Lecz jeśli im ktoś niczego do ust nie włoży, 
temu wypowiadają świętą wojnę” (Mich. 3:5BWP).

„A kiedy Szymon zobaczył, że przez włożenie rąk 
udzielali Ducha Świętego, przyniósł im pewną sumę pie-
niędzy. (…) Lecz Piotr odpowiedział mu: Obyś przepadł 
razem z twoimi pieniędzmi, jeśli sądzisz, że dar Boży moż-
na kupić za pieniądze”(Dziej Ap.8:18,20 BWP).

Prorok Daniel przypomniał Baltazarowi, o potędze 
Nabuchodonozora ale i o jego upokorzeniu, kiedy wbił 
się w pychę: „zagrzmiał głos z nieba: Oznajmia ci się, 
królu Nabuchodonozorze, że władza królewska zostaje ci 
odjęta. (Dan 4:28,29 BW).

Po uznaniu Boga Niebios władza została mu przy-
wrócona: „Teraz ja, Nabuchodonozor, chwalę, wywyż-
szam i wysławiam Króla Niebios, gdyż wszystkie jego 
dzieła są prawdą i jego ścieżki są sprawiedliwością. 
Tych zaś, którzy pysznie postępują, może poniżyć” (Dan 
4:33BW).

Innymi słowy, każda władza, cała chwała i wielkość 
króla ziemskiego zależy od Boga i jest jedynie swoistego 
rodzaju przedłużeniem uniwersalnej i najwyższej władzy 
Boga. Nie istnieje żadna władza ziemska bez akceptacji 
ze strony Boga, który ustanawia i dopuszcza każdy ro-
dzaj panowania: „i oto, co powiedział Jahwe [Samuelowi]: 
Zgódź się na wszystko, co ci powiedzą owi ludzie [i wiedz], 
że oni odrzucają nie ciebie, lecz Mnie, i nie chcą, żebym nimi 
rządził” (1 Sam 8:7BWP). Samuel wierzył, że dobry Bóg: 
„Jahwe sprowadza śmierć i ożywia, przywodzi do umarłych 
i spośród nich wyprowadza” (1 Sam.2:6 BWP.

Daniel napomina Baltazara, że niczego się nie na-
uczył z życia swego ojca, który był wyniosły i pyszny, ale 
w chwili napomnienia ukorzył się. Baltazar, nie dość, że 
był tak samo był arogancki i pyszny, to na domiar złego 
dopuścił się profanacji naczyń świątynnych. 

Daniel powiedział mu: „Występowałeś przeciwko 
Panu Niebios, kazałeś przynieść naczynia z Jego Świątyni, 
z których piliście wino, (…) Wysławialiście przy tym wa-
szych bożków ze złota, srebra, brązu i żelaza”. 

Był to punkt kulminacyjny nagany skierowanej pod 
adresem króla. Baltazar popełnił potworny grzech, a mia-
nowicie oddawał cześć swoim bożkom używając do tego 
świętości, które były wyłączną własnością Boga Jahwe! 

Prawda jest taka, że do dnia dzisiejszego nic w tej 
kwestii się nie zmieniło, bo takie postępowanie jest 
nie tylko głupotą, ale przede wszystkim wystąpieniem 
przeciwko Bogu. Nawet jeśli ktoś oddaje cześć np. Panu 
Jezusowi odlanemu z metalu, plastiku, wyrzeźbionemu 
z drewna, czy to namalowanemu na płótnie - uprawia 
jawne bałwochwalstwo i po prostu grzeszy. Taka po-
stawa zawsze (prędzej czy później) spotka się z reakcją 
Boga. (Izaj. 44: 9-20 BT)



62

Daniel – prorok wiary i nadziei

Wykładnia napisu
„To On skierował tu ową rękę, która pozostawiła 

ten napis. Oto treść napisu mene, mene, tekel, ufar-
sin. Napisane zaś słowa znaczą: Mene Bóg zmierzył już 
twoje królowanie i wyznaczył jego dni. Tekel zostałeś już 
zważony na wadze i wiele ci nie dostaje; Ufarsin twoje 
królestwo zostało podzielone: część otrzymali Medowie, 
a część Persowie” (Daniela 5:24-28 BWP). 

Jednym słowem Bóg powiedział: wszystko zostało 
dopełnione i nie ma już żadnej możliwości zmiany biegu 
wydarzeń. 

Wywyższenie Daniela
„Rozkazał tedy Baltazar przyodziać Daniela 

w purpurę, włożyć mu na szyję łańcuch ze złota i ogłosić 
wszystkim, że będzie on odtąd zajmował trzecie miejsce 
w państwie” (Dan 5:29). Nagrodzenie Daniela za tak ka-
tastroficzną przepowiednię przyszłości dla wielu może 
wydawać się co najmniej dziwne. Być może Baltazar 
zrozumiał, że nieszczęście musi przypisać sobie same-
mu, a nie temu, kto prorokował.

„I jeszcze tej samej nocy król Baltazar został zamor-
dowany” (Daniel 5: 30 BWP). „I władzę po nim objął Da-
riusz, Med mający wtedy sześćdziesiąt dwa lata” (Daniela 
6:1 BWP).

Wyrażenie tej samej nocy podkreśla natychmia-
stowe wypełnienie się słów Daniela, który zapowiedział 
zniszczenie wielkiego mocarstwa. Warto zwrócić uwagę 
na fakt, że Babilon jako imperium istniał zaledwie sie-
demdziesiąt lat! Jesienią 539 r. p.n.e. Dariusz rozpoczął 
zbrojną kampanię przeciwko Babilonowi. Już po pierw-
szym natarciu zorientował się, że gigantycznych murów 
tego miasta nie uda się wziąć szturmem. Jego doradca, 
Chrysantas, obchodząc Babilon zwrócił uwagę na sze-
rokie koryto wpadającego do miasta Eufratu, co podsu-
nęło mu pomysł na fortel, który dopracował z Cyrusem. 

Zdobycie Babilonu 
przez Medów i Persów

Mury Babilonu ze względu na specyficzną kon-
strukcję były praktycznie nie do zdobycia. Żołnierze 
Medów i Persów zmienili nurt rzeki, dzięki czemu mogli 

przejść przez jej koryto suchą stopą. Po tej skompliko-
wanej operacji ruszyli, wypełniając nakaz Wszechmo-
gącego Boga, zdobyć Babilon. 

„Niech się przygotują narody do świętej przeciw nie-
mu wojny: król Medii i urzędnicy jego i ci, co przewodzą, 
i cała kraina, nad którą panuje. Trzęsie się i drży ziemia 
w posadach, gdy Pan swe plany wypełnia w Babilo-
nie i czyni z Babilonu pustkowie i bezludzie, gdzie nikt 
nie mieszka. 

Wojownicy Babilonu walczyć już przestali, po wa-
rowniach swoich się ukryli. Znikła już dawno ich wojenna 
odwaga i stali się wszyscy podobni do niewiast. Osiedla 
ich z dymem puszczono, powyłamywano wszystkie zasu-
wy. Gońcy nadbiegają jeden po drugim, wysłannik za wy-
słannikiem, by donieść królowi Babilonu, że wróg wkra-
cza do miasta ze wszech stron: zajęte są już wszystkie na 
rzekach brody, spalone umocnienia wszystkie, a wszyscy 
wojownicy złamani na duchu. Mówi Pan Zastępów i Bóg 
Izraela: Córa Babilonu podobna do klepiska: gdy zostanie 
ubite, to wkrótce zapewne nadejdzie czas żniwa” (Jer. 
51:28-33BWP).

Przesłanie
Historia ta uczy nas, że Bóg, jako Pan Niebios kon-

troluje bieg historii i ma wpływ na wydarzenia o cha-
rakterze politycznym, ustanawiając lub usuwając nie 
tylko władców ale i całe narody. Daniel powiedział do 
Baltazara, że Bóg dał jego Ojcu Nabuchodonozorowi, pa-
nowanie, wielkość, chwałę i majestat. 
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Księga ta uczy wszystkich, zarówno królów jak 
i prosty lud, że powinni podporządkować się absolutnej 
władzy Boga. Ten dramat traktujmy, jako słowo pocie-
chy i zachęty, przesłanie, że Bóg ma swoje sposoby na 
przywołanie niepokornych do Tronu Łaski i że prawie 
zawsze jest możliwość naprawienia swojego błędu i za-
wrócenia ze złej drogi: 

Skończyło się dla Babilonu 70 lat 
 „Cały ten kraj zostanie spustoszony 
i opuszczony, a narody będą służyć 
królowi babilońskiemu przez sie-
demdziesiąt lat” (Jer. 25:11BT).

„Na drogę bezbożnych nie wchodź i nie krocz drogą 
złych ludzi! Unikaj jej i nie wchodź na nią; odwróć się od 
niej i omiń ją! Bo nie zasną, dopóki nie popełnią czegoś 
złego, a sen ich odleci, jeżeli nie doprowadzą kogoś do 
upadku” (Przyp. 4:14-16BW).

Baltazar, który, mimo, że znał historię swego przod-
ka, nie wyciągnął z niej nauki dla swojego życia. Żydzi, 
mimo swojej krnąbrności i pychy nie zostali całkowicie 
wytraceni. Bóg w swojej mądrości i łaskawości skazał 
ich na siedemdziesięcioletnią niewolę, a po upływie 
tego czasu uwolnił przez innego pogańskiego króla - 
Cyrusa. 

Cyrus sługa Boży
Przez proroka Izajasza Bóg zapowiedział powstanie 

mocarstwa jakim był Babilon. Opisał jego potęgę i upa-
dek. Również zapowiedział imię Króla Medów Cyrusa, 
który to proroctwa miał wypełnić: 

„Oto, co mówi Pan do swego pomazańca Cyrusa, 
którego prawicę ujął mocno, aby na jego oczach pokonać 
narody, a królom odjąć broń od pasa; aby przy jego obec-
ności sforsować bramy, tak że bramy już nigdy nie będą 
zamknięte. Ja zaś będę szedł przed tobą i wyrównywał 
wszelkie wzniesienia. I skruszę brązowe podwoje, poła-
mię żelazne rygle. Przekażę ci ukryte skarby i bogactwa 
starannie schowane, żebyś się przekonał, że Ja jestem Pa-
nem i Bogiem Izraela, który cię po imieniu wezwał. To ze 
względu na sługę mojego, Jakuba, i dla mojego wybrane-

go Izraela wezwałem cię po imieniu i bardzo cię zaszczy-
ciłem, choć ty sam o tym wcale nie wiedziałeś. Ja jestem 
Panem i nie mam sobie równego, i oprócz Mnie żaden bóg 
nie istnieje. Ja każę ci za broń chwycić, choć Mnie jeszcze 
nie znasz” (Izaj. 45:1-5BWP). 

Dla Boga każdy jest ważny. On jest naszym Ojcem. 
Nie powinniśmy przed Nim się chować (jak Adam) ani 
uciekać, ale powinniśmy brzydzić się grzechem i od nie-
go jak najbardziej stronić: 

 „Synu mój, nie lekceważ sobie napomnień Pańskich 
i nie buntuj się, kiedy cię zacznę karcić. Pan bowiem do-
świadcza tych, których kocha, jak ojciec karci syna, które-
go dobra pragnie” (Przyp. 3:11,12 BWP). 

Biblijne proroctwa dotyczące Babilonu, czy Niniwy, 
zostały spisane wieki przed ich powstaniem, w dniach 
ich największej chwały. W tamtym czasie nikt nie do-
puszczał myśli, że zapisane słowa mogą się kiedykol-
wiek spełnić. Jednak, kiedy przyszedł czas wypełnienia 
się owych proroctw to te kwitnące metropolie zamieniły 
się w ruiny.

Przed nami jest jeszcze kilkaset proroctw escha-
tologicznych. Niektórzy pytają kiedy to się stanie? Inni 
próbują, na podstawie chronologii biblijnych, wyliczać 
w groteskowy sposób różne daty i wydarzenia, które 
nigdy się nie spełnią, bo spełnić się nie mogą, skoro 
w Biblii nie ma o tym mowy.

Pamiętajmy, że upadek potężnego miasta Babilon, 
które uważano za twierdzę nie do zdobycia, nastąpił 
w ciągu jednej nocy! Czy tamtego dnia ktokolwiek po-
myślał, że następnego poranka obudzi się już w Medo-
-Persji?

Dlatego Pan Jezus mówił czuwajcie! I wcale nie 
chodzi tu o porwanie przed Wielkim Uciskiem (jak wielu 
by sobie życzyło), ale o zachowanie wiary w Boga i Jego 
Słowo. 

Tak jak ten niespodziewany napis pisany ręka na 
ścianie widoczny dla wszystkich ucztujących, tak nie-
biosa ogłoszą rozpoczęcie Wielkiego Ucisku, a po nim 
pierwsze zmartwychwstanie i Armagedon, a po nim 
Milenium. 
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9. Medo-Persja

„Po tobie [ Nabuchodonozorze] jednak powsta-
nie inne królestwo, mniejsze (słabsze) niż twoje” 
(Daniela 2:39 a).

Czy wszyscy Żydzi 
byli w niewoli babilońskiej

pytają niektórzy? Nie, nie wszyscy ponieważ histo-
ria biblijna informuje nas, że: „na miejscu została tylko 
ludność najuboższa” (2 Król. 24:14 BWP). 

Niewolników osiedlano głównie w okolicach Eufra-
tu, w pobliżu samej stolicy Babilonu, i o tym czytamy 
w Psalmie: „Nad rzekami Babilonu -tam myśmy sie-
dzieli i płakali, kiedyśmy wspominali Syjon. Na topolach 
tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy.  Bo tam żądali 
od nas pieśni ci, którzy nas uprowadzili, pieśni radości 
ci, którzy nas uciskali: Zaśpiewajcie nam jakąś z pieśni 
syjońskich! Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską w obcej 
krainie? Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, niech uschnie 
moja prawica! Niech język mi przyschnie do podniebienia, 
jeśli nie będę pamiętał o tobie, jeśli nie postawię Jeruza-
lem ponad największą moją radość. Przypomnij, Panie, 
synom Edomu, dzień Jeruzalem, kiedy oni mówili: «Burz-
cie, burzcie - aż do jej fundamentów!»  Córo Babilonu, 

niszczycielko, szczęśliwy, kto ci odpłaci za zło, jakie nam 
wyrządziłaś!” (Psalm 137:1-8BT; patrz Ezechiela 1:1). 

Większość Żydów skierowano do pracy na roli. Lud-
ność ze sfer wyższych nie była przygotowana do takiej 
pracy, dlatego zatrudniono ich przy budowie i naprawie 
kanałów w opuszczonych osiedlach babilońskich. 

Żydzi zgodnie z proroctwem, swą postawą i pracą 
mieli pozyskać sobie przychylność króla Nabuchodo-
nozora, którym Bóg posłużył się do ukarania ich za ich 
nieposłuszeństwo o tym pisał prorok Jeremiasz: 

„To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, do wszystkich 
uprowadzonych do nie-woli, których pozwoliłem upro-
wadzić z Jerozolimy do Babilonu: Budujcie domy i miesz-
kajcie w nich; zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoce! 
Bierzcie sobie żony i rodźcie synów i córki! Wybierajcie 
żony dla waszych synów i dawajcie córkom waszym mę-
żów, by rodziły synów i córki; pomnażajcie się tam, a niech 
was nie ubywa! Starajcie się o pomyślność kraju, do które-
go was zesłałem. Módlcie się do Pana za niego, bo od jego 
pomyślności zależy wasza pomyślność” (Jer. 29:4-7BT).

Ezdrasz, jako historyk
napisał, że kapłani i Lewici, oraz elita królewska nie 

była zbytnio rozproszona. Gdy upadł Babilon, Król Cyrus 
Pers ogłosił dekret w 538 roku, jednak wszedł on w życie 
dopiero w 536 roku i wtedy uwolniono Izraelitów z nie-
woli. 

Chronologia Królów Medo-Persów, oraz proroctwa dotyczące Żydów
Od - do Rządził Inne wydarzenia 

539 1 rok Dariusz Med

539 Cyrus podbił Babilon

538 Wydany został Dekret Cyrusa

537 Cyrus wyzwolił Żydów z niewoli i pozwolił odbudować Świątynie 
w Jeruzalem

536 Ezdrasz powrócił do Jerozolimy z niewoli z 42.360 Żydami

536 Rozpoczęto odbudowę ołtarza

529-522 7 lat Kambyzes II – król Medo-Persji

522-521 7 m-cy Pseudo-Smerdys - król Medo-Persji

521-486 35 lat Dariusz I - król Medo-Persji

486-465 21 lat Kserkses I - król Medo-Persji

445 52 dni Odbudowano mury jerozolimskie
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Dekret ten wręczył księciu Judy Szeszbassarowi, 
aby poinformował o tym swych rodaków. Dlatego jemu 
przekazał naczynia świątynne, które Nabuchodonozor 
zabrał do Babilonu w 597 roku p.n.e. Dekret ten zezwa-
lał na odbudowanie Świątyni w Jerozolimie, którą roz-
poczęto w 536 roku ale z powodu ostrego sprzeciwu ze 
strony Samarytan, budowa została przerwana na 15 lat. 

W drugim rozdziale Ezdrasza wymienno nazwy 12 
przewodników rodzin z podaniem liczby w następującej 
kolejności: lud, kapłanów, ich pomocników, lewitów 
i sług Świątyni. Osobno wymienione zostały rodziny 
ludności cywilnej, które nie potrafiły udokumentować 
swojego pochodzenia żydowskiego oraz rodziny ka-
płańskie, które nie mogły udokumentować swej przy-
należności do rodu kapłańskiego, a tym samym do spra-
wowania funkcji kapłańskich, dopóki nie wypowiedział 
się w tej sprawie arcykapłan. 

Pewne natomiast jest to, że większość Żydów utra-
ciła kontakt z diasporą żydowską podczas trwającej 70 
lat niewoli. Niektórzy z nich zatracili język i wiarę swo-
ich ojców. Dlatego Ezdrasz, a później Nehemiasz uru-
chomili reformą przestrzegania Prawa Jahwe. 

Na końcu Księgi Ezdrasza zapisał on liczbę powra-
cających Żydów z niewoli babilońskiej 42.360 (Ezdr. 
2:64). Chronologia biblijna zamieszczona w Księgach 
Ezdrasza i Nehemiasza nie pozwala na budowanie 
„pseudo-proroctw”. 

Choć większość Żydów nadal żyje w rozproszeniu 
na całym świecie, to Bóg postara się aby zgromadzić 
swój lud w ziemi świętej jak pisze prorok Ezechiel: „Po 
wielu dniach otrzymasz rozkaz, w latach ostatecznych 
przyjdziesz do kraju uwolnionego od miecza i do ludu ze-
branego z wielu ludów na górach izraelskich, które długo 
były spustoszone; wszyscy oni wyprowadzeni spośród na-
rodów, mieszkają bezpiecznie” (Ezech. 38:8 BW).
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Upadł, upadł Babilon
Potężne imperium babilońskie, upadło w ciągu jed-

nej nocy, choć było najsilniejsze ,to trwało zaledwie od 
(609-539 roku p.n.e. czyli 70 lat. Ostatnim królem Ba-
bilonu był Baltazar, znany z legendarnej uczty, podczas 
której tajemnicza ręka wypisała na ścianie pałacowej 
słowa: „Mane, tekel, fares” „policzono, zważono, rozpro-
szono”, co było niechybną zapowiedzią upadku Babilo-
nu.

Po tym wydarzeniu terytorium Babilonu zostało 
włączone do wielkiej monarchii Medo-Perskiej. Król 
Cyrus nie poprzestał na zdobyciu Babilonu, ale w póź-
niejszych latach zdobywał wiele państw z okolic Morzu 
Śródziemnego (patrz mapa).

Babilon zastąpiony Medo-Persją
Dariusz król Persji w 539 roku p.n.e. zdobył Babilon. 

Po kilkunastu miesiącach władzę po nim objął król Cyrus 
o którym to prorokował około 200 lat wcześniej Izajasz: 

„Oto, co mówi Pan do swego pomazańca Cyrusa, 
którego prawicę ujął mocno, aby na jego oczach pokonać 
narody, a królom odjąć broń od pasa; aby przy jego obec-
ności sforsować bramy, tak że bramy już nigdy nie będą 
zamknięte. Ja zaś będę szedł przed tobą i wyrównywał 
wszelkie wzniesienia. I skruszę brązowe podwoje, poła-
mię żelazne rygle. Przekażę ci ukryte skarby i bogactwa 
starannie schowane, żebyś się przekonał, że Ja jestem Pa-
nem i Bogiem Izraela, który cię po imieniu wezwał” (Izaj 
45:1-3BWP). 

„Medio, oblegaj! Wszystkim jękom kres położę».   A 
oto przybywają jezdni, jeźdźcy na koniach parami. Ode-
zwał się jeden i rzekł: «Upadł Babilon, upadł, i wszyst-
kie posągi jego bożków” strzaskane na ziemi!” (Izaj. 
21:2,9BT)

Po 70-letniej niewoli nadszedł zapowiadany przez 
Boga czas aby Izrael znowu mógł radować się życiem 
i wielbieniem Boga Niebios: 

„To Ja umacniam słowa mego sługi i sprawiam, że 
mym wysłannikom wszystko się udaje. To Ja mówię Je-
rozolimie, żeby się zaludniła. To Ja również obiecuję po-
dźwignąć ją z ruin. To Ja nakazuję oceanom, żeby całkiem 
wyschły, i wszystkie ich rzeki pozbawiam wody. To Ja 

nazwałem Cyrusa mym „pasterzem”, a on wypełni moją 
wolę nakazując, aby Jerozolima była odbudowana i żeby 
na nowo stanęła Świątynia” (Izaj. 44:26-28BT)

Medo-Persja
To dwa skoligacone narody, które nazwano Medo-

-Persami, ale nie ulega wątpliwości, że nowo powstałe 
imperium miało charakter dwuczłonowy i w proroctwie 
Daniela zostało określone jako: słabsze, mniejsze w po-
równaniu z Babilonem. 

Judea jako prowincja Jehud uzyskała częściową au-
tonomię, a w 536 r. p.n.e. na mocy dekretu Cyrusa po-
zwolono Żydom wrócić do ojczyzny z niewoli babiloń-
skiej. Księga Ezdrasza pokazuje nam, że choć Bóg ukarał 
swój lud, to nie odrzucił go. Wysyłał do nich proroków, 
aby wlać w ich serce nadzieję. 

Po 70 latach niewoli babilońskiej,
sytuacja społeczno religijna wymagała wielkiej 

pracy, gorliwej wiary i modlitwy. Powracający Żydzi 
na uchodźctwie utracili wiarę w Boga Niebios i język 
hebrajski. Wielu z nich weszło w związki małżeńskie 
z poganami wbrew Zakonowi. 

Niektórzy poganie chcąc pozyskać sobie współ-
małżonka, powierzchownie przyjmowali judaizm, lecz 
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nadal pozostali wierni swoim pogańskim bożkom i w 
ten sposób odciągali Żydów od Boga Niebios do bałwo-
chwalstwa. 

Wracając do swych miejscowości gdzie przed nie-
wolą babilońską mieszkali ich rodzice, lub krewni, teraz 
w swych domach zastawali obcokrajowców, którzy już 
się dobrze zdążyli zadomowić i wprowadzić swoje zwy-
czaje i wierzenia. 

Powrót Ezdrasza 
W tym samym roku 536 p.n.e. Ezdrasz opuścił Ba-

bilon i wraz z 1600 mężczyznami przybył do Jeruzalem. 
Ich przybycie wywołało bardzo duże poruszenie. Ezdrasz 
natychmiast objął urząd sędziego nad ludem i z wielkim 
zapałem przystąpił do wdrażania w życie reformy reli-
gijnej. Ezdrasz podkreślał znaczenie i rolę Tory w życiu 
narodu żydowskiego. 

Reforma religijna Ezdrasza wyraźnie pobudziła ży-
cie religijne Żydów i skoncentrowała ich wokół Słowa 
Bożego. W pierwszej kolejności uporządkowano sprawę 
małżeństw mieszanych (żydowsko-pogańskich), któ-
re były zakazane przez Zakon Mojżeszowy. Oddalenie 
obcych żon z dziećmi stało się powodem wzrostu nie-
nawiści do Izraela u sąsiednich ludów, zwłaszcza u Sa-
marytan. 

W reformie religijnej położono nacisk na odrębność 
narodową Izraelczyków od innych narodów, nawet od 
tych pogan którzy nawrócili się na judaizm. Odmówio-
no obcokrajowcom prawa dostępu do Świątyni. Obok 
uświęcania Świątyni, Tora12 stała się głównym elemen-
tem judaizmu. 

Na czele wracających z niewoli stanęli dwaj mężo-
wie: Jozue (potomek Cadoka, jako arcykapłan) i Zoroba-
bel z rodu Dawida, mający sprawować władzę świecką). 

12  Najważniejszy tekst składający się z 5 ksiąg w języku hebraj-
skim, spisanych wedle tradycji przez Mojżesza na polecenie Boga. 
Głównym tematem Tory jest Przymierze pomiędzy Bogiem, a naro-
dem Izraela za pośrednictwem Mojżesza zawarte podczas wędrów-
ki z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej. Opis kształtowania się 
narodu i kultu za czasów Mojżesza poprzedzony jest znajdującymi 
się w Księdze Rodzaju opowieściami o początkach ludzkości (od 
Stworzenia do Potopu i Wieży Babel) oraz dzieje Izraela opisujące 
Patriarchów: Abrahama, Izaaka oraz Jakuba i jego synów).

Jednak faktyczną władzę świecką w kraju sprawował 
zawsze namiestnik przysyłany przez właściwego wład-
cę. Stopniowo wygnańcy żydowscy zaczęli napływać 
ze wszystkich okolicznych krajów, zwiększając liczbę 
mieszkańców tej ziemi i osiedlali się wokół Jerozolimy.

Siódmego miesiąca 536 roku, pod przywództwem 
Zorobabela i arcykapłana Jozuego, zbudowano na 
Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie ołtarz z kamieni. 
Na odbudowanym ołtarzu wznowiono składanie obo-
wiązkowych codziennych ofiar.

„I na dawnym fundamencie wznieśli ołtarz, podczas 
gdy niebezpieczeństwo groziło im ze strony narodów po-
granicznych, i złożyli na nim całopalenia dla Pana, cało-
palenia poranne i wieczorne” (Ezdr.3:3BT). 

Od tego wydarzenia rozpoczęto odbudowę Świąty-
ni w Jerozolimie. Niewola babilońska odcisnęła wielkie 
piętno na tym narodzie. Powstało wiele nowych proble-
mów, które domagały się objaśnienia i zaktualizowania 
szczegółów prawa Mojżeszowego. Dlatego Ezdrasz ze-
brał grupę uczonych żydowskich do wykonania tej pracy 
i sam został ich wodzem. 

Był to okres działalności „pisarzy” (hebr. „sofer”), do 
których zaliczał się też Ezdrasz. „Sofer” to ktoś zajmują-
cy się księgami i ich interpretacją. Żydzi spośród rodu 
Aarona jak i z pokolenia Lewiego podobnie jak Ezdrasz 
posiadali kwalifikacje do objaśniania i tłumaczenia Za-
konu. Ezdraszowi przypisuje się również założenie tzw. 
Wielkiego Zgromadzenia.

Nowe wezwania
Kiedy Izrael był w niewoli niczego tak nie pra-

gnął jak powrotu do ziemi swoich ojców. Kiedy to się 
stało wśród osiedleńców żydowskich wybuchł spór 
o zwierzchnictwo nad ludem. Po stronie świeckiej stał 
Zarobabel, wywodzący się z królewskiego rodu Dawida. 
Po stronie religijnej stał arcykapłan Jozue. Ostatecznie 
ciężar zwierzchnictwa nad ludem spoczął na arcykapła-
nie. 

W nowym ustroju społecznym rozdawanie jałmuż-
ny biednym uchodziło za wysoką cnotę. We wzorowy 
sposób urządzono sądownictwo, które miało swoje 
siedziby we wszystkich miastach. Ustanowiono również 
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najwyższy trybunał sądowy. Sąd najwyższej instancji 
i ciało prawodawcze stanowiła Wysoka Rada. Rada 
liczyła siedemdziesięciu jeden członków (70 plus arcy-
kapłan).

Rada ta obradowała w Sali Ciosanych Kamieni 
w Świątyni Jerozolimskiej. Nazywano ją Wielkim Sanhe-
drynem. Przewodniczący otrzymał tytuł „ojca trybuna-
łu” (Ab Beth-din). 

Większość członków stanowili uczeni w Piśmie, So-
ferim. Sanhedryn nie tylko zajmował się kwestiami reli-
gijnymi w obszerniejszym znaczeniu, bo obejmującymi 
cały naród, nie tylko stanowił on najwyższy sąd w kraju, 
ale nadto miał znaczny udział w rządzie, oraz w wypo-
wiadaniu i prowadzeniu wojny. 

Obok Sanhedrynu działał Trybunał, liczący dwudzie-
stu trzech członków sądu, zwanego Małym Sanhedry-
nem. Sądy takie działały w każdym mieście i regionie, 
ale Trybunał Jerozolimski był dla nich najwyższą instan-
cją odwoławczą. Wprowadzono regularne obowiązko-
we odczyty Tory, w każdy szabat i święto. Dodatkowo, 
Prawo Mojżeszowe we fragmentach odczytywane było 
podczas jarmarków i w dni targowe. 

We wszystkich miastach powstawały domy modli-
twy, a do zaszczytu odczytywania Tory dążyło wielu. 
W ten sposób pojawiła się potrzeba zapisania tekstu 
Tory zrozumiałym dla wszystkich alfabetem. Dotych-
czasowy tekst był zapisany starohebrajskimi znakami. 
Wprowadzono wówczas zapis w piśmie asyryjskim. 
Dzięki czytelności tekstu, powstał wśród Izraelczyków 
ożywiony ruch umysłowy. Tora stała się własnością 
ludu. Powołano do życia uczelnię religijną dla dorosłej 
młodzieży, by wpoić jej znajomość Zakonu i rozniecić 
miłość dla Tory. Wysoka Rada zalecała wszystkim, aby 
wystawiać jak największą liczbę uczniów. 

Nauczyciele nosili tytuł „znawców Zakonu” lub „mę-
drców”, młodzież szkolną nazywano „uczniami mędr-
ców”. Wysoka Rada i Uczelnia uzupełniały się wzajemnie 
w dziele objaśniania ustaw Tory. Uzupełniająca inter-
pretacja Pisma została nazwana „wykładem” (Midrasz). 

Nieustannie dążono do zapobiegania łamaniu 
przykazań Zakonu Mojżeszowego, dlatego popularnym 
stało się wezwanie: „Uczyńcie ogrodzenie naokoło Zakonu”. 

W ten sposób znacznie rozszerzono zakres nakazów 
i zakazów, aby uchronić lud przed ewentualnym prze-
kroczeniem ustaw Zakonu.

Do regularnych odczytów Tory dodano także odczy-
ty proroków. Dzięki temu zarządzeniu, słowa proroków 
były słyszane we wszystkich żydowskich bożnicach. 
Zazwyczaj odczyt proroków zamykał poranne nabożeń-
stwo, i dlatego nazwano je „zakończeniem” (Haftorah). 
Przy tej okazji, Wielkie Zgromadzenie uporządkowało 
skład i kolejność ksiąg prorockich, uznając je za część 
składową Biblii Hebrajskiej.

Odbudowa Świątyni
Po opuszczeniu Babilonu w 536 roku i powrocie 

do Jeruzalem Żydzi zabrali się do odbudowy Świątyni. 
Jednakże jak wspomniałem powyżej przedsięwzięcie 
to napotykało na ostry sprzeciw i przeszkody ze strony 
Samarytan, którzy wyrazili chęć przyłączenia się do bu-
dowy Świątyni: 

«Chcemy budować z wami, albowiem czcimy Boga 
waszego jak wy i Jemu składamy ofiary od czasów 
Asarhaddona, króla asyryjskiego, który nas tu sprowa-
dził.   Lecz Zorobabel, Jozue i pozostali naczelnicy rodów 
izraelskich im odpowiedzieli: «Nie wolno wam razem 
z nami budować domu dla Boga naszego, ale my sami 
budować będziemy dla Pana, Boga izraelskiego, jak nam 
rozkazał Cyrus, król perski” (Ezdrasza 4:2,3BT). 

Takie stanowisko Zorobabela i Jozuego spowodo-
wało bunt i wrogość wśród Samarytan dlatego zaczęli 
podjudzać miejscową ludność aby: „tłumiła zapał Ju-
dejczyków i odstraszała ich od budowy, i by zamiar ich 
udaremnić, przekupywano przeciwko nim radców przez 
cały czas panowania Cyrusa, króla perskiego, aż do pa-
nowania Dariusza, króla perskiego” (Ezdrasza 4:4,5 BT).

Po tym udali się ze skargą do naczelnych władz 
perskich, zyskując wstrzymanie prac na budowie Świą-
tyni przez 15 lat. Od 536 do 521 roku. Skarga została 
rozpatrzona i Jeruzalem ie odwiedził namiestnik perski 
Tattnaj by przeprowadzić inspekcję. Zapytani o pozwo-
lenie na odbudowę Świątyni, Żydzi powołali się na De-
kret Cyrusa, który zawierał pozwolenie na odbudowę 
Świątyni. Koszty odbudowy w myśl dekretu pokryć miał 
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skarb królewski. Dzięki ingerencji króla perskiego i pil-
nej pracy Judejczyków można było w 515 roku poświę-
cić odrestaurowaną Świątynię jerozolimską. (Ezdrasza 
5,6 rozdział).

„Po tych wydarzeniach, za panowania Artakserkse-
sa, króla perskiego, wyruszył Ezdrasz, syn Serajasza, syna 
Asariasza, syna Chilkiasza,; tenże Ezdrasz wyruszył z Ba-
bilonu. A był uczonym, biegłym w zakonie Mojżeszowym, 
który nadał Pan, Bóg Izraela; ponieważ zaś była nad nim 
ręka Pana, Boga jego, spełnił król każdą jego prośbę. Ar-
takserkses, król królów, przesyła Ezdraszowi, kapłanowi, 
uczonemu w zakonie Boga Niebios, pozdrowienie! Posta-
nowienie: Wydaję zarządzenie, którego mocą każdy, kto 
w moim królestwie jest z ludu izraelskiego, z jego kapła-
nów i Lewitów, i pragnie pójść z tobą do Jeruzalemu, niech 
idzie”. (Ezdrasz 7:1,6,12,13BWP).

Kim byli Samarytanie?
Każdy czytelnik Biblii zna spotkanie Pana Jezusa 

z Samarytanką przy studni i jej pytanie: „Czy może Ty 
jesteś większy od ojca naszego Jakuba „Ojcowie nasi na 
tej górze oddawali Bogu cześć; wy zaś mówicie, że w Je-
rozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. 
Rzekł jej Jezus: Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzi-

na, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie 
oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my 
czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. 
Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czci-
ciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo 
i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. 
Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu 
ją oddawać w duchu i w prawdzie” (Jan 4:20-24BW). 

Dzięki jej gorliwości „wielu Samarytan z tego mia-
sta uwierzyło weń dzięki świadectwu niewiasty, która 
mówiła: Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Gdy więc 
Samarytanie przyszli do niego, prosili go, aby u nich pozo-
stał; i pozostał tam dwa dni. I jeszcze więcej ich uwierzyło 
dzięki nauce jego” (Jan 4:40,41BW). 

Samarytanie wierzyli tylko w Pięcioksiąg Mojże-
szowy. Odstąpili od czczenia Boga Jahwe po podziale 
królestwa Izraelskiego w roku 931 r. p.n.e. kiedy to 
syn Salomona Roboam, narzucił poddanym wielkie 
podatki i lud wybrał sobie króla z narodu - Jeroboama, 
który wprowadził bałwochwalstwo w dziesięciopokole-
niowym królestwie Izraela (upadło w 722 r. p.n.e. czyli 
trwało około trzysta lat, zdobyte przez Asyrię). 
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Samarytanie 
zbudowali swoją Świątynię

w 420 r. p.n.e. dla Boga Izraela na szczycie góry Ga-
rizim, nieopodal miasta Sychem, w samym centrum Sa-
marii. W ten sposób ukończył się proces kształtowania 
grupy religijnej Samarytan, którzy praktykowali cere-
monie religijne judaizmu, byli jednak odcięci od Świąty-
ni w Jerozolimie, za co mieli wielki żal do Izraelczyków. 

Ten żal przerodził się w nienawiść, czyniącą z Sa-
marytan najzaciętszych wrogów Izraela. Powstał ruch 
Samarytan, któremu towarzyszyło znaczne ożywienie 
życia religijnego Żydów.

Działalność Ezdrasza
Pomiędzy odbudową Świątyni a działalnością 

Ezdrasza, którą opisuje Ezdrasz od 7-10 rozdziału, mi-
nęło sporo czasu, co najmniej 60 lat. Pierwszy raz 
wyruszył z Babilonu do Jeruzalem w 536 roku, po kilku 
latach wrócił na dwór królewski Medo-Persji. Drugi 
raz odwiedził Jerozolimę w siódmym roku panowania 
Artakserksesa z dużą grupą Izraelitów, by wykładać 
Prawo Jahwe.

Ezdrasz otrzymał od króla urzędowy list, upoważ-
niający go do spełnienia swojej misji. List ponadto za-
wierał notę o wsparciu Świątyni ze strony rządu perskie-
go i zwolnienie z podatków świątynnych. A zatem miał 
możliwość spotkać się z Nehemiaszem, ale czy do tego 
doszło nie wiemy. 

Reformacja Nehemiasza
Nehemiasz cieszył się dobrym imieniem w służ-

bie króla Artakserksesa i niczego mu nie brakowało, to 
jednak jego serce było daleko od królewskiego dworu, 
albowiem dowiedział się, od jednego z hebrajczyków, 
że Jerozolima jest nękana przez wrogów ponieważ nie 
odbudowano murów. 

„Ci pozostali, którzy w tamtejszym okręgu uniknęli 
uprowadzenia, znajdują się w wielkiej biedzie i pohańbie-
niu; mur Jerozolimy jest zburzony, a bramy jej są ogniem 
spalone” (Neh. 1:3 BT).

Król zauważył smutek na jego twarzy, a Nehemiasz 
wyznał co dręczy jego duszę. „Czemu tak smutno wy-

glądasz? Przecież nie jesteś chory! Nie, lecz masz jakieś 
zmartwienie? I przeraziłem się do najwyższego stopnia, 
i rzekłem królowi: «Niech król żyje na wieki! Jakże nie 
mam smutno wyglądać, gdy miasto, gdzie są groby mo-
ich przodków, jest spustoszone, a bramy jego są strawione 
ogniem. I rzekł mi król: O co chciałbyś prosić? 

Wtedy pomodliłem się do Boga Niebios i rzekłem 
królowi: Jeśli to odpowiada królowi i jeśli sługa twój ma 
względy u ciebie, to proszę, abyś mnie posłał do Judy, do 
grodu grobów moich przodków, abym go odbudował” 
(Neh. 2:3-5BT zobacz 3:16;7:7)

Miasto bez murów
„Człowiek nieopanowany jest jak miasto z rozwalo-

nym murem”- pisał Salomon (Przyp. 25:28BW). Tak jak 
nie da się przewidzieć ruchów szaleńca, tak trudno było 
obronić miasto, które nie posiadało murów. 

Takim miastem była Jerozolima. Po pokonaniu 
wielu trudności z pomocą Bożą udało się odbudować 
Świątynię, ale mury od ponad 140 lat leżały w gruzach 
od (586-445 r.). W latach 457-445 trwały ciągłe starcia 
zbrojne Izraelczyków z sąsiednimi plemionami. 

Jerozolima została kilkakrotnie napadnięta i złu-
piona, wiele rezydencji oraz pałaców legło w gruzach, 
dlatego Miasto w znacznej mierze opustoszało. Nigdy 
jednak nie napadnięto Świątyni.

Powrót Nehemiasza do ojczyzny datuje się na 
około 44513 rok p.n.e. Nehemiasz został wyznaczony 
przez króla perskiego na namiestnika prowincji Judei. 
Uzyskał on królewską zgodę na odbudowę murów 
miejskich Jerozolimy, tak aby można było się skutecznie 
bronić przed zbrojnymi napadami. Odbudowie murów 
miejskich towarzyszyły nieustanne napaści sąsiednich 
ludów, które sprzeciwiały się odbudowie Jerozolimy. 
Nehemiasz wzniósł mury obronne miasta z wieżami 
strażniczymi i umocnionymi bramami. Wybudowano 
także twierdzę obronną Birah, na północnej stronie 
Świątyni. Po ukończeniu tych prac, wysiedlono z Jero-
zolimy cudzoziemców.

13  Do roku 445 powrócimy przy omawianiu Dan 9:24-27 w 11 
rozdziale tek książki. 



71

Bohaterowie wiary – Medo-Persja

Życie religijne Żydów koncentrowało się oczywiście 
w Świątyni Boga Izraela w Jerozolimie. Dodatkowo 
Żydzi spotykali się w synagogach, na studiowaniu i na-
uczaniu Tory. Objaśnień Tory udzielali „mężowie uczeni”, 
słudzy „domu Boga naszego”, którzy byli wykształco-
nymi nauczycielami Zakonu, taki zwyczaj wprowadził 
Ezdrasz w 536 roku p.n.e..

Druga reforma religijna
Nehemiasz rozpoczął drugą wielką reformę religij-

ną w Izraelu, podobnie jak dziewięćdziesiąt lat wcze-
śniej (536-445) uczynił to Ezdrasz wzywając Izraelitów 
aby zobowiązali się: 

Po pierwsze: nie zawierać małżeństw z cudzo-
ziemcami. 

Po drugie: święcić szabaty i święta naznaczone. 
Dalej: święcić rok szabatowy, składać konieczne 

dziesięciny na utrzymanie Świątyni w oznaczonych ter-
minach, nie zaniedbywać kapłanów i lewitów, itd. 

Zobowiązanie to podpisało 120 mężów, przedsta-
wicieli narodu. 

Odbudowa murów Jerozolimy 
Mury miasta sforsowane przez Nabuchodonozora 

dnia 9 miesiąca (czerwca) 586 r. p.n.e. leżały w gruzach. 
Dopiero po powrocie Nehemiasza z Persji około roku 
445 p.n.e. zabrano się do ich odbudowy.

Gdyby w tym wszystkim nie było Boga, to takie wy-
znanie Nehemiasza przed pogańskim królem mogłoby 
się skończyć w najlepszym wypadku wtrąceniem go do 
lochu. Król nie tylko wysłuchał swego sługę, ale dał mu 
listy polecające do namiestników. 

„I rzekłem królowi: «Jeśli to odpowiada królowi, 
proszę o wystawienie dla mnie listów do namiestników 
Transeufratei, aby mnie przepuścili, aż przyjdę do Judy; 
- również pisma do Asafa, zawiadowcy lasu królewskie-
go, aby mi dał drewna do sporządzenia bram twierdzy 
przy Świątyni, bram muru miejskiego i domu, do którego 
się wprowadzę». I król mi zezwolił, gdyż łaskawa ręka 
Boga mojego czuwała nade mną” (Neh 2:8 BT).

Po przybyciu do stolicy Nehemiasz zbadał stan 
zniszczenia miasta. Udało mu się przekonać zwierzch-
ników Jerozolimy o konieczności odbudowy murów. 

Nehemiasz nie szukał rozgłosu, ale niezwłocznie przy-
stąpił od razu do budowy. (Neh 2:11-16). Po oszacowa-
niu zniszczenia murów Nehemiasz wyjawił swój plan 
zaufanym Żydom i opowiedział im: 

„ jak łaskawie ręka Boga mojego czuwała nade mną; 
również słowa, które mi król powiedział. A oni powiedzie-
li: «Dalej! Budujmy!» I nawzajem zachęcali się do dobrej 
sprawy” (Neh 2:18 BT).

Poszczególne rody stawiały swoich pracowników, 
i każda grupa pracowała na swoim odcinku. Takich od-
cinków było ponad czterdzieści. Mówi o tym szczegóło-
wo rozdział 3 Księgi Nehemiasza.

Sąsiedzi Judejczyków nie tylko nieprzychylnie pa-
trzyli na dzielne przedsięwzięcie, lecz planowali nadto 
zbrojny napad, by zniszczyć to, co dotąd zbudowano. 
O niecnych zamiarach wrogów dowiedział się Nehe-
miasz na szczęście w porę tak, że udało mu się całą tę 
akcję unicestwić w jej zaczątkach. Atmosfera nie była 
sprzyjająca tak poważnemu przedsięwzięciu, zresztą jak 
w każdej Bożej sprawie. Przy budowie wystawił straż-
ników i wyposażył ich w kielnie i miecze, a w razie nie-
bezpieczeństwa trąbiono, a pozostali biegli na pomoc 
współpracownikom. Praca była ciężka i niebezpieczna, 
ale w tym dziele był obecny Bóg. Nehemiasz wiedział, 
że jeśli Pan domu nie ustrzeże darmo trudzą się wojow-
nicy. To sam Bóg pobudził serce króla Artakserksesa 
i dał odpowiednie wsparcie aby mury te odbudować. 
Byli pod ciągłym ostrzałem intryg i szyderstw, dlatego 
nie zdejmowali odzieży, ponieważ cały czas byli gotowi 
bronić siebie i i odbudowywanych murów. 
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Jakiż to wspaniały przykład dla tych którzy posta-
nowili iść drogą, którą jest Chrystus (Jan 14:6) i nie dać 
się wplątać w politykę w walkę o słowa, ale zdecydowa-
nie przeć naprzód w dziele Bożym:  „gdyż oręż bojowa-
nia naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia, 
dla Boga twierdz warownych. Udaremniamy ukryte kno-
wania” (2 Kor. 10:4BT). 

Mury pomimo sprzeciwu rosły
Szydercy i buntownicy, a do nich należeli Sanballat 

i Tobiasz, którzy nieustannie drwili i naigrywali się z ich 
wysiłku budowniczych: „Gdy Sanballat usłyszał, że my 
odbudowujemy mur, zapłonął gniewem i bardzo się obu-
rzył i zaczął drwić z Żydów. (…) Co ci nędzni Żydzi wyczy-
niają? Czy można im na to pozwolić? Czy zaczną składać 
ofiary? Czy chcą to dokończyć w jednym dniu? Czy z kupy 

gruzu na nowo ożywią te kamienie, które są przecież spa-
lone” (Neh 4:1,2 BW zobacz 2:19,20). 

Kiedy jednak mury rosły w górę Tobiasz Amonita 
powiedział: „Choćby i zbudowali, to i tak, gdy lis skoczy 
na ich mur kamienny zawali go” (Neh 4:3BW).

Oddanie biednym ich ziemi
Niestety, nie tylko zewnętrzne okoliczności hamo-

wały odbudowę, ale także wewnętrzne. Bogaci posia-
dacze ziem wyzyskiwali rozpaczliwą sytuację ubogich, 
by nikłą ich posiadłość wcielić do swoich włości.

Nehemiaszowi udało się odebrać warstwie bo-
gatych dobra ubogich i przekazać je ich pierwotnym 
właścicielom. Przy tej okazji uwolnił także zadłużonych 
Żydów, pracujących w charakterze niewolników w ma-
jątkach wielkich właścicieli. 

Wypowiedź Abraham Jozue Heszela przed ścianą płaczu 
„Jerozolima nie jest boska, jej istnienie zależy od naszej obecności. Samotna byłaby pusta 

i porzucona, lecz z Izraelem stanowi świadectwo,  zapowiedź. Samotna byłaby wdową, 
lecz z Izraelem jest oblubienicą. Nie przyszedłem do miasta, by odwiedzać groby czy po-

dziwiać cmentarze. Przybyłem, by mieć udział w tęsknotach, które tu powstały by poczuć 
wspólnotą z tymi, którzy głosili słowa i z tymi, którzy je zachowali w Księdze Ksiąg zarów-

no z tymi, którzy objaśniali, jak i z tymi, którzy zachowali, ucząc nas ufności. Ściana...     
Stara matka, płacząca za wszystkich, uparta, kochająca, czekająca  wybawienia.  Ziemia,  

na której stoję, zwie się Amen. 
Moim słowom odpowiada echo. Cała nasza historia czeka tu. Jakże opornie, z mocą,  wy-
trwale przeżyła pogardę tysiącleci! Poprzez stulecia, w ciągu których gromadzono przed 

nią śmiecie, by zakryć jej twarz, pozostała niedostępna zbezczeszczona, mocna pośród 
pogardy, pełna tajemniczego majestatu. 

Nagle się budzą we mnie stare, tęskne przeżycia. Stulecia przychodziły i odchodziły. Lecz 
przyszła jedna chwila i zatrzymała się, i spojrzała na mnie. Jeśli spędziłeś pod ścianą jedną 

chwilę, nie odejdziesz już nigdy.”

Jakaż wielka radość rodzi się w sercu Żyda, gdy może oglądać Ścianę Płaczu. Trudno sobie wyobrazić, co 
będzie odczuwał, gdy zobaczy odbudowaną Świątynię? Ale jak dotąd, na Górze Moria stoi niewzruszenie 

pogański meczet Omara. 
Próba zajęcia miejsca, na którym stoi, równa się wypowiedzeniu wojny całemu światu arabskiemu. Tylko 

zamierzenie Boże, co do tego narodu, tłumaczy przetrwanie Izraela, zachowanie, mowy ojczystej, kultury, 
oraz innych rzeczy, które zostały nazwane” 
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Wrogami stali się jego krajanie
Mury miasta były już odbudowane. Należało tylko 

wstawić bramy. „Po 52 dniach mur został wykończony” 
(Neh 6:15 BW). „A gdy dowiedzieli się o tym wszyscy nasi 
wrogowie, zlękli się wszyscy poganie, którzy dokoła nas 
mieszkali, i bardzo upadli na duchu, widząc po myśli na-
szego Boga dokonane zostało dzieło” (Neh 6:16 BW). 

Gdy przeciwnicy nie zdołali zniechęcić robotników, 
swe intrygi skierowali bezpośrednio na Nehemiasza. 
Zamierzali podstępnie wypędzić go z Jerozolimy, lub 
nawet zgładzić. Udało się im nawet uzyskać sprzymie-
rzeńców wśród elity narodu żydowskiego. (Czytaj roz-
dział 6 Nehemiasza). Jednak Nehemiasz wiedział kto 
go do tej pracy powołał i nic go nie powstrzymało od 
dokończenia odbudowy murów i bram.

Poświęcenie murów
Po odczytaniu Prawa lewici odmówili modlitwę pokut-

ną, a gmina zobowiązała się ustnie i na piśmie przestrzegać 
Prawa Jahwe. (Neh. 9 rozdział). W dalszych rozdziałach tej 
Księgi czytamy o poświęceniu murów (Neh. 12:27-43). 
Nehemiasz przeprowadził szereg reform. Wyrzucił z dzie-
dzińców Świątyni Tobiasza, który w sabat chciał prowadzić 
handel. Uporządkował służbę lewitów. W końcu zadbał 
o przestrzeganie szabatu, za którego łamanie dostali się na 
70 lat do niewoli babilońskiej. Nehemiasz nie uległ podstę-
powi i nie wpadł w zasadzki jakie na niego zastawiano, ale 
zawsze wołał do Boga Niebios w modlitwie.

W 432 roku, Nehemiasz zakończył pierwsze dwanaście 
lat swego reformatorskiego i broniącego dzieła dla Izraela. 
Następnie musiał powrócić na dwór króla perskiego do 
Babilonii. Jednakże jego reforma religijna uwolniła Izrael 
od zła i umocniła ich w Przymierzu Abrahamowym i Moj-
żeszowym. 

Chroniło to do pewnego stopnia Izraelitów od demo-
ralizacji ze strony pogan. Izrael pozostawał wolnym od 
bałwochwalstwa, ciesząc się pokojem. Jednak po pewnym 
czasie w Judei nastąpiło rozprężenie społeczne i moralne. 
Ponownie zaczęto zawierać małżeństwa mieszane, a wła-
ściciele ziemscy przestali płacić dziesięciny na Świątynię. 
Pozbawieni środków do życia, lewici opuścili Jerozolimę 
i zaprzestali przypominania narodowi ustaw Zakonu. W po-
środku ludu pojawiły się spory i kłótnie. Prorok Malachiasz 
umacniał wiarę swego ludu zapowiadając przyjście Mesja-
sza, ale ich serca były obojętne. (Mich. 5:1BWP).

Historia tego narodu jest dla nas wielkim poucze-
niem i ostrzeżeniem. Słowa apostoła Pawła, które skie-
rował do zboru w Rzymie nic nie straciły na swej mocy: 

„Wszystko, co znajduje się od dawna w Piśmie [Świę-
tym], zostało napisane ku naszej nauce, abyśmy mogli 
mieć niezachwianą nadzieję i płynącą z Pism moc ducha. 
A Bóg, od którego pochodzą cierpliwość i odwaga, niech 
sprawi, abyście mogli żyć we wzajemnej zgodzie naśladu-
jąc Chrystusa Jezusa i abyście wszyscy razem wspólnym 
głosem wychwalali Boga i Ojca Pana naszego Jezusa 
Chrystusa” (Rzym 15:4-6 BWP).

10. Pokutna modlitwa Daniela

Data widzenia
Wizyta anioła u proroka Daniela miała miejsce 

„w pierwszym roku Dariusza z rodu Medów, syna Artak-
serksesa, sprawującego władzę nad królestwem chaldej-
skim” (Dan 9:1BT). 

Przypomnijmy sobie historię proroka Daniela. Od upro-
wadzenia go do niewoli babilońskiej minęło 70 lat. Babilon 
został podbity przez Medo-Persów, zmieniło się wiele, ale 
nie zmienił się Bóg, któremu całym sercem ufał Daniel. 

Każdy mądry władca pozostawia i cennych pracow-
ników. Pewnie jego wywiad wcześniej wiedział o Da-
nielu, dlatego gdy król Dariusz zdobył Babilon pozo-
stawił Daniela na najwyższym stanowisku w państwie. 
To ten król który czuwał całą noc gdy Daniel niewinnie 
został wrzucony do lwiej jamy.
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Daniel szukał odpowiedzi: 
jak długo potrwa jeszcze niewola? 

Choć zdobył sobie przychylność nowego monarchy 
pozostał wierny swemu Bogu Niebios i swemu ludowi 
i z utęsknieniem rozmyślał o Jerozolimie.

„W roku pierwszym jego panowania, ja, Daniel, do-
ciekałem w Pismach liczby lat, które objawił Pan proro-
kowi Jeremiaszowi, że ma się dopełnić siedemdziesiąt lat 
spustoszenia Jerozolimy” (Dan 9:2BT).

Okres niewoli babilońskiej minął, a Izrael nadal był 
w niewoli. Dlatego pewnie Daniel szukał odpowiedzi 
u proroków, Jeremiasza, Ezechiela. Prorok nie miał pod 
rękę tak jak my całego Pisma w jednej książce, ale po-
szczególne zwoje. U proroka Jeremiasza znalazł słowa: 
„Cały ten kraj zostanie spustoszony i opuszczony, a narody 
będą służyć królowi babilońskiemu przez siedemdziesiąt 
lat” (Jer. 25: 11 BT). 

Jakże prawdziwe i pocieszające okazały się dla 
Daniela te słowa. Choć ziemia Judzka nadal była po-
śmiewiskiem i hańbą i zamilkł głos radości i wesela, to 
dobry Bóg wyznaczył kres tej niewoli na siedemdziesiąt 
lat, które już się skończyły. „I sprawię, że zamilkną wśród 
nich okrzyki radości i szczęścia, oblubieniec przestanie 
nawoływać oblubienicę, nie będzie słychać odgłosów ża-
ren i zniknie światło lampy. Cały kraj zostanie zamieniony 
w pustynię i bezludzie, oni sami zaś będą niewolnikami 
innych narodów na siedemdziesiąt lat. (Jer. 25:10,11).

70 lat dla Babilonu
minęło w 539 roku, gdy został pokonany przez Me-

do-Persów, a Izrael nadal w pozostał w niewoli - dla-
czego?

Ponieważ okres 70 lat dla Babilonu pod wodzą 
Nabuchodonozora rozpoczął się w 609 i skończył 
w 539. (Kiedy jednak upłynie już czas owych lat siedem-
dziesięciu, ześlę karę na króla babilońskiego i na cały ten 
naród mówi Pan z powodu ich zbrodni. Tak samo uczynię 
z całą krainą chaldejską i zamienię ją w pustkowie na za-
wsze.) I sprawię, że wypełnią się na tym kraju wszystkie 
słowa, które przeciwko niemu wypowiedziałem i wszyst-
ko to, co zostało zapisane w niniejszej Księdze, co wypro-
rokował Jeremiasz przeciwko wszystkim narodom. One 

też zostaną oddane w niewolę narodom potężniejszym 
i wielkim królom, a Ja im wszystkim odpłacę według dzieł 
ich rąk własnych” (Jer. 25:10-14BWP.

Pierwsza natomiast deportacja Żydów do Babilonu 
miała miejsce trzy lata później to jest 606 roku p.n.e..

Pokrzepieniem dla Daniela były słowa proroka 
Jeremiasza, według których czas wyzwolenia Izraela 
z niewoli był bardzo blisko, choć ówcześnie nic na to nie 
wskazywało. Nowe imperium nie wyrażało gotowości 
do uwolnienia taniej siły roboczej. Daniel nie oczekiwał 
dnia wyzwolenia z opuszczonymi rękoma, ale modlił 
się żarliwie i nie jest to jedyna modlitwa zanotowana 
w jego proroctwie. Wierzył, że Boże Słowo spełni się. 

Po kilku miesiącach rząd Dariusza został obalony, 
a jego miejsce objął król Cyrus, który zezwolił Żydom na 
powrót do ich ojczyny. Ten sam Cyrus, o którym proroko-
wał Izajasz co najmniej 200 lat przed jego narodzeniem: 
„Jak mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie: Ja mocno 
ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody 
i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim 
podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Ja pójdę przed 
tobą i nierówności wygładzę. Skruszę miedziane podwoje 
i połamię żelazne zawory. Przekażę ci skarby schowane 
i bogactwa głęboko ukryte, ażebyś wiedział, że Ja jestem 
Pan, który cię wołam po imieniu, Bóg Izraela” (Izaj 45:1-
3BT).

To Bóg powołuje tych, którzy wypełnią Jego Słowo. 
Jakiż to wspaniały przykład dla wszystkich wierzących 
w Niego. 

Modlitwa Daniela
Niektórzy uważają ja też, że jest to najpokorniejsza 

modlitwa jaka została zapisana w Biblii. Zachciejmy 
zapoznać się z nią a może i pomodlić się: „Zwróciłem 
więc twarz do Pana Boga, oddając się modlitwie i bła-
ganiu w postach, pokucie i popiele. I modliłem się do 
Pana, Boga mojego, wyznawałem i mówiłem: O Panie, 
Boże mój, wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie 
przymierza tym, co Ciebie kochają i przestrzegają Twoich 
przykazań” (Dan 9:3,4BT).

Prorok Daniel pokazuje nam w swej modlitwie, że 
Bóg Niebios nie był dla niego Bogiem, o którym tylko 
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czytał czy słyszał. On niejednokrotnie przekonał się, że 
Bóg Jahwe jest Bogiem prawdziwym, żywym, który ni-
gdy nie zapomina o swych dzieciach. 

Podobnie i my doświadczamy miłości Bożej, kiedy 
mamy sytuację bez wyjścia, wołamy do Niego w mo-
dlitwie a On odpowiada. Może nie zawsze wtedy kiedy 
byśmy sobie tego życzyli, ale wtedy kiedy umocni to 
naszą wiarę i innych, a przede wszystkim uwielbi Boga 
Niebios. 

Prorok Daniel zanosił swe modlitwy przez ponad 
70 lat i każda z nich była wysłuchana w wyznaczonym 
przez Boga czasie. Wyznawał grzechy przed sprawiedli-
wym, ale miłosiernym Bogiem. Jego relacja z Bogiem 
była bardzo bliska, ponieważ nazywał Go Bogiem 
moim. W podobny sposób pokutowali i modlili się Boży 
ludzie, którzy tak jak prorok Daniel zostali zesłani do 
niewoli babilońskiej. 

„Gdy Ezdrasz, płacząc i klęcząc przed domem Bożym, 
modlił się i wyznawał grzechy, zebrał się dokoła niego 
bardzo wielki tłum z Izraela: mężczyzn, kobiet i dzieci, 
przy czym lud płakał rzewnymi łzami” (Ezdr. 10:1BT).

Podobnie czynił Nehemiasz i cały lud: „Wtedy stojąc 
wyznali swoje grzechy i wykroczenia swych ojców” (Neh. 
9:2BT). 

Wyznania grzechów Izraela
Choć nie czytamy o grzechach Daniela, to jednak on 

nie czynił się jedynym sprawiedliwym, ale wołał:
„Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy niepra-

wość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przy-

kazań. Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, 
którzy przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów, 
do naszych przywódców, do naszych przodków i do całe-
go narodu kraju. 

U Ciebie, Panie, sprawiedliwość, a u nas wstyd na 
twarzach, jak to jest dziś u nas - mieszkańców Judy i Je-
rozolimy, i całego Izraela, u bliskich i dalekich, we wszyst-
kich krajach, dokąd ich wypędziłeś z powodu niewier-
ności, jaką Ci okazali. Panie! Wstyd na twarzach u nas, 
u naszych królów, u naszych przywódców i u naszych 
ojców, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie” (Dan 9:5-8BT).

Prorok Daniel stwierdził że to wszystko na nich 
przyszło ponieważ nie słuchali słów moich wyrocznia 
Pana choć nieustannie posyłałem do nich proroków, moje 
sługi, mimo że oni wcale nie zważali na ich słowa” (Jer. 
29:19BWP).

Prorok Jeremiasz przypomniał Izraelowi, że Bóg: 
„Wysłał do was ciągle na nowo moje sługi, proroków, 
którzy was upominali mówiąc: Nie czyńcie tych obrzy-
dliwości, których Ja nie znoszę! Ale oni nie słuchali, nie 
nadstawiali uszu na słowa moje i nie odchodzili od swo-
ich przewrotności ani nie przestali palić kadzideł obcym 
bogom. Wylały się tedy moja zapalczywość i gniew. 
Dosięgnąłem nimi miast judzkich i ulic Jerozolimy, które 
zamieniły się w jedno rumowisko i pustkowie, widoczne 
tam aż do dnia dzisiejszego” (Jer. 44:4-6BWP).

Nie słuchali królowie, książęta: „Bo królowie nasi 
i książęta, kapłani nasi i przodkowie - oni nie zachowali 
Twojego Prawa i nie zważali na przykazania i napomnie-
nia, których im udzieliłeś” (Neh 9:34BT). 

Dalej Nehemiasz wyliczył grzechy kapłanów i ludu: 
„I teraz, Boże nasz - Boże wielki, potężny, straszliwy, do-
trzymujący przymierza i łaski - niech u Ciebie nie uchodzi 
za nic ten cały mozół, jaki ugodził nas: królów naszych, 
książąt naszych, kapłanów naszych, proroków na-
szych, ojców naszych i cały Twój naród, od dni królów 
Aszszura aż po dziś dzień” (Neh 9:32BT). 

Spotkało ich to co przez usta proroka Ezechiela po-
wiedział Bóg: „Król będzie chodził w żałobie, książę okryje 
się przerażeniem, a ręce ludu ziemi drętwieć będą. Postą-
pię z nimi według ich dróg i na podstawie ich praw sądzić 
ich będę. I poznają, że Ja jestem Pan” (Ezech. 7:27BT). 



76

Daniel – prorok wiary i nadziei

Kara była surowa, bo i grzech był wielki. Dotknęła 
nie tylko ludzi niegodziwych, ale wiernych Bogu, takich 
jak Daniel, Jeremiasz czy Ezechiel. Jak pokazuje nam 
historia biblijna, że obecność proroków na wygnaniu 
przyczyniła się do rozsławiania Boga Niebios pośród 
pogan. 

Prorok Daniel jako ofiara tego zesłania stwierdza, 
że Bóg postąpił słusznie, ponieważ do niego należy 
sprawiedliwość. „bo Pan, Bóg nasz, jest sprawiedliwy we 
wszystkich swych poczynaniach, my zaś nie usłuchaliśmy 
Jego głosu” (Dan. 9:14 BT).

Pan, Bóg nasz, jest miłosierny
„Pan, Bóg nasz, zaś jest miłosierny i okazuje łaska-

wość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu” (Dan. 
9:9 BT). 

Bóg okazuje swoje miłosierdzie poprzez współczu-
cie i litość w stosunku do tych co Mu się sprzeniewierzy-
li. „I uchylali się od posłuszeństwa i nie pamiętali o cu-
dach, któreś dla nich uczynił. Byli twardego karku i uwzięli 
się, by wrócić do niewoli swej w Egipcie. Lecz Ty jesteś 
Bogiem przebaczenia, jesteś łaskawy i miłosierny, 
cierpliwy i wielkiej dobroci; i nie opuściłeś ich” (Neh. 
9:17 BT). 

Prorok Daniel po raz trzeci podaje powód ukarania 
Izraela. Przez proroka Ezechiela Bóg nazwał Izraelitów 
buntownikami: „Powiedział mi: Synu człowieczy, posy-
łam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy 
Mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali prze-
ciwko Mnie aż do dnia dzisiejszego” (Ezech. 2:3).

Daniel wyznał grzech Izraela: „i nie słuchaliśmy 
głosu Pana, Boga naszego, by postępować według Jego 
wskazań, które nam dał przez swoje sługi, proroków. Cały 
Izrael przekroczył Twoje Prawo i pobłądził, nie słuchając 
Twego głosu. Spadło na nas przekleństwo poparte przy-
sięgą, które zostało zapisane w Prawie Mojżesza, sługi 
Bożego; zgrzeszyliśmy bowiem przeciw Niemu” (Dan 
9:10,11 BT).

Uznanie kary
Bóg zawsze dotrzymuje Słowa: „A gdyś uznał, że 

serce jego jest Tobie wierne, zawarłeś z nim przymierze: 
że ziemię Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzzyty, Je-

busyty i Girgaszyty dasz jego potomstwu. A słowa Twego 
dotrzymałeś, albowiem jesteś wierny” (Neh 8:9BT).

Dotrzymuje słowa jako nagrody i kary jak to wyraził 
prorok Daniel: 

„Spełnił więc swoje słowo, jakie wypowiedział prze-
ciw nam i naszym władcom, którzy panowali nad nami, 
że sprowadzi na nas wielkie nieszczęście, jakiego nie było 
pod całym niebem, a jakie spadło na Jerozolimę. Tak jak 
zostało napisane w Prawie Mojżesza, przyszło na nas całe 
to nieszczęście; nie przebłagaliśmy Pana, Boga naszego, 
odwracając się od naszych występków i nabywając zna-
jomości Twej prawdy. Czuwał więc Pan nad nieszczęściem 
i sprowadził je na nas, bo Pan, Bóg nasz, jest sprawiedli-
wy we wszystkich swych poczynaniach, my zaś nie usłu-
chaliśmy Jego głosu” (Dan 9:12-14BT).

Nie słuchali ostrzeżeń proroków, dlatego ich piękne 
miasto Jerozolima i Świątynia runęła w gruzach. 

„Ukarzę go, jego potomstwo oraz jego dworzan za ich 
grzechy i sprowadzę na nich, na mieszkańców Jerozolimy 
i na wszystkich mieszkańców Judy całe nieszczęście, jakie 
zapowiedziałem na nich za to, że Mnie nie słuchali” (Jer. 
36:31BT).

Prośba o miłosierdzie

„A teraz, Panie, Boże nasz, który wyprowadziłeś swój 
naród z ziemi egipskiej mocną ręką, zyskując sobie imię, 
jak to jest dziś: zgrzeszyliśmy i popełniliśmy nieprawość. 
Panie, według Twojego miłosierdzia, niech ustanie Twój 
zapalczywy gniew n ad Twoim miastem, Jerozolimą, 
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nad Twoją świętą górą. Bo z powodu naszych grzechów 
i przewinień naszych przodków stała się Jerozolima i Twój 
naród przedmiotem szyderstwa u wszystkich wokół nas. 
Teraz zaś, Boże nasz, wysłuchaj modlitwy Twojego sługi 
i jego błagań i rozjaśnij swe oblicze nad Świątynią, która 
leży zniszczona - ze względu na Ciebie, Panie! 

Nakłoń, mój Boże, swego ucha i wysłuchaj! Otwórz 
swe oczy i zobacz nasze spustoszenie i miasto, nad któ-
rym wzywano Twego imienia. Albowiem zanosimy swe 
modlitwy do Ciebie, opierając się nie na naszej sprawie-
dliwości, ale ufni w Twoje wielkie miłosierdzie. Usłysz, 
Panie! Odpuść, Panie! Panie, miej na uwadze i działaj 
niezwłocznie, przez wzgląd na siebie samego, mój Boże! 
Bo Twojego imienia wzywano nad Twym miastem i nad 
Twym narodem.” (Dan 9:15-19BT).

Kara jaką Bóg zesłał na swój lud jest dla nas lekcją 
jak to napisał apostoł: „Nie błądźcie, Bóg się nie da 
z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć 
będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie 
skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot 
wieczny” (Gal 6:7,8BT).

Prorok Daniel nie usprawiedliwiał siebie i swojego 
ludu, ale prosił o wielkie miłosierdzie, którego doznał 
wielokrotnie. Niejako powtarza błagalne słowa Mojże-
sza: „Odwróć zapalczywość Twego gniewu i zaniechaj zła, 
jakie chcesz zesłać na Twój lud” (2 Mojż. 32:12BT).

Prorocy często wołali do Boga o miłosierdzie, któ-
re również będzie bardzo pomocne i nam w naszych 
modlitwach, kiedy wpadniemy w pułapkę diabła lub 
zagraża nam niebezpieczeństwo: 

„Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza a gdy będę 
w ucisku, nakłoń ku mnie Twego ucha, gdy zaś wzywać 
Cię zacznę, rychło mnie wysłuchaj!” (Ps. 102:3 BWP). 

„Niech moja modlitwa dotrze do Ciebie, a Ty racz na-
kłonić swego ucha ku moim błaganiom!” (Ps. 88:3 BWP).

„Nachyl ku mnie Twe ucho i pośpiesz się, by mnie 
zbawić, bądź mi skałą schronienia i twierdzą ocalenia!” 
(Psalm 31:3 BWP).

„Racz nas wysłuchać i wejrzyj na nas! Przyjmij błaga-
nia Twojego sługi, zanoszone do Ciebie we dnie i w nocy 
za wszystkie Twoje sługi, synów Izraela wyznających te-

raz winy całego Izraela, który Cię tak obrażał. Ja sam i cały 
dom mojego ojca również zgrzeszyliśmy” (Neh 1:6BWP).

„Ach, Panie mój! Racz wysłuchać modlitwy Twojego 
sługi i błagania Twoich sług, którzy tak bardzo szukają 
chwały Twojego imienia. Niech się tym razem powiedzie 
twemu słudze, niech znajdzie łaskę u tego człowieka. 
Byłem przecież kiedyś podczaszym królewskim” (Neh 
1:11BWP).

„Wołam do Ciebie, Boże, bo mnie wysłuchujesz, na-
kłoń ku mnie swojego ucha, racz przyjąć moje prośby” 
(Ps.17:6BWP).

Niech te błagalne modlitwy umocnią nas i zbliżą do 
naszego Boga, który jest sprawiedliwy, ale i miłosierny. 
Nie uciekajmy od Niego gdy braknie nam sił do poko-
nania grzechu, właśnie wtedy tym bardziej powinniśmy 
nazwać grzech po imieniu i szukać w Biblii przykładów 
innych Bożych mężów, którzy mieli te same trudności.

Po tej żarliwej modlitwie proroka Daniela, stało się 
coś czego nie oczekiwał. Miłosierny Bóg wysłał swego 
anioła, aby umocnił go i utwierdził w wierze, a także 
przekazał mu nowe objawienie. 

Odwiedziny anioła Gabriela
„A gdy mówiłem, modliłem się i wyznawałem mój 

grzech i grzech mojego ludu izraelskiego, i zanosiłem 
moje błagania przed oblicze Pana, mojego Boga, za świę-
tą górę mojego Boga. Gdy więc jeszcze modliłem się, oto 
nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów 
mąż Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu. 
Przybył i rzekł do mnie: (Dan 9:20-21BW).
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Daniel miał widzenie podczas ofiary wieczornej, 
oznaczało to późne popołudnie pomiędzy godziną 15 
a 16-tą. Jego gorliwa modlitwa została wysłuchana, 
ponieważ była szczera i bezstronna. Prorok w niej nie 
usprawiedliwiał nikogo, ale wyznał przed Bogiem i swój 
grzech. 

Potwierdzają to słowa: zgrzeszyliśmy, popełni-
liśmy nieprawość, przewrotnie postępowaliśmy, 
zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przyka-
zań i Twoich praw.

Kiedy ostatni raz tak się modliliśmy? Przykład tej 
modlitwy proroka Daniela uczy nas, że Bóg wysłuchuje 
właśnie takich modlitw. Jego modlitwa miała charakter 
pokutny i przypomina modlitwę Mojżesza: 

„Mojżesz jednak zaczął błagać Jahwe, mówiąc: Dla-
czegóż to, Jahwe, masz zapłonąć gniewem przeciwko lu-
dowi, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej swoją mocą 

wielką i silną prawicą? Dlaczego mają sobie drwić Egip-
cjanie, mówiąc: To na ich zgubę wyprowadził ich [z Egip-
tu]; po to, żeby poginęli w górach i zniknęli z powierzchni 
ziemi. Zechciej więc poskromić swój gniew i nie czyń 
już zła, jakie postanowiłeś zgotować Twojemu ludowi” 
(2 Mojż. 32:11,12BWP).

Przyszedłem dać ci zrozumienie
Gdy jeszcze się modlił zobaczył Anioła Gabriela, 

którego widział już w 8:16. Wizyty aniołów w Biblii nie 
są czymś odosobnionym, czytamy, że Dawid zobaczył 
posłańca Jahwe:

„Podniósłszy oczy Dawid zobaczył anioła Jahwe, 
unoszącego się między ziemią a niebem, z obnażonym 
mieczem w ręku, wyciągniętym w stronę Jerozolimy. 
Na ten widok Dawid i wszyscy starsi ludu, przyodziani 
w wory pokutne, upadli na twarz” (1 Kronik 21:16 BWP).
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Wargi Daniela pewnie wypowiadały jeszcze słowa 
modlitwy, gdy znów go odwiedził anioł Gabriel i do-
tknął go. Na samym wstępie poinformował Daniela, że 
jego modlitwa jest słyszana w niebie. 

„I powiedział do mnie: Danielu, oto przychodzę, żeby 
oświecić twój umysł. Gdy tylko zacząłeś się modlić, zosta-
ło wypowiedziane słowo, które ja teraz ci przekazuję. Je-
steś mężem szczególnego upodobania. Staraj się wniknąć 
w to, co ci powiem, żebyś mógł zrozumieć należycie całe 
widzenie” (Dan 9:22,23 BW).

Jest to jedyny przypadek w Biblii Hebrajskiej gdzie 
termin (cenny, drogi) odnosi się do człowieka. Tymi sło-
wy Bóg okazuje swoją miłość do człowieka.

Gedeonowi „Ukazał się anioł Jahwe i powiedział: 
Jahwe jest z tobą, dzielny wojowniku” (Sędziów 6:12 
BWP). 

Do Marii, matki Pana Jezusa, Gabriel powiedział, że: 
jest łaski pełna. Księga ta przedstawia wzór niezłomno-
ści i wierności dla wszystkich. 

11. Wizja i wykładnia 
 70. tygodni lat

 „Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono dla ludu 
twego i dla świętego miasta. I skończy się wszelka 
nieprawość. Opieczętowane będą wszystkie wy-
stępki, odpokutowane wszystkie niegodziwości. 
Wprowadzona zostanie sprawiedliwość na zawsze, 
zamknie się wizje i proroctwa, a to co najświętsze 
będzie namaszczone” (Dan. 9:24BWP).

Słowa siedemdziesiąt tygodni są trudne do wyja-
śnienia. Termin szabua w języku hebrajskim oznacza 
siedem jednostek czegoś. Zwrot ten jest przez większość 
biblistów rozumiany jako siedemdziesiąt tygodni 
[lat], a więc okres 490 lat. Tekst 9:24 prorok rozpoczyna 
od słów:

Siedemdziesiąt tygodni 
wyznaczono dla ludu twego i dla świętego miasta. 

Naród Izraelski za nieprzestrzeganie siedemdziesięciu 
szabatów poniósł karę, którą zapowiadał Jeremiasz: 
„Cały ten kraj zostanie spustoszony i opuszczony, a narody 
będą służyć królowi babilońskiemu przez siedemdziesiąt 
lat” (Jer. 25: 11 BT). 

Ale Bóg przez tego samego proroka zapowiedział, 
że po 70 latach upadnie Babilon: „Bo tak mówi Pan: Gdy 
upłynie dla Babilonu siedemdziesiąt lat, nawie-dzę was 
i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z po-
wrotem na to miejsce” (Jer. 29:10 BW). 

Objawienie to zostało dane Danielowi trzy lata 
przed upadkiem Babilonu, który nastąpił w roku 539 
p.n.e. Wtedy nadszedł czas, przebaczenia Izraelowi jego 
win i Bóg wysłał do Daniela archanioła Gabriela ze sło-
wami pocieszenia i zapowiedzią powrotu do ziemi ich 
ojców i miasta świętego. Jerozolima i Świątynia, miały 
zostać odbudowane, wraz z fosą, która częściowo chro-
niła miasto. Nie dawała jednak takiego bezpieczeństwa 
jak mury, które jeszcze długo leżały powalone. W dalszej 
części tego proroctwa czytamy: 

I skończy się wszelka nieprawość.
Wydarzenia tu opisane dotyczą przede wszystkim 

Izraela (twój lud), oraz Jerozolimy (twoje święte miasto). 
Ostateczne zwycięstwo nad złem i zapoczątkowanie ery 
zbawienia, zostały wyrażone w Dan. 9:24-27, za pomo-
cą słów, które odnoszą się do zniszczenia zła. Usunięte 
mają zostać:
•	 nieprawość
•	 grzech
•	 przestępstwo
•	 opieczętowane wszystkie występki, odpokutowane 

wszystkie niegodziwości. 
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Tylko w tym miejscu, w Biblii Hebrajskiej występuje 
to słowo: zakończyć nieprawość, które oznacza: za-
mknąć, zatrzymać, zabronić. 

Nieprawość często w Biblii odnosi się do wykro-
czeń związanych z łama-niem prawa. Zarówno poszcze-
gólnych ludzi jak i narodów, które niszczą wzajemne re-
lacje zarówno między ludźmi jak i między człowiekiem 
i Bo-giem. (Mich. 3:8; Ps. 65:4).

Został wymazany, grzech. „Bo jak przez nieposłu-
szeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, 
tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi uspra-
wiedliwienia” (Rzym. 5:19 BW). 

„I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrze-
zanym ciele waszym, wespół z nimi ożywił, odpuściwszy 
nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list 
dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wy-
maganiami, i usunął go, przybiwszy do krzyża” (Kol. 2:13, 
14 BW).

Dzięki tej ofierze otrzymaliśmy możliwość pojed-
nania się z Bogiem: „Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im 
chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, 
przez odkupienie w Chrystusie” (Rzym. 3:23, 24BW).

„Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służ-
bę Bogu, macie pożytek w po-święceniu, a za cel żywot 
wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz da-
rem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, 
Panu naszym” (Rzym. 6:22, 23 BW; patrz: 1 Jan. 2:1, 2).

„Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za 
grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Albowiem jedną ofiarą 
uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni” 
(Hebr. 10:12-14). 

Wprawdzie ludzkość w dalszym ciągu cierpi z powo-
du grzechu i śmierci, ale od chwili złożenia przez Niego 
ofiary, grzechy grzeszników zostały skreślone, a związa-
ne z nimi kary mogą być cofnięte. (Rzym. 5:12, 19, 20).

Trzecie wyrażenie: Opieczętowane będą wszystkie 
występki, odpokutowane wszystkie niegodziwości. BW te 
słowa oddała jaśniej: przypieczętowany będzie grzech 
i zmazana wina. Stąd niektórzy tłumacze oddają te 
słowa: przebłagać, przebaczyć, gdy podmiotem jest Bóg 
(Jer. 18:23; PS, 65:4; 78:38).

Wprowadzona zostanie 
sprawiedliwość na zawsze

Trzy kolejne wyrażenia odnoszą się do dóbr, które 
zostaną wprowadzone przez Boga jako inauguracja 
ery zbawienia.
•	 wieczna sprawiedliwość
•	 wizja proroka
•	 święte świętych 

Prorok Izajasz te słowa cytuje jako nadejścia osta-
tecznego zbawienia w przyszłej perspektywie. (Izaj. 
45: 17). Izrael zostanie zbawiony przez Jahwe (Izaj. 
46:12,13). Bóg zapowiada, że zbawienie będzie trwało 
wiecznie, a Boża sprawiedliwość nie będzie miała koń-
ca. „Bo robak stoczy ich jak odzież, i mole zgryzą ich jak 
wełnę; moja zaś sprawiedliwość przetrwa na wieki i zba-
wienie moje z poko-lenia w pokolenie” (Izaj. 51:8).

Wieczna sprawiedliwość o której mowa w Dan. 9:24 
odnosi się w sensie ogólnym do przywrócenia przez 
Boga ładu i porządku w świecie, który został zachwiany 
przez działanie zła. 

W tym znaczeniu wieczna sprawiedliwość może być 
postrzegana jako synonim zbawienia, którego sprawcą 
jest Bóg. Wszystkie te czynności razem wzięte stanowią 
idealny obraz tego, co stanie się u końcu starej ery.

Zamknie się wizje i proroctwa
Słowa te można rozumieć w sensie gwarancji wy-

pełnienia obietnic Boga, czyli tego o czym mówi Boże 
Słowo. W Biblii „położenie pieczęci” jest oznaką za-
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równo trwałości, pewności, jak i autentyczności. (Jer. 
32:10,11,44; Mat. 27:66; Jan. 3:33; 6:27). Termin „pro-
rok” jest tutaj użyty w sensie orędzia prorockiego, a więc 
proroctwa. 

Zapieczętowanie widzenia
Pozostaje nam jeszcze jedna fraza: zapieczętowanie 

widzenia i proroctwa (BG) lub potwierdzenie się proroka 
i widzenia (BW).

I znów mamy nieodparte skojarzenie z osobą Jezu-
sa. Sam Chrystus przyszedł nie po to aby rozwiązać lecz 
wypełnić Zakon dany Mojżeszowi. Od chwili przyjścia 
Jezusa na świat, wszystko co się wydarza w związku 
z Jego osobą, dzieje się tak, aby spełniały się zapowie-
dzi proroków:

„Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon 
albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypeł-
nić” (Mat. 5:17). „A to wszystko się stało, aby się spełniło 
słowo Pańskie, wypowiedziane przez proroka” (Mat. 
1:22BW).

„Z Egiptu wezwałem syna mego. (…) A przyszedł-
szy tam, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się 
spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczy-
kiem nazwany będzie” (Mat. 2:15,23BW). (Patrz także 
Mat.12:15-21; 21: 4-5; 26:54-56; 27:9,10; por. Łuk 
24:27).

 „Bo ilekolwiek jest obietnic Bożych, za jego sprawą 
stały się „Tak”. Dlatego też przez niego mówi się Bogu 
„Amen” (2 Kor. 1:20 PNś).

To co najświętsze będzie namaszczone
Oczywiście namaszczony to zapowiadany Mesjasz. 

Jerozolima miała przeżyć coś więcej jak tylko odbudo-
wanie wszystkiego co zniszczyli Babilończycy. W pierw-
szej połowie pierwszego wieku n.e. do Jerozolimy na 
oślęciu wjechał król Jezus Chrystus. To dzięki niemu 
grzech został usunięty i grzesznicy mogą być usprawie-
dliwieni.

 W połowie 70-tego tygodnia Pan Jezus złożył ofiarę 
ze swojego ciała jako doskonałego Baranka, tym samym 
zniósł potrzebę składania ofiar pokarmowych i krwa-
wych i ustanowił nowe przymierze podczas ostatniej 
wieczerzy. 

„A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, ła-
mał i dawał uczniom, i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało 
moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: 
Pijcie z niego wszyscy; albowiem to jest krew moja nowe-
go przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszcze-
nie grzechów” (Mat. 26:26-28 BW). 

Na Golgocie Chrystus odkupił rodzaj ludzki od grze-
chu i śmierci. To w Nim, za pośrednictwem Ewangelii 
objawiona jest wszystkim ludziom ta sprawiedliwość 
jak to napisał apostoł: „Ale wy dzięki niemu jesteście 
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w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od 
Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem” 
(1 Kor. 1:30 BW). 

Jakże pokrzepiające musiały być słowa archanioła 
Gabriela dla sędziwego już proroka Daniela. Przed chwi-
lą modlił się o darowanie grzechu narodowi wybrane-
mu, a teraz usłyszał coś więcej, że w 70-tym tygodniu, 
nie tylko będzie darowany grzech Izraelowi, ale wszyst-
kim tym którzy uwierzą w Chrystusa. 

Święte świętych,
to z hebr. stopień najwyższy, oznaczający „tego 

który został namaszczony” tzn. uczyniony Mesja-
szem, Chrystusem: „I odpowiadając anioł, rzekł jej: Duch 
Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. 
Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie na-
zwane Synem Bożym” (Łuk 1:35BW).

Nie został On namaszoczy olejem tak jak kapłani 
w Izraelu, ale: „Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego 
Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Ponieważ Bóg był 
z Nim, przeszedł On [przez życie] dobrze czyniąc i uzdra-
wiając wszystkich, którzy byli pod mocą diabła (Dzieje Ap. 
10:38 BW). Patrz także Dzieje Ap. 3,14 BW. 

 Sześćdziesiąt dziewięć tygodni lat
„Staraj się poznać to i zrozumieć: Od czasu za-

powiedzi powrotu i odbudowania Jerozolimy, aż do 
czasu Księcia Pomazańca upłynie siedem tygodni 
i sześćdziesiąt dwa tygodnie. Zostaną odbudowane 
i dziedzińce, i mury, choć czasy będą wciąż pełne 
ucisku” (Dan. 9:25 BWP).

 Ten werset prorok Daniel rozpoczął od zapowiedzi 
powrotu do ziemi ojczystej i odbudowy Jerozolimy. 
Historycy podają różne daty wyjścia z Babilonu. Jedni 
przekonują, że nastąpiło to po ukazaniu się Dekretu Ar-
takserksesa w 538, inni, że nastąpiło to później.

Ponieważ rozważamy proroctwa biblijne dlatego 
oparłem się na Księdze Ezdrasza (szóstym rozdziale), 
gdzie mamy szczegółowy zapis Edyktu Cyrusa, który 
zezwolił w 536 roku p.n.e. 42.360 Żydom powrócić do 
Jerozolimy. 

Od czasu zapowiedzi powrotu 
i odbudowania Jerozolimy

Prorok rozpoczął ten werset stwierdzeniem: „odkąd 
objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu”. 
Podobnie jak w 9:23 termin słowo należy bez wątpienia 
odnieść do Boga jako Tego, od którego ono wychodzi. 
Mógł to być rok 537/536 p.n.e.. 

Henryk Turkanik14 w swej książce nie wiadomo dla-
czego odszedł od daty wyjścia Słowa od Boga i wybrał 
czwarty dekret wydany przez Artarksesa I (w 445 roku). 
Znane są cztery dekrety Królów Medo-Perskich: 

1. 536 rok p.n.e., Cyrus I Wielki, dekret dotyczący 
odbudowy Świątyni (2 Kronik 36:22,23; Ezdr. 1:1-4; 
6:1-5).

2. 519 rok p.n.e., Dariusz I potwierdza dekret Cyrusa 
(Ezdr. 6:6-12).

3. 458 rok p.n.e., Aleksander I, dekret związany ze 
Świątynią (Ezdr. 7:11-26). 

4. 445 rok p.n.e., Artakserkses I Longimanus, dekret 
zezwalający na obudowę murów.

Od odbudowy Świątyni w 536 roku p.n.e. do odbu-
dowy murów minęło 91 lat. Tekst biblijny podaje wy-
darzenia w porządku chronologicznym. „Od czasu zapo-
wiedzi powrotu i odbudowania Jerozolimy, aż do czasu 
Księcia Pomazańca upłynie siedem tygodni i sześćdziesiąt 
dwa tygodnie. Zostaną odbudowane i dziedzińce, i mury, 
choć czasy będą wciąż pełne ucisku”. 

14  Henryk Turkanik, Księga Daniela, s. 49
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69 tygodni czyli 483 lata
W tym wersecie jest mowa o dwóch okresach, mia-

nowicie o pierwszym, którym jest siedem tygodni lat (49 
lat), a następnie o drugim, a więc sześćdziesięciu dwóch 
tygodniach lat (62+7=69 x 7= 483 lata). 

Jerozolima była świadkiem bardzo ważnych wyda-
rzeń: Te wydarzenia dotyczyły przede wszystkim Izra-
ela: twój lud, oraz Jerozolimy: twoje święte miasto, 
jak czytamy w Dan 9:24. 

Czy zamienianie 70 tygodni na lata 
czyli 70x7 = 490 lat jest poprawne?

Komentarz do tej wykładni dało samo proroctwo 
np. widzenie i rozpoczęcie wykonania proroctw miało 
miejsce za czasów Medo-Persji, która po zdobyciu Ba-
bilonu panowała od 539-332 r. p.n.e. Ważną rolę w od-
budowie Jerozolimy, Świątyni i murów mieli królowie 
Medo-Persji.

To o królu Medo-Persji ponad dwieście lat przed 
jego narodzeniem prorokował Izajasz: „Tak rzekł Pan do 
swojego pomazańca Cyrusa, którego ująłem za jego 
prawicę, aby przed nim zdeptać narody i odpiąć pas na 
biodrach królów, aby przed nim otworzyć podwoje i aby 
bramy nie były zamknięte” (Izaj. 45:1 BW). 

To właśnie Cyrus król Medo-Persji wydał poniższy 
edykt: „W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla per-
skiego, aby się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez 
usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla 
perskiego, żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym 
swoim królestwie, co następuje: Kto więc spośród was 
należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim! Niech 
wyruszy do Jeruzalemu, które jest w Judzie, i niech 
buduje Świątynię Panu, Bogu izraelskiemu. To jest, 
bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie. Wszystkich 
tych, więc, którzy się zachowali w jakiejkolwiek miejsco-
wości, gdzie byli przechodniami, niech wesprą miesz-
kańcy tych miejscowości srebrem i złotem, mieniem 
i bydłem, nie licząc daru dobrowolnego dla Świątyni Bożej 
w Jeruzalemie.” (Ezdrasza 1:13,14 BW). 

Rozpoczęcie liczenia 483 lat
Opierając się Księdze Ezdrasza15 przyjmuję, że oko-

ło roku 536 rozpoczęło się liczenie 490 lat. Proroctwo 
mówi o 7 i 62 tygodniach co daje nam 483 lata 

W tym okresie odbudowano:
1. Jeruzalem i fosę 536
2. Świątynię 515
3. Mury wokół miasta 445 

Czasy będą wciąż pełne ucisku
Te prace wykonano w ciągu 91 lat od 536 do około 

roku 445. Proroctwo stwierdza, że te prace będą wyko-
nywane w trudnych, pełnych ucisku latach. 

Żydzi po powrocie do kraju szybko zapomnieli o przyrze-
czeniach jakie składali w niewoli babilońskiej i zamiast zająć 
się odbudową Świątyni i miasta zajęli się swoimi sprawami.

Prawdą jest, że nie byli mile widzianymi gośćmi 
przez pogan, którzy podczas ich przebywania w niewoli 
zajęli ich domy i pola. Ale kiedy pozbyli się nieproszo-
nych gości, zajęli się dobrami doczesnymi, co nie po-
dobało się Bogu. Ich plony były pozbawione błogosła-
wieństwa i często cierpieli głód. 

Powracających z niewoli
Bóg przez proroka Aggeusza napominał ich: „Wy-

glądaliście wiele, a oto macie mało, a kiedy [i to niewiele] 
znieśliście do domu, Ja to rozproszyłem. Dlaczego tak się 
dzieje? - wyrocznia Pana Zastępów: Z powodu mego 
domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was 
pilnie się troszczy o swój własny dom. Dlatego niebiosa 
nad wami zatrzymały rosę, a ziemia nie dała swego uro-
dzaju. Ja sprowadziłem bowiem suszę na ziemię i na góry, 
na pszenicę, na winne krzewy i na oliwki - na wszystko, 
cokolwiek może wydać rola, na ludzi i na bydło, i na 
wszelką pracę rąk” (Aggeusza 1:9-11 BWP).

„Gdy ktoś przyszedł do kupy zboża z dwudziestu ef, 
było ich tylko dziesięć; gdy ktoś przyszedł do prasy win-
nej, aby naczerpać pięćdziesiąt wiader wina, było ich 
zaledwie dwadzieścia. Smagałem posuchą, rdzą i gradem 
plony całej waszej pracy, a jednak nie nawróciliście się do 
mnie - mówi Pan” (Aggeusza 2:15-17 BWP). 

15  (Ezdr. 6:13-18 BWP).
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W 70. tygodniu 
Pomazaniec został zgładzony 

„Gdy zaś sześćdziesiąt dwa tygodnie upłyną 
i Pomazaniec zostanie zgładzony, i nie będzie już 
nic dla niego, zburzone zostaną miasto i przybytek 
przez księcia, który ma nadejść. Znajdzie swój kres 
w nieszczęściu, a wojny z nim będą do końca i spu-
stoszenia wcześniej zamierzone” (Dan 9:26 BWP).

Werset ten nasuwa poważne trudności w jego in-
terpretacji ze względu na bardzo źle zachowany tekst 
hebrajski. Jednak na podstawie historii wiemy, że po 
69 tygodniach (483 latach) Pan Jezus objawił się światu 
w 70-tym tygodniu w którym to też został zabity „A po 
sześćdziesięciu dwóch tygodniach Pomazaniec zostanie 
zgładzony Dan. 9:26 a. 

Henryk Turkanik również w ten sposób tłumaczy 
cytowany werset: 

„Po upływie 69 tygodni (7+62), czyli 483 lat od 
dekretu Artakserksesa I w roku 445, Pomazaniec zo-
stanie zabity” 16

Ale nie wiadomo dlaczego dwie strony dalej temu 
zaprzeczył i ostatni tydzień przesunął na okres Wielkie-
go Ucisku jak czytamy: 

„Bóg przerwał nić prorockiej miary wieków i od-
tąd w Danielowym proroctwie „70 tygodni” występuje 
przerwa, określana przez biblijnych fundamentalistów 
jako WIELKA PARENTEZA. (…) Ta historyczna przerwa 
w prorockiej mierze wieków trwa około dwóch tysięcy 
lat, innymi słowy, od śmierci Mesjasza istnieje w pro-
roctwie długa przerwa między 69 a 70 tygodniem” 
(wyróżnienie moje – T.P.) (…) Okres ten, w którym Izra-
el został odsunięty, nazwany jest okresem Kościoła, po-
nieważ w tym czasie Kościół spełnia zaszczytne posłan-
nictwo Niebios. (…) Okres ten zakończy się zabraniem 
Kościoła, a wtedy Bóg rozpocznie na nowo realizować 
swój program z Izraelem” 17

Jest rzeczą oczywistą, że po liczbie 69 jest 70. Nie 
rozumiem dlaczego Henryk Turkanik na stronie 49 na-

16 Henryk Turkanik, Księga Daniela, s. 49, wyd. Łaska i Pokój, War-
szawa
17 Henryk Turkanik, Księga Daniela, s. 50, 51, wyd. Łaska i Pokój, 
Warszawa

pisał: „PO upływie 69 tygodni (7+62), Pomazaniec 
zostanie zabity”, a na stronie 50, 51 w/w książki: 
istnieje w proroctwie długa przerwa MIĘDZY 69 
a 70 tygodniem.

Albo trzymamy się Biblii, albo biblijnych funda-
mentalistów. W okresie życia Kościoła, wiele tzw. ojców 
pisało różne rzeczy, które zweryfikowano i odrzucono. 

Nie można tego samego okresu 7 lat przypi-
sać do śmierci Pana Jezusa i jednocześnie do Wiel-
kiego Ucisku, które to wydarzenia dzieli jak dotąd okres 
prawie 2000 lat… 

Henryk Turkanik w tej książce zamieścił wiele bi-
blijnych nauk, które mocno stoją na fundamencie biblij-
nym, nie wiadomo dlaczego akurat w tym przypadku 
wykładnię fundamentalistów wyniósł ponad Słowo 
Boże. Fundamentalistów biblijnych jest wielu, którzy 
często się kłócą i zwalczają. 

 Siedemdziesiąty tydzień
Wracając Daniela 9:24 czytamy tam, że: „Ustalono 

siedemdziesiąt tygodni nad twoim narodem i twoim 
świętym miastem”. 

Czyli całe 70 tygodni dotyczyło narodu wybranego 
– Żydów. A zatem ostatni tydzień też dotyczył Żydów, 
a tym samym wszystkiego co proroctwa mówiły o Panu 
Jezusie. 

Natomiast Wielki Ucisk nie tylko dotknie Żydów, 
ale Kościół Jezusa Chrystusa. Nie tak uczy nas Biblia, że 
Kościół będzie na weselu Baranka przez siedem lat, a na 
ziemi będą szalał Wielki Ucisk.

Nie na początku, ale na końcu Wielkiego Ucisku na-
stąpi zabranie Kościoła. (1 Tes. 4:15-17) Wielu widząc 
wielkie znaki i cuda, które będą się dziać przez ręce an-
tychrysta, mogą zostać zwiedzeni przez niego. 

Starałem się unikać cytowania dat, które są według 
rożnych kalendarzy różne. Trudność w interpretacji tego 
proroctwa leży po stronie chronologii. Na przykład Ka-
lendarz Żydowski podaje że żyjemy w roku 5772/5773. 
Między kalendarzem gregoriańskim a żydowskim jest 
różnica 240 lat. Przez całe wieki, były różne kalendarze, 



85

Bohaterowie wiary – Wizja i wykładnia 70. tygodni lat

albo nie było ich wcale, lub miały inne liczenie lat.18 
(Zobacz ramkę i kalendarz na ostatniej stronie tego roz-
działu).

A zatem przejdźmy do ostatniego i tak kontrower-
syjnego tygodnia, czyli siedmiu lat, gdzie prorok Daniel 
zapisał następujące słowa: 

Gdy zaś sześćdziesiąt dwa tygodnie 
upłyną i Pomazaniec 
zostanie zgładzony

Archanioł Gabriel powiedział, że Mesjasz zostanie 
zabity w ostatnim tygodniu czyli siedemdziesiątym. 
Wtedy na Panu Jezusie wykonały się prorocze słowa: 
„Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomy-
ślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek 
mojego ludu śmiertelnie został zraniony (Izaj. 53:8 BW). 

I nie będzie już nic dla niego
Biblia Warszawska oddaje te słowa: i nie będzie go. 

Myślę, że ten przekład lepiej oddaje myśl tam zawartą. 
Żydzi zgodnie z proroctwem Daniela 7:13, 14 byli 

przekonani, że Mesjasz podbije Rzym i rozpocznie się ich 
panowanie nad światem. Tak się jednak nie stało. Zgod-
nie z proroctwami Pan Jezus został wydany przez swój 
naród i zabity. Żydzi nie rozumieli podwójnego przyjścia 
Chrystusa (Hebr. 9:28), dlatego do dziś oczekują, przyj-
ścia Mesjasza. 

Zburzone zostaną miasto
i przybytek przez księcia, który ma nadejść. 

Znajdzie swój kres w nieszczęściu, a wojny z nim 
będą do końca i spustoszenia wcześniej zamierzo-
ne. 

W wierszu 9:25 prorok zapisał, że Jerozolima, Świą-
tynia i mury miały zostać odbudowane, co też się stało. 
Później Daniel zobaczył, że po 70 tygodniach, czyli 490 

18 1 marca 1582 r. Grzegorz XIII wydał 13 lutego bullę[1], w której 
nakazał opuścić 10 dni, a w przyszłości nie traktować lat 1700, 1800, 
1900, 2100 itd. jako lata przestępne. Pewną trudność w obliczeniu 
dokładnej daty śmierci Pomazańca powoduje rozbieżność pomiędzy 
dwoma kalendarzami: (1) słonecznym odpowiadającym rokowi 
astronomicznemu liczącemu 365 ¼ dni oraz (2) księżycowym odpo-
wiadającym rokowi prorockiemu liczącemu 360 dni.

latach, po śmierci Pomazańca - Jezusa Chrystusa Jerozo-
lima miała być znów zniszczona.

Niektórzy bibliści widzą w tym księciu Antiochia 
IV Epifanesa. Prawdą jest, że w latach 171-164 ten król 
zbezcześcił Świątynię, ale nie zniszczył jej, ani miasta, 
tylko je sprofanował. Postawił w Świątyni Jahwe w Je-
ruzalem swego boga Zeusa Olimpijskiego i złożył przed 
nim ofiarę ze świni. 

Co jest pewne?
To, że wciągu 69 tygodni, czyli 483 lat rozpoczęto 

odbudowę miasta w 536 roku. Odbudowano Świątynię 
w roku 515, a w 445 roku i odbudowano mury Jerozoli-
my pod dowództwem Nehemiasza. 

70-tego tygodnia wypełniły się na Chrystusie pro-
rocze słowa z Izajasza: „Po udręce i sądzie wyrok nań 
wydano, lecz czy się ktoś losem Jego przejmuje? I tak zo-
stał zabrany, od żyjących, i za grzechy nasze aż na śmierć 
skazany” (Izaj. 53:8 BWP). 

Ponieważ nie czytamy w Biblli, ani w historii sta-
rożytnej, aby Jerozolima została napadnięta lub znisz-
czona przez kogoś w latch trzydziestych naszej ery, to 
najwyraźniej druga część tego wersetu nawiązuje do 
roku 70-tego n.e. kiedy Jerozolimę doszczętnie znisz-
czyły legiony rzymskie pod dowództwem Tytusa, które 
zapowiedział Pan Jezus: „Gdy więc ujrzycie na miejscu 
świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział pro-
rok Daniel - kto czyta, niech uważa” (Mat. 24:15BW).

Daniel prorokował: „zburzone zostaną miasto i przy-
bytek przez księcia, który ma nadejść” (Dan 9:26b BWP). 

Zniszczenie Jerozolimy było skutkiem tego, że Ży-
dzi odrzucili Chrystusa, ściagając na siebie, i na miasto, 
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i światynię wielkie nieszczęście jak czytamy: „Oto wam 
dom wasz pusty zostanie” (Mat. 23:38 BW). 

Do niewiast Izraelskich, które ubolewały nad Jego 
cierpieniem powiedział: „Córki jerozolimskie, nie płaczcie 
nade mną; lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi, bo 
oto idą dni, kiedy mówić będą: Błogosławione niepłodne 
i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy 
zaczną mówić do gór: Padnijcie na nas! A do pagórków: 
Przykryjcie nas! Gdyż, jeśli się to na zielonym drzewie 
dzieje, co będzie na suchym?” (Łuk. 23:27-31 BW).

Zburzenie Jerozlolimy nie nastapiło w 70-tym ty-
godniu, ale 37 lat po śmierci Pana Jezusa. Słowa z Dan. 
9:26: „a wojny z nim będą do końca”.

Pan Jezus zapowiadając swoją paruzję – powtórne 
przyjście ostrzegł, że od jego śmierci do Wielkiego 
Ucisku będą miały miejsce poniższe wydarzenia: „Potem 
usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się 
nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie ko-
niec” (Mat 24:6BW).

 Z wieloma zawrze on przymierze
na czas jednego tygodnia, po upływie zaś po-

łowy tygodnia zniesie ofiary z pokarmów i ofiary 
krwawe. Na jednym zaś skrzydle Świątyni będzie 
[obraz] ohydnej brzydoty” (Dan 9:27BWP).

 „I zawrze ścisłe przymierze na czas jednego ty-
godnia”. O kim prorok mówi? Wracając do Daniela 9:24 
czytamy, że wszystko co jest związane z tym proroc-
twem miało się wypełnić w ciągu siedemdziesięciu 
tygodni. Tekst wyraźnie mówi o siedemdziesiątym 
tygodniu: 

„po upływie zaś połowy tygodnia [70-tego] 
zniesie ofiary z pokarmów i ofiary krwawe”. Czy nie 
wypełniło się to za dni Pana Jezusa? 

W Liście do Hebrajczyków czytamy jako o fakcie do-
konanym: „który nie musi codziennie, jak inni arcykapła-
ni, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie 
za grzechy ludu; uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy 
ofiarował samego siebie” (Hebr. 7:27BW).

Podczas Jego śmierci: „zasłona Świątyni rozdarła się 
na dwoje, od góry do dołu, i ziemia się zatrzęsła, i skały 
popękały” (Mat. 27:51BW). 

W Liście do Hebrajczyków mamy komentarz nawią-
zujący do rozdartej zasłony: „Mamy więc, bracia, pew-
ność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Je-
zusa. On nam zapocząt-kował drogę nową i żywą, przez 
zasłonę, to jest przez ciało swoje” (Hebr. 10. 19-21 BT).

W 70 tygodniu wypełniła się:
•	 śmierć Pana Jezusa (Mat. 27:22-27)
•	 przypieczętowany został grzech (Iz. 53 rozdz.; 

Jan. 19:30)
•	 została zmazana wina (Hebr. 8:12; 10:17; Izaj. 

43:25; Jer. 31:34; Rzym. 3:25). 
•	 przywrócona została wieczna sprawiedliwość 

(Jer. 23:5, 6; 33:15, 16; Izaj. 11:2-5; 53:11).

Obrzydliwość spustoszenia
„A w Świątyni stanie obraz obrzydliwości, który spra-

wi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres 
spustoszenia” (Dan. 9:27b BW).

Pan Jezus zapowiedział, że ohydą spustoszenia, 
będzie Rzym: „Gdy więc ujrzycie „ohydę spustoszenia”, 
o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte 
kto czyta, niech rozumie” (Mat. 24:15BT).

To początek Wielkiego Ucisku
„Bo powstanie naród przeciw narodowi i królestwo 

przeciw królestwu, a w niektórych miejscach nastanie 
głód i będą trzęsienia ziemi. To wszystko początek bole-
ści”(Mat. 24:7,8BWP).

Początek boleści to Wielki Ucisk, który szerzej jest 
opisany w Biblii i rozpocznie się golopem czterech 
jeźdzców, którzy swym działaniem wypełnią wszystkie 
znaki, zapowiedziane przez Pana Jezusa w Mat. 24:7. 

Bibliści katoliccy w Daniela 9:24-27 i wypowiedzi 
Pana Jezusa z Mat 24:15 widzą Antiocha IV Epifanesa, 
który zbezcześcił Świątynię żydowską, o której już pisa-
łem. 

Pan Jezus wyraźnie mówił o przyszłości, a nie 
o przeszłości: „Gdy więc ujrzycie „ohydę spustoszenia”, 
te słowa wypowiedział ponad 200 lat po panowaniu 
Antiocha Epifanesa IV w 33 roku n.e. 

Chyba najlepszym komentarzem do powyższych 
słów Jezusa z Mat. 24:15 jest kontekst: „wtedy ci, którzy 
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będą w Judei, niech uciekają w góry! Kto będzie na dachu, 
niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu. A kto będzie 
na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. Biada 
zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni! A módlcie się, 
żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat” 
(Mat. 24:16-18BW).

Słowa te Pan Jezus skierował do ludzi, którzy Go 
wtedy słuchali, a obrzydliwość spustoszenia miała wg 
Jego słów zalegać miejsce święte. Wojska rzymskie, 
otoczyły Jerozolimę w 66 roku n.e., ale potem się wyco-
fały. Był to dla słuchaczy słów Jezusa znak, aby uciekać 
w góry. Mieli dużo czasu aby się schronić i ocalić swoje 
życie. Tytus wrócił w roku 70-tym n.e., otoczył Jerozoli-
mę i doszczętnie zniszczył miasto i Świątynię. 

Żydzi jednak nie usłuchali Jezusa. Ale kiedy zoba-
czyli drugi raz wojska rzymskie otaczające Jeruzalem 
zamiast uciekać w góry stłoczyli się w mieście, we-
wnątrz murów Jerozolimy. Było tam wielu przyjezdnych 
z wszystkich prowincji kraju, co w gruncie rzeczy usto-
krotniło rozmiary terroru i głodu w oblężonym mieście. 

Historyk Józef Flawiusz napisał, że Rzymianie, któ-
rzy zdobyli miasto, plądrując je, byli wstrząśnięci:

„Znaleźli tam cale rodziny nieżywych i również górne 
izby pełne były martwych ciał. Stali więc wstrząśnięci tym 
widokiem i wychodzili niczego nie dotknąwszy.”

Opisuje też okropną historię kobiety, „która w tam-
tych dniach zabiła, upiekła i zjadła swoje niemowlę”.19

Zginęło wtedy milion sto tysięcy ludzi, a ponad 
97.000 zostało wziętych do niewoli. Stało się tak jak 
zapowiedział to Pan Jezus. 

Ta Stara Księga mówi prawdę. My powinniśmy po-
legać na zapisanych w niej słowach, w sprawach docze-
snych, i wiecznych. 

W proroctwie Daniela jeszcze raz pojawiają się sło-
wa: ohyda ziejąca pustką. „A od czasu, gdy zostanie 
zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pust-
ką, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni” (Dan 
12:11BT).

19 Wojna Żydowska, J. Flawiusz (6,3,4; 6,8,5)

Ile lat będzie trwał Wielki Ucisk?
Gdyby w proroctwie Daniela nie zapisano słów za-

mieszczonych w 9:24-27, to czy mielibyśmy rozeznanie 
jak długo ma trwać Wielki Ucisk i działalność antychry-
sta? 

Przepowiadane wydarzenia Biblia z reguły podaje 
w kilku księgach różnych proroków, żyjących w odle-
głych od siebie rejonach i czasie.

Co na temat Wielkiego Ucisku, 
podaje nam Księga Objawienia?

W Apokalipsie jest wiele paralel, nawiązujących do 
Księgi Daniela. „I będzie mówił zuchwałe słowa przeciw-
ko 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” 
(Dan 7:25BW).

„Pomiń dziedziniec zewnętrzny świątyni; nie mierz 
go, gdyż jest on przeznaczony dla pogan, którzy będą 
bezcześcić Święte Miasto przez czterdzieści dwa mie-
siące. Dam również władzę moim dwom świadkom, aby 
się przyoblekli w wory pokutne i prorokowali przez tysiąc 
dwieście sześćdziesiąt dni” (Obj. 11:2-3).

„Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie sam Bóg 
przygotował jej miejsce. Tam miała być żywiona przez 
tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni” (Obj. 12:6, 14).

Bestia wychodząca z morza (antychryst) (Objawie-
nie 13:1-10), w proroctwie Daniela jest przedstawiona 
jako: gliniano-żelazne stopy i palce, oraz okrutne zwie-
rzę i wyrastający mały róg. (Daniela 7:7,8.) 

„Zostały jej bowiem dane wargi do przechwalania się 
i do bluźnierstw. Pozwolono jej działać przez czterdzieści 
dwa miesiące” (Obj. 13:5 BWP).

Testamentodawca
„Lecz tam, gdzie wchodzi w grę testament, naprzód 

musi ponieść śmierć ten, który testament sporządził. Te-
stament bowiem staje się prawomocny dopiero po śmier-
ci tego, kto go sporządził, i przedtem nie posiada żadnego 
znaczenia” (Hebr. 9,6-17; patrz 10:1-18). 
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Jak tekst z Daniela 9:26-27 
odczytywali Żydzi?

„Otóż wszelkie obliczenia rabinów i uczonych dowo-
dziły, że czasy były bliskie i że wszystkie terminy dobiegały 
końca”. 20 

Żydzi wyczekiwali Mesjasza w pierwszej połowie 
pierwszego wieku naszej ery. Spodziewali się słusz-
nie, tylko nie rozumieli dwukrotnego przyjścia Me-
sjasza. Pilnie obserwowali działanie Jezusa, ale Jego 
działalność nie zgadzała im się z proroctwem Daniela: 
„I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach nie-
bieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; 
doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu 
władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie 
ludy, narody i języki, Jego władza - władzą wieczną, 
niezmienną, jego królestwo – niezniszczalne” (Dan 
7:13,14).

Ponieważ Jezus za ich dni nie zdobył władzy nad 
całym światem, a sam został zabity, odrzucili Go, jako 
Mesjasza. Przykład ten uczy nas, że niebezpieczne jest 
budowanie doktryn na pojedyńczych tekstach. 

Po drugie żaden z apostołów nie podjął się wyłoże-
nia proroctwa o 70 tygodniach lat, ale koncentrowali się 
głównie na ofierze jaką złożył Pan Jezus za rodzaj ludzki 
„a objawioną właśnie teraz przez przyjście Zbawiciela na-
szego, Chrystusa Jezusa. On to zniszczył śmierć, a przez 
Ewangelię ukazał światło życia i nieśmiertelność” (2 
Tym 1:10). 

Jeden tekst, różne wyliczenia
Powinniśmy unikać arbitralnych i dogmatycznych 

stwierdzeń, i nie przedkładać statutów kościelnych czy 
doktryn różnych organizacji ponad Słowo Boże.

Miejmy zawsze w pamięci poniższe ostrzeżenie: 
„Rzeczy zakryte należą do Jahwe, naszego Boga, rzeczy 
zaś objawione odnoszą się na zawsze do nas i do naszych 
synów, abyśmy mogli wprowadzać w życie wszystkie na-
kazy tego prawa” (5 Mojż. 29:28 BWP). 

Apostoł Paweł, który doświadczył wielu objawień 
i wykładni tajemnic Bożych napisał: „Po części bo-

20  Daniel-Rops H., Dzieje Chrystusa, W-wa 1972, s. 88-89.

wiem tylko poznajemy, po części prorokujemy.” (1 Kor. 
13:9 BWP).

Choć w kwestii proroctw nasze poznanie wzrasta 
to jednocześnie ciągle jest ono niepełne, cząstkowe. 
Jednak zarówno z Bożej jak i z ludzkiej perspektywy, 
znajomość tego przybliżonego czasu była wystarczają-
ca, aby przygotować się na pierwsze przyjście Mesjasza. 
Podobnie będzie podczas Jego Paruzji – powtórnego 
przyjścia. 

O jakich latach mówił archanioł 
Gabriel – księżycowych czy słonecznych?

Sięgnijmy zatem do kalendarzy. W czasach sta-
rożytnych, gdy Żydzi nie prowadzili jeszcze osiadłego 
trybu życia, będąc ciągle wędrownymi plemionami 
pasterskimi, posługiwali się rachubą miesięcy opartą 
wyłącznie na cyklu księżycowym. Było to powszechne 
dla podobnych im plemion. Żydowskie miesiące liczono 
od nowiu do nowiu księżyca. (Izaj 66:23).

Dopiero po osiedleniu się w Palestynie Żydzi zaczęli 
korygować tę rachubę z obserwacji pozycji słońca i cy-
kliczności pór roku. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób 
wyrównywali różne długości roku księżycowego i sło-
necznego. 

Rok żydowski składał się z 12 miesięcy i rok księ-
życowy trwał 354 dni, gdy rok słoneczny 365,25 czyli 
około 11 dni różnicy. W roku przestępnym, dodawano 
trzynasty miesiąc z określoną liczbą dni i nazwano go 
We-Adar, czyli „drugi Adar”.

Żydzi mieli dwa kalendarze: religijny, oraz rolni-
czy - świecki. Wcześniej liczyli rok od jesieni do jesieni. 
Później rok żydowski rozpoczynano od miesiąca Nisan, 
po zrównania dnia z nocą z okazji wyzwolenia z niewoli 
egipskiej (2 Mojż. 12:2; 13:4). Kalendarz żydowski ufor-
mował się podczas niewoli babilońskiej w (VI w. p.n.e.). 
Żydzi po niewoli babilońskiej pozmieniali nazwy mie-
sięcy, które wcześniej używali. 

Najwyraźniej problem w obliczaniu 70 tygodni 
(490 lat) tkwi w kalendarzach, ponieważ nie wszyscy 
historycy i bibliści potwierdzają rok narodzin Jezusa na 
rok „0” naszej ery. Biblia Tysiąclecia datuje narodziny 
Pana Jezusa na 7 lub 6 rok p.n.e. dokumentując to wy-
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darzeniami historycznymi. Np. Archelaos był tetrarchą 
Idumei, Judei Samarii, rządził od 4 r. przed Chrystusem 
do 6 roku po Chrystusie. Filip był tetrarchą Iturei od 4 r. 
przed Chr, do 39 r. naszej ery. Herod Antypas – tetrarcha 
Galilei i Perei od 4 roku przed Chr., do 39 roku n.e.

17 września 2012 r., o zachodzie słońca rozpocznie 
się święto Rosz Haszana, żydowski Nowy Rok - 5773 
wedle hebrajskiego kalendarza. To święto upamiętnia 
stworzenie świata, przypomina o sądzie Bożym, otwie-
ra też dziesięciodniowy okres pokuty trwający do świę-
ta Jom Kippur.

Ku rozwadze
Każdy czytający księgi omawiające Wielki Ucisk, 

pewnie pragnąłby go nie doświadczyć, ale czy tak na-
uczali prorocy, Pan Jezus i apostołowie? 

Chrystus okres Wielkiego Ucisku w Objawieniu ka-
zał zapisać Janowi dla Kościoła. Świat nie interesuje się 
eschatologią biblijną. Gdyby Kościół miał być zabrany 
przed Wielkim Uciskiem, po co nam czytać o pieczęciach, 
trąbach, czaszach, Armagedonie jeśli już bylibyśmy 
w niebie? 

Wracając do Księgi Daniela 9:24-27 powinniśmy 
brać pod uwagę kontekst. Ciekawą rzeczą jest, że nie-
którzy w wersetach od 9:24-26a widzą Pana Jezusa, 
a od 9:26b do 27 antychrysta.

Henryk Turkanik w swej książce napisał: 
„to miasto i Świątynię skazi lud wodza przyszłego”. 

„Lud” – to Rzymianie, „wódz przyszły” – to anty-
chryst, wódz wskrzeszonego państwa rzymskiego” 21 

Czy porwanie Kościoła nastąpi przed 
Wielkim Uciskiem?

Autor wlewa w serca czytelników nadzieję, że nie 
będą przechodzić Wielkiego Ucisku. „Okres ten zakończy 
się zabraniem Kościoła”, (wyróżnienie moje – T.P.) 
a wtedy Bóg rozpocznie na nowo realizować swój pro-
gram z Izraelem.” 

Według powyższego wyglądałoby na to, że część 
Kościoła miałaby być zabrana przed Wielkim Uciskiem 

21  Henryk Turkanik, Księga Daniela, wyd. Łaska i Pokój, Warszawa, 
s. 51 (podkreślenie autor).

i być już w niebie, a cześć dopiero po wielkim ucisku 
jak czytamy w (Obj. 7:13,14) „To są Ci, którzy przychodzą 
z Wielkiego Ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we 
krwi Baranka.”

Ponieważ autor jest człowiekiem wierzącym 
w Boga i Biblię dobrze zna słowa apostoła Pawła, który 
pisze, że podczas zmartwychwstania: jedni drugich nie 
wyprzedzą, ale razem będą porwani. (1 Tes. 4:15-17). 
W (1 Kor. 15:51, 52) Apostoł pisze, że nastąpi to: w jed-
nej chwili w oka mgnieniu.

Jeżeli Kościół zostałby zabrany PRZED Wielkim Uci-
skiem, to KTO przychodzi z Wielkiego Ucisku i idzie do 
nieba – patrz Obj. 7:13,14 ???

Kłóci się to nauczaniem Pana Jezusa i aposto-
łów. Pan Jezus we wszystkich swych przypowieściach 
mówiąc o swej Paruzji – powtórnym przyjściu, za-
wsze mówi o tym, że nagroda i kara następuje w tym 
samy momencie.

A jedną z przypowieści wyłożył apostołom o: kąkolu 
i pszenicy:

„Żniwo to koniec świata, żeńcy to aniołowie. Jak 
zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świa-
ta. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Króle-
stwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają 
nieprawość, i wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie 
płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją 
jak słońce w Królestwie Ojca swego, Kto ma uszy niech 
słucha” (Mat. 13:39-43 BW). 

Gdy nadejdzie chwila prawdy i antychryst zacznie 
rządzić, a Kościół pozostanie na ziemi, kto poniesie od-
po-wiedzialność za to nauczanie?

Pytania, które stawiam, nie wynikają z mojej złej 
woli. Jeśli kogoś uraziłem tym co tu piszę, to nie miałem 
takiego zamiaru. Zależy mi na poszukiwaniu odpowie-
dzi biblijnych w poruszonych kwestiach. Pisząc książkę 
Czy nieuchronnie nadchodza czasy ostateczne?, bezkry-
tycznie w omawianych 70. tygodniach Daniela oparłem 
się na wykładni Henryka Turkanika. Nie chciałbym tego 
jeszcze raz przeżywać.
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O jakich latach mówił archanioł Gabriel –
księżycowych czy słonecznych?

Sięgnijmy zatem do kalendarzy. W czasach starożytnych, gdy Żydzi nie prowadzili jeszcze 
osiadłego trybu życia, będąc ciągle wędrownymi plemionami pasterskimi, posługiwali 
się rachubą miesięcy opartą wy-łącznie na cyklu księżycowym. Było to powszechne dla 

podobnych im plemion. Żydowskie miesiące liczono od nowiu do nowiu księżyca. 
(Izaj 66:23).

Dopiero po osiedleniu się w Palestynie Żydzi zaczęli korygować tę rachubę z obserwacji 
pozycji słońca i cykliczności pór roku. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób wyrównywali 

różne długości roku księżycowego i słonecznego. 
Rok żydowski składał się z 12 miesięcy i rok księżycowy i trwał 354, dni, gdy rok słoneczny 

365,25 czyli około 11 dni różnicy. W roku prze-stępnym, dodawano trzynasty miesiąc 
z określoną liczbę dni i nazwano go We-Adar, czyli „drugi Adar”.

Żydzi mieli dwa kalendarze: religijny, oraz rolniczy - świecki. Wcześniej liczyli rok od 
jesieni do jesieni. Później rok żydowski rozpoczynano od miesiąca Nisan, po zrównania 

dnia z nocą z okazji wyzwolenia z niewoli egipskiej (2 Mojż. 12:2; 13:4).
Kalendarz żydowski uformował się podczas niewoli babilońskiej w (VI w. p.n.e.). Żydzi po 

niewoli babilońskiej pozmieniali nazwy miesięcy, które wcześniej używali. 

Najwyraźniej problem w obliczaniu 70 tygodni (490 lat) tkwi w kalenda-rzach, ponieważ 
nie wszyscy historycy i bibliści potwierdzają rok naro-dzin Jezusa na rok „0” naszej ery. 

Biblia Tysiąclecia datuje narodziny Pana Jezusa na 7 lub 6 rok p.n.e. dokumentując to 
wydarzeniami histo-rycznymi. Archelaos Tetrarchą Idumei, Judei  Samarii, rządził od 4 r. 

przed Chrystusem do 6 roku po Chrystusie.
Filip Tetrarchą Iturei  od 4 r. przed Chr, do 39 r. naszej ery. Herod An-typas tetrarchą  Gali-

lei i Perei  od 4 roku przed Chr., do 39 roku n.e.

„8 września o zachodzie słońca rozpoczęło się święto Rosz Haszana, żydowski Nowy Rok 
- 5771 wedle hebrajskiego kalendarza. To święto upamiętnia stworzenie świata, przy-

pomina o sądzie Bożym, otwiera też dziesięciodniowy okres pokuty trwający do święta 
Jom Kippur”.
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Wnikliwe poznawanie Pism, Tom 1, s. 1053
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12. Wojna między Grecją 
 a Medo-Persją

 „i nastąpi trzecie królestwo miedziane, które 
będzie panowało nad całą ziemią” (Daniela 2:39).

 Data i miejsce widzenia
„W trzecim roku panowania króla Baltazara miałem 

widzenie, ja, Daniel, po tym, co ujrzałem poprzednio. Gdy 
patrzałem podczas widzenia, zobaczyłem siebie w Suzie, 
w warowni, która leży w kraju Elam. Patrzałem w widze-
niu i znalazłem się nad rzeką Ulaj” (Dan 8:1,2BT).

Widzenie to Prorok Daniel otrzymał w trzecim roku 
panowania króla Babilonu - Baltazara w (551 roku) czy-
li dwa lata po wizji czterech wichrów, wielkiego morza, 
czterech zwierząt. Sądu, i kogoś podobnego do Syna Czło-
wieczego” (Dan. 7:1-14). 

Upadek trzeciego mocarstwa
Po upadku Medo-Persji władzę nad światem objęło 

trzecie mocarstwo światowe Grecja – która w posągu 
jest wykonana z miedzi. Ponieważ Medowie pozosta-
wiali niewiele świadectw pisanych, wszystko co o nich 
wiemy pochodzi z Biblii i bardzo skąpych informacji 
z tekstów asyryjskich i antycznych historyków greckich.

Aleksander Wielki, król Grecji błyskawicznie podbił 
nie tylko półwysep, ale też Syrię, Palestynę, Egipt i całe 
państwo Medo-Perskie aż po Indie, spełniając tym sa-
mym proroczą zapowiedź, który opisuje go jako kozła:

„Ja zaś patrzałem uważnie i oto od zachodu szedł ko-
zioł po całej powierzchni ziemi, nie dotykając jej. Kozioł ten 
miał okazały róg między oczami. Podszedł on aż do barana 
o dwóch rogach, którego widziałem stojąc nad rzeką, i rzucił 
się na niego z całą swą złością. Zobaczyłem, jak on zbliżywszy 
się do barana rozzłościł się na niego, i uderzył barana, i złamał 
oba jego rogi. Baran nie miał siły, by mu stawić czoła. Powalił 
więc on go na ziemię i podeptał nogami, a nie było nikogo, kto 
by wyrwał barana z jego mocy” (Dan 8:5-7BT).

Grecja stała się mocarstwem
Po pokonaniu barana – Medo-Persji w 332 roku, ko-

zioł – Grecja przejęła władzę jako supermocarstwo i w ten 
sposób proroctwo Daniela wypowiedziane około 300 lat 
wcześniej przez proroka Daniela (i zapisane 2:39b) wypeł-
niło się w całości. 

Grecja w proroctwie Daniela zapisana jest pod różnymi 
symbolami. W rozdziale II w posągu, który zobaczył we śnie 
Nabuchodonozor występuje jako miedź, natomiast w roz-
dziale VIII Aleksander Wielki opisany jest jako kozioł, który 
po objęciu władzy rozpoczął podbijanie nie tylko małych 
państw, jak Syrii czy Fenicji ale także Azji Mniejszej czy Indii. 

Okres Panował Wydarzenia historyczne
332-30 r. p.n.e. Okres panowania mocarstwa Grecji

332-321 r. p.n.e. 10 lat Aleksander podbił Medo-Persów i Judę w ten sposób stał się trzecim super mocarstwem 
z Daniela 2:39-45

334 – 323 r. p.n.e. Wyprawa Aleksandra na Persję zakończona jego śmiercią
323 – 301 r. p.n.e.  22 lata Próby współrządzenia państwem Aleksandra przez jego następców 

zakończone walkami i rozpadem imperium na oddzielne monarchie
175 - 164 r. p.n.e. Antioch IV Epifanes 

164 - 162 r. p. n. e. Antioch V Eupator
145 - 140 r. p. n. e. Antioch VI Epifanes Dionizos

30 r. p. n. e. Grecja została pokonana przez cesarstwo rzymskie
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Żydzi pod rządami Grecji
Proroctwa biblijne zajmują się tylko supermocarstwa-

mi, które miały ścisły związek z narodem wybranym przez 
Boga - Izraelem. „Pan wybrał was i znalazł upodobanie 
w was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie naro-
dy, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, (…) 
Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z domu niewoli 
z ręki faraona, króla egipskiego. Uznaj więc, że Pan, Bóg twój, 
jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze 
i miłość do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go 
miłują i strzegą Jego praw, lecz który odpłaca każdemu z nie-
nawidzących Go, niszcząc go. Nie pozostawia bezkarnie tego, 
kto Go nienawidzi, odpłacając jemu samemu. Strzeż przeto 
poleceń, praw i nakazów, które ja tobie polecam dzisiaj peł-
nić” (5 Mojż. 7:7-11BT).

Na przykładzie Izraela, który często nie dotrzymywał 
wierności, Bóg uczy nas, że pomimo to zawsze pozostaje 
wierny swoim obietnicom: 

„A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniema-
nia, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość 
przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni 

wejdą, i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak na-
pisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność 
od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę 
grzechy ich. Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi 
dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze 
względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powo-
łanie Boże” (Rzym. 11:25-29BW).

Podobnie i Kościół, który składa się z Żydów i pogan, 
pomimo różnych zawieruch ostał się tak jak zapewnił 
nasz Pan: „I Ja ci mówię: Ty jesteś Piotr22 i na tej skale zbu-
duje Mój Kościół, a potęga śmierci go nie zwycięży” (Mat. 
16:18 PE). Bramy piekielne nie przemogą Kościoła, po-
nieważ jego głową jest Chrystus (Efez. 1:22). 

Wracając do Judei za czasów Aleksandra Wielkiego 
Judea poddała się mu bez walki. W Jerozolimie, arcy-

22  Słowo „Piotr” greckie Pétros pochodzi od greckiego terminu 
pétra - „skała” zobacz Jana 1:42b; Efez. 2:20. „Potęga śmierci” do-
słownie „bramy Hadesu”; Hades królestwo śmierci jak czytamy: „Czy 
otwarły się przed tobą bramy zaświatów? Czyś widział, jak wygląda 
wejście do ciemności?” (Hiob 38:17 BWP). „W pośrodku dni moich mó-
wiłem, że już sobie odejdę i u bram Szeolu będę zachowany na resztę 
lat moich” (Izaj. 38:10 BWP).
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kapłan Szymon wyszedł na spotkanie króla Aleksandra 
Wielkiego i otworzył przed nim bramy miasta i w ten 
sposób Jerozolima weszła w skład prowincji nazwanej 
Syrią Dolną, czyli Celesyrią. Stolicą prowincji została 
Samaria. Pierwszym namiestnikiem Celesyrii został An-
dromach.

Aleksander Wielki darzył dużymi względami Izra-
elitów. Za wierność, nagrodził ich oddaniem im na 
własność części obszarów należących wcześniej do Sa-
marytan. Uwolnił także całą Judeę od płacenia daniny 
w latach szabasowych. Żydzi zachowali w niej szeroki 
samorząd pod rządami greckimi. Przywództwo w Jero-
zolimie spoczywało w rękach arcykapłana, która to god-
ność była dziedziczna. Arcykapłan otrzymał obowiązek 
ściągania z całej prowincji daniny i płacenia jej Ptole-
meuszom w oznaczonym czasie. W ten sposób urząd 
arcykapłana został połączony z politycznym zwierzch-
nictwem. Piastował on przy tym godność namiestnika.

Opis wizji
„Podniosłem oczy i spojrzałem, oto jeden baran stał 

nad rzeką; miał on dwa rogi, obydwa wysokie, jeden wyż-
szy niż drugi, a wyższy wyrósł później. Ujrzałem barana 
bodącego rogami ku zachodowi, północy i południu. Żad-
ne ze zwierząt nie mogło mu sprostać ani nikt nie mógł 
uwolnić się z jego mocy. On zaś czynił, co chciał, i stawał 
się wielki” (Dan 8:3,4 BWP). 

Daniel zobaczył barana, który stał nad kanałem. 
Baran na starożytnym Bliskim Wschodzie, również 
w Izraelu był uważany za symbol siły i żywotności. 

W interpretacji wizji anioł stwierdza, że dwa rogi 
barana, symbolizowały królów Medów i Persów. Jeden 
z nich znacznie stał się większy od drugiego. Potęga 
imperium Medo-Perskiego rosła w siłę z dnia na dzień, 
wydawało się, że jest nie do pokonania ponieważ Impe-
rium nie miało godnego przeciwnika.

W swej potędze przewyższało wszystkie królestwa, 
a z każdego konfliktu wychodziło zwycięsko: nikt nie  
mógł uwolnić się z jego mocy. On zaś czynił, co chciał, 
i stawał się wielki. 

Z ludzkiego punktu widzenia nic nie wskazywało 
na upadek mocarstwa Medów i Presów w tak krótkim 

czasie. Ale zegar biblijny nigdy się nie spóźnia, ani nie 
spieszy, wybija tylko tę godzinę która została ustano-
wiona w niebie: „Dobrześ zauważył, bo Ja czuwam nad 
tym, by dokładnie wypełniać moje słowa”, powiedział 
Bóg do Jeremiasza (Jer. 1:12 BWP). Do nas należy tylko 
zaufać temu Słowu i wypełnić je (2 Tym 3:16,17).

Wizja atakującego kozła
Po zamordowaniu króla Filipa, swojego ojca, Alek-

sander Wielki stał się rzecznikiem ludów mówiących po 
grecku. Był wychowankiem Arystotelesa.23 W 334 roku 
p.n.e. Aleksander wyruszył pomścić najazdy Persów na 
miasta greckie. Daniel w widzeniu zobaczył go jako: 
okazały róg, u nietypowego kozła, który przedstawiał 
imperium greckie, na czele z Aleksandrem Wielkim. 

To, że kozioł przybył nagle nie dotykając ziemi, jest 
metaforycznym określeniem szybkiego działania. W po-
dobny sposób Izajasz opisał Cyrusa, który skutecznie 
przeprowadzał operacje militarne na Babilonie: „Gdy ich 
ściga, przechodzi bezpiecznie, swoimi nogami nie dotyka 
ścieżki” (Izaj. 41:3BW).

Daniel nie tyko opisał szybkość z jaką kozioł zdo-
bywał nowe królestwa, ale również zwrócił uwagę na 
zasięg jego panowania, nad całą powierzchnię ziemi. 

„Baran, którego widziałeś z dwoma 
rogami, oznacza królów Medów i Persów. 

„Kozioł zaś - króla Jawanu, to Grecja, 
a wielki róg między jego oczami - pierw-

szego króla” 8:20-21.

23  Arystoteles ur. 384 r. p.n.e. zm. 7 marca 322 roku – jeden 
z trzech, obok Platona i Sokratesa najsławniejszych filozofów grec-
kich. Stworzył opozycyjny do platonizmu i równie spójny system fi-
lozoficzny, który bardzo silnie działał na filozofię i naukę europejską. 
Chrześcijańska odmiana arystotelizmu zwana tomizmem była od 
XIII w. i jest do dziś uważana za oficjalną filozofię Kościoła Katolickie-
go. (…) Arystoteles położył ogromne zasługi w astronomii, fizyce, 
biologii i logice, jednak część jego teorii astronomicznych, fizycznych 
i biologicznych okazała się błędna. (Encyklopedia Wikipedia).
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Upadek Medo-Persji 
 „Ja zaś patrzałem uważnie i oto od zachodu szedł 

kozioł po całej powierzchni ziemi, nie dotykając jej. Kozioł 
ten miał okazały róg między oczami. Podszedł on aż do 
barana o dwóch rogach, którego widziałem stojąc nad 
rzeką, i rzucił się na niego z całą swą złością. Zobaczyłem, 
jak on zbliżywszy się do barana rozzłościł się na niego, 
i uderzył barana, i złamał oba jego rogi. Baran nie miał 
siły, by mu stawić czoła. Powalił więc on go na ziemię i po-
deptał nogami, a nie było nikogo, kto by wyrwał barana 
z jego mocy” (Dan 8:5-7BWP).

Kozioł – Aleksander Wielki, dopadł barana – 
króla Perskiego Dariusza III. Kozioł w sposób bardzo 
bezwzględny i brutalny obszedł się ze swym przeciwni-
kiem: powalił go na ziemię i podeptał go. 

W ciągu niecałych czterech lat od 334 do 331 r. 
p.n.e. z czterdziestotysięczną armią zdobył liczne króle-
stwa i stawał się coraz bardziej potężny. 

Śmierć Aleksandra Wielkiego 
i podział królestwa

„Kozioł urósł niezmiernie, ale gdy był w pełni sił, wiel-
ki róg uległ złamaniu, a na jego miejscu wyrosły cztery 
inne - ku czterem stronom świata”(Dan 7:8 BT). 

Po zdobyciu Medo-Persji, Grecja odnosiła jedno 
zwycięstwo po drugim, ale jej król – wielki róg - Alek-
sander Wielki został złamany. W wieku 33 lat zmarł 
w Babilonie prawdopodobnie na malarię.

Zapowiedziane i spisane proroctwa w VI wie-
ku przez Daniela wypełniły się, tak jak zapowiedział 
to Bóg. Upadł Babilon, Medo-Persja, potem Grecja. 
Miejsce Aleksandra Wielkiego, zajęli jego generałowie 
którzy przez 22 lata toczyli między sobą krwawe woj-
ny i dopiero w 301 roku podzielili imperium na cztery 
części. 

 Cztery rogi – to czterech królów:
1. Ptolemeusz Lagos
2. Seleukos Nikator - mały róg 
3. Lizymach 
4. Kasandra

13. Mały róg

Po śmierci Aleksandra Wielkiego imperium greckie 
nie upadło, ale panowało do 30 roku p.n.e. Proroctwo 
Daniela 8:9 koncentruje się na jednym królów greckich, 
który zaczął rządzić 175-164, a był nim Antioch Epifanes 
IV, przedstawiony w proroctwie Daniela jako król pół-
nocy, mały róg, o którym czytamy: mały róg rósł ku po-
łudniowi, ku wschodowi i ku wspaniałej ziemi (Dan 8:9). 

Toczył on wojny z Egiptem (południem), (Partami 
(wschód) oraz Judeą wspaniałą ziemią.24 Mały róg był 
ósmym królem syryjskiej dynastii Seleucydów, jako król 
północy. Stolicą jego państwa była Antiochia (Syryjska), 
w tym mieście ponad 200 lat później, uczniów Jezusa 
Chrystusa z Nazaretu „po raz pierwszy nazwano Chrze-
ścijanami” (Dzieje Ap. 11:26).

Zbezczeszczenie Świątyni w Jeruzalem 
przez Antiocha IV

Jego głównym celem była Świątynia w Jerozolimie. 
Odważył się rzucić wyzwanie samemu Bogu, zabrania-
jąc składania ofiary w Świątyni Jerozolimskiej z dwóch 
baranków, którą to ofiarę zgodnie z nakazem Bożym ka-
płani Izraela mieli składać codziennie, rano i wieczorem. 
Jak o tym czytamy w Prawie Mojżeszowym: 

„Wydaj Aaronowi i jego synom takie oto zarządzenie: 
Oto prawo dotyczące ofiary całopalenia. Ofiara całopalna 
powinna się palić na palenisku ołtarzowym całą noc, aż 
do rana powinien płonąć ogień na ołtarzu. Każdego ranka 
kapłan, ubrawszy się w szatę z bisioru i w białe spodnie 
nałożone bezpośrednio na ciało, zbierze popiół powstały 
ze spalenia ofiary w ogniu na ołtarzu i zsypie go obok 
ołtarza. Następnie zmieni szaty i wyniesie popiół poza 
obóz, na miejsce czyste. Ogień na ołtarzu powinien za-
wsze płonąć; nigdy nie może wygasnąć. Kapłan będzie na 
nim zapalał każdego ranka drwa, będzie na nim układał 

.24  W Biblii ziemia święta – Izrael, jest określana przez proroków 
jako: opływająca w mleko i miód, która jest klejnotem, pośród wszyst-
kich krajów (Ezech. 20:6-15); wspaniała posiadłość, piękna ziemia 
(Jer. 3:19); rozkoszna ziemia (Ps. 106:24).
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ofiarę całopalenia i będzie spalał tłuszcz z ofiar pojedna-
nia. Płomień wieczny powinien na ołtarzu płonąć i nigdy 
nie gasnąć. (Kapłańska 6:2-6). 

W roku 167 zdobył Palestynę, zbezcześcił Bożą 
Świątynię w Jeruzalem, postawił na ołtarzu bałwana, 
a z mięsa wieprzowego złożył ofiarę swoim bałwanom. 
Natomiast samą Świątynię poświecił Zeusowi. Profana-
cja Świątyni trwała od grudnia 167 roku do 164 p.n.e. 

Prorok Izajasz jednoznacznie określił, że poniższe 
praktyki są obrzydzeniem dla Boga: (…) kto składa 
ofiarę z pokarmów, a zarazem rozlewa krew świni, kto 
spala kadzidło, a zarazem czci bałwana - ci obrali sobie 
swoje drogi i ich dusza ma upodobanie w ohydach” (Izaj 
66:3b BW).

Naród izraelski był bezsilny w jego rękach. Był to 
nieopisany czas duchowych cierpień ludu wybranego 
i nie widzieli najmniejszego promyka nadziei, że to się 
rychło skończy. Było to szczególne targniecie się nie 
tylko na święte miejsce, ale i na samego Boga, który 
podał plan budowy Świątyni, ołtarza, oraz składanych 
ofiar. Miejsce święte na którym stanęła obrzydliwość 
[Epifanes ze swymi bałwanami i ofiarami] zostało spro-
fanowane.

Antioch IV Epifanes, był pierwszym królem z dy-
nastii Seleucydów (królów północy), który używał ty-
tułów, które wskazywały na boski kult władcy, który 
występuje przede wszystkim przeciw samemu Bogu.

Podobnego słowa użył Daniel 8:24 w którym opisał 
Antiocha IV Epifanesa: „I będzie rosła coraz bardziej jego 
siła, ale nie w skutek jego własnych możliwości. Będzie 
się podejmował dzieł przedziwnych i będą mu się one 
udawały. Pokona on wszystkich potężnych i wygubi cały 
naród świętych” (Dan. 8:24 BWP). 

Daniel w 11:36 napisał: przeciwko Bogu bogów 
dziwne rzeczy będzie wygadywał. W Biblii Hebrajskiej 
mówienie wielkich (dziwnych) rzeczy jest eufemizmem 
na określenie bluźnierstw dotąd niespotykanych, które 
też pojawiają się w NT i dotyczą też antychrysta: „Zo-
stały jej bowiem dane wargi do przechwalania się i do 
bluźnierstw. Pozwolono jej działać przez czterdzieści 
dwa miesiące” (Obj. 13:5BWP).

Obrzydliwość spustoszenia
Kiedy wojsko rzymskie pod dowództwem Tytu-

sa okrążyło Jerozolimę w 70 roku n.e. był to znak dla 
chrześcijan: Pan Jezus ostrzegł ich w 33 roku, czyli 37 lat 
wcześniej mówiąc: „Gdy wiec ujrzycie na miejscu świę-
tym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok 
Daniel – kto stoi i czyta, niech zważa — wtedy ci, co są 
w Judei, niech uciekają w góry” (Mat. 24:15,16 BW). 

Według słów Chrystusa, czyny Antiocha IV Epifane-
sa, który postawił swoją stopę nie tylko w Jerozolimie, 
ale i w Świątyni na ołtarzu, był ohydą spustoszenia. Pan 
Jezus przyrównał Rzymian do ohydy spustoszenia 
w roku 66 i 70 roku n.e. To nie przypadek, że Pan Jezus 
nawiązał właśnie do proroctwa Daniela gdzie ohydą 
spustoszenia nie było zburzenie Jerozolimy w 587/ 586 
p.n.e. ponieważ sam Bóg zapowiedział im 70-letnią 
niewolę za nieposłuszeństwo jak czytamy:

„Cały kraj zostanie zamieniony w pustynię i bezlu-
dzie, oni sami zaś będą niewolnikami innych narodów na 
siedemdziesiąt lat. Kiedy jednak upłynie już czas owych 
lat siedemdziesięciu, ześlę karę na króla babilońskie-
go i na cały ten naród mówi Pan z powodu ich zbrodni. 
Tak samo uczynię z całą krainą chaldejską i zamienię ją 
w pustkowie na zawsze” (Jer 25:11,12 BWP.

Żaden z królów nie odważył się na to co uczynił 
Epifanes. Choć Nabuchodonozor często się zapominał 
i chciał takiej chwały jaka należy się tylko Bogu, to na-
pomniany i ukarany uznał Boga Niebios, dlatego Bóg dał 
mu: władzę, potęgę i chwałę, (Dan 2:37), ale tylko na 
70 lat.

Podobnie Medo-Persowie z dynastii Cyrusa, o któ-
rym pisał Izajasz: „Oto, co mówi Pan do swego pomazań-
ca Cyrusa” (Izaj. 45:1) gdy on i jego następcy wypełnili 
Boże zamierzenie odeszli jak ich poprzednicy.

Tylko Antiocha Epifanesa - mały róg, archanioł 
Gabriel nazywał: „królem zuchwałym i podstępnym” 
Dan 8:23. W rezultacie podstępnej działalności niszczył 
i prześladował wybrany przez Boga naród żydowski. 

Antioch IV Epifanes
„Wielkością swą: wzniósł się aż do wojska niebiańskie-

go i strącił na ziemię część wojska oraz gwiazd i podeptał 
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je. Wielkością dosięgał on niemal Władcy wojska, odjął Mu 
wieczną ofiarę, obalił miejsce Jego przybytku i Jego wojsko. 
Jako codzienną ofiarę składał występek i prawdę rzucił na 
ziemię; działał zaś skutecznie” (Dan. 8:10-12BWP). 

Niektórzy komentatorzy powyższe teksty tłumaczą 
jako strącenie literalnych gwiazd i planet z naszego układu 
słonecznego za dni Epifanesa. Inni powołują się na wyja-
śnienie tych słów przez Gabriela. „Jego moc [Epifanesa IV] 
będzie potężna, ale nie dzięki własnej sile. Będzie zamierzał 
rzeczy dziwne i dozna powodzenia w swych poczynaniach; 
obróci wniwecz potężnych i naród świętych. Przy jego prze-
biegłości i knowanie będzie skuteczne w jego ręku. Stanie się 
on wyniosłym w sercu i niespodziane zgotuje zagładę wielu. 
Powstanie przeciw Najwyższemu Księciu, lecz bez udziału ręki 
ludzkiej zostanie skruszony” (Dan. 8:24,25 BWP). 

Biblia w kilku miejscach opisuje podobne wydarzenia 
o innych królach, którzy zostali „strąceni”: 

Król Babilonu: „Strącono cię z twym przepychem do 
szeolu przy wtórze muzyki harf twoich. Za łoże służy ci teraz 
robactwo, robactwo cię także okrywa. Jakże ty spadłeś aż 
z niebios, ty gwiazdo poranna i synu jutrzenki? (…). Wstąpię 
na wierzchołek chmur czarnych i stanę się podobnym do Naj-
wyższego. Jakże więc? To ty i aż do szeolu strącony na samo 
dno otchłani? (Izaj 14:11-15BWP).

Król Tyru: „Umieściłem cię z opiekuńczym cherubem 
na górze świętej Pana Boga, i chadzałeś bezpiecznie wśród 
żarzących się węgli. (...). I dlatego strąciłem cię z góry Pana 
Boga, a cherub opiekuńczy zgotował ci zagładę pośrodku wę-
gli, które się żarzyły. Serce wciąż miałeś przepełnione pychą 
z powodu twego niezwykłego piękna. Zmarnowałeś również 
całą twoją mądrość z powodu blasku, który cię otaczał. I na 
ziemię cię powaliłem, widowiskiem cię uczyniąc dla królów” 
(Ezech. 28:14-17BWP).

Antioch jako człowiek z krwi i kości nie mógł wznieść 
się do nieba, aż do wojska niebiańskiego, ponieważ Pan 
Jezus ponad dwieście lat po jego śmierci powiedział: Nikt 
nigdy nie wstąpił do nieba oprócz Syna Człowieczego, który 
z nieba zstąpił (Jan 3:13BWP).

Podobnego skrótu myślowego użył Pan Jezus zwra-
cając się do Saula z Tarsu: Saulu dlaczego mnie prześla-
dujesz (Dzieje 9:4). Saul bezpośrednio nie prześladował 
Pana Jezusa, ponieważ był On już w niebie, podobnie 

i Antioch IV bezczeszcząc Świątynię i ofiary składanego 
Bogu Niebios nie wstąpił do nieba, aby: powstać przeciw 
Najwyższemu Księciu. 

Każdy z tych królów postawił swą nogę - na Górze 
Jahwe – w Jeruzalem, w Świątyni zbudowanej według 
Jego postanowienia i odciągnęli niektórych z narodu 
świętego, wybranego przez samego Boga jak czytamy: 

„Jesteście bowiem narodem poświęconym Bogu 
waszemu, Jahwe. Jahwe, twój Bóg, wybrał was sobie na 
szczególną własność spośród wszystkich narodów, jakie 
są na ziemi” (5 Mojż 7:6-8). 

Lud zapomniał Prawa Bożego
„O, gdybyś był zważał na moje przykazania, twój 

pokój byłby jak strumień, a twoja sprawiedliwość jak fale 
morskie! (Izaj.48:18 BW). 

Widzenie i komentarz anioła 
Gabriela dotyczyły okresu 

panowania Grecji, a szczególnie 
małego rogu - jako Antiocha 

Epifanesa, a nie okresu Wielkiego 
Ucisku i Paruzji Chrystusa.

Jednak lud wybrany szybko zapomniał o niewoli 
jaką znosił od pogańskich narodów, często i my postę-
pujemy podobnie, jak mówi przysłowie: „gdy trwoga to 
do Boga, po trwodze żegnaj Panie Boże”. Kiedy powstaje 
luka w naszych relacjach z Bogiem szybko zostaje za-
gospodarowana przez wroga ludzkości, który uczni 
wszystko, aby spowodowane przez niego nieszczęścia 
przypisać Bogu. 

Chrystus powiedział: „Zarzuciliście przykazanie 
Boże, a strzeżecie nakazów ludzkich” (Mar. 7:8BP) Tymi 
słowy Pan Jezus oskarżył nauczycieli Izraela, a słowa te 
są nadal ważne jeśli nie ważniejsze jak wtedy. Antioch 
Epifanes IV podporządkował sobie kapłanów Izraela 
i podobnie uczyni antychryst podczas Wielkiego Ucisku 
aby zwieść jak najwięcej ludzi: „Smok [diabeł] przekaże 
mu swoją siłę, swój tron i wielką władzę” (Obj. 13:2b).

Przykazania Boże nie są po to by ograniczać naszą 
wolność, ale po to, aby nas strzec przed złem. Przecież 
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cały czas toczy się wojna o serca i umysły ludzkie i dlate-
go Bóg mówi: „dałem im moje przykazania, i objawiłem 
im moje prawa, które jeżeli człowiek wykonuje, żyje dzięki 
nim” (Ezech. 20:11BW).

Epifanes - jako obrzydliwość
rósł w siłę i potęgę, jednak nie tylko dzięki swej sile 

militarnej, ale poprzez intrygi polityczne i pomoc szata-
na, które niegodne były króla.

Jego poczynania odznaczały się brutalnością i bez-
względnością i dlatego zostały zapisane w Księdze Da-
niela, ku przestrodze. Zażądał dla siebie boskiej czci 
i składania mu ofiar w Świątyni Pańskiej. Jego przyja-
ciele nazywali go greckim tytułem EPIFANES - co zna-
czy: objawiający się jak bogowie, wspaniały. Wrogowie 
- nazywali go EPIMANES – co znaczy: obłąkaniec, sza-
leniec, furiat. Z tej racji, że Antioch uważał się za boga, 
bibliści nazywają go prekursorem (poprzednikiem) 
antychrysta, o którym czytamy: 

„Król zaś będzie czynił to, co mu się spodoba, wywyż-
szając się ponad wszystkich bogów i chwałę sobie przy-
znając. Przeciwko Bogu będzie mówił rzeczy obelżywe, 
a jednak będzie mu się wiodło dobrze, dopóki nie napełni 
się naczynie gniewu bo musi się dokonać to, co zostało po-
stanowione”(Dan. 11: 36 BWP, zobacz Obj. 13:2).

Po śmierci małego rogu [Antiocha IV, Epifanesa] 
lud i kapłani powrócili do składania ofiar jak to zapisał 
Mojżesz: 

„Lecz będziecie szukać miejsca, które Pan, Bóg wasz, 
wybierze na swoje mieszkanie wśród wszystkich waszych 
plemion, aby tam złożyć swoje imię, i tam będzie przy-
chodził. Tam też będziecie przynosić wasze całopalenia 
i swoje rzeźne ofiary, dziesięciny i dary ofiarne swoich rąk, 
ślubowane i dobrowolne, pierworodne z waszego bydła 
i z trzody” (5 Mojz. 12:5,6).

Do przyjęcia eschatologii biblijnej potrzebna jest 
bezgraniczna wiara w Boże Słowo, a nie w tradycję ludz-
ką. „Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz w sło-
wach: Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko 
jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc 
nauki, które są nakazami ludzkimi. (Mat. 15:7-9 BW).

Jak uczy nas historia Kościoła, 
największe zwiedzenia prawie 

zawsze są propagowane 
i rozpowszechniane przez 

wybitnych przywódców  
kościelnych.

Chrześcijanie powinni wszystko badać, a tego co 
dobre się trzymać. Przez 2000 lat napisano wiele ko-
mentarzy do Biblii, ale to: „Duch Boży rozdziela każdemu 
poszczególnie jak chce”, a nie ludzie (1 Kor. 12:11). 

To Duch Święty, a nie denominacja, czy jakakol-
wiek organizacja ma prawo wykładać Słowo Boże. Po-
nieważ żaden kościół nie jest osobą, dlatego nie może 
się nawrócić, pokutować, ale: „Kiedy zaś przyjdzie już ów 
Duch Prawdy, pozwoli wam zrozumieć całą prawdę. Nie 
będzie On bowiem mówił od siebie, lecz przekaże wam 
wszystko, co usłyszy, i objawi wam rzeczy przyszłe” (Jan 
16: 13 BWP.

Bóg używa niedoskonałych ludzi do wyłożenia 
swego Słowa. Apostoł Paweł pisał o sobie: „Abym zaś 
ogromem objawień nie pysznił się, w moje ciało został 
wbity kolec, jakby wysłannik szatana, który mnie policz-
kuje, abym nie unosił się pychą” (2 Kor. 12:7BP). Słowo 
Boże ostrzega nas abyśmy zaufali bezgranicznie Bogu 
tak jak apostoł Paweł, któremu zostało objawione tak 
wiele nauk. 

Pochwalił Berejczyków: Tamtejsi Żydzi byli życz-
liwsi od Tesaloniczan: okazali całą gotowość przyjęcia 
głoszonej im nauki i sami codziennie badali Pismo, pra-
gnąc znaleźć potwierdzenie dla słów apostołów” (Dzieje 
17:11 BWP).

Człowiek odrodzony duchowo nie boi się czytania 
komentarzy różnych autorów, choćby nawet nie zgadzał 
się z ich główną opinią, zawsze może znaleźć tam coś 
ciekawego dla uzupełnienia i poznania Słowa. 

Antioch IV jako król północy, 
a antychryst

Ósmy rozdział Daniela nie kończy dziejów złego 
króla Antiocha IV Epifanesa w roku 164 p.n.e. Jego 
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niecne królowanie dość szczegółowo zostało opisane 
w Dan 11:1-35. Większość komentatorów zgadza się 
z tym, że XI rozdział Daniela 1-35 można przypisać tyl-
ko Antiochowi IV. Natomiast Dan 11:36-45 opisane jest 
dwutorowo, bo dotyczą Antiocha IV i antychrysta. 

Daniel 12:1, przenosi nas w okres Wielkiego Ucisku, 
natomiast wiersz drugi zapowiada zmartwychwstanie. 
Te wielkie proroctwa nie wypełniły się za dni Antiocha 
IV. 

Jakież jest to wielkie pokrzepienie i umocnienie na-
szej wiary, że wszystko co jest zapowiedziane w Biblii 
spełnia się co do joty. Pan Jezus zapewnił swych naśla-
dowców: „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie 
przeminą” (Mat 24:35).

Antioch IV Epifanes jako prekursor zła
Zechciejmy teraz szerzej omówić proroctwo Daniela 

11:36-39. Wyraźnie czytamy, że Antioch: działał według 
swego upodobania w znaczeniu negatywnym. (Dan 8:4; 
11:3,16,36). 

 „A król zrobi, jak będzie chciał; będzie się wynosił 
i wywyższał ponad wszelkie bóstwo; i przeciwko Bogu 
bogów dziwne rzeczy będzie wygadywał, i będzie miał 
powodzenie, aż dopełni się miara gniewu, bo to, co jest 
postanowione, wypełni się” (Dan 11:36 BWP).

Słowa „będzie się wynosił ponad Boga” są przypisy-
waniem sobie atrybutów boskich. 

„Ani o bogów swoich ojców nie będzie się trosz-
czył, nie będzie się troszczył o ulubieńca kobiet ani 
o żadnego boga, bo wyniesie się ponad wszystkich” (Dan 
11:37 BWP). 

Antioch IV Epifanes preferował kult Zeusa Olimpij-
skiego. Nadał sobie tytuł (zwycięzca), którym obdarzo-
ny był Zeus. „Wyrażenie, że nie będzie czcił bogów swoich 
ojców raczej wskazuje, na brak pobożności”25 a przede 
wszystkim wywyższenie samego siebie. 

Wyrażenie nie będzie się troszczył o ulubieńca kobiet 
większość uczonych przypisuje Tamuzowi mezopotam-
skiemu bogu roślinności, reprezentujący męską zasadę 
natury. W świecie greckim oddawano mu cześć pod 
imieniem Adonis.

„Zamiast tego będzie czcił boga warowni; zło-
tem, srebrem, drogimi kamieniami i kosztownościami 
będzie czcił boga, którego nie znali jego ojcowie” (Dan 
11:38BWP). 

Historycy twierdzą, że chodzi tu miasto Akre 
w którym stacjonował garnizon wojsk syryjskich jako 
sprzymierzeniec Antiocha IV. W tym miejscy znaleźli się 
żydowscy zwolennicy hellenizmu, którzy byli zachęca-
ni do przyjmowania obyczajów greckich i pogańskiego 
kultu, którzy dali się zwieść za dobra materialne. 

„Do warownych grodów wprowadzi lud obcego 
boga; tych, którzy go uznają, obsypie zaszczytami, nada 
im władzę nad wieloma i w nagrodę obdziela ziemią” 
(Dan 11:39BWP). 

Historyczna Księga Machabejska informuje nas, że 
Antioch IV z Jerozolimy i Świątyni uczynił sobie ma-
gazyny: „I nagromadzili sobie broni i żywności, i złożyli 
tam łupy zdobyte w Jerozolimie, i stali się groźną matnią. 
Zamek stał się dla Świątyni zasadzką i złośliwym przeciw-
nikiem Izraela - bez przerwy” (1 Mach. 1:35,36 BT).

Osadził tam też Żydów, którzy sprzeniewierzyli 
się Prawu Bożemu: „Tam osadzili grzeszny naród, ludzi 
wiarołomnych, a ci się tam obwarowali” (1 Machabejska 
1:34BT).

25  Bóg Posejdon dominował na morzu, Zeus w Niebie. Byli brać-
mi. Ojcem Posejdona i Zeusa był Kronos. Kiedy Zeus dorósł wystąpił 
przeciw swojemu ojcu i odniósł zwycięstwo. Walczył też z władca-
mi Ziemi.
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„A w czasach ostatecznych zetrze się z nim król 
południa. Lecz król północy uderzy na niego z wozami, 
jeźdźcami i z wielu okrętami; wtargnie do krajów i zaleje 
je jak powódź” (Dan 11:40BWP). 

W wersecie tym mamy opis kariery Antiocha IV. 
Fakty historyczne potwierdzają historię zapisaną w tym 
rozdziale (11:21-39). Zwroty czas końca dotyczy jego 
panowania. Ostatnie półtora roku swego życia władzę 
powierzył swojemu zastępcy Lizjaszowi.

„Wtargnie i do prześlicznej ziemi, a wtedy padną 
dziesiątki tysięcy; lecz rąk jego ujdą: Edom i Moab, i głów-
na część Amonitów” (Dan 11:41BWP).

Prześliczna ziemia zawsze w Biblii dotyczy Izraela, 
gdzie zginęło wielu Żydów. Edom, Moab i Amon byli 
tradycyjnymi wrogami Żydów dlatego zostali ocaleni. 

 Atak na ziemię egipską
„A gdy wyciągnie swoją rękę po kraje, nawet ziemia 

egipska nie ocaleje” (Dan 11:42BWP). Doszło to starcia 
pomiędzy (Ptolemeuszami) królem południa, a (Saleu-
cydami) królem północy, którego przedstawicielem był 
Antioch IV Epifanes.

„Opanuje on skarby złota i srebra i wszystkie klejnoty 
egipskie. Libijczycy i Kuszyci pójdą w jego orszaku” (Dan 
11:43 BWP).

Wersety te wskazują, że Antioch IV zdobywał wiel-
kie łupy podczas swoich zbrojnych wypraw. Warto za-
uważyć, że wśród tych, którzy wspomagali Goga w jego 
inwazji na ziemię Izraela, znajdowali się mieszkańcy 
Persji i Put jak nas informuje proroctwo Ezechiela: „Są 
przy nich Persowie, Kuszyci, Libijczycy, wszyscy zbrojni 
w tarczę i hełm” (Ezech. 38:5).

„Wtem przestraszą go wieści ze wschodu i pół-
nocy, dlatego wyruszy w wielkiej złości, aby wygubić 
i wytępić wielu” (Dan 11:44 BWP). Wieści te pochodziły 
z jego kraju gdzie wybuchły zamieszki, które spowodowa-
ły zmianę postępowania Antiocha IV.

Śmierć Antiocha Epifanesa IV
Najwięcej kontrowersji budzą słowa anioła Gabrie-

la, który powiedział: Powstanie przeciw „Najwyższemu 
Księciu, lecz bez udziału ręki ludzkiej zostanie skru-
szony” (Dan. 8:25 BT).

Różne przekłady oddają to słowo: skruszony, zmiaż-
dżony, złamany. „Według relacji historyka greckiego 
Polibiusza, po nieudanej próbie obrabowania Świątyni 
Artemidy w Elymais, król wycofał się do Tabe i tam zmarł 
pod koniec 164 r. przed Chr.” 26 

Z wersetu tego wynika, że jego śmierć nastąpiła 
w ziemi izraelskiej, podobnie jak w przypadku Goga: 
„Na górach Izraela padniesz ty i wszystkie twoje zastępy, 
i ludy, które są z tobą: drapieżnym ptakom wszelkiego ro-
dzaju oraz dzikim zwierzętom polnym oddam cię na żer” 
(Ezech. 39:4BT).

Historycy przedstawili jego śmierć z historycznego, 
a nie z teologicznego punktu widzenia, ale my polega-
my tylko na Bożym Słowie, że jego upadek i śmierć była 
skutkiem Bożej interwencji. 

Dwa różne małe rogi:
— Dan 7:7- Antychryst

— Dan 8:9 Antioch IV Epifanes

Koniec panowania Antiocha
Obraz wrogich królów atakujących z wściekłością 

świętą górę i ich klęskę przedstawiają niektóre Psalmy 
(2, 46, 48, 76). Słowa: i nikt mu nie pomoże - zwracają 
uwagę na śmierć tyrana w osamotnieniu i opuszczeniu 
przez wszystkich. Król, który zwojował wiele krajów 
jak na ironię umiera samotnie, bez uzyskania czyjej-
kolwiek pomocy. Prorok Daniel pisał już o jego końcu 
w poniższym wersecie: „Wystąpi przeciw Księciu Książąt, 
ale bez udziału ręki człowieka zostanie złamany” (Dan 
8:25BWP).

Koniec działalności Antiocha IV Epifanesa jest wy-
nikiem interwencji Boga, a jego śmieć jest postrzegana 
jako kara za popełnione zbrodnie. Nie ma dokładnych 
informacji o jego śmierci. Niektórzy uważają, że umarł 
na skutek jakiejś choroby lub wyprawy do Persji. Zmarł 
pod koniec 164 roku p. n. e. Z pewnością jego śmierć 
była karą Bożą za pychę i postępowanie wobec Żydów. 

26  (Hist. 31,9; zobacz Józef Flawiusz Ant. 12, 354-359).
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14. 2300 wieczorów i poranków

Po wyjaśnieniu Archanioła Gabriela, kto będzie małym 
rogiem, Danielowi został przedstawiony nowy temat: 

2300 wieczorów i poranków
Prorok usłyszał głos jednego z aniołów: „I usły-

szałem, że gdy jeden ze świętych mówił, a drugi święty 
zapytał tego, który mówił: Jak długo potrwa widzenie: 
wieczna ofiara, zgubna nieprawość, przybytek i pode-
ptane zastępy? On zaś powiedział do niego: Jeszcze przez 
dwa tysiące trzysta wieczorów i poranków, następ-
nie Świątynia odzyska swoje prawa” (Dan 8:13,14 BWP). 

Z tekstu biblijnego wynika, że jeden anioł relacjo-
nował drugiemu aniołowi te same wydarzenia. Jeden 
z nich zapytał: jak długo trwać będzie ta przerażająca sy-
tuacja. Jak długo Żydzi pozostaną pod władzą okropne-
go władcy? W odpowiedzi usłyszał, że okres ten będzie 
trwał 2300 wieczorów i poranków. 

O jaki okres tu chodzi?

Dni, lub czasy ostateczne nie zawsze 
dotyczą okresu wielkiego Ucisku 

i Armagedonu.
Kontekst nie pozwala nam na ucieczkę od tego co 

Daniel widział i słyszał wcześniej. Tekst wyraźnie infor-
muje nas, że chodzi tu o bezczeszczenie Świątyni 
w Jerozolimie, bluźnierstwa i prześladowania na-
rodu wybranego czyli – Żydów przez Epifanesa. 

Ta trudna sytuacja miała trwać 2300 wieczorów 
i poranków, (około 6 lat i cztery miesiące). Okres ten od-
powiada rzeczywistym wydarzeniom jakie miały miej-
sce w Grecji w latach od 171 – 164 roku przed Chrystu-
sem. Dane historyczne potwierdzają, że jego zbrodnicza 
działalność nasiliła się w drugiej połowie tego okresu, 
a więc w latach 167-164, około 3,5 roku. 

Niektórzy komentatorzy dostrzegają w tych dwóch 
wersetach bardzo daleko idącą analogię do czasów koń-
ca, a mianowicie do okresu Wielkiego ucisku. 

Interpretacja wizji przez anioła
„Gdy ja, Daniel, oglądałem widzenie i roztrząsałem 

jego znaczenie, oto stanął przede mną ktoś o wyglądzie 
mężczyzny, i usłyszałem głos ludzki nad rzeką Ulaj, któ-
ry wołał tymi słowami: Gabrielu, wyjaśnij mu widzenie! 
Podszedł więc on do miejsca, gdzie stałem, a gdy przybył, 
przeraziłem się i padłem na twarz. I powiedział do mnie: 
Wiedz, człowieku, że widzenie odnosi się do czasów 
ostatecznych” (Dan 8:15-17).

O jakich daniach ostatecznych 
mówił anioł?

Dni, lub czasy ostateczne nie zawsze dotyczą okre-
su Wielkiego Ucisku i Armagedonu. Apostoł Piotr, który 
powołał się na proroctwo Joela 3:1-5, naucza nas, że 
początek dni ostatecznych rozpoczął się w 33 roku i cały 
czas nieprzerwanie trwa. (Dzieje Ap. 2:17-18,41). Dni 
ostateczne zakończą się wraz z wtórnym przyjściem 
Chrystusa, którym będą towarzyszyć nadprzyrodzone 
zjawiska, które wtedy nie wystąpiły: „I uczynię cuda 
w górze na niebie, I znaki na dole na ziemi, krew i ogień, 
i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc 
w krew, aanim przyjdzie dzień Pański wielki i wspaniały” 
(Dzieje Ap. 2:19,20BW).

Czasy ostateczne rozpoczęły się w 33 roku 
i trwają z różnym nasileniem, ale zakończą się 
dopiero: Wielkim Uciskiem, Paruzją – powtórnym 
przyjściem i Armagedonem. Jak widać najlepszym 
komentarzem jest kontekst. 

Właściwa interpretacja wizji
Wróćmy do proroctwa Daniela: „Gdy on ze mną 

rozmawiał, padłem oszołomiony twarzą ku ziemi, wtedy 
dotknął mnie, postawił mnie na nogi i powiedział: Oto 
oznajmię ci, co ma nastąpić przy końcu gniewu, bo wi-
dzenie dotyczy końca czasów. Baran, którego widziałeś 
z dwoma rogami, oznacza królów Medów i Persów.

Kozioł zaś - króla Jawanu,27 a wielki róg między 
jego oczami - pierwszego króla. Róg zaś, który uległ 

27  Termin „Jawan” jest ogólnym określeniem Greków i terenów 
przez nich zamieszkanych. Prorok Ezechiel pisze: „Jawan, Tubal i Me-
szek prowadzili z tobą handel: dostarczając za twe towary niewolni-
ków i wyroby z brązu” (Ezech. 27:13BT).
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złamaniu, i cztery rogi, co wyrosły na jego miejsce, to czte-
ry królestwa, które powstaną z jego narodu, będą jednak 
pozbawione jego mocy. (Dan 8:18-23).

Z pewnością nie chodzi tu o koniec świata, ponie-
waż mały róg utożsamiany jest z Antiochem IV Epifa-
nesem. Archanioł Gabriel jasno wytłumaczył , że baran 
– przedstawiał Medo-Persję, natomiast kozioł Grecję. 

Cztery kolejne rogi - jak stanowczo stwierdza tekst, 
to państwa powstałe z imperium greckiego po śmierci 
Aleksandra Wielkiego, kiedy czterech jego generałów 
podzieli imperium greckie na cztery kraje, tocząc nie-
ustannie wojny między sobą

Powstanie król zuchwały i podstępny.
„Siła jego będzie potężna i spowoduje okropne nie-

szczęścia; i szczęśliwie mu się powiedzie w działaniu, 
i zniszczy możnych i lud świętych. Działając podstępnie 
dzięki mądrości, będzie miał powodzenie; będzie pyszny 
w sercu i wielu zniszczy niespodzianie. Lecz gdy powsta-
nie przeciwko księciu książąt, zostanie zmiażdżony bez 
udziału ludzkiej ręki. A widzenie o wieczorach i poran-
kach, jak powiedziano, jest prawdą; ale ty zapieczętuj to 
widzenie, bo spełni się po wielu dniach. Wtedy ja, Daniel, 
zemdlałem i chorowałem przez kilka dni; potem wstałem 
i sprawowałem służbę u króla, byłem jednak zaniepoko-
jony widzeniem i nie rozumiałem go” (Dan. 8:23-25 BW).

Tym podstępnym i złym królem Grecji, jako król 
północy był Antioch IV Epifanes. Do historii przeszedł 
jako władca okrutny, bezwzględny. Działając podstęp-
nie, miał powodzenie: będzie pyszny w sercu i wielu 
zniszczy niespodzianie, to była jego taktyka. Okazywał 
przeciwnikom przyjaźń, a gdy nie zachowali czujności 
uderzał znienacka.

Werset 25b zapowiadał: Lecz gdy powstanie prze-
ciwko księciu książąt, zostanie zmiażdżony bez udziału 
ludzkiej ręki. Prześladował i zabijał Żydów, dopuszczał 
się profanacji Świątyni przez ponad trzy lata, wszystkie 
jego poczynania niejako uchodziły mu płazem. 

Książę książąt odnosi się do Boga. Daniel używa 
analogicznych określeń jak: „Wasz Bóg jest naprawdę 
Bogiem bogów, Panem królów” (Dan 2:47BT). Nie jest to 
jakieś wykroczenie przeciwko Słowu. 

Po swych sukcesach na polach bitew, zgromadze-
nie wielkiego majątku spowodowało, że urósł w pychę, 
która zawładnęła nim do tego stopnia, że chciał być jak 
Bóg, jednak zginał bez udziału ręki ludzkiej. 

Końcowe słowa anioła
„Widzenie zaś o wieczorach i rankach, jakie opowie-

dziano tobie, jest prawdziwe. Ty jednak widzenie okryj 
milczeniem, bo dotyczy ono dni odległych” (Dan 8:26). 
Rzeczywiście od widzenia do realizacji proroctwa (do-
tyczącego małego rogu) – upływa okres od 551-164 r. 
p.n.e.= około 307 lat.28

Zakończenie
„Wtedy mnie, Daniela, ogarnęła niemoc i chorowa-

łem przez wiele dni. Następnie wstałem i załatwiałem 
sprawy królewskie; byłem jednak poruszony widzeniem, 
gdyż nie mogłem go zrozumieć” (Dan 8:27).

Najwięcej błędów w zrozumieniu tej Księgi popeł-
nili sami chrześcijanie. Niektórzy komentatorzy 2300 
wieczorów i poranków przesuwają na czas Wielkiego 
Ucisku i widzialnego przyjścia Pana Jezusa, przedkłada-
jąc własne wymysły nad słowa archanioła Gabriela.

15. Wizja dotycząca przyszłości 
 – wprowadzenie i data

„Trzeciego roku Cyrusa, króla perskiego, objawiło się 
słowo Danielowi, zwanemu Baltazarem. To słowo jest 
prawdziwe, a treścią jego Wielki Ucisk. I zważał na słowo, 
a w widzeniu dane mu było zrozumienie” (Dan 10:1BT). 

Wizja datowana jest na trzeci rok Cyrusa, króla 
perskiego, był to rok 536 p.n.e.

Informacja o stanie Daniela 
i wizyta anioła

„W owym czasie ja, Daniel, byłem w żałobie przez trzy 
tygodnie. Nie jadłem smacznych potraw, ani mięsa, ani 
wina nie brałem do ust, nie namaszczałem się olejkiem, 
aż upłynęły trzy tygodnie. A dwudziestego czwartego 

28  Widzenie Daniel miał w 551 roku, koniec rządów i życia An-
tiocha Epifanesa IV, to rok 164. (551-164=307 rok p.n.e. proroctwo 
wypełniło się w całości. 
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dnia pierwszego miesiąca byłem nad brzegiem Wielkiej 
Rzeki, to jest Tygrysu” (Dan 10:2-4BW). 

Prorok Daniel pisał o swych praktykach ascetycz-
nych, które łączyły się ze smutkiem. Znawcy zwyczajów 
hebrajskich nie łącza tego ze smutkiem wewnętrznym, 
który zawsze łączył się z płaczem lamentacją, tak jak to 
miało miejsce gdy został wydany wyrok na cały naród 
izraelski za czasów królowej Estery: „A we wszystkich 
prowincjach, gdzie tylko dotarł rozkaz królewski i jego 
zarządzenie, nastała u Żydów wielka żałoba z postem 
i płaczem, i biadaniem; wór i popiół był posłaniem dla 
wielu”(Estery 4:3BW) lub wieszczącą śmierć jak to miało 
miejsce z Jakubem ojcem Józefa, który został oszukany, 
że jego syn nie żyje: „Wtedy Jakub rozdarł szaty swoje 
i włożył wór na biodra, i przez długi czas opłakiwał syna 
swego” (Rodzaju 37:34BW).

Natomiast termin nie tyle odnosi się do wewnętrz-
nego uczucia smutku, co raczej do zewnętrznego sposo-
bu zachowania, który z takiego uczucia wypływa. 

„A gdy podniosłem oczy i spojrzałem, oto był mąż, 
ubrany w szatę lnianą, a biodra miał przepasane pasem ze 
złota z Ufas. Ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego 
jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie płonące, 
ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, 
a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu. 
Tylko ja, Daniel, widziałem to zjawisko, a mężowie, którzy 
byli ze mną, nie widzieli tego zjawiska; lecz padł na nich 
wielki strach, tak że pouciekali i poukrywali się. I zostałem 
sam, i widziałem to potężne zjawisko. Lecz nie było we mnie 
siły; twarz moja zmieniła się do niepoznania i nie miałem 
żadnej siły I usłyszałem dźwięk jego słów; a gdy usłyszałem 
dźwięk jego słów, padłem na twarz nieprzytomny i leżałem 
twarzą ku ziemi” (Dan. 10:5-9BW).

Opis Proroctwa Daniela przypomina Księgę Eze-
chiela w rozdziałach 1-10. Lniane szaty były tradycyj-
nym strojem kapłańskim. Tutaj jednak postać jakiegoś 
człowieka ubranego w lniane szaty, jest określeniem 
istoty niebiańskiej, podobnie tak, jak widział ap. Jan: 

„i jak wyszło ze Świątyni siedmiu aniołów, niosących 
siedem plag. Byli odziani w szaty z czystego, lśniącego 
lnu, a wokół piersi byli przepasani pasami ze złota” (Obj. 
15:6BWP). 

Zjawisko to budziło tak wielki strach, że przyby-
wający z Danielem towarzysze uciekli. Daniel również 
utracił siły i upadł. 

Rozmowa Daniela z aniołem 
(Dan 10:10 – 11:1)

„Lecz oto dotknęła mnie jakaś ręka i podniosła mnie 
tak, że oparłem się na kolanach i na dłoniach”. Ręka anio-
ła dotknęła Daniela i przywróciła mu siły. Coś podobne-
go Daniel już doświadczył: „Kiedy on do mnie mówił, ja 
omdlały leżałem na ziemi. I dotknął mnie i postawił na 
nogi” (Dan 8:18BWP).

W dalszych słowach Daniel został obdarzony za-
szczytnym tytułem: mężu umiłowany. Podobnie jak 
w Dan 9:23, anioł dodaje mu otuchy i siły, aby się nie 
bał, ponieważ Bóg jest z nim. 

„I rzekł do mnie: Danielu, mężu miły, uważaj na sło-
wa, które ja mówię do ciebie, i stań tam, gdzie stoisz, bo 
teraz jestem posłany do ciebie! A gdy wypowiedział do 
mnie te słowa, powstałem drżąc. Wtedy rzekł do mnie: 
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Nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy posta-
nowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, sło-
wa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu 
twoich słów!” (Dan. 10:11,12)

Konflikt duchowy w kosmosie
„Lecz książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał 

mi się przez dwadzieścia jeden dni, lecz oto Michał, jeden 
z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, 
dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim kró-
lestwa perskiego” (Dan 10:13 BW). 

Michał, jeden z pierwszych 
książąt anielskich

Jakże często jako chrześcijanie zapominamy o tym, 
że i o nas toczy się bój, którego nie widzimy. Często 
zarzucamy Bogu, że nie odpowiada od razu na nasze 
modlitwy. Z tego rozdziału (ww. 12-14) dowiadujemy 
się, że pomiędzy istotami niebiańskimi istnieje stały 
konflikt, dobra ze złem. Książę Persji przeciwstawiał 
się posłanemu przez Boga aniołowi do proroka Daniela 
przez 21 dni. 

Ale aniołowi posłanemu do Daniela na pomoc 
przyszedł ktoś silniejszy: Michał, jeden z pierwszych 
książąt anielskich. Rola Michała jako niebiańskiego 
wojownika jest wyeksponowana w Apokalipsie 12:7-
10, gdzie pojawia się jako przywódca strojący na czele 
wojsk niebiańskich walczących ze smokiem, czyli szata-
nem i jego aniołami.

Anioł wytłumaczył Danielowi kim jest Michał: „kto 
by mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim, oprócz 
Michała, waszego księcia anielskiego” (Dan 10:21BW). 
Michał jako niebiański wojownik, który walczy za Izrael 
(Dan 12:1) jest podporządkowany Bogu, i równocześnie 
przeciwnikiem sił demonicznych. 

Natomiast „Wielokrotnie i wieloma sposobami prze-
mawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; 
ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, 
którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez które-
go także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem 
chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko sło-
wem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, 
zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się 

o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od 
nich odziedziczył imię. Do którego bowiem z aniołów 
powiedział kiedykolwiek: Tyś jest Synem moim, Jam cię 
dziś zrodził? I znowu: Ja mu będę ojcem, a on będzie mi 
synem? I znowu, kiedy wprowadza Pierworodnego na 
świat, mówi: Niechże mu oddają pokłon wszyscy anio-
łowie Boży. O aniołach wprawdzie mówi: Aniołów swych 
czyni On wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia; lecz 
do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem spra-
wiedliwym berło Królestwa twego. Umiłowałeś sprawie-
dliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił 
cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towa-
rzyszy twoich. Oraz: Tyś, Panie, na początku ugruntował 
ziemię, i niebiosa są dziełem rąk twoich; one przeminą, 
ale Ty zostajesz; I wszystkie jako szata zestarzeją się” 
(Hebr. 1:1-11BW). 

Nigdy i nigdzie Bóg nie powiedział do żadnego 
anioła: tyś jest synem moim, tylko do swego Syna Jezusa. 

Widzenie dotyczy dni przyszłych
„i przyszedłem, aby ci objawić, co ma przyjść na twój 

lud w dniach ostatecznych, bo widzenie znów dotyczy dni 
przyszłych”(Dan 10:14BW). 

Anioł który przedstawił Danielowi wojnę sił ducho-
wych w przestworzach, oznajmił, że widzenie dotyczy 
dni przyszłych. 

Jakich dni?
Nie dotyczą one już Antiocha Epifanesa IV, ale Wiel-

kiego Ucisku i Paruzji – powtórnego przyjścia. Komen-
tatorzy biblijni są zgodni, że rozdziały z Proroctwa Da-
niela od 10-12 są kontynuacją poprzednich wizji i snów 
dotyczą też przyszłości. 

W śnie o Posągu mamy zapisaną 
przeszłość jak i przyszłość

„Jest jednak Bóg w niebie, który odsłania tajemnice, 
i On oznajmia królowi Nabuchodonozorowi, co nastąpi 
przy końcu dni. Twój sen i widzenia, jakie miałeś na swym 
łożu, są następujące” (Dan. 2:28 BT). 

Sen Nabuchodonozora o wielkim POSĄGU chro-
nologicznie tłumaczy się sam. Dotyczył on powstania 
czterech mocarstw jakimi były: Babilon, Medo-Persja, 
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Grecja i Rzym. To już historia – trwała ona od VI wie-
ku p.n.e. do IV wieku naszej ery gdy w 476 roku upadł 
Rzym zachodni, a w 1453 Bizancujm. Bóg już odsłonił 
tę tajemnicę. 

Jednak nie wszystko co zostało zapowiedziane 
w śnie o POSĄGU wypełniło się. Pozostały stopy i 10 pal-
ców, które zostaną zniszczone przez potężny kamień jak 
to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału 
rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg 
objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, 
a wykład jego pewny. (Dan 2:45BW). (Patrz rozdział 6 
i 7).

Danielowi, anioł Gabriel dodał otuchy mówiąc: nie 
bój, (pokój tobie). Te słowa spowodowały, że Daniel od-
zyskał siły: „Niech mówi mój Pan, bo mnie posiliłeś. Wte-
dy on rzekł: Czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie? 
Lecz teraz muszę wrócić, aby walczyć z księciem anielskim 
perskim, a gdy wyruszę do boju, oto zjawi się książę aniel-
ski grecki” (Dan 10:19b,20 BT). 

„Doprawdy! Oznajmię ci, co jest napisane w księdze 
prawdy. I nie ma ani jednego, kto by mężnie stał po mojej 
stronie przeciwko nim, oprócz Michała, waszego księcia 
anielskiego” (Dan 10:15-21BW). 

W wierszu 10:21 Archanioł Gabriel poinformował 
proroka, że jego spóźnienie o 21 dni z poselstwem, któ-
re miał od Boga dla Daniela spowodowane było prze-
szkodą złych aniołów, Persji i Grecji. 

Przeszkody proroków
Daniel już miał raz spotkanie z Archaniołem Gabrie-

lem, może tym razem wyglądał inaczej jak czytamy: 
„Wtedy owa jakby postać ludzka dotknęła mnie ponow-
nie, a ja poczułem się nieco silniejszy. I usłyszałem słowa: 
Nie bój się, synu wybrany, pokój niech będzie z tobą, 
nabierz siły i bądź odważny! I słysząc te słowa poczułem 
się mocniejszy i powiedziałem: Mów, panie mój, bo to ty 
mnie umocniłeś” (Dan 10:18,19BT).

Podobną sytuację jak Daniel 10:5-9 przeżywał Pro-
rok Ezechiel, do którego przemówił Bóg: „W dniu owym, 
na oczach owego uciekiniera, zostaną otwarte twoje 
usta. Znów będziesz mógł mówić, przestaniesz być niemy. 
W ten sposób staniesz się znakiem ostrzeżenia dla nich, 

a oni przekonają się wtedy, że Ja jestem Panem” (Ezech. 
24:27BWP). 

Mowa o dotknięciu warg jest u Jeremiasza: „Potem 
wyciągnął Pan swoją rękę, dotknął moich ust i rzekł: Moje 
słowa wkładam teraz w twoje usta. Posłuchaj, daję ci dziś 
władzę nad narodami i królestwami. Będziesz musiał 
wyrywać i powalać na ziemię, niszczyć i burzyć, budować 
i sadzić” (Jer. 10:9,10BWP).

Warto też zwrócić uwagę na proroka Izajasza, gdy 
jeden serafinów dotknął jego warg: „Dotknął węglem 
moich ust i powiedział: Oto zostały dotknięte twoje usta; 
i jesteś już wolny od grzechu, zmazane są także niepra-
wości twoje” (Izaj 6:7BWP). Mowę utracił również Za-
chariasz ojciec Jana Chrzciciela po ukazaniu się Gabriela 
w Świątyni ale to z powodu niewiary. 

Izajasz doznał przerażenia po otrzymanej wizji: 
„Dlatego przeszły po mnie całym dreszcze. Ogarnęły mnie 
bóle tak wielkie, jak niewiastę, która rodzić poczyna. By-
łem zbyt poruszony, by coś słyszeć, zbyt przerażony, by 
coś zobaczyć. Całkiem zbolałe jest moje serce, drżę cały 
z przerażenia wielkiego. Zmierzch, do którego wzdycha-
łem grozą mnie napawa” (Izaj 21:3,4 BWP). 

Pomoc z góry
Możemy znaleźć się w sytuacji trudnej tak, jak Jo-

zue, ale nie jesteśmy sami: „Czyż więc wszyscy [anioło-
wie] nie są duchami przeznaczonymi do posługiwania? 
Czyż nie zostali posłani po to, aby być pomocą dla tych, 
którzy mają osiągnąć zbawienie?” (Hebr. 1:14 BWP. 

Szukajmy pomocy podobnie 
jak Jozue, zmęczony bitwą 

szukał pomocy u Boga: 
„Będąc już pod Jerychem, Jozue podniósł oczy i nagle 

zobaczył stojącego przed nim człowieka z wyciągniętym 
mieczem. Podszedł do niego Jozue i zapytał: Czy jesteś 
z nami, czy z naszymi wrogami? A on odpowiedział: Nie, 
przychodzę do was teraz jako wódz oddziałów Jahwe. 
Wtedy upadł Jozue przed nim na twarz, oddał mu pokłon 
i zapytał: Co Pan mój chce powiedzieć swemu słudze?” 
(Jozue 5:13,14BWP). 



106

Daniel – prorok wiary i nadziei

16. Wykładnia anioła Gabriela 
zapowiedziana w 10. rozdziale 

W 11:2 jest zawarta cała treść tego rozdziału: 
A teraz pragnę ci wyjawić całą prawdę, która doty-
czy przyszłości.

Znawcy proroctwa Daniela uważają rozdział XI za 
najtrudniejszy w całej Księdze. Dlatego dobrze uczyni-
my jeśli będziemy mieli otwartą Biblię, aby cały czas 
móc się do niej odwoływać. 

Okres Medów od króla Dariusza
„W pierwszym roku Dariusza Meda powstałem, aby 

mu dodać siły i ochronić go” (Dan 11:1BW). Anioł Gabriel 
zaczął relacjonować prorokowi Danielowi od okresu pa-
nowania pierwszego króla Medo-Persji Dariusza (539) 
p.n.e. tego, który polecił wydobyć Daniela z lwiej jamy 
(Dan 6:21-27). 

W tym samym okresie archaniołowi Gabrielowi 
z pomocą przyszedł Archanioł Michał, aby wesprzeć go 
w zmaganiach z demonicznym księciem Medo-Persji: 

„Wtedy rzekł do mnie: Nie bój się, Danielu, gdyż od 
pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć 
się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłu-
chane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów! Lecz 
książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się 
przez dwadzieścia jeden dni, lecz oto Michał, jeden 
z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na po-
moc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim 
królestwa perskiego, i przyszedłem, aby ci objawić, co ma 
przyjść na twój lud w dniach ostatecznych, bo widzenie 
znów dotyczy dni przyszłych” (Dan 10:12-14BW). 

Później zapowiedział Danielowi 
powstanie trzech królów

„A teraz pragnę ci wyjawić całą prawdę: Oto jeszcze 
trzej królowie pojawią się w Persji, czwarty zaś będzie 
przewyższał bogactwami wszystkich pozostałych. Kiedy 
wskutek owych bogactw stanie się silny, pociągnie za 
sobą wszystkich na wojnę przeciwko królestwu Jawanu” 
(Dan 11:2BWP).

Anioł Gabriel przedstawił Danielowi przyszłość za-
równo końcowego okresu historii Persji, jak i panowania 
imperium Aleksandra Macedońskiego oraz królestwa 
Ptolemeuszy i Seleucydów, aż po panowania Antiocha 
Epifanesa IV. 

Na podstawie poniższych słów można wniosko-
wać, że wydarzenia w historii ziemskich mocarstw są 
odzwierciedleniem konfliktów toczących się pomiędzy 
anielskimi książętami narodów w sferze pozaziemskiej: 
„Lecz teraz muszę wrócić, aby walczyć z księciem aniel-
skim perskim, a gdy wyruszę do boju, oto zjawi się książę 
anielski grecki. (…) I nie ma ani jednego, kto by mężnie 
stał po mojej stronie przeciwko nim, oprócz Michała, wa-
szego księcia anielskiego” (Dan. 10:20,21 BW). 

Choć w XI rozdziale nie występuje słowo Bóg, to 
wszystko jednak dzieje się z Jego postanowienia. Tak 
naprawdę Bóg prowadzi bieg dziejów do zamierzonego 
przez Niego celu, który nastąpi w czasie końca, gdy zło 
zostanie unicestwione, a sprawiedliwi zostaną wywyż-
szeni i włączeni do wspólnoty istot niebiańskich.

Potężny król Grecji, 
Aleksander Wielki29 331-323 rok p.n.e.

„Aż oto powstanie potężny król i obejmie władzę 
nad ogromnym królestwem i będzie postępował według 
własnej woli” (Dan. 11:3 BW). Historycy przekonują, 
że w Dan 11:3 jest mowa o Aleksandrze Macedońskim 
(Wielkim) królu Grecji, który: objął władzę nad ogrom-
nym królestwem, oraz pokonał Medo – Persję: i postę-
pował według własnej woli. O nim też czytamy w Dan 
8:4 „Widziałem, jak baran [Medo-Persja] bódł na zachód 

29  Historycy nadali dwa tytuły królowi Grecji: Aleksander Wielki, 
lub Macedoński 
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i na północ, i na południe, a żadne zwierzę nie mogło mu 
się oprzeć i nikt nie mógł wyratować z jego mocy; robił co 
chciał, i był coraz silniejszy”. 

Takie postępowanie Medo-Persji przyczyniło się do 
jej upadku: „Kozioł [Grecja] zaś stawał się coraz silniejszy, 
a gdy był już w pełni swojej mocy, wyłamał się jego róg 
i na jego miejscu wyrosły cztery wspaniałe rogi, skierowa-
ne w cztery strony świata” (Dan. 8:8 BWP).

Cztery wiatry nieba
Tak jak zapowiedział Bóg tak się stało. Medo-Per-

sja upadła i jej miejsce zajęli Grecy: „A gdy powstanie, 
rozpadnie się jego królestwo i będzie rozdzielone 
między cztery strony świata; lecz nie między jego po-
tomków, i nie będzie miało takiej mocy, z jaką on władał, 
gdyż jego królestwo będzie rozbite i przypadnie innym 
z pominięciem tamtych”(Dan 11:4BW). 

Proroctwo zapowiadało: nic jednak z tego mieć nie 
będą potomkowie władcy. Rzeczywiście Aleksander Ma-
cedoński nie pozostawił prawowitego następcy, z po-
wodu walk o władzę, która trwała ponad czterdzieści 
lat. Po nagłej śmierci w 323 roku p.n.e., władzę podzie-
lono pomiędzy jego syna Aleksandra IV, którego urodzi-
ła Roksana już po śmierci męża. Aleksander IV nigdy nie 
rządził samodzielnie, a służył jako karta przetargowa 
w kolejnych wojnach. 

Natomiast przyrodni brat Aleksandra Macedoń-
skiego, Arridaiosa, który przybrał imię Filip III, był chory 
umysłowo i zamordowano go w 317 roku p.n.e..

Historia Królów greckich po podziale 
na królestwo Południa - Ptolemeuszy 

i Północy - Seleucydów
Po śmierci Aleksandra Wielkiego, królestwo Grecji 

zostało podzielone przez jego czterech generałów:
•	 Kasandra – który opanował Macedonię i Grecję
•	 Lizymacha – zawładnął Azją Mniejszą i Tracją
•	 Seleukosa I Nikatora – panował nad Mezopota-

mią i Syrią – król północy
•	 Ptolemeusza I – rządził Egiptem i Palestyną – 

król południa

Zgodnie z proroctwem ostali się dwaj królowie, Pół-
nocy i Południa, którzy toczyli między sobą nieustanne 
walki o supremację. Zdarzały się okresy spokoju, ale 
trwały krótko. 

Przykład tych dwóch bloków militarnych poka-
zuje nam, że Boże Słowo zawsze się spełnia, a zatem 
przejdźmy teraz do opisu tych dwóch królestw.

Król Południa (323-285) 
– Ptolemeusz I Soter

„A król południa będzie potężny” (Dan 11:5aBW). 
Protoplasta dynastii Ptolemeuszy. Był jednym 
z czterech generałów Aleksandra Wielkiego. Opano-
wał Cyrenajkę, Palestynę, Cypr, zdobył posiadłości na 
Morzu Egejskim i w Azji Mniejszej.

Król Północy (312-281) 
– Seleukos I Nikator

„lecz jeden z jego książąt będzie mocniejszy od niego 
i obejmie władzę; a jego władztwo będzie potężne”11:5 b

Był protoplastą Seleucydów, był założycielem 
państwa syryjskiego. Po wygnaniu z Babilonu po kilku 
latach odzyskał nad nim władzę. Panował nad ¾ teryto-
rium, którym wcześniej władał Aleksander Wielki.
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Król Południa (285-246) 
– Ptolemeusz II

(miał córkę Berenike)

Król Północy (261-246) 
– Antioch II

Oddalił swoją pierwszą żonę Laodike wraz z dzieć-
mi i wziął sobie za żonę córkę Ptolemeusza II Berenike 
z Królestwa Południa w 248 r. p.n.e. Było to jednak małżeń-
stwo nieudane.

Kiedy 246 roku zmarł Ptolemeusz II ojciec Berenike. 
Pierwsza żona Antiocha II Laodike, wymusiła na swym 
mężu prawa do tronu dla swego syna.

„W kilka lat później zawrą oni ze sobą przymierze i córka 
króla południa przybędzie do króla północy, żeby podpisać 
układy. Jednakże siła jego ramienia nie przetrwa zbyt długo, 
nie utrzyma się też przy władzy jego potomstwo. (Dan 11:6a)

Król Południa (246-221) 
– Ptolemeusz III

chcąc zemścić się za śmierć swej siostry Berenike 
i jej dziecka, zorganizował kampanię syryjską (246-
241) przeciwko Seleukosowi II, który panował w la-
tach 246-226 przed Chr. 

Opanował państwo Seleucydów - Antiochię zgod-
nie z proroctwem: i wtargnie do twierdzy króla pół-
nocy, „powstanie na jego miejsce odrośl z jej korzenia 
i wyruszy przeciw wojsku, wkroczy do twierdzy króla 
północy, będzie rządził nimi i wzrośnie w potęgę” (Dan 
11:7BT). 

W drodze powrotnej po zwycięstwie: „Zabierze 
także do Egiptu ich bogów wraz z ich podobiznami, 
wraz z ich drogocennymi przedmiotami oraz srebro 
i złoto”. (Dan 11:8a). 

Dlatego Egipcjanie nadali mu tytuł Euergetes - co 
znaczy dobroczyńca. Po tym zwycięstwie w kraju wy-
buchło powstanie narodowe, dlatego Ptolemeusz III 
musiał skoncentrować się na swym kraju. Następnie 
odstąpi od króla północy na szereg lat” (Dan 11:8b). 
W 221 roku zmarł Ptolemeusz III i jego miejsce zajął

Król Północy (246-222) 
– Seleukos II Kallinikos 

Po śmierci Antiocha II objął panowanie i pod presją 
swej matki Laodike, kazał pozbawić życia Berenike, i jej 
syna, oraz wszystkich dworzan, która później przyczyni-
ła się do otrucia swego męża. 

„Wszyscy jego potomkowie oraz ci, którzy ich popie-
rali, jego syn oraz ci, co sprawowali nad nimi opiekę wszy-
scy oni zostaną wydani” (Dan 11:6).

Seleukos II osłabiony wieloma wojnami nie był 
wstanie odzyskać utraconych terytoriów, umierając 
pozostawił swoje osłabione królestwo dwom synom: 
Aleksandrowi i Antiochowi: „Jego synowie uzbroją się 
i zgromadzą wielkie mnóstwo wojska. (Dan 11:10a BT). 
Największa ich ambicją było przywrócenie utraconych 
przez ojca ziem. Na tron po Antiochu II wstąpił jego syna 
Aleksander przybierając dynastyczne imię Seleukos III

Król Północy (226-223) 
– Seleukos III

Z samozwańczym przydomkiem Soter (zbaw-
ca), który wyprawił swe wojska do Azji Mniejszej 
w celu odzyskania swych dawnych posiadłości. Zo-
stał otruty w 223 roku p.n.e. we Frygii przez swych 
generałów. 

Po nim na tron wstąpił jego młodszy brat An-
tioch III zwany Wielkim.

Król Południa (221-203) 
– Ptolemeusz IV

Który był znany bardziej jako artysta niż strateg. Był 
nieudolnym królem co wykorzystał król północy Antioch 
III Wielki i w 219 roku odzyskał Seleucję, Fenicję a w roku 
218 odzyskał Syrię, Galileę, Samarię i Judę. Ten zwycięski 
pochód króla północy rozdrażnił Ptolemeusza IV. Ogłosił 
mobilizację armii, która w liczbie około 75.000 wyruszała 
do wojny. W 217 roku doszło do bitwy pod Raphią gdzie 
zwycięstwo odniósł król południa Ptolemeusz IV

„Król zaś południa zawrze gniewem i wyruszy, by walczyć 
z królem północy, który przeciwstawi mu wielkie mnóstwo; 
jednak mnóstwo to wpadnie w jego ręce” (Dan 11:11BT).
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Jak mówi proroctwo Daniela i historia, armia króla 
północy została zdziesiątkowana: „Mnóstwo to zostanie 
zniszczone” (Dan 11:12aBT). 

Natomiast Ptolemeusz IV wpadł w pychę: serce zaś 
króla pychą się uniesie” (Dan 11:12bBT). 

Pomimo tak wielkiego zwycięstwa nie potrafił zli-
kwidować państwa Seleucydów – króla północy: „Powali 
dziesiątki tysięcy, lecz nie umocni się” (Dan 11:12bBT).

Król Ptolemeusz IV zmarł w 203 roku z powody 
pijaństwa i rozpusty, a jego tron objął pięcioletni syn 
Ptolemeusz V.

Król Południa (203-181) 
– Ptolemeusz V

W tym czasie do grona nieprzyjaciół Egiptu nale-
żał król Filip Macedoński, pragnący oderwać od króla 
południa tereny położone najbliżej Grecji. „W owych 
czasach wielu powstanie przeciwko królowi południa; 
i powstaną gwałtownicy spośród twojego ludu, by 
wypełnić widzenie, lecz potkną się” (Dan 11:14BW).

W powyższym tekście jest mowa o stronnictwie 
żydowskim zwanym: Synami Tobiasza, którzy opo-
wiadali się po stronie króla północy Syrii. Pozostali 
Żydzi zajmowali pozycję neutralną

Król Północy (223-187) 
– Antioch III

Ponieważ Seleukos III nie był wstanie odzyskać 
utraconych ziem, dlatego tekst biblijny wiersza 11:10 
w drugiej części przechodzi z liczby mnogiej do liczby po-
jedynczej: „On zaś nadejdzie z siłą, zaleje i poczyni postępy; 
powstanie i dotrze aż do jego twierdzy” (Dan 11:10bBT).

Tekst biblijny poświęca bardzo dużo miejsca Antio-
chowi III. Wykorzystał okazję z bezkrólewia u królu po-
łudnia Ptolemeusza IV, który zmarł w 203 roku na sku-
tek pijaństwa i rozpusty. „A król północy znowu wystawi 
jeszcze liczniejsze wojska niż pierwej i po upływie wielu 
lat wyruszy z wielkim wojskiem i z potężnym taborem” 
(Dan 11:14BW).

Król Północy Antioch III w 203 roku rozpoczął serię 
skutecznych ataków na Egipt. Choć król południa Ptole-

meusz V skutecznie się bronił to w decydującej bitwie 
pod Paneoin w pobliżu źródeł Jordanu Antioch II poko-
nał króla południa pod wodzą generała Skopasa w la-
tach 199-197 roku p.n.e. 

W roku 197 p.n.e. został zdobyty Sydon, tym samym 
droga do Palestyny i do zdobycie następnej twierdzy – 
Gazy została otwarta. Wypełniło się wtedy zapowiada-
ne 400 lat wcześniej proroctwo Daniela: 

„Potem wyruszy król północy i usypie wał, i zdobędzie 
miasto obronne; a siły z południa nie ostoją się ani jego 
doborowe oddziały nie będą mogły stawić oporu” (Dan 
11:15BW).

Antioch III po wielu zwycięstwach zdobył Palesty-
ną, zwaną w Biblii prześliczną ziemię. Lecz ten, który 
wyprawi się przeciwko niemu, będzie robił, co będzie 
chciał; i nikt nie stawi oporu. I stanie w prześlicznej ziemi, 
i dokona zniszczenia. (Dan 11:16BW).

Po swych zwycięstwach zajął się opanowaniem ca-
łego królestwa południa zgodnie z proroctwem: Potem 
będzie dążył do opanowania całego jego królestwa” (Dan 
11:17aBW).

Zawarł ugodę z królem południa - Ptolemeuszem 
V dając mu swoją córkę Kleopatrę za żonę w 192 roku 
p.n.e. Jednak ten dyplomatyczny zabieg Antiocha III 
nie powiódł się ponieważ Kleopatra stanęła po stronie 
męża, a nie po stronie swego ojca, zgodnie z tym co za-
powiadało proroctwo: „zawrze z nim ugodę i da mu córkę 
za żonę, aby zniszczyć królestwo, lecz to się nie stanie i to 
mu się nie uda” (Dan 11:17bBW).

Antioch III był wytrawnym politykiem dlatego nie 
zrażał się małymi niepowodzeniami i wyruszał zdoby-
wać Azję Mniejszą i zdobył ją. Jednak kierując się w stro-
nę Grecji pod Termopilami na północ od Aten poniósł 
klęskę: „Potem zwróci uwagę na wyspy i wiele ich zdo-
będzie; lecz pewien dowódca położy kres jego zniewadze, 
ponadto odpłaci mu za tę zniewagę” (Dan 11:18BT).

Antioch III powrócił z nieudanych wojaży załamany 
i zawiedziony. Po niedługim czasie został zamordowany 
w roku 187. „Potem zwróci uwagę na twierdze swojej zie-
mi, lecz potknie się i upadnie, i zniknie na zawsze” (Dan 
11:13-19BT).
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Król Północy (187-175) 
– Seleukos IV

„ Po nim przyjdzie władca, który pośle swoich 
poborców podatku, by zagrabili wszystkie bogactwa 
królewskie” (Dan 11:19a).

Seleukos IV wysyłał swego ministra Heliodora 
w celu zrabowania skarbu Świątyni w Jerozolimie, aby 
spłacić daninę w wysokości tysiąca talentów rocznie 
wzrastającej nowej potędze, czyli Rzymowi. Zmarł 
przez podanie trucizny przez swego ministra Heliodo-
ra. „Lecz władca ten już po kilku dniach zostanie obalo-
ny, choć nie dokona się to jawnie, na oczach wszystkich, 
czy na skutek działań wojennych” (Dan. 11:19 b).

Król Północy (175-164) 
– Antioch IV Epifanes 

Od wiersza 21 tego rozdziału Biblia ukazuje okrutnego 
i nikczemnego tyrana króla północy Antiocha IV Epifanesa. 
Epifanes – znaczy „Światły”, ludzie za jego dni nazywali 
go Epimanes to znaczy „Szaleniec”. Antiocha można przy-
równać do człowieka przebiegłego, silnego, okrutnego, 
zachłannego i niemoralnego. 

W latach 167-164 p.n.e., szczególnie prześladował 
Żydów. Wcześniejsze rozdziały Księgi Daniela nazywają go 
małym rogiem. (Dan 8:9-14; i 8:23-25). Swą władzę zdobył 
przez oszustwo i podstęp. Polecił zamordować prawowite-
go władcę syna Antiocha III i sam siebie posadził na tronie. 
Jego szczegółowe wzrastania władzy i potęgi są opisane 
w wierszach od 21-24 .

„Po nim wstąpi na tron mąż znienawidzony przez 
wszystkich. Nie przyznają mu oznak władzy królewskiej. Po-
jawi się on niespodziewanie, a władzę królewską zdobędzie 
intrygami. Całe wojsko rozpierzchnie się i zostanie rozbite, 
będzie także pokonany sprzymierzony z nim książę. Ze swy-
mi sprzymierzeńcami będzie postępował jak zdrajca, potem 
odejdzie i będzie się umacniał, choć przyjaciół będzie już miał 
niewielu. I wedle swego upodobania będzie napadał bogate 
krainy i uczyni, czego nie uczynili jego ojcowie ani dziadowie. 
Będzie rozdzielał między swoich łupy, zdobycze i bogactwa, 
obmyślając plany coraz to nowych ataków na różne twierdze. 
Ale wszystko to trwać będzie do czasu” (Dan 11:21-24).

Przez swe podstępne i diabelskie metody zdobywania 
władzy nazwany jest przez wielu komentatorów jako pre-
kursor antychrysta.

Wiersze od 25-27 opisują wojnę z Egiptem: „Potem 
zacznie przygotowywać swoje siły i umysł przeciwko królowi 
południa, mając gotową już bardzo wielką armię. Król połu-
dnia stanie do walki z armią również bardzo wielką i potężną, 
ale nie zdoła mu się oprzeć. Będą bowiem wymierzone w nie-
go wszystkie plany wojenne. A ci, co jedli z jego stołu, rozszar-
pią go na drobne części, wojsko zaś jego ulegnie rozproszeniu 
i wielu zostanie zabitych. Serca obydwu królów będą zwróco-
ne ku temu, co złe; zasiadając przy wspólnym stole, obaj będą 
mówić nieprawdę. Nic jednak przez to nie osiągną, bo nie 
będzie to jeszcze ich czas” (Dan 11:25-27).

W wierszach od 28-31 opisana jest jego wrogość do 
Izraela. Wracając z Egiptu z wielkim bogactwem w roku 
169 p.n.e. Antioch IV Epifanes znów skierował swą złość 
przeciwko „prześlicznej ziemi” czyli Izraelowi. Wkroczył do 
Jerozolimy, splądrował i obrabował Świątynię, w wśród 
ludności dokonał wielkiej masakry.30 Brał do niewoli kobie-
ty i dzieci. Zajął twierdzę górującą nad Świątynią. Rozpoczął 
systematyczna usuwania kultury i religii żydowskiej, i za-
stępował ją kultura grecką. „Potem powróci z wielkimi bo-
gactwami do swojej ziemi, lecz jego umysł będzie przeciwko 
świętemu przymierzu; i tak postąpi, i wróci do swojej ziemi” 
(Dan 11:28BW). 

Podczas wyprawy przeciwko Egiptowi (królowi połu-
dnia w roku 168, Antioch IV Epifanes zamyślał porwać ich 
króla Ptolemeusza, ale zamiar się nie udał. „W czasie wyzna-
czonym wyruszy znowu na południe, lecz tym razem nie po-
wiedzie mu się tak jak za pierwszym razem” (Dan 11:29BW). 

W tym samym roku 168 spotkała go flota rzymska 
w których skład wchodziły okręty kittejskie (pochodzące 
z Cypru). Antioch stracił ochotę do dalszej wojny i wycofał 
się z Egiptu. Te niepowodzenia z rozrastającym się nowym 
supermocarstwem jakim był Rzym spowodowały, że An-
tioch IV zwrócił swą wściekłość przeciwko Żydom.

30  Czytaj w historycznych księgach apokryficznych zamieszczo-
nych w Biblii Tysiąclecia, które opisują ten okres: 1 Machabejska 
1:16-28 i 2 Mach. 5:11-17). 
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„Gdyż przeciwko niemu wyruszą kittejskie31 okrę-
ty, wskutek czego straci otuchę. Potem wróci i wyleje 
swój gniew na święte przymierze: i tak postąpi” (Dan. 
11:30a BW).

W drugiej części wersetu 30 czytamy, że: „znowu 
zwróci uwagę na tych, którzy porzucili święte przymierze” 
(Dan 11:30bBW).

Jest tu mowa o kolaborantach, którzy opuścili świę-
te przymierze i stanęli po stronie Antiocha. Księga Ma-
chabejska podaje nam jako fakt historyczny: „Niedługo 
potem król posłał pewnego starca z Aten, aby zmuszał 
Żydów do odstępowania od praw ojczystych i do tego, 
aby nie postępowali według praw Bożych” (2 Mach. 6:1 
zobacz 1 Mach. 2:18)

Pod wpływem nienawiści do narodu Żydowskiego 
zakazał Żydom składania ofiar codziennych. „A wojska 
wysłane przez niego wystąpią i zbezczeszczą Świątynię 
i twierdzę, zniosą stałą codzienną ofiarę i postawią obrzy-
dliwość spustoszenia” (Dan.11:31). Zbudował ołtarz 
w Świątyni Jeruzalemskiej i jako ofiarę złożył świnię 
bogu greckiemu Zeusowi. „A przy końcu ich panowa-
nia, gdy występni dopełnią swej miary, powstanie król 
o okrutnym obliczu, zdolny rozumieć rzeczy tajemne. Jego 
moc będzie potężna, ale nie dzięki własnej sile. Będzie 
zamierzał rzeczy dziwne i dozna powodzenia w swych 
poczynaniach; obróci wniwecz potężnych i naród świę-
tych. Przy jego przebiegłości i knowanie będzie skuteczne 

31 Okręty kittejskie – chodzi o flotę wybitnego rzymskiego wodza 
i żeglarza, Popiliusza Laenasa.

w jego ręku. Stanie się on wyniosłym w sercu i niespo-
dziane zgotuje zagładę wielu. Powstanie przeciw Naj-
wyższemu Księciu, lecz bez udziału ręki ludzkiej zostanie 
skruszony” (Dan 8:23-25BT). 

Do tej sytuacji nawiązał też Pan Jezus używając 
podwójnej referencji do czasów Antiocha Epifanesa i 70 
roku n.e. „Gdy więc ujrzycie „ohydę spustoszenia”, o której 
mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte - kto czyta, 
niech rozumie” (Mat. 24:15).

Jednak w narodzie izraelskim nie zgasła wiara 
w Boga Jahwe. Żydzi posiadający kwalifikacje duchowe 
po kryjomu umacniali wiarę wielu, chociaż groziło im 
za to więzienie lub śmierć. „Tych, którzy się dopuszczą 
wykroczenia przeciwko Przymierzu, będzie rozzuchwalał 
pochlebstwami. Lecz ci, którzy uznają Boga, umocnią 
się i zaczną działać. Najmędrsi z ludu bardzo wielu będą 
udzielać pouczeń, ale w końcu polegną od miecza lub 
zginą w płomieniach ognia, w więzieniach i przez gra-
bieże. Ale wszystko to tylko do czasu. A kiedy będą ginąć, 
niewielu pośpieszy im z pomocą, natomiast wielu przy-
łączy się do nich, ale obłudnie. Spośród mędrców niektó-
rzy upadną. I tak zostaną poddani próbie, oczyszczeniu 
i obmyciu, zanim nadejdzie koniec czasów. Bo jeszcze nie 
upłynęły dni wszystkie” (Dan 11:32-35).

Ten ponury fakt wywołał falę oburzenia i protestów 
narodu wybranego, i to przyczyniło się do wybuchu po-
wstania Machabejskiego pod wodzą Judy Machabeusza. 
O jego poczynaniach czytamy w rozdziale 8 Daniela.



112

Daniel – prorok wiary i nadziei

17. Imperium rzymskie
Dowiedzieliśmy się, że upadły kolejne mocarstwa 

światowe, od Babilonu poprzez Medo-Persję, Grecję. 
Jednak nie wszystkie proroctwa, wypełniły się wtedy 
w całości, ponieważ nie był to dla nich wyznaczony 
przez Boga czas.

„Czwarte zaś królestwo będzie trwałe jak żelazo. Tak 
jak żelazo wszystko kruszy i rozrywa, skruszy ono i zetrze 
wszystko razem. To, że widziałeś stopy i palce częściowo 
z gliny, częściowo zaś z żelaza, oznacza, że królestwo 
ulegnie podziałowi; będzie miało coś z trwałości żela-
za. To zaś, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, 
a palce u nóg częściowo z żelaza, częściowo zaś z gliny 
oznacza, że królestwo będzie częściowo trwałe, częściowo 
zaś kruche. To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą 
gliną oznacza, że zmieszają się one przez ludzkie nasie-
nie, ale nie będą się odznaczać spoistością, podobnie 
jak żelazo nie da pomieszać się z gliną. W czasach tych 
królów Bóg Nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ule-

gnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny 
naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo 
zaś będzie trwało na zawsze, jak to widziałeś, gdy kamień 
oderwał się od góry, mimo że nie dotknęła go ludzka 
ręka, i starł żelazo, miedź, glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg 
wyjawił królowi, co nastąpi później; prawdziwy jest sen, 
a wyjaśnienie jego pewne” (Dan 2:40-45BT).

Ani historia biblijna, ani świecka nie informuje nas 
o tym, żeby w tamtych czasach Królestwo Boże starło 
wszystkie królestwa ziemi, dlatego to proroctwo czeka 
na wypełnienie. 

Czy nogi i stopy to Rzym?
Imperium rzymskie było szczególnym mocar-

stwem, które odegrało doniosła rolę. Rządziło żelazną 
ręką i charakteryzowało się surową dyscypliną i rygory-
stycznym prawem. Takie czynniki jak: prawo rzymskie, 
świat polityczno-gospodarczy, doskonałe szlaki komu-
nikacyjne oraz obywatelstwo rzymskie łączyły ludzi 
i gwarantowały całkowitą swobodę poruszania się na 
terenie całego imperium.
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Rozprzestrzenianie się Ewangelii
Pod panowaniem imperium rzymskim narodził się 

Jezus., Pod koniec swego życia ustanowił Kościół, którego 
jest Głową (Efez. 1:22) 

W tamtym czasie powstał zbiór Pism Nowego Te-
stamentu. Struktura państwa rzymskiego oraz warunki 
podróżowania przyczyniły się do krzewienia Ewangelii na 
cały ówczesny świat w ciągu jednej generacji. „Na wstę-
pie składam dzięki Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa 
za was wszystkich za to, że wiara wasza jest ogłaszana po 
całym świecie” (Rzym. 1:8BWP) pisał apostoł Paweł.

„Mocą szczególnych znaków i cudów, za sprawą Ducha 
Świętego. Tak właśnie od Jerozolimy poprzez jej okolice 
dotarłem z Dobrą Nowiną o Jezusie Chrystusie aż do Ilirii” 
(Rzym. 15:19 BWP).

„Bogu niech będą dzięki, Temu, który zawsze prowadzi 
nas do zwycięstwa w Chrystusie, Temu, który wszędzie roz-
nosi przez nas wiedzę o Chrystusie” (2 Kor. 2:14 BP).

 „Jeżeli tylko będziecie trwali mocno i niewzruszenie 
w wierze i będziecie mieli niezachwianą nadzieję, którą daje 
przyniesiona przeze mnie Ewangelia, głoszona wszystkim 
ludziom na świecie. Ja, Paweł, jestem jej sługą” (Kol 1:23).

Podział imperium
W roku 364 za panowania cesarza Walentyniana I im-

perium rzymskie rozpadło się na dwa mocarstwa:
rzymskie – zachodnie upadło w 476 roku
bizantyńskie – wschodnie, które upadło w 1453. 
Chociaż imperium to wprawdzie rozpadło się i dziś 

nie istnieje to w proroctwie Daniela nie czytamy, aby po 
nim nastało jakiejś inne. Wprost przeciwnie, wszystko 
wskazuje na to, że: 

„W czasach tych królów Bóg Nieba wzbudzi królestwo, 
które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przej-
dzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie 

te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze” (Dan 
2:44BT).

Jakich królów
Księgę Daniela uzupełnia Księga Objawienia. Apo-

stoł Jan, bardzo był zatrwożony tym, co zostało mu ob-
jawione: 

„Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść 
z Czeluści, i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy 
ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od 
założenia świata - spoglądając na Bestię, iż była i nie ma 
jej, a ma przybyć. Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość! 
Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich 
Niewiasta. I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden 
istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma 
na krótko pozostać. A Bestia, która była i nie ma jej, i ona 
jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę. 
A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, 
którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą 
władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią. Ci 
mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii. 
Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo 
Panem jest panów i Królem królów - a także ci, co z Nim są: 
powołani, wybrani i wierni. (Obj. 17:8-14BT).

Apostoł Jan nie zrozumiał tego, co zobaczył, ale zo-
stało mu to wytłumaczone. 

Lp. Imperium Okres panowania Panował lat
1 Egipt 1570-880 690 
2 Asyria 880-740 140 
3 Babilon 609-539 70
4 Medo-Persja 539-331 208 
5 Grecja 332-30 302 

6 Rzym zachodni 30-476 506
Rzym wschodni 30-1453  1483

7 Rzym odrodzony? ? - ?
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Wprowadzenie do okresu 
Wielkiego Ucisku

Podczas pierwszego pobytu Pana Jezusa na ziemi 
wypełniło się kilkaset proroctw i prawie tyle samo czeka 
na wypełnienie. A pośród nich proroctwa z Księgi Daniela:
•	 Musi pojawić się bestia szkarłatno czerwona
•	 Której towarzyszyć będzie fałszywy prorok 
•	 Pojawi się mały róg- antychryst
•	 Pan Jezus, który przedstawiony jest jako kamień
•	 Który rozbije stopy gliniano żelazne
•	 Nastąpi pierwsze zmartwychwstanie 
•	 Wesele Baranka
•	 Armagedon

Pewne określenia w proroctwie Daniela dotyczą an-
tychrysta, określając go różnymi nazwami: bestia, mały 
róg. W Objawieniu ta sama postać nazwana jest: bestią 
szkarłatno czerwoną z dziesięcioma rogami.

Zanim na świecie pojawi się antychryst z wielką siłą 
pojawi się wielu zwodzicieli, którzy będą czynić znaki 
wielkie i cuda, aby o ile to możliwe zwieść i wybranych 
(Mat.24:24-28).

Dlatego powinniśmy zapoznać się z tymi ostrzeże-
niami, które zapowiedział Pan Jezus i Jego apostołowie, 
oraz prorocy. Nie zapominajmy, że: „świat za pomocą 
swojej mądrości nie poznał Boga w całej Jego mądrości, 
wówczas spodobało się Bogu zbawić tych, którzy wierzą 
przez głoszenie nauki uważanej przez świat za głupotę. 
I tak, gdy Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają 
mądrości my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego” (1 Kor. 
1:21-23Bp). 

Dlatego uczniowie Chrystusa nie są żądni zna-
ków i cudów jak Grecy, ale mocy Bożej, która ich 
ostrzeże i utwierdzi w tym co jest napisane, a jeśli bę-
dzie potrzeba to Bóg poprzez znaki i cuda będzie umac-
niał swój lud.

18. Oczekiwanie Żydów 
 na Mesjasza

Każdy Żyd z utęsknieniem oczekiwał Mesjasza, który 
miał wypełnić zapowiedziane proroctwo z Księgi Daniela:

 „I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na ob-
łokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna 
Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go 
przed nim. I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, 
aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego 
władza - władzą wieczną, niezmienną, jego króle-
stwo - niezniszczalne” (Dan 7:13,14 BW). 

Oczekiwania Żydów były inne od Bożego planu. Oni 
myśleli tylko o sobie, natomiast Wszechmocny Bóg ma 
staranie o cały rodzaj ludzki. Proroctwo to zapowiadało 
dwa przyjścia Mesjasza: tak i Chrystus, raz ofiarowany, 
aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z po-
wodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują” 
(Hebr. 9:28 BW). 

Ponieważ Mesjasz nie wypełnił proroctwa Daniela 
według woli ich serca, odrzucili Go i wydali na śmierć, 
a sami zajęli się swoją wolnością. Uczeni w Piśmie jak 
zawsze bardzo aktywni, postarali się o to, aby lud za-
pomniał o Chrystusie: „dali żołnierzom sporo pieniędzy, 

Część prorocza

ROZDZIAŁ 3
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przykazując im: - Rozpowiadajcie: „W nocy, kiedyśmy 
spali, Jego uczniowie wykradli Go”. A jeżeli to dojdzie do 
uszu namiestnika, my mu wytłumaczymy, a was uchroni-
my od przykrości. Żołnierze wzięli pieniądze i uczynili, jak 
ich pouczono. Tak rozeszła się ta wieść wśród Żydów i trwa 
do dziś” (Mat. 28:12-15BW). 

Co prawda nie mogli podważyć faktu zmartwych-
wstania bo widziało Go setki ludzi jak czytamy: „ukazał 
się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej 
niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich 
żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli” (1 Kor. 15:4-6), ale oni 
liczyli na to, że czas wyda owoc ich kłamstwa i wydał. 

W 66 rok n.e.
od śmierci Pana Jezusa minęło 33 lata. Żydzi 

rozpoczęli ostatnie swoje powstanie skierowane prze-
ciwko Rzymowi. W tym samym czasie Jerozolimę toczy-
ła wojna domowa. Trzy stronnictwa walczyły o władzę, 
nie potrafiąc w obliczu zagrożenia pogodzić się. Prze-
rażający konflikt prowadziły trzy stronnictwa: Eleazar, 
syn Szymona z Zelotami, Jan z Gischali i Szymon, syn 
Goriasa. Wewnętrzne walki doprowadziły do spalenia 
zapasów żywności, która pomogła by im przetrwać 
wieloletnie oblężenie. Zajęci walkami wewnętrznymi 

nie zauważyli, że są otoczeni. Rzym przez cztery lata 
przypatrywał się temu co się dzieje w Izraelu. 

W 70 roku n.e. Tytus, młody następca tronu rzym-
skiego, skierował swoje wojska pod to Święte miasto, 
by w ciągu kilku miesięcy krwawych walk i okrutnego 
oblężenia, obrócić Jerozolimę w stertę gruzu. Stało się 
tak jak zapowiedział Pan Jezus córkom jerozolimskim: 
„Biada kobietom brzemiennym i karmiącym piersią 
w owe dni! Bo będzie wielka bieda w kraju i srogi gniew 
nad tym ludem: i padną od ostrza miecza, i zostaną upro-
wadzeni jako jeńcy do wszystkich narodów; a Jerozolima 
będzie deptana przez narody, aż się dopełnią wyznaczone 
czasy narodów. (Łuk. 21:23,24 PNś). 

Pokolenie, które nie przeminęło
Tak wypełniło się proroctwo Pana Jezusa, który 

im zapowiedział: nie przeminie to pokolenie, aż się to 
wszystko stanie” (Mat. 24:34BT). Pokolenie, które sły-
szało zapowiedź Chrystusa, że w Jerozolimie nie pozo-
stanie kamień na kamieniu. Podobnie nie przeminie 
pokolenie, które doczeka Wielkiego Ucisku, który rozleje 
się na cały świat. 

 „Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć 
Pisma” (Łuk 24:45BW). Apostołowie przed wylaniem 
Ducha Świętego błądzili w nauce. Nadal oczekiwali 
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wyzwolenia narodu żydowskiego spod jarzma Rzymu 
o czym świadczą poniższe słowa: „Panie, czy w tym cza-
sie przywrócisz królestwo Izraela? (Dzieje Ap. 1:6BT), 

Pan Jezus wyraźnie podkreślił kto będzie głównym 
nauczycielem i wykładowcą Słowa: „ A Pocieszyciel, 
Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On 
was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co 
Ja wam powiedziałem” (Jana 14:26). Dlatego zanim 
powiemy: tak mówi Pan, bądźmy świadomi tego, że 
możemy zarówno ogłosić Boże proroctwo, jaki swe usta 
udostępnić diabłu. Przykładów w tym temacie znamy 
wiele. Często zamiast powiedzieć: dziś czytałem w Bi-
blii o… niektórzy mówią: Pan mi powiedział i inni są 
przekonani, że miał słowo od Boga. Pewnie lepiej było 
powiedzieć: dziś Bóg dotknął mnie tym wersetem, napo-
mniał, zachęcił etc.

Nasza chęć wywyższenia się ponad innych, może 
przyćmić to co już dawno zostało powiedziane i napisa-
ne: „Dlatego przejdźmy już od owych pierwszych założeń 
nauki Chrystusa do tego, co bardziej doskonałe, nie wra-
cając więcej do rzeczy tak podstawowych, jak konieczność 
porzucenia martwych uczynków, składanie wyznania 
wiary w Boga, wskazania dotyczące obmyć i wkłada-
nia rąk, nauka o zmartwychwstaniu zmarłych i o sądzie 
wiecznym” (Hebr. 6:1,2). 

Apostołowie bardzo byli zawiedzeni śmiercią Chry-
stusa, mówiąc: „A myśmy się spodziewali, że On odkupi 
Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się 
to stało” (Łuk 24:21BW). Gdy niewiasty doniosły im, że 
Chrystus zmartwychwstał: „słowa te wydały im się ni-
czym baśnie, i nie dawali im wiary” (Łuk 24:21BW).

Pan Jezus wiele razy mówił o swej śmierci, ale oni 
słyszeli tylko to co chcieli usłyszeć. Pewnego razu ap. 
Piotr próbował przywołać Pana Jezusa do porządku: 
„Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom 
swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od 
starszych arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że musi być 

zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, 
wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: 
Miej litość nad sobą, Panie! Nie przyjdzie to na ciebie. 
A On, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: Idź precz ode mnie, 
szatanie! Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co 
Boskie, lecz o tym, co ludzkie” (Mat. 16:21-23 BW). 

Powyższe doniesienie biblijne utwierdza naszą 
wiarę, że to co zostało zapisane musi się wypełnić, po-
nieważ Bóg nigdy nie kłamie: „Ten, który jest chwałą 
Izraela, nie kłamie i nie odwołuje niczego; nie jest On bo-
wiem jak człowiek, żeby musiał żałować swoich czynów” 
(1 Sam. 15:29 BWP).

Dlatego wspólnie zechciejmy rozważyć proroctwa, 
które się jeszcze nie wypełniły.

19. Za dni jakich królów 
 to się stanie

„W czasach tych władców Bóg Niebios da począ-
tek królestwu, które nigdy nie będzie zniszczone i które 
nie przejdzie na inny naród. To ono zmiażdży i zniweczy 
wszystkie królestwa, ale samo trwać będzie na wieki” 
(Dan 2:44)

Wojny i wieści wojenne NIE SĄ  
początkiem Wielkiego ucisku

Uczniowie Pańscy jak i wszyscy wierzący pragnęli 
i pragną poznać czas powtórnego przyjścia Pana Jezu-
sa: „A kiedy usiadł na Górze Oliwnej, przyszli uczniowie 
i pytali Go na osobności: Powiedz nam, kiedy się to stanie 
i jaki będzie znak Twojego przyjścia oraz końca świata? 
(Mat. 24:3 BWP)

Pan Jezus nie odpowiedział im kiedy to nastąpi, 
ale ostrzegł przed zwiedzeniem. Jednak oni wrócili do 
swego pytania, po zmartwychwstaniu Jezusa: Panie, czy 
w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? (Dzieje Ap. 
1:5-6). Przez prawie 2000 lat wypełniają się słowa Pana 
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Jezusa: „Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wo-
jennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, 
ale to jeszcze nie koniec!” (Mat. 24:6 BT). 

Wielu czytelników Biblii jakby nie zauważa tego, 
że Pan Jezus wyraźnie zwrócił uwagę, że wojny i wieści 
wojenne to jeszcze nie koniec Jak dotąd trwają prawie 
dwa tysiące lat. Początkiem boleści, Wielkiego Ucisku, 
będą następujące wydarzenia: Powstanie bowiem na-
ród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, 
i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. (Mat. 
24: 7,8 BW).

Towarzystwo Prawa Międzynarodowego opubliko-
wało dokumenty, według których w ciągu przeszłych 
3400 lat było tylko 268 lat pokoju. W tym samym okre-
sie podpisano ponad 8000 traktatów pokojowych, któ-
rych skuteczność działania nie przekraczała przeciętnie 
dłużej niż 2 lata. Jeśli wieści wojenne nie miały oznaczać 
końca, to miało przyjść coś bardziej tragicznego w skut-
kach – co?

Nikt nie zna dnia i godziny
„Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie 

w niebie, ani Syn, tylko Ojciec” (Mar. 13:32). Ponownie 
usłyszeli inną odpowiedź od tej, jakiej się spodziewali. 
Pan Jezus kolejny raz ostrzegł ich przed zwiedzeniem: 

„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan 
wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wie-
dział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie 
pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie 
gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której 
się nie domyślacie” (Mat. 24:42-44). 

„Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, 
a nie dowiesz się, o której godzinie Cię zaskoczę” (Obj. 3:3; 
por. Mar. 13:33-37 i 1 Tes. 5:1,2)

Na każde zadane pytanie mówiące o czasie jego 
przyjścia słyszeli – CZUWAJCIE! Nie próbujmy i my od-
gadywać tego, co Bóg zakrył przed wszystkimi. Przypo-
mnijmy sobie, co odpowiedział apostołom: „Nie wasza 
to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej 
ustanowił” (Dzieje Ap. 1:7). 

Bóg nas bardzo kocha i jeśli coś przed nami zakrył 
czyni to dla naszego dobra. Gdyby Kościół wiedział, że 
Pan Jezus powróci na przykład w pierwszej dekadzie XXI 
wieku, większość zajęłaby się swoimi sprawami, a po 
chrześcijaństwie ślad by zginął. Zamiast podania dnia 
i godziny, Pan Jezus przypomina na każdym kroku, jakie 
jest zadanie Kościoła. Ma zająć się uświecaniem swego 
życia i głoszeniem Ewangelii, a nie wyliczaniem dnia 
powrotu. Ten, kto nie czuwa ulega pokusie. 

Baczcie, aby nie dać się zwieść
Jeśli Bóg czegoś zabrania, to diabeł i nieposłuszny 

człowiek czyni wszystko aby ten zakaz obejść. Przecież 
naszym pierwszym rodzicom w ogrodzie Eden nicze-
go nie brakowało, ale nieprzyjaciel zasiał wątpliwość 
w sercu Ewy, która zapragnęła być taka jak Bóg. Prawdą 
jest, że każdy chce wiedzieć więcej, ale nie wolno nam 
przekraczać linii, którą nakreślił Bóg. 

Niektórzy religijni przywódcy niejako ogłaszają się 
bogami, żądając od poddanych bezwzględnego posłu-
szeństwa nazywając się pomazańcami. Inni fałszują 
Ewangelię. Ogłosili sie „mesjaszami”, i zapowiadają że 
naprawią to wszystko, co zaniedbał Pan Jezus. 

Ludzie, którzy dali wiarę takim kłamstwom, to nie 
jacyś analfabeci, to w większości ludzie wykształceni. 
Misjonarze tych ruchów, szczególnie są zainteresowani 
pozyskaniem ludzi bogatych, młodych i wykształco-
nych. Gdy ci oszukani ockną się, okazuje się, że zostali 
tak zniewoleni duchowo i osamotnieni, że nie mają 
dokąd wracać. 

Wstępując do różnych sekt ludzie często palą za 
sobą mosty, tracąc rodziny i przyjaciół i nie mając 
świadomości przyszłych konsekwencji takich czynów. 
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Zostają ubezwłasnowolnieni przez różne „pseudo-na-
uki”. Dlatego kiedy opuszczą taką organizację często nie 
mogą odnaleźć się w rodzinie, społeczeństwie, etc. 

Ich umysł został skażony i zniewolony przez moce 
ciemności: „dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg 
tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały 
Chrystusa, który jest obrazem Boga” (2 Kor. 4:4 BT).

Zwróćmy uwagę, że szatan czyni wszystko, aby 
odwrócić uwagę świata od powtórnego przyjścia Je-
zusa, bo wie, że to jest jego koniec. Nie może pogodzić 
się z tym, że grzeszni ludzie, którym Pan okazał łaskę 
posiądą wieczność, a on pójdzie na wieczne potępie-
nie. Dlatego robi wszystko, aby zwieść „o ile to możliwe 
i wybranych.”

Co zostało objawione?
Wszystko z wyjątkiem dnia i godziny. Pan Jezus 

wiedział, że będą takie zasadzki, które po części już 
omówiliśmy. Dlatego wielokrotnie wołał: „Baczcie, by 
nie dać się zmylić. Wielu, bowiem przyjdzie w imieniu 
moim mówiąc: „Ja jestem”, i czas się przybliżył, nie idźcie 
za nimi” (Łuk. 21:8).

Apostoł Paweł naucza: „Gdy zaś chodzi o sprawę 
przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i nasze zgroma-
dzenie się przy Nim, to prosimy was, bracia, żebyście się 
nie dali ani zachwiać zbyt łatwo w waszych dotychcza-
sowych przekonaniach, ani zastraszyć przez tych, którzy 
twierdzą, że dzień Pański już nadchodzi, powołując 
się przy tym albo na rzekome natchnienie Ducha, albo na 
[charyzmatyczne] mowy [prorockie], albo na list rzeko-
mo od nas pochodzący. 

Nie dajcie się zwieść nikomu w żaden sposób. Wia-
domo, bowiem, że dzień Pański nie nadejdzie, dopóki nie 
stwierdzi się wielkiego odstępstwa [od wiary] i nie 
przyjdzie człowiek grzechu, syn zatracenia” (2 Tes. 2:1-
3 BWP).

Stójmy, zatem na twardym gruncie Słowa Bożego. 
Bądźmy pokorni i umiejący czekać na objawienie Boże. 
Pozwólmy, aby to Duch Święty (Jan 16:13), a nie nasze 
ambicje kierowały nami. 

Wielu zapowiada, że porwanie Kościoła nastąpi 
przed Wielkim Uciskiem i może nastąpić w każdej chwili. 
Ale apostoł Paweł ostrzegał pod natchnieniem Ducha 
Świętego, że najpierw: „musi dojść do wielkiego odstęp-
stwa i musi pojawić się syn zatracenie, człowiek grzechu”. 
Do kogo kierowałby to ostrzeżenie jeśli odrodzeni ludzie 
(w czasie ucisku) byliby już w niebie? Nie dajmy się po-
rwać zwodniczym wizjom czy snom, ponieważ one nie 
mogą zmienić proroctw biblijnych. Wielu ludzi, którzy 
bazują na „objawieniach” absolutnie nie wie, co Biblia 
pisze na dany temat. Gdzie emocje wzrastają tam roz-
sądek maleje, dlatego niech do nas przemawiają fakty, 
a nie wizje.

Czy Pan zwleka?
Może masz podobny dylemat jak ap. Paweł, ale jed-

nego bądź pewny, że Bóg nigdy nie spóźnia się! Idźmy, 
zatem w ślady apostoła Pawła, on nie szukał okazji, aby 
wymknąć się z pracy, jaką mu Pan zlecił, ale wyszukiwał 
ją nawet tam, gdzie Boży prorocy zapowiadali mu, że 
spotka go wielkie cierpienie i prześladowanie. 

Nie szukał własnej chwały, ale chwały Tego, który 
go posłał. Nieraz miał już dość tych trudów ziemskich, 
a szczególnie samozwańczych apostołów i chciał 
umrzeć: „Albowiem jedno i drugie mnie pociąga: pragnę 
rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. 
Lecz z drugiej strony pozostać w ciele, to ze względu na 
was rzecz potrzebniejsza” (Filip. 1:24: 25) 

Pan Jezus mówiąc w przypowieściach o swoim 
przyjściu, zawsze podkreślał brak cierpliwości oczeku-
jących, ale i też nagrodę dla wytrwałych. Wszyscy chcą 
być zastani jako mądre panny. Jednak Pan powiedział, 
że zasną wszystkie: „A gdy oblubieniec się opóźniał, 
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wszystkie ogarnęło znużenie i posnęły. Lecz o północy 
dał się słyszeć krzyk: Oto oblubieniec! Wychodźcie. Obu-
dziły się wtedy wszystkie panny i poczęły opatrywać swo-
je lampy. I powiedziały panny głupie do mądrych: Dajcie 
nam oleju, bo gasną nam lampy” (Mat. 25:5- 8). 

Różnica będzie polegać na tym, że mądre będą 
miały zapas oliwy, a do głupich Pan powie: nie znam 
was…. 

To oblubieniec będzie o tym decydować o tym kto 
„okaże się panną mądrą, a kto głupią”.  Pan Jezus mó-
wiąc o wiernym i niewiernym słudze – Mat. 24:45-51; 
zapowiedział, że: rozliczy każdego z powierzonych ta-
lentów Mat. 25:19. Z pewnością nie będzie Pana Jezusa 
obchodzić ile wybudowano domów modlitwy, ile ze-
brano pieniędzy. Pan Jezus nauczał, że Jego obchodzi 
człowiek, ponieważ za rodzaj ludzki oddał to co miał 
najcenniejszego - swoje życie.

„Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spra-
gniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście 
Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, 
a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście 
do Mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy 
widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnio-
nym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem 
i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy 
widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do 
Ciebie? A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: 
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich naj-
mniejszych, Mnieście uczynili.) Wtedy odezwie się i do 
tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, 
w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! 
(Mat 25:35-41BT).

Jak obchodzimy się z tymi, którzy są głodni, chorzy, 
opuszczeni. Czy chętnie odwiedzamy ich w szpitalu, czy 
zapraszamy ich do swych domów? Czy może nie pasują 
do naszego towarzystwa? 

Pojawienie się szyderców
Głosząc innym o swej nadziei często spotykamy szy-

derców: „Przede wszystkim jednak wiedzcie, że gdy na-
dejdą ostatnie dni, pojawią się wśród was ludzie drwiący 
sobie ze wszystkiego, pozostający w służbie własnych 

namiętności. Oni to będą pytali: „gdzież jest to zapo-
wiedziane jego przyjście? Przecież od czasu jak pomarli 
ojcowie, wszystko trwa nadal, tak jak od samego stwo-
rzenia. Rozmyślnie nie chcą słyszeć nawet o tym, że daw-
no temu, na Słowo Boże, zaczęły istnieć niebiosa i ziemia, 
że ziemia została wydobyta z wody i za jej pośrednictwem 
uformowana. Woda również, wskutek wielkiego potopu, 
stała się przyczyną zagłady ówczesnego świata. Obecne 
zaś niebo i ziemia są również utrzymywane mocą sło-
wa Bożego przy istnieniu po to, żeby mogły być w swoim 
czasie zniszczone przez ogień. Przetrwają aż do czasu, 
kiedy to bezbożni zostaną osądzeni i skazani na zagładę” 
(2 Piotra 3:3-7 BWP).

Nie dawajmy nikomu powodów do szydzenia zapo-
wiadając różne daty przyjścia Pańskiego. My tego dnia 
nie jesteśmy wstanie oddalić, ani przybliżyć. Możemy 
też być pewni, że Bóg nie daruje ani jednej minuty 
diabłu kosztem tych, którzy Go miłują. Pan Jezus raczej 
zapowiadał skrócenie owych dni dla wybranych (Mat. 
24:22).

Finał dni ostatnich nastąpi dopiero wtedy, gdy „po-
ganie w pełni wejdą” (Rzym. 11:25). Jedynie Bóg wie 
kiedy zamknie drzwi. My powinniśmy chwalić Boga, 
za każdą nową zbawioną duszę i szukać tych, które się 
zagubiły (2 Piotra 3:9).

Słowo nie może być naruszone
„Nakazuję ci, odwołując się do powagi zarówno 

Boga, który daje życie wszystkiemu, jak i Jezusa Chry-
stusa, który złożył chlubne świadectwo wobec Poncjusza 
Piłata, ażebyś przestrzegał przykazania i zachowywał 
je nienaruszone, sam będąc bez zarzutu aż do przyj-
ścia Pana Jezusa Chrystusa. Przyjście owo będzie miało 
miejsce we właściwym czasie za sprawą błogosławione-
go i jedynego Władcy, Króla wszystkich władców i Pana 
wszystkich panujących. Tylko On jako nieśmiertelny, prze-
bywa w światłości dla nas niedostępnej. Nikt z ludzi nigdy 
Go nie widział ani nie może zobaczyć. Jemu cześć i potęga 
wiekuista. Amen” (1 Tym. 6:13-16).



121

Część prorocza –  Za dni jakich królów to się stanie

Przepowiedziałem wam wszystko 
Mar. 13:23

Komu Pan Jezus przepowiedział to wszystko? Świat 
się tym nie interesuje. Błyskawica nie przychodzi z po-
godnego nieba, lecz z chmur, które to niebo stopniowo 
zasnuły. Kto zwrócił uwagę na gromadzące się chmury, 
ten również powinien zauważyć nadciągającą burzę. 
Wprawdzie Bóg strzeże dnia i godziny, niemniej zna-
miona ostatnich dni Wielkiego Ucisku są dla Kościoła 
wyraźne, aby dzieci Boże mogły ten dzień rozpoznać 
i przygotować się nań. 

Lecz niewierzących i tych, co mniemają, że wierzą, 
i tych, którzy zlekceważyli słowo prorockie, dzień ten 
zaskoczy i znajdzie ich nieprzygotowanymi. Stanie się 
z nimi to samo, co działo się za dni Noego: Albowiem jak 
było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowiecze-
go. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili 
się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł 
do arki i nie spostrzegli się, że nadszedł potop i zmiótł 
wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego” 
(Mat.24:37-39).

Zanim przyszedł potop, ludzie widzieli jak Noe 
przez 120 lat budował arkę. Słyszeli, co ich czeka, jeśli 
się nie opamiętają. Tak więc wierzącym, którzy strzegą 
Słowa Bożego, Pan wskazał liczne znaki poprzedzające 
koniec i powiedział: Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, 
wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi” (Mat. 24:33).

Znaki poprzedzające Paruzję 
– powtórne przyjście

Pan Jezus wskazał cały szereg znaków, które mają 
poprzedzić Jego widzialną Paruzję – powtórne przyj-
ście. Być może, że mroczny wizerunek dni ostatecznych 
nie przypadnie nam do gustu. Niektórzy zaprzestali 
czytania Apokalipsy i innych proroczych Ksiąg, które zaj-
mują się okresem Wielkiego Ucisku, ponieważ uznali je 
za zbyt drastyczne. Jeśli trudno je czytać, to jak przeżyć 
to co opisują? 

Odstępstwo:
„Powstanie wielu fałszywych proroków i uwio-

dą wielu ludzi. A ponieważ spotęguje się nieprawość, 
u wielu osłabnie miłość” (Mat. 24:11, 12). 

 „Jeśli wam wtedy powiedzą: Patrzcie oto Mesjasz 
tu albo tam – nie wierzcie. Pojawią się, bowiem fałszy-
wi mesjasze i fałszywi prorocy, tacy, którzy będą nawet 
czynić cuda i znaki, aby wprowadzić w błąd, gdyby to 
było możliwe, nawet wybranych” (Mat. 24:23-26). 

Pojawienie się fałszywych mesjaszy 
i fałszywych proroków.

Szatan tak bardzo boi się przyjścia Chrystusa, że 
wysłał na cały świat szereg karykatur Mesjasza, aby 
o ile można zwieść i wybranych. O tym w natchnie-
niu przemawiał apostoł Paweł, kiedy wezwał starszych 
z Efezu do Miletu: 

„Wiem też, że gdy mnie tu zabraknie, zjawią się 
wśród was wilki drapieżne, nieoszczędzające trzody. A i 
spomiędzy was samych wyjdą z czasem ludzie, którzy 
poczną głosić przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą 
wielu” (Dzieje Ap. 20:29,30).

Od tego czasu pojawiło się ich wielu, a wraz z nimi 
w obfitości zaczęły powstać różne ruchy, niebezpiecz-
ne sekty, jak nigdy dotąd. Pod płaszczykiem Ewangelii 
wprowadzają rujnujące dusze bałwochwalstwo. Za-
przeczają podstawowym prawdom wiary. Wiele tych 
objawień okazało się ludzkim wytworem wyobraźni, 
które wyniesiono ponad Słowo Boże. Aby ustrzec się 
tej drogi: milczmy, kiedy milczy Bóg, mówmy, kie-
dy On każe. Niektórzy ogłosili się: Aniołami Pana czy 
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sługami wiernymi i rozumnymi, których to rzekomo Bóg 
wybrał, aby zapowiadali różne daty Jego przyjścia. 

Co ciekawe ci wielcy i mali zwodziciele toczą z sobą 
cały czas nieustanne walki. Jednak ich dom postawiony 
na piasku runie, choćby i stał setki lat, bo dom skłócony 
musi upaść.  Ostatnio bardzo nasila się branie udziału 
w seansach spirytystycznych, które w ST było karane 
śmiercią przeciwko każdemu, „Ja zwrócę moje oblicze 
i wyłączę go spośród jego ludu. Każdy mężczyzna i każ-
da kobieta, wywołujący duchy albo uprawiający 
wróżby, zasługuje, na karę śmierci. Powinno się ich 
ukamienować. Krew ich zstąpi na nich” (3 Mojż. 20:6,27). 

Ap. Paweł spirytyzm zalicza do znaków dni ostatecz-
nych: „Duch mówi bardzo wyraźnie, że w czasach osta-
tecznych niektórzy ludzie odpadną od wiary, a poddadzą 
się działaniu mocy diabelskiej i pokusom demonicznym. 
Dojdzie do tego wskutek kłamstw ludzi o napiętnowa-
nych sumieniach. Zabraniają oni wstępować w związki 
małżeńskie, każą powstrzymywać od spożywania niektó-
rych pokarmów, mimo, że stworzył je Bóg po to, by były 
spożywane z wdzięcznością przez tych, którzy żyją wiarą 
i są w posiadaniu prawdy” (1 Tym. 4:1-3). 

Smutne to, ale żyjemy w kraju gdzie ponad 90 pro-
cent ludzi uważa się za chrześcijan, a pomocy w trud-
nych chwilach nie szuka u Boga, w Jego Słowie i mo-
dlitwie, ale w horoskopach, u wróżbitów, etc. Nikt nie 
jest w stanie zliczyć fałszywych mesjaszy i fałszywych 
proroków. Dzisiejsi bożkowie mają różne imiona: postęp, 
polityka, wiedza, sport, rozrywka itp. O nich prorokował 
ap. Paweł: „ci, co prawdę Bożą zamienili na kłamstwo 
i czcili stworzenie oraz służyli jemu, a nie Stwórcy, który 
jest błogosławiony na wieki. Amen” (Rzym.1:25).

Fałszywi mesjasze 
wołają: ‘Jam jest’, ‘czas się przybliżył’. Jednak „My 

wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w mocy złe-
go (1 Jana 5:19). Dlatego nie powinien dziwić fakt, że 
ludzie bardziej umiłowali kłamstwo niż Boga.

Fałszywy Prorok i antychryst: „Będzie się posługiwał 
złem we wszelkich jego postaciach, byle tylko uwieść tych, 
którzy idą na zatracenie, ponieważ nie przyjęli z miłością 
prawdy mającej doprowadzić ich do wiecznego zbawie-

nia. I dlatego właśnie Bóg zezwala, by ulegli oszustom, 
by uwierzyli kłamstwu. W ten sposób, bowiem zasłużą 
sobie na wyrok potępienia ci wszyscy, którzy zamiast 
uwierzyć prawdzie, znaleźli upodobanie w nieprawości (2 
Tes. 2:10-12).

W nawiązaniu do tego jakże wymowne są słowa 
Pana Jezusa. „Uważajcie, żeby was ktoś nie oszukał. 
Przyjdzie bowiem wielu, [rzekomo] w imię moje, i będzie 
mówić: Ja jestem Mesjaszem. I zwiodą wiele ludzi” (Mat. 
24:4,5). 

Umysł ludzki został zaślepiony przez Boga tego 
świata, i to w taki sposób, że oni nie są sami świadomi 
swej ślepoty (2 Kor. 4:4). „I zwiodą wielu, a ponieważ 
bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie” 
(Mat. 24: 12). 

Pan Jezus mówiąc przypowieść o niesprawiedli-
wym sędzi – pytał: Czy tylko Syn Człowieczy znajdzie 
wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? (Łuk. 18:8). 

Co właściwie znaczy – odstępstwo? Jest to porzu-
cenie wiary przez tych, którzy znali i wyznawali praw-
dziwego Boga. Odstępstwo inaczej można nazwać 
anarchią na religijnym terytorium.

W ostatniej wojnie 
weźmie udział cały świat

Będzie to najbardziej okrutna wojna w historii 
ludzkości. Księga Objawienia mówi o miliardach ludzi, 
którzy utrącą życie np.(Obj. 6:8) –jedna czwarta ziemi. 
W (Obj. 9:18)- życie utraci jedna trzecia ludzi.32

32  Obecnie na świecie żyje siedem miliardów ludzi, jeśli zatem 
liczyć wg tej liczby podczas trąbienia siódmego anioła zginie jedno-
cześnie miliard czterysta milionów ludzi.
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Ludzie, którzy żyli podczas pierwszej lub drugiej 
wojny światowej byli przekonani, że to ostania wojna, 
która była tak okrutna w skutkach. Nic nie mogła uczy-
nić Liga Narodów, jak i bezskuteczna będzie Organizacja 
Narodów Zjednoczonych o ile będzie istnieć do czasu 
Wielkiego Ucisku. 

W drugiej wojnie światowej zginęło łącznie około 
78 milionów ludzi (32 na polu bitwy, 26 w obozach 
koncentracyjnych, 20 w zbombardowanych miastach). 
Jedna bomba zrzucona na Hiroszimę spowodowała ta-
kie straty jak niejedna długotrwała wojna konwencjo-
nalna. A przecież jeszcze wtedy nie było rakiet o dalekim 
zasięgu i nikt nie stosował broni bakteriologicznej. 

Dr. H.D. Smith, jeden z wynalazców bomby atomo-
wej powiedział:, „Jeżeli uda się tylko niewiele ją ulepszyć, 
to będzie można zniszczyć całą ludzkość w ciągu kilku se-
kund”. 

Już nie tylko udało się ulepszyć, ale i wyproduko-
wać bomby, które mogą niszczyć tylko życie biologicz-
ne. O tym już pisał rybak – apostoł Jan, co dowodzi, że 
Słowo Boże jest ponadczasowe. Przyciśnięcie guzika 
atomowego może zadecydować o śmierci wszystkich, 
ale palec Boży czuwa nad tymi, którzy mają jako żywi 
ludzie doczekać Paruzji – powtórnego przyjścia naszego 

Pana i Zbawiciela, którzy na jego głos zostaną „przemie-
ni w jednej chwili w oka mgnieniu na głos trąby ostatecz-
nej” (1 Kor. 15:52). 

Pan Jezus: „przemieni znikome ciało nasze w postać, 
podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też 
wszystko poddać sobie może” (Filip. 3:21).

O tym, co czeka świat napisane jest w Biblii jasno 
i wyraźnie. Podobnie jak Faraon, który nie chciał wypu-
ścić Izraela z niewoli egipskiej – poniesie klęskę.

Po wojnach lokalnych
które mają miejsce już prawie dwa tysiące lat 

od wypowiedzenia tych słów przez Pana Jezusa, 
ma nastąpić coś czego jeszcze nigdy w dziejach 
świata nie było. 

Początek boleści

Dwóch różnych Królów

antychryst Obj. 6:2

Pan Jezus Obj. 19:11-15
Chrystus Pan nazwał ten okres Wielkim Uciskiem, 

który jest zapisany w Mateusza 24:7,8 gdzie czytamy: 
„Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo 
przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzę-
sienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści”.

Za dni tych królów 
Prorok Daniel zapowiada powstanie królów, którzy 

przystąpią do zmiecenia z areny świata ludzi wielbią-
cych Boga Niebios. Ale Bóg ze swej strony uruchomi 
nadprzyrodzone zjawiska na niebie i na całej ziemi, 
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które będą tak tragiczne w skutkach, że nikt nie będzie 
musiał przekonywać nikogo, że nastał czas Wielkiego 
Ucisku. 

Okres ten został objawiony i rozbudowany w widze-
niu, które Pan Jezus przedstawił apostołowi Janowi na 
wyspie Patmos, i został spisany w Księdze Objawienia. 
Nie zapominajmy o tym, że poznanie zamierzenia Bo-
żego możliwe jest i będzie tylko poprzez Słowo i moc 
Ducha Świętego, poprzez którego została zredagowana 
Biblia (2 Tym 3:16, 17). Tylko odrodzeni chrześcijanie 
(Jan 3:3-8) będą mogli odróżnić kłamstwo od prawdy, 
z pomocą Ducha Świętego. 

Poprzez fałszywe znaki i cuda, antychryst i fałszywy 
prorok zwiodą mieszkańców całej ziemi z wyjątkiem 
wiernych uczniów Chrystusa jak napisano: „Wszyscy 
mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każ-
dy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata 
w księdze życia zabitego Baranka” (Obj. 13:8, Efez. 1:4).

Galop czterech jeźdźców
rozpocznie Wielki Ucisk, który wisi nad światem 

i może rozpocząć się w każdej chwili w dniu, który Bóg 
ustanowił. Zjawiska te zostały zapowiedziane w Mat. 
24:7 i szerzej omówione w Objawieniu 6:1-9.

„I widziałem, jak Baranek zdjął pierwszą z siedmiu 
pieczęci i usłyszałem głos jednej z czterech postaci, dono-
śny jak grzmot, mówiący: Chodź!” (Obj. 6:1). 

Nie ma potrzeby przekonywać chrześcijan, że Ba-
rankiem, który otworzy pieczecie będzie Pan Jezus. Sko-
ro On będzie otwierał siedem pieczęci to nie może być: 

Jeźdźcem na białym koniu 
„I widziałem, a oto biały koń, ten zaś, który siedział 

na nim, miał łuk, a dano mu koronę, i wyruszył jako zwy-
cięzca, aby dalej zwyciężać” (Obj. 6:2). Wielu chrześcijan 
myli tych dwóch jeźdźców na białym koniu z Księgi Ob-
jawienia:
•	 Pierwszy rozpocznie Wielki Ucisk, który będzie 

miał: łuk, a dano mu koronę Obj. 6:2.
•	 Drugi zakończy Wielki Ucisk i jego opis jest zawarty 

w Obj. 19:11-15. 
Opisy tych dwóch jeźdźców zdecydowanie różnią 

się od siebie. Pan Jezus nigdy i nigdzie w ręku nie trzyma 

łuku jako broni zaczepnej i nie będzie rozpoczynał, ale 
kończył Wielki Ucisk. Jeździec z łukiem to nie Pan Jezus, 
ale ktoś kto będzie się pod Niego podszywał. Tenże syn 
zatracenia będzie podstępnie zwodził wielu. Podczas 
Wielkiego Ucisku dostanie od swego mocodawcy sza-
tana, nie tylko koronę ale: swą moc, swój tron i wielką 
władzę”(Obj. 13:2BT).

Kto i kiedy będzie walczył?
Pan Jezus jako zwycięzca nigdy nie występuje sam, 

zawsze mu towarzyszą: „wojska niebieskie na białych ko-
niach, przyobleczone w czysty, biały bisior” (Obj. 19:14). 

Wojska niebiańskie zasiadają jak ich przywódca na 
białych koniach, i przyodziani będą jak oblubienica Ba-
ranka w „czysty, biały bisior” (Obj. 19:8). 

Wcześniej Jan pisał: „Ci będą walczyć z Barankiem, 
a Baranek ich zwycięży, bo jest Panem nad panami i Kró-
lem nad królami, a ci, którzy są z Nim [zwyciężą]: po-
wołani, wybrani i wierni” (Obj. 17:14 BP).

Księga Judy informuje nas, że: „O nich to proroko-
wał Henoch, siódmy [patriarcha] po Adamie, głosząc: Oto 
nadchodzi Pan z dziesiątkami tysięcy swoich świętych” 
(Judy 14 BP).

W proroczym Psalmie nawiązującym do powyższe-
go wydarzenia czytamy: „Niech się weselą święci wśród 
chwały, niech się cieszą na swoich sofach! Niech chwa-
ła Boża będzie w ich ustach, a miecze obosieczne w ich 
ręku:, aby dokonać pomsty wśród pogan i karania pośród 
narodów; aby ich królów zakuć w kajdany, a dostojników 
w żelazne łańcuchy; by wypełnić na nich pisany wyrok: 
to jest chwałą wszystkich Jego świętych. Alleluja” (Psalm 
149:5-9). 
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Biblia odróżnia aniołów od wybranych uczynionych 
przez Boga świętymi. Informuje nas, że w tej bitwie 
będą brać udział: Pan Jezus, aniołowie, oraz „powołani, 
wybrani i wierni”. 

Ostry miecz
„A z ust jego [Jezusa] wychodzi ostry miecz, którym 

miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną. On 
sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, 
Wszechmogącego” (Obj. 19:15).

Od chwili zmartwychwstania Pana Jezusa, miecz 
zawsze oznaczał oręż ducha. „Bo Słowo Boże jest żywe 
i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, 
przenikające aż do rozdzielania duszy, ducha, stawów 
i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca” (Hebr. 4:12 
BW, (patrz Jan. 12:48 BP).

Chrystus podczas ziemskiej działalności zapowiadał 
koniec wszelkiego zła, które nastąpi po Milenium. Zanim 
jednak do tego dojdzie musi pojawić się antychryst, którego 
pod koniec Wielkiego Ucisku Pan Jezus zabije tchnieniem ust 
swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego” (2 Tes. 2:8BW). 

W liście do zboru w Pergamonie Pan Jezus ostrzegał, 
że będzie walczył mieczem swoich ust z tymi, którzy nie 
upamiętają się: „Upamiętaj się więc; a jeżeli nie, przyjdę 
do ciebie wkrótce i będę z nimi walczyć mieczem ust 
swoich” (Obj.2:12.16).

Synów opornych czeka to samo co antychrysta: „za-
bije ich tchnieniem ust swoich”. Pan Jezus będzie rzą-
dził narodami laską żelazną podczas Milenium i wtedy 
zapewni na ziemi pokój i dobrobyt. Świadkowie Jehowy 
Milenium przedłużyli na wieczność. Ale Biblia przeko-
nuje nas, że po Milenium nastanie czas sądu ostateczne-
go (drugie zmartwychwstanie). 

Król królów i Pan panów
„A na szacie i na biodrze swym, ma wypisane imię: 

Król królów i Pan panów” (Obj. 19:16). Imiona te przypi-
sane są uwielbionemu Synowi Bożemu, który jest:
•	 Wierny i Prawdziwy (Obj. 19:16)
•	 to imię, którego „nie znał nikt, tylko on sam”  

 (Obj.19:12).
•	 Słowo Boże (Obj.19:13).
•	 Król królów i Pan panów (Obj. 19:16).

Imiona te zwiastują wieczną rzeczywistość. Jego 
absolutną władzę i autorytet Baranka nad wszystkim 
(Obj. 17:14). „Bramy, podnieście swe szczyty i unieście 
się, prastare podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały. 
Któż jest tym Królem chwały? Pan, dzielny i potężny, Pan, 
potężny w boju” (Ps. 4:7-10).

Drugi jeździec

„A gdy zdjął drugą pieczęć, usłyszałem, jak druga po-
stać mówiła: Chodź! I wyszedł drugi koń, barwy ognistej, 
a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój 
na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem; 
i dano mu wielki miecz” (Obj. 6:3, 4). 

Podobnie jak pierwszy jeździec ruszy aby zwy-
ciężać. Ponieważ nie jest od Boga, dlatego nie będzie 
walczył o sprawy królestwa Bożego, ale będzie starał 
podporządkować sobie narody. Będzie temu towarzy-
szyła przemoc ponieważ dano mu moc zakłócić pokój 
na ziemi. Jak wielkie będą tego skutki świadczą słowa, 
że: mieszkańcy ziemi będą zabijali się nawzajem; i dano 
mu wielki miecz. 

W tych słowach jest ostrzeżenie, które Pan Jezus 
podał w Mat 24:7, że powstanie naród przeciw naro-
dowi, królestwo przeciw królestwu. Nie będzie to wojna 
lokalna, ale globalna, w której Bóg użyje sił nadprzyro-
dzonych. 

Wspaniały Finał Objawienia bliski, s. 93
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Trzeci koń kary

„A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia 
postać mówiła: Chodź! I widziałem, a oto koń kary, ten 
zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej. I usły-
szałem jakby głos pośród czterech postaci mówił: Miarka 
pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara; 
a oliwy i wina nie tykaj” (Obj. 6:5,6).

Każdej wojnie towarzyszy głód. Ponieważ będzie 
to wojna globalna, i głód też taki będzie. Ludzie będą 
prosić o śmierć, ale jej na pewien czas nie będzie.

Czwarty jeździec

Globalny głód zbierze swe żniwo, jak mówi Słowo: 
„A gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej 
postaci, która mówiła: Chodź! I widziałem, a oto siwy 
koń, a temu, który na nim siedział, było na imię Śmierć, 
a piekło szło za nim; i dano im władzę nad czwartą czę-
ścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez 
dzikie zwierzęta ziemi” (Obj. 6:7,8 BW). 

Ludzie będą ginąć z powodu: miecza, głodu 
i moru. Ale tylko w tej Księdze wyczytałem też, że 
w tym żniwie będą miały swój udział dzikie zwierzę-
ta ziemi.

Głośmy tylko to, co mówi Słowo Boże. Kiedy to 
zacznie się wypełniać, niewielu się opamięta. Pan Jezus 

zapowiadał: „Wtedy zaczną mówić do gór: Padnijcie na 
nas! A do pagórków: Przykryjcie nas” (Łuk. 23:30; Oze-
asza 10:8). 

Podobnie jak zbolały i doświadczany Hiob pisał: 
„Tym, którzy wyglądają śmierci, a nie przychodzi, którzy 
poszukują jej gorliwiej niż skarbów ukrytych” (Hioba 3:21 
BW). 

Nadejdzie czas, gdy ludzie zapragną śmierci, ale jej 
nie będzie. 

20. Kim będzie antychryst?

Słowo antychryst składa się z dwóch słów: anti (w 
miejsce, zamiast) oraz christos (Chrystus, Pomazaniec). 
Jego pojawienie się ujawni strategię Lucyfera, która po-
lega na stawianiu siebie „w miejsce Boga”.

Będzie to ostatni wielki przywódca ustanowiony 
przez szatana, zaakceptowany przez ludzi współcześnie 
mu żyjących, których poprowadzi do ostatniego bun tu 
przeciw Bogu i Chrystusowi. Umiłuje bardziej ciemność 
niż światłość. Ten fałszywy Chrystus będzie brutalny, 
ale też bardzo przebiegły. Zdoła oszukać narody, które 
go ogłoszą swoim wybawicielem. 

Apostoł Paweł nazywa go „człowiekiem niegodziwo-
ści”. Wraz ze swymi poplecznikami osiągnie najwyższe 
szczyty zła, jakie kiedykolwiek człowiek zdołał osiągnąć. 
Objawi się w nim pełnia grzechu. Apostoł Jan pisze, że 
dostanie od „smoka”, (czyli szatana) siłę swoją i tron 
i moc” (Obj. 13:2)

Czy antychryst to wiele osób?
Według niektórych tak, jednak na podstawie prze-

kazu biblijnego, jestem przekonany o tym, że anty-
chryst to jedna osoba. Ażeby uniknąć nieporozumienia 
w tej materii zwróćmy uwagę na to, że Biblia wyraźnie 
odróżnia takie trzy pojęcia jak: 
•	 duch antychrysta,
•	 prekursorzy antychrysta,
•	 osoba antychrysta.

Biblia mówi tylko o jednym antychryście, który ob-
jawi się w we właściwym czasie
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Duch antychrysta 
„Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus 

przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, 
o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie” 
(1 Jana 4:3) 

W powyższych Słowach apostoł Jan napisał, że zosta-
nie zakwestionowane to, że Jezus urodził się w fizycznym 
ciele jako dziecko. Dlatego nie powinniśmy się dziwić ani 
gorszyć tym, gdy nasi współwyznawcy zakwestionują 
Chrystusa jako Pana i Zbawcę.

Już dziś wielu stara się przekonać chrześcijan, że tak 
naprawdę nie ma dowodów na to, że Jezus kiedykolwiek 
żył. A jeśli żył, to nie umarł na krzyżu, ale uciekł z kobietą do 
jakiegoś kraju i tam miał liczne potomstwo. 

Musimy być przygotowani na to, że pojawią się różne 
doniesienia i rozprawy naukowe, aby zminimalizować 
osobę i dzieło Chrystusa i przygotować drogę antychrysto-
wi. Przecież to za nim opowie się cała ziemia z wyjątkiem 
uczniów Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł pod natchnie-
niem Bożym ostrzega: „abyście nie tak szybko dali się zba-
łamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez 
mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już 
nastał dzień Pański” (2 Tes. 2:2,3BW).

Duch antychrysta, to duch negacji, duch odrzucający 
Jezusa Chrystusa, nie mogący nazwać Go swoim Panem. 
Duch, który pomniejsza Jego rolę i rangę. Odrzucający Jego 
na rodzenie w Betlejem i Paruzję – powtórne przyjście. 

Prekursorzy antychrysta
Za czasów Apostoła Jana byli też ludzie, bardzo reli-

gijni, ale niewierzący, którzy stali się jawnymi nieprzy-
jaciółmi Chrystusa. Już wówczas w pierwszych zborach 
pojawili się fałszywi nauczyciele i fałszywi prorocy. 

Ale ludzi fałszywego Chrystusa i fałszywego proro-
ka w dniach końca będzie można poznać, po ich nad-
zwyczajnej piekielnej mocy, której będą używać dla 
oszukania i zwiedzenia narodów. 

Fałszowanie przekazu Ewangelii jest takim samym 
grzechem jak jej odrzucenie. Pan Jezus przestrzegał: 
„Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus 
albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi me-
sjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, 
aby, o ile można, zwieść i wybranych”(Mat. 24:23,24).

Czyny godne antychrysta

 
W XX wieku, Hitler, Stalin to ludzie, którzy prze-

jawiali cechy antychrysta, takie jak: zuchwałość, ab-
solutyzm, samouwielbienie. Ich dyktatorskie rzą dy, 
kontrolowały politykę, religie i życie osobiste obywateli. 
Wprowadzili kult swej osoby. Ich terroryzm był politycz-
ny, natomiast do dyspozycji antychrysta będą zaanga-
żowane wszelkie siły zła duchowego i niecnych ludzi.

Apostoł Jan przestrzegał: „Dzieci, ostatnia to już go-
dzina. A słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już 
teraz wielu antychrystów powstało. Stad poznajemy, że 
to już ostania godzina” (1 Jana 2:18).

Czy apostoł Jan nie pomylił się, pisząc, że to ostatnia 
godzina? Nie ponieważ on też nie znał dnia i godziny, 
podobnie jak wszyscy chrześcijanie, żyją tak, jakby to 
była ostatnia godzina tego świata i jego mocarzy. 

Wszyscy dyktatorzy, którzy pojawiali się w dalekiej 
czy bliskiej przeszłości, byli tylko tymi, którzy przygoto-
wywali drogę antychrystowi.

Osoba antychrysta
Apostoł Jan pisze o ‘nim’ jako o osobie. Prekursorzy 

antychrysta byli już za jego dni, słyszeli Ewangelię, byli 
w zborach. Apostoł ubolewał nad nimi: Wyszli spośród 
nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby 
pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy 
są z nas. A wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie 
wszystko” (1 Jana 2:19, 20). 

Ci o których pisał Apostoł Jan byli ludźmi, a nie du-
chami, tak samo ten ostatni będzie człowiekiem, tylko 
o wie le groźniejszym. Apostoł Paweł na zywa antychry-
sta imionami, które mo gą mieć zastosowanie tylko do 
człowieka. (2 Tes. 2:3, 4, 8):
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•	 człowiek niegodziwości 
•	 „człowiek grzechu”
•	 syn zatracenia
•	 przeciwnik
•	 niegodziwiec
•	 zasiądzie w Świątyni Bożej i poda się za Boga.

Co pisał Daniel o Antychryście?
Proroctwo Daniela nie używa wprost słowa anty-

chryst, ale opisuje jego cechy i postępowanie. Nazywa go:
•	 królem
•	 małym rogiem 
•	 dziką bestią

„który będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Naj-
wyższemu i będzie męczył świętych Najwyższego (Dan. 
7:24-26).

Spowoduje on wielkie nieszczęścia, i będzie miał 
powodzenie w działaniu, będąc pełen zarozumiałości 
i pychy, aż do wyznaczonego mu czasu. Antychryst bę-
dzie czynił wszystko co zamyśli „przeciw Bogu bogów 
dziwne rzeczy będzie wygadywał”, będzie prowadził 
wojny dla wielkości swego imienia i zdobędzie ziemię 
świętą, gdzie w końcu zostanie zniszczony (Dan. 11:36, 
38, 41, 45).

Antychryst w proroctwie Daniela to:
•	 stopy gliniano-żelazne
•	 dzika bestia
•	 mały róg

W Apokalipsie nazwany jest:
•	 szkarłatno czerwoną bestią
•	 synem zatracenia
•	 przeciwnikiem Bożym
•	 królem

(Zo bacz Obj. 13:1-8; 17:11-12) W końcu zwierzę 
(król) zostanie wrzucone do jeziora gorejącego (Obj. 20:15).

Jak rozpoznać antychrysta?
Szatan doprowadził do upadku naszych pierwszych 

rodziców przez podstęp i chytrość, podobnie jego anty 
mesjasz - antychryst za pomocą niesłychanego oszu-
stwa doprowadzi świat do uwielbienia go.

Apostoł Paweł pod natchnieniem Ducha Bożego 
ostrzegał: „Obawiam się jednak, żeby, jak wąż chytrością 
swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone 
i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. 
Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, które-
go myśmy nie zwiastowali, lub przyjmujecie innego du-
cha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, któ-
rej nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Tacy bowiem są 
fałszywi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy 
tyl ko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic 
dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła świa-
tłości” (2 Kor. 11:3-4,13-14)

Pan Jezus trzykrotnie ostrzegał przed zwiedzeniem. 
„Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem 
przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem 
Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą” (Mat . 24:4, 5 BT).

„Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu 
w błąd wprowadzą” (Mat. 24:11 BT). 

„Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi 
prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd 
wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych”. (Mat. 
24:24-25 BT).

Fałszywy prorok i antychryst, za pomocą podstęp-
nych oszustw zwiodą cały świat: „I oddadzą mu pokłon 
wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od 
założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, 
który został zabity. I czyni wielkie cuda, tak że ogień z nie-
ba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi miesz-
kańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach 
zwierzęcia, namawiając miesz kańców ziemi, by postawili 
posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak 
zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg 
zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że 
wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posagowi zwierzęcia, 
zostaną zabici” (Obj. 13:8; 13-15).

Jak to będzie możliwe, żeby ludzie tak bardzo dum-
ni ze swego rozumu pozwolili się tak ogłupić? Odpo-
wiedź na to pytanie znajdujemy w Biblii: 

„Przyjdzie zaś ów Niegodziwiec wyposażony w moce 
Szatana i będzie dokonywał wielu rzeczy niezwykłych 
i fałszywych cudów. Będzie się posługiwał złem we wszel-
kich jego postaciach, byle tylko uwieść tych, którzy idą 
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na zatracenie, ponieważ nie przyjęli z miłością prawdy 
mającej doprowadzić ich do wiecznego zbawienia. I dla-
tego właśnie Bóg zezwala, by ulegli oszustom, by uwie-
rzyli kłamstwu. W ten sposób bowiem zasłużą sobie na 
wyrok potępienia ci wszyscy, którzy zamiast uwierzyć 
prawdzie, znaleźli upo dobanie w nieprawości.” (2 Tes. 
2:10-12 BWP).

Aby oprzeć się skutecznie uwodzicielskiemu kunsz-
towi antychrysta, potrzebna będzie moc Ducha Świę-
tego, który wprowadzi we wszelkie poznanie i objawi 
zamiary złego: „A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Oj-
ciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy 
i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałe-
m”(Jan. 14:26 BT). 

Aby otrzymać pouczenie musimy uznać Jezusa 
za Pana: „Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest 
Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go 
z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy 
się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zba-
wieniu” (Rzym. 10:9,10 BW). 

Nieodzowna z naszej strony jest pokuta do której 
zachęca apostoł Piotr: „Pokutujcie, a ochrzcij się każ-
dy z was w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie 
grzechów, a weźmiecie dar Ducha Świętego” (Dzieje Ap. 
2:38,39 BG). 

Zasada podana w tych wierszach obwiązuje tych, 
którzy chcą kroczyć drogą, którą jest Chrystus (Jan 14:6). 
Nie ma innej drogi do wieczności.

Poznanie Słowa, a nie pozorna wiedza ma: się stać 
pochodnią nogom naszym i światłością ścieżkom naszym 
(Ps. 119:105). Psalmista wspomina o okresie kiedy kie-
rował się swoim rozumem: „Zanim zostałem upokorzony, 
błądziłem, ale teraz strzegę Twego słowa. Dobry jesteś i do-
brze czynisz, naucz mnie ustaw Twoich” (Ps. 119:67,68).

Wołajmy za Dawidem: „Twoim jestem! Wybaw mnie, 
bo szukam przykazań Twoich” (Ps. 119:94). „Naucz mnie 
Panie ustaw Twoich, jeśli nawet przeprowadzisz mnie 
ciemną doliną, ale gdy jesteś ze mną zła się nie ulęknę” 
(zobacz Psalm 23). 

Dziś jest czas łaski
„baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś złego 

niewierzącego serca, które by od padło od Boga żywego. 
Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki 
trwa to, co się nazywa „dzisiaj”, aby nikt nie popadł 
w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się 
bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do 
końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy 
na początku. 

Gdy się powiada: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie 
zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Kto to byli 
ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, 
którzy poszli do Egiptu pod wodzą Mojżesza? 

Do kogo to miał wstręt przez czterdzieści lat? Czy 
nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pu-
styni? A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia 
jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy wiec, 
że nie mogli wejść z powodu niewiary.” (Hebr. 3:12-19).
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Izraelici na pustyni nie tylko słyszeli, co głosił im 
Mojżesz, ale doświadczali na co dzień opieki Bożej prze-
jawiającej się m, in. w zapewnieniu im w cudowny spo-
sób manny, przepiórek, etc. Zabrakło im jednak wiary. 
Pobodnie będzie w czasie kiedy 

pojawi się antychryst
„Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, 

tajemna dopóty, do póki ten, który teraz powstrzymuje 
nie zejdzie z pola, a wtedy objawi się ów niegodziwiec, 
którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy 
blas kiem przyjścia swego” (2 Tes. 2:7, 8). 

Apostoł Paweł w wierszu trzecim tego listu ustalił 
czas pojawienia się antychrysta na arenie świata. 

„Nie dajcie się zwieść nikomu w żaden sposób. Wia-
domo bowiem, ze dzień Pański nie nadejdzie, dopóki nie 
stwierdzi się wielkiego odstępstwa [od wiary] i nie przyj-
dzie człowiek grzechu, syn zatracenia” (2 Tes. 2:1-3 BWP).

Odstępstwo pojawi się tak jak zostało zapowiedzia-
ne, dlatego budujmy naszą wiarę poprzez Słowo i moc 
modlitwy, a nie na naukach ludzkich.

Antychryst pojawi się na początku 
Wielkiego Ucisku,

lub krótko przed nim. Jego panowanie będzie krót-
kie, a koniec tragiczny ponieważ: Pan Jezus zabije go 
tchnieniem ust swoich. Na świecie jest wiele religii, ale 
w żadnej nie znajdziemy stuprocentowego trwania przy 
Ewangelii na co wskazują słowa Chrystusa: „Pozwólcie 
obydwom rość razem aż do żniwa. A w czasie żniwa po-
wiem żeńcom: Zbierzcie naj pierw kąkol i powiążcie go 
w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej sto-
doły” (Mat.13:30). 

Pszenica i kąkol będą wspólnie dojrzewać, ale psze-
nicę Bóg zbierze do swego gumna, a kąkol wyda na spa-
lenie w ogniu nieugaszonym. W tym samym rozdziale 
Pan Jezus wyjaśnił czas i miejsce żniwa. „... a żniwo to 
koniec świata, żeńcy to zaś aniołowie” (Mat. 13:39). 

Żniwo ziemi może być zebrane wtedy, gdy zupełnie 
dojrzeje. „A inny anioł wyszedł ze Świątyni, wołając do-
nośnym głosem na tego, który siedział na obłoku: Zapuść 
sierp swój i żnij, gdyż nastała pora żniwa i dojrzało żniwo 
ziemi” (Obj. 14;15).

Czy antychryst będzie Żydem?
Jeden z apologetów wczesnego Kościoła - Ireneusz 

(w 180 r. po Chrystusie) sądził na podstawie 1 Mojż. 
49:16-17, że antychryst będzie Żydem i będzie pocho-
dził z pokolenia Dana, bo jego pokolenie nie jest ujęte 
w Objawieniu 7:4-8. Podobnego zdania był Hieronim 
(350-420 po Chrystusie). Nie powinniśmy być zdziwie-
ni, gdyby tak się stało. Jeśli nie będzie Żydem, to będzie 
musiał przekonać Żydów, że nim jest, po to by ulegając 
oszustwu, uznali go za obiecanego Mesjasza.

Pan ostrzegał: „Jeśli kto inny przyjdzie we własnym 
imieniu, tego przyjmiecie” (Jan 5:43). Pan Jezus prze-
szedł z nieba i odrzucili Go, podobnie będzie z odrzu-
ceniem Go jako zbawcy za dni panowania antychrysta.

Co oznacza liczba 666?

„I nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma 
znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imie-
nia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy 
liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba 
jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć. (Obj. 13:17-18)

Litery greckiego al fabetu są jednocześnie cyframi. 
Alfa oznacza – „1”, beta cyfrę „2” itd. Niektórzy widzieli 
antychrysta w Neronie, Mahomecie, Napoleonie, a na-
wet Hitlerze. I w każdym przypadku przy pewnym usze-
regowaniu tych imion i tytułów, można było otrzymać 
liczbę 666. 

Możemy sobie darować dalsze wyliczanie, kiedy 
pojawi się antychryst, prawdziwie wierzący całej ziemi, 
wspierani mocą Ducha Świętego bezbłędnie rozpoznają 
go. A my zajmijmy się zwiastowaniem Ewangelii i za-
chowujmy czujność! Jego liczba zawsze pozostanie 
niedoskonałą liczbą człowieka, niezależnie od jego wła-
dzy i osiągnięć, będzie miało pieczęć niedoskonałości 
i wewnętrznej słabości.
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Władza antychrysta
„Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoka górę i po-

kazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. 
I rzekł: To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi 
pokłon. Wtedy rzekł Jezus: idź precz szatanie! Albowiem 
napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko 
jemu służyć będziesz” (Mat. 4:8-10).

Szatan daremnie oferował Panu Jezusowi wszystkie 
królestwa świata. Lecz „człowiek niegodziwości”, przyj-
mie tę ofertę i we wszystkim oddany diabłu otrzyma od 
niego wszelką moc, tron i władzę. 

Jak to napisał ap. Paweł: „A ów niegodziwiec, przyj-
dzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków 
i rzekomych cudów. I wśród wszelkich podstępnych 
oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie 
przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić” (2 Tes. 
2:9,10). „I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wiel-
ką moc” (Obj.13:2). 

Siła jego będzie potężna. Sam Bóg zezwoli na przyj-
ście antychrysta, aby go użyć ja ko bicza na wszystkie 
narody. 

W Księdze Objawienia cztery razy czytamy o nim:

„I dano mu paszczę mówiące rzeczy wyniosłe i bluź-
niercze”. 

„Dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa 
miesiące”. 

„I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwy-
ciężać ich”.

 „Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami 
i ludami i językami i narodami.” (Obj. 13:5,7)

Aby ukarać Izraelitów Bóg posłużył się „laską swe-
go gniewu”, królem Asyrii, lecz potem surowo go uka-
rał (Izaj. 10:5-7,12). Tak samo postąpi z antychrystem. 
Posłuży się nim aby surowo ukarać wielką wszetecznicę. 
Choć często dyktatorom wydawało się, że realizują swo-
je plany, Bóg poka zał im, kto rządzi, czasem i historią.

Czy stolicą antychrysta będzie Rzym - pytają nie-
którzy? Trudno dziś dać na ten temat jednoznaczną 
odpowiedź. Czwarte mocarstwo o którym wspomina 
prorok Daniel będzie inne od rzymskiego imperium, 
które się podzieliło.

Wiele dziś się mówi o zjednoczeniu „stanów” Euro-
py, o bloku państw łacińskich, albo bloku zachodnim, 
który obejmuje kraje śródziemnomorskie, anglosaskie, 
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z Ameryką włącznie. Jesteśmy świadkami powstania 
Unii Europejskiej ze wspólną walutą Euro. Nie wiemy 
w jakim kierunku to wszystko się rozwinie. Należy spo-
dziewać się zmiany geopolitycznej mapy świata. Rece-
sja spowodowała, że wielcy tego świata zastanawiają 
się jak z niej wyjść bez szkody dla siebie. Zapowiadają, 
że w najbliższych latach nastąpi zmiana supermocarstw 
na świecie. Pierwszym ma być Ameryka, drugim Chiny, 
które kupiły w Afryce i innych krajach świata ziemię 
o wielkości Stanów Zjednoczonych. Na trzecim miejscu 
widzą Indie. Czy tak to widzi również prorok Daniel? 

Z pewnością dojdzie do konfliktu północ-połu-
dnie, a nie wschód-zachód. Kiedy to się zmieni? Może 
się zmienić w ciągu jednej nocy, tak jak upadł Babilon. 
Rano rządziło już inne supermocarstwo – Medo-Persja. 
Bóg darował Babilonowi 70 lat panowania nad świa-
tem. Ani dnia dłużej. Dlatego nie zamartwiajmy się tym 
co się dzieje na świecie - Bóg ma wszystko pod kontrolą. 

Antychryst zdobędzie 
panowanie nad światem

„Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło 
się czwarte zwierzę, straszne i groźne i nadzwyczaj silne; 
miało ono potężne zęby, pożerało i miażdżyło wszystko, 
a co pozostało, deptało swoimi nogami; było ono inne 
aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało dziesięć 
rogów” (Dan. 7:7). 

Słowa proroka Daniela ściśle korespondują z tym 
co napisał ap. Jan ponad 600 lat później. Ludzie będą 
pełni podziwu:

„Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim 
walczyć? (Obj.13:4). „Będzie czcił boga warowni; złotem 

srebrem, drogimi kamieniami i kosztownościami będzie 
czcił boga, którego nie znali jego ojcowie” (Dan. 11:38) 

Jak już pisałem wcześniej, większość komentato-
rów biblijnych uważa, że Dan. 11:36-45 jest dwutorowy 
– w pierwszej części dotyczy Antiocha IV Epifanesa, na-
tomiast w drugim występuje już sam antychryst, ponie-
waż na Antiochu IV nie wypełniły proroctwa dotyczące 
antychrysta. 

Historycy Dan.11:1-35 umiejscawiają w okresie pa-
nowania królów greckich, którzy po śmierci Aleksandra 
Wielkiego zgodnie z proroctwem podzielili państwo na 
królów południa i królów północy.

Wszyscy dotychczas żyjący dyktatorzy pragnęli 
zawładnąć całą ziemią, jak na przykład: Aleksander 
Wielki, Cezar, Napoleon, Hitler czy Stalin. Przez pewien 
czas szczęście im sprzyjało i podbili wiele krajów ale 
przychodził czas, gdy Bóg ukrócił ich zapędy. Kult prze-
mocy zawsze znajduje swoich zwolenników, a historia 
się powtórzy, tylko w straszniejszym wydaniu.

Jednak „czwarte zwierze pochłonie całą ziemię, 
podepcze i zmiażdży ją”. „Dano mu też władzę nad 
wszystkim plemionami i ludami i językami i narodami. 
I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi... I spra-
wi, że wszyscy którzy nie oddali pokłonu posągowi zwie-
rzęcia, zostali zabici” (Obj. 13:7-8,15). 

Apostoł Jan wyraźnie nawiązał do czwartej bestii 
z Daniela 7:7. Historia informuje nas, że ci, którzy byli 
przeciwni reżimowi hitlerowskiemu, nie mieli prawa do 
ludzkiej egzystencji. Pozbawiano ich pracy, odbierano 
kartki żywnościowe, ponieważ nie chcieli uznać władzy 
nazistów. 

Antychryst a szczególnie fałszywy prorok, o którym 
mowa w Objawieniu 13:11-18, będzie czynił wszys tko, 
aby na świecie był jeden karykaturalny kościół, czego 
nie udało się dokonać dotychczas nikomu. 

Podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej zamknięto 
po nad 40 000 kościołów, kaplic i domów modlitwy, 
które zamieniano na stajnie. Zamiast niedzieli wpro-
wadzono co dziesiąty dzień odpoczynku tzw. „dekadi”. 
W wielkiej procesji niesiono boginię rozumu, która była 
aktorką ope rową i posadzono ją na ołtarzu w katedrze 
Notre-Dame w Paryżu. 
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W napuszonych słowach ogłoszono koniec chrześci-
jańskiej religii i zniesienie wszelkiego nabożeństwa. Książ-
ki reli gijne palono na stosach. W Rochefort wrzucono do 
ognia 5-6 tysięcy książek. W Lyonie w jednym dniu skazano 
na śmierć 120 duchownych. Prześladowania dopiero ustały 
w 1797 roku.

W naszych czasach cały naród japoński oddawał boską 
cześć cesarzowi i jego przodkom do chwili przegrania wojny 
z Ameryką. Hitlerowi wielu ludzi oddawało większą cześć, 
niż wielu wierzących Bogu. 

Dr. A. Frey scharakteryzował narodowo-socjalistyczną 
ide ol o gię: 

„Mit dwudziestego wieku wcie lił się w osobę wodza... 
wódz nie tylko jest czasowym przywódcą, on jest mesjaszem 
i prorokiem tysiącletniej Rzeszy. 

On jest bogiem, Cezarem, a znane powiedzenie „Od-
dajcie co cesarskiego cesarzowi, a co Bożego Bogu”, stało się 
bezprzedmiotowe. On jest częścią pozamaterialnego istnie-
nia. Posłuszeństwo w stosunku do wo dza musi być, według 
narodowo-soc jali stycznego pojęcia, dobrowolnym przywią-
zaniem serca, tak jak posłuszeństwo chrześcijan w stosunku 
do Boga. 

Dlatego ono jest aktem bardziej religijnym niż politycz-
nym, a narodowo-socjalistyczne państwo jest więcej niż pań-
stwem, jest kościołem”.

Profesor Hauer z Tybingi tak się wyraził w „Nowo – nie-
mieckim wyznaniu wiary” (dotyczącym liturgii chrztu): 

„Położnica dziękuje Bogu i wodzowi za dar dziecka: dzię-
kuję To bie Wodzu i Przyjacielu! Błądziliśmy, ale Ty wskazałeś 
nam prawdziwą dro gę. Uratowałeś nasze dusze”.(s. 42)

W 1934 roku niektórzy niemieccy „chrześcijanie” wyra-
żali następujący pogląd: 

„Razem z Hitlerem przyszedł czas narodu niemieckiego, 
gdyż Chrystus nasz Bóg — Zbawiciel właśnie przez Hitlera 
okazał wśród nas swoją moc”. 

Przywódca tego ruchu tak pisał: 
„Naród niemiecki w marcowych dniach 1933 roku prze-

żył swój dzień pięćdziesiątnicy, o którym nigdy nie zapomni, 
bowiem zstąpił na nas Bóg miłości w postaci Ducha Świętego, 
aby wesprzeć naszą wiarę w wolność, w walkę o honor nie-
mieckiego narodu i dał nam ducha poświęcenia tak potrzeb-
nego do służby dla ideałów Trzeciej Rzeszy. 

W tych dniach przeżyliśmy wspaniałe zstąpienie Boga 
na niemiecką ziemię. Dotąd bezsilne Królestwo Boże, to 
jest państwo i kościół, odnalazło źródło energii życiowej 
w istocie narodowego socjalizmu... Adolf Hitler otworzył 
bramy kościoła germańskiego..., gdyż on stworzył państwo 
niemieckie, on był siłą, która ożywiła na nowo naród, on 
sprawił, ze Chrystus objawił się wśród nas”.

To wszystko działo się w cywilizowanym świecie, 
w Europie, dlatego nie powinniśmy być zaskoczeni 
słysząc takie bluźnierstwa, skoro będzie nam dane 
doczekać panowania antychrysta. Będą one tak samo 
obłudne, tylko, że bardziej ohydne. W państwach tota-
litarnych kult ten staje się prawdziwym bożkiem, wysy-
sającym z narodów wszystkie siły żywotne i miażdżą-
cym wszelką indywidualność. Być może wtedy poważy 
się usiąść w Świątyni, podając się za Boga” (2 Tes. 2;4).

W jakiej zasiądzie Świątyni?
Żydowska została doszczętnie zniszczona w 70 r. 

n.e. Po za tym na miejscu Świątyni stoi obecnie Meczet 
Omara. Niektórzy spekulują, że Arabowie mogą sprze-
dać meczet Żydom, inni że zniszczy go trzęsienie ziemi, 
a co na ten temat mówi Biblia? Jest kilka biblijnych 
fragmentów, które mówią o konieczności powstania 
Świątyni w czasach ostatecznych: 

1. „Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej 
i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie tysiąc 
dwieście dziewięćdziesiąt dni” (Dan. 12:11).

2. „Kiedy więc ujrzycie obrzydliwość spustoszenia 
stojącą na miejscu świętym, o której mówi prorok Daniel 
– kto czyta niech rozważy” (Mat. 24:15 Wolniewicz)

3. „Gdy zaś chodzi o sprawę przyjścia Pana naszego 
Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy Nim, to 
prosimy was, bracia, żebyście się nie dali ani zachwiać 
zbyt łatwo w waszych dotychczasowych przekonaniach, 
ani zastraszyć przez tych, którzy twierdzą, że dzień Pański 
już nadchodzi, powołując się przy tym albo na rzekome 
natchnienie Ducha, albo na [charyzmatyczne] mowy [pro-
rockie], albo na list rzekomo od nas pochodzący. Nie dajcie 
się zwieść nikomu w żaden sposób. Wiadomo bowiem, ze 
dzień Pański nie nadejdzie, dopóki nie stwierdzi się wielkie-
go odstępstwa [od wiary] i nie przyjdzie człowiek grzechu, 
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syn zatracenia. Będzie się on sprzeciwiał i wynosił ponad 
wszystko, co człowiek nazywa Bogiem i co adoruje jako 
Boga. W końcu nawet zasiądzie w Świątyni Bożej i będzie 
się podawał za samego Boga” (2 Tes. 2:1-4 BWP).

4. „Potem dano mi trzcinę, podobną do pręta mierni-
czego i powiedziano: Wstań i zmierz Świątynię Bożą i oł-
tarz oraz tych, co wielbią w niej Boga. Pomiń dziedziniec 
zewnętrzny Świątyni; nie mierz go, gdyż jest on przezna-
czony dla pogan, którzy będą bezcześcić Święte Miasto 
przez czterdzieści i dwa miesiące” (Obj. 11:1-2).

Odrzucając odbudowę Świątyni w Izraelu, musieliby-
śmy też odrzucić miasto święte, którym jest Jerozolima. Dla 
Żydów będzie to czas wielkich nadziei, a jeszcze większych 
roz czarowań, kiedy to antychryst sprofanuje ich świętość. 

Niektórzy zadają pytanie: Jaki cel ma budowanie 
Świątyni skoro Pan Jezus złożył ofiarę raz na zawsze?

„Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świę-
tego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzesz-
ników i wywyższonego nad niebiosa; który nie musi 
codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw 
za własne grzechy, następnie za grzechy ludu; uczynił 
to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie” 
(Hebr. 9:26,27 BT).

Odpowiedź na to pytanie nasuwa mi się tylko jed-
na. Pewnie będzie to potrzebne Żydom, a dla chrześci-
jan będzie to znak rozpoczęcia panowania antychrysta. 
Pan Jezus założył swój kościół na dwunastu filarach 
apostołów, którzy byli Żydami, podobnie jak nimi byli 
pierwsi uczniowie Chrystusa. Ale Pan Jezus nie oddał 
życia tylko za Żydów, ale cały świat: 

Albowiem Bóg tak umiłował świat, że wydał swojego 
Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, 
nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg bowiem posłał 
Syna na świat nie po to, aby świat potępił, ale po to, aby 
świat był przez Niego zbawiony” (Jan 3:16,17 BP).

Chrześcijanie,
któ rzy będą żyli podczas Wielkiego Ucisku, nie będą 

w lepszym położeniu niż Żydzi. „A gdy patrzyłem, wtedy 
ów róg prowadził wojnę ze Świętymi i przemógł ich, Aż 
przyszedł Sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyzna-
ne Świętym Najwyższego, i nadszedł czas, że Święci otrzy-

mali królestwo. I 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” 
(Dan. 7:21,22,25). 

To odnosi się w pierwszej kolejności do Żydów po-
tem do wszystkich, którzy będą bronić Bożej sprawy.

Chrześcijanie będą prześladowani i oskarżani za 
obrazę majestatu antychrysta, gdyż bę dą świadczyć 
o przyjściu Króla Kró lów, który tchnieniem swoich ust 
zniszczy go. Inkwizytorzy torturowali i palili chrześcijan 
na stosach, w imieniu Boga miłości. Podobnie będzie 
podczas Wielkiego Ucisku, ale otuchą i nadzieją będą dla 
nich słowa Zbawiciela: I nie bójcie się tych, którzy zabija-
ją ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, 
który może i dusze i ciało zniszczyć w piekle” (Mat. 10:28).

Jednak, żadnemu reżimowi nie udało się zmusić 
wszystkich ludzi do pójścia za nimi. Tak samo będzie 
w Wielkim Ucisku, nie wszyscy oddadzą chwałę anty-
chrystowi. Biblia utwierdza nas w tym, że będą wierni, 
którzy w ciele, żywo doczekają się przyjścia Pana Jezu-
sa. (1 Tes. 4:15-17). Okres Wielkiego Ucisku to nie tylko 
wielkie tryumfy Bestii-antychrysta, ale także czas, gdy 
na widownię świata wyjdą dwaj świadkowie, którzy 
będą prorokować przez 1260 dni i w tym czasie nikt 
nie będzie mógł ich zabić. (Obj. 11 rozdział). Będzie to 
bardzo pokrzepiające dla chrześcijan i Żydów, widzieć 
nadprzyrodzoną moc w działaniu tych dwóch proroków. 

Jak długo będzie panował?
Wielu komentatorów Biblii naucza, że będzie to 

ostatni tydzień z proroctwa Daniela 9:27 (czyli 7 lat).
W Daniela 9:27: I zawrze ścisłe przymierze z wielo-

ma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary 
krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzy-
dliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie 
wyznaczony kres spustoszenia.– archanioł Gabriel poda-
je Danielowi wykład dotyczący przyszłości Twojego ludu 
i miasta świętego. Kodeksy zawierające hebrajski tekst 
wersetów 26 i 27 do dnia dzisiejszego zachowały się 
w bardzo złym stanie. Stąd nastręczają wiele wątpliwo-
ści przy współczesnej ich interpretacji.
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Natomiast moim zdaniem Księga Daniela i Objawie-
nia podaje nam wykład: I będzie mówił zuchwałe słowa 
przeciwko Najwyższemu, będzie męczył Świętych Najwyż-
szego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon; i będą wy-
dani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. 
Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją osta-
tecznie zniszczyć i obalić.(Dan. 7:25, 26 BW).

„I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluź-
niercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści 
i dwa miesiące” (Obj. 13:5).

Biblia przygotowuje chrześcijan do 3,5-letniego 
trwania Wielkiego Ucisku. Przygotowując się na dłuż-
sze cierpienia, nie będziemy zawiedzeni, gdy okres ten 
zostanie skrócony. Te 3,5 roku to zdecydowana walka 
z naśladowcami Boga. 

Koniec panowania antychrysta
Ostatnia bitwa jaka się rozegra na świecie to Armage-

don. W tej bitwie weźmie udział Pan Jezus: „ze świętymi 
swymi i aniołami, o którym to prorokował Henoch, siódmy 
potomek po Adamie” (Judy 14). Zachariasz prorokował: 
„I zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalem. Miasto bę-
dzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zhańbione. Połowa 
miasta pójdzie w niewolę, lecz reszta ludności nie będzie 
usunięta z miasta. Potem wyruszy Pan i będzie walczył 
z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Jego nogi 
staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży na prze-
ciwko Jeruzalem od wschodu, także Góra Oliwna rozpadnie 
się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. 
Połowa góry cofnie się na północ druga na południe. (Zach. 
14:2-4 czytaj ten rozdział do końca)

Apostoł Jan o tym czasie pisał: „I pojmane zostało 
zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czy-
nił cuda, jak i zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia 
i oddawali pokłon posągowi jego. Pozostali oni obaj wrzuceni 
żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. A pozostali 
byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, 
i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałem” (Obj. 19:20, 21).

Dalej apostoł Jan zapisał: „Potem ujrzałem anioła, zstę-
pującego z nieba, który miał klucz od Czeluści i wielki łańcuch 
w ręce. I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest 
diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. (Obj. 20:1-3).

21. Fałszywy prorok

Biblijne proroctwo mówi też o fałszywym proroku, 
który będzie pomocnikiem antychrysta, niejako jego 
pełnomocnikiem do spraw religii. Pan zapowiadał poja-
wienie się zwodzicieli i fałszywych proroków. 

„Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi 
prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd 
wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Oto wam 
przepowiedziałem. Jeśli więc wam powiedzą: Oto jest 
na pustyni, nie chodźcie tam! Oto wewnątrz domu, nie 
wierzcie! Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wscho-
dzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem 
Syna Człowieczego. Gdzie jest padlina, tam się i sępy 
zgromadzą” (Mat. 24:24-28BT).

Jednak temu ostatniemu fałszywemu prorokowi, 
który dopiero się pojawi zostało poświęcone specjalne 
miejsce w Biblii. Będzie on najgorszy ze wszystkich jacy 
się dotychczas pojawili. Jego kres będzie taki sam jak 
antychrysta. 

„I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, 
co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli 
znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żyw-
cem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego 
siarką. A inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu, 
[mieczem], który wyszedł z ust Jego. Wszystkie zaś ptaki 
najadły się ciał ich do syta” (Obj. 19:20,21)

Zwierzę wychodzące z ziemi 
– to fałszywy prorok

Apostoł Jan w trzynastym rozdziale zobaczył dwie 
bestie, pierwszą wychodzącą z morza, jest antychryst: 
„Potem ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą 
dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć 
diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze. Bestia, 
którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej - jak 
u niedźwiedzia, paszcza jej - jak paszcza lwa. A Smok dał 
jej swoją moc, swój tron i wielką władzę” (Obj. 13:1,2BP).

Potem zobaczył bestię wychodzącą z ziemi, którą 
jest fałszywy prorok: 
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„I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które 
miało dwa rogi podobne do baranich, a mówiło jak smok. 
A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia 
na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy 
oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertel-
na rana była wygojona. I czyni wielkie cuda, tak, że ogień 
z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi” (Obj.13:11-
13). 

W Księdze Objawienia Pan Jezus jest nazwany 
Barankiem. Ale tu mamy prawie doskonały falsyfikat 
naszego Zbawcy, po to, aby łatwiej móc oszukać ludzi. 
Ma „dwa rogi podobne do baranich, ale mówi jak smok”, 
czyli szatan. 

„Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przycho-
dzą w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami dra-
pieżnymi! Po owocach poznacie ich” (Mat. 7:15, 16).

Fałszywy prorok będzie reprezentować antychry-
sta, budować jego autorytet. Udając religijne zaangażo-
wanie będzie daleko niebezpieczniejszy niż ateista. Bę-
dzie musiał, posługując się kłamstwem, przekonać cały 
świat, szczególnie ten chrześcijański, że antychryst jest 
prawdziwym mesjaszem, a wie, że łatwiej podporząd-
kować sobie serca i dusze ludzkie, jeżeli w grę wchodzi 
sfera duchowa. Będzie sprawował władzę w odstęp-
czym kościele. Będzie „szefem propagandy” i twórcą 
antychrześcijańskich fałszerstw. 

Pan Jezus mówił do uczonych w Piśmie: „Ojcem 
waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądli-
wości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w 
prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy 
mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem 
kłamstwa” (Jan 8:44). 

On nakłoni jak mówi tekst wszystkich z wyjątkiem 
tych, którzy znają swego Boga i Jego Słowo – do służby 
na rzecz antychrysta. Już dziś coraz częściej w chrześci-
jaństwie słyszymy: „mówmy o tym co nas łączy, a nie 
o tym co nas dzieli”. Jak rozumiem mamy nie myśleć 
o różnicach? Tylko do czego to doprowadzi? Celem anty-
chrysta będzie budowanie ruchu, stojącego w opozycji 
do Boga. Będzie „religią” skoncentrowaną na oddawa-
nie boskiej czci jedynej osobie – człowiekowi, który 
zasiądzie w Świątyni czyniąc się bogiem.

Przez cuda będzie zwodził 
mieszkańców ziemi

Jak uda mu się przekonać inne religie niechrześci-
jańskie, które też pójdą w podziwie za nim? (Obj. 13:8) 
Osiągnie wielki sukces przez umiejętne omotanie i usi-
dlenie ludzi, mądrze zorganizowaną manipulację spo-
łeczeństwem. 

Sukces jego będzie w wielu oczach wydawał się być 
prawdziwy, ponieważ poparty będzie poprzez cuda dia-
belskie. Na oczach ludzi spadnie ogień z nieba na ziemię 
(Obj. 13:12, 13). 

Z pewnością będą się działy inne wyrafinowane 
cuda, choćby takie, że posąg przemówi. Tekst mówi, że 
„dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia”. 

Musimy pamiętać o tym, że nie każda wizja, prze-
powiednia czy cud pochodzi od Boga: 

„Jeśliby powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma 
sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, i potem nastąpiłby 
ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby 
cię: Pój dźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służ-
my im. To nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, który 
ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, 
aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego 
serca swego i z całej duszy swojej. Za Panem, waszym Bo-
giem, pójdziecie i jego będziecie się bać, i jego przykazań. 
przestrzegać Jego głosu będziecie słuchać, jemu będziecie 
służyć i jego się trzymać” (5 Mojż. 13:2-5)

Cuda, które uczynił Mojżesz przed faraonem, były 
na polecenie Boga, jednak czarownicy i mędrcy egipscy 
uczynili pierwsze trzy znaki podobnie jak Mojżesz (2 
Mojz. 7:11,22). Dlatego Bóg już przez Mojżesza zachę-
cał lud, aby uczyli się Jego przykazań i trwali w Słowie 
sercem niepodzielnym. Odstępcze chrześcijaństwo bę-
dzie okrutnym prześladowcą swych dotychczasowych 
braci. Jeżeli Ewangelia nie zmieni ludzkich serc, to po-
przez starą, egoistyczną naturę człowieka dojdzie do 
głosu agresywność, zachłanność i ucisk. Każda religia, 
nie pochodząca z Ewangelii Jezusa Chrystusa, usiłuje za 
pomocą ognia, miecza, oraz podziałów zniewolić du-
chowo i zdo być uznanie zastraszonych dusz. Ileż to zła 
popełniono w imię religii?
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Z chwilą gdy fałszywy prorok doprowadzi świat 
do religijnej jedności, nie ścierpi on tych, którzy będą 
trzymać się Ewangelii Chrystusowej. Uczyni to, co przez 
stulecia czynili cesarze, dyktatorzy, oraz ci, którzy mieli 
strzec czystości panującej religii. Kiedy we Francji prze-
śladowano hugenotów, konfiskowano im majątki tak, 
że nie mogli sprzedawać ani kupować, nie mogli otrzy-
mać pracy. Urzędy były dla nich zamknięte, odbierano 
im nawet dzieci. Jeżeli uniknęli stosu, to wrzucano ich 
do więzień, zsyłano na galery, lub wypędzono z kraju. 
Wydawałoby się, że humanizm i postęp cywilizacji nie 
pozwoli powtórzyć takich zbrodni. Jednak fakty drugiej 
wojny światowej, pozbawiają nas takich złudzeń i zmu-
szają do uwierzenia w proroctwa biblijne.

Apostoł Jan pod natchnieniem Ducha Bożego 
ostrzegał: „Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, 
lecz badajcie duchy, czy są z Boga” (1 Jana 4:1,2). 

Niestety nie każdy, który podaje się za chrześcija-
nina jest nim, jeśli sprzeniewierza się Ewangelii. Ten, 
który już dziś nie potrafi rozpoznać fałszywego proroka, 
naraża siebie i innych na duchowe niebezpieczeństwo 
zwiedzenia. 

Jednak Dobry Pasterz Pan Jezus nie pozostawił 
swego kościoła bezbronnym ale wyposażył go w moc: 
„gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc 
i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, 
i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dziej Ap. 1:8). Odrodzo-
ne chrześcijaństwo nie powinno iść o własnych siłach, 
ale musi być wyposażone w dar: rozróżniania duchów, 
aby być skutecznym (1 Kor. 12:10). 

22. Stopy gliniano – żelazne

„A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, 
znaczy: zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się 
trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać 
z gliną.”  (Dan. 2:43)

Daniel tłumaczył, że ostatnie królestwo, które 
powstanie będzie w sobie podzielone. Królestwo an-
tychrysta będą tworzyć różne kraje i narody, jednak 
nigdy nie stanie się ono jednolitą strukturą. W ostatnich 
latach pojawiło się wiele sugestywnych interpretacji 

odnośnie Unii Europejskiej oraz intensywnych działań, 
zmierzających do ustanowienia nad światem jednego 
globalnego rządu. Jednak żeby do tego doszło, anty-
chryst musi w jakiś sposób pokazać światu, że będzie 
potrafił rozwiązywać problemy polityczno-militarne 
i monetarne lub inne, które na świecie się pojawią. 

Na przykład Adolf Hitler przekonał naród niemiecki 
do siebie tym, że potrafił ich wyprowadzić z szalejącej 
inflacji i upadku gospodarczego, dlatego naród poparł 
go. Kiedy w 2009 roku zachwiały się w posadach naj-
większe banki świata, w jakiś sposób udało się poli-
tykom wyciszyć ten temat, ale nie rozwiązać. Czołowi 
ekonomiści świata zapowiadają co najmniej całą deka-
dę niestabilności finansowej świata. 

Odrodzenie potęgi Rzymu
Wielu komentatorów spodziewa się odrodzenia po-

tęgi Rzymu. Dyktatorzy XX wieku dążyli do odbudowa-
nia jej. Królowie i przywódcy państw od zarania dziejów 
toczyli bitwy o swoje ziemie i granice. Natomiast Unia 
Europejska rezygnuje z suwerennych praw narodowych, 
dążąc do utworzenia wspólnego rządu i waluty. Niektó-
rzy twierdzą, że Cesarstwo Rzymskie trwa nadal, ponie-
waż stopy będące mieszaniną gliny i żelaza, przedsta-
wiają połączenie kościoła z państwem. Ale Europa to nie 
cały świat, a Kościół Katolicki to nie jedyna religia. 
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Fałszywemu prorokowi w jakiś sposób, uda się stwo-
rzyć unię na płaszczyźnie religijnej. Zgodnie z Objawieniem, 
spowoduje, że: „oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy 
ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapi-
sane w księdze żywota Baranka, który został zabity” (Obj. 
13:8BW). 

Pewnego przedsmaku ekumenizmu mogliśmy do-
świadczyć, kiedy nieżyjący już Papież Jan Paweł II, modlił się 
z przywódcami różnych religii (każdy modlił się do swojego 
bóstwa). W ślady swego poprzednika poszedł w 2011 roku 
Benedykt XVI. 

Antychryst zdobędzie takie zaufania narodów, że bę-
dzie miał poparcie religijne i polityczne. Rząd światowy, 
którym będzie zarządzał antychryst nie upadnie z powodu 
swej słabości, ale zostanie zniszczony zgodnie z proroc-
twem przez Pana Jezusa:

„To pomieszanie żelaza z gliną, które widziałeś, oznacza 
ich przemieszanie się poprzez ludzkie nasienie, ale nigdy nie 
będą tworzyć całości, tak jak żelazo nigdy nie da się połączyć 
w jedno z gliną. W czasach tych władców Bóg Niebios da 
początek królestwu, które nigdy nie będzie zniszczone i któ-
re nie przejdzie na inny naród. To ono zmiażdży i zniweczy 
wszystkie królestwa, ale samo trwać będzie na wieki” (Dan 
2:43-44BWP).

Wszystkie te proroctwa muszą się wypełnić w tym sa-
mym czasie, czyli w okresie Wielkiego Ucisku jedno po dru-
gim tak, jak jest napisane. Nasza nadgorliwość w „przyspie-
szaniu” tego dnia może uczynić z nas fałszywych proroków. 
Dlatego powinniśmy poprzez pryzmat Biblii obserwować 
to, co dzieje się na świecie, a nie wyznaczać daty wlewając 
w serca ludzi złudne nadzieje. Każdy szczery chrześcijanin 
który będzie kierował się Duchem Bożym i Biblią, popraw-
nie odczyta zapowiedziane proroctwa bez korzystania 
z podpowiedzi różnych zwodzicieli: „A o czasach i porach, 
bracia, nie ma potrzeby do was pisać” (1 Tes. 5:1BW). 

Glina i żelazo
Antychryst cały czas będzie miał do pomocy fał-

szywego proroka, który będzie przedstawiał go jako 
Mesjasza, będzie kłamał jak diabeł. Sprawi on: „że zie-
mia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii” czyli 
antychrystowi (Obj. 13:12BWP). 

Czy to będzie odrodzony Rzym?
Jak będzie wyglądał, jakie obejmie terytoria? Na 

te pytania znajdziemy odpowiedź w słusznym czasie. 
Nie ma potrzeby wyobrażać sobie czegoś, co jest nie-
widoczne i nieczytelne. Naszą rolą jest zapoznać się 
z przekazem Biblii, która opisuje ten okres. Pan Jezus 
powiedział: „Wy tedy baczcie: Przepowiedziałem wam 
wszystko” (Mar. 13:23 BW). 

Nie ma potrzeby, aby szukać odpowiedzi w widze-
niach, czy „nowych proroctwach”. Wszystko już zostało 
zapisane. Być może żyjemy w niedalekiej przyszłości 
poprzedzającej Wielki Ucisk i przyjdzie go nam doświad-
czyć. To wszystko o czym pisze Biblia, jutro może stać się 
czytelne i zrozumiałe. 

Niech pocieszeniem będzie to, że wtedy także 
nastanie czas, opisany przez proroka: „I dalej przypa-
trywałem się temu, co mi się w nocy ukazywało: I oto 
zobaczyłem, jak zstępowała na obłokach z nieba postać 
jakby Syna Człowieczego. Zbliżył się on do Przedwiecz-
nego i podprowadzono Go tuż przed Niego. I Jemu prze-
kazał [Przedwieczny] władzę, chwałę i całe królestwo 
oraz wszystkie ludy, narody i języki. Swoją władzę będzie 
sprawował na wieki i nikt Mu jej nie odbierze, a Jego kró-
lestwo nie ulegnie zagładzie” (Dan 7:13.14BWP).

Prorok napisał, że zobaczył: postać jakby Syna 
Człowieczego. Dziś nie musimy mówić jakby, bo Pan 
Jezus objawił się, i wszystko zostało zapisane w Nowym 
Testamencie. 

Będzie panował 
pośród swoich nieprzyjaciół

Widzenie to zostało wyjaśnione w tym samym pro-
roctwie: „Królestwo zaś i panowanie, i wszystko, co wiel-
kie w tych królestwach pod słońcem, zostanie przekazane 
ludowi świętych Najwyższego. I na wieki trwać będzie 
Jego panowanie, a wszystkie królestwa służyć Mu będą, 
słuchając Jego rozkazów” (Dan. 7:23 BWP). 

Pan Jezus po swym zmartwychwstaniu nawiązał 
do tego proroctwa i powiedział: „Dana Mi jest wszelka 
władza na niebie i na ziemi” (Mat. 28:18 BWP). 



139

Część prorocza – Stopy gliniano – żelazne

Apostoł Piotr po wylaniu Ducha Świętego również 
nawiązał do tego wydarzenia i powiedział, że Pan Jezus 
zaraz po wstąpieniu do nieba zasiadł po prawicy Boga.

„Został wywyższony [i zasiadł] po prawicy Boga. 
Otrzymał też od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go 
[na nas], jak to sami widzicie i słyszycie. Bo przecież Da-
wid nie wstąpił sam do nieba, a jednak powiedział: Rzekł 
Pan do Pana mego: siądź po prawicy mojej, aż położę 
nieprzyjaciół Twoich podnóżkiem stóp Twoich. Niech więc 
cały naród izraelski trwa w przekonaniu niewzruszonym, 
że Bóg uczynił i Panem, i Mesjaszem tego właśnie Jezusa, 
którego wyście ukrzyżowali” (Dzieje Ap. 2:32,36BWP).

Piotr powiedział także: „Bóg też posadził Go po swo-
jej prawicy jako Władcę i Zbawiciela, aby umożliwić Izra-
elowi nawrócenie i osiągnięcie odpuszczenia grzechów” 
(Dzieje Ap. 5:31 BWP). Po wniebowstąpieniu Pan Jezus 
zasiadł po prawicy Boga i panuje prawie dwa tysiące lat 
pośród swoich nieprzyjaciół, ale zgodnie z proroctwami 
nadejdzie czas kiedy się z nimi rozprawi, podczas Arma-
gedonu. 

„Książęta świata tego”, nie poddadzą się dobrowol-
nie, lecz będą musieli zostać związani i siłą ubezwłasno-
wolnieni. „Aby ich królów zakuć w kajdany, a dostojników 
w żelazne łańcuchy, by wypełnić na nich pisany wyrok. To 
jest chlubą wszystkich Jego świętych” - Ps. 149:8-9 BT.

„Śmierć będzie ostatnim wrogiem, który zostanie 
zniszczony, zgodnie ze słowami Pisma Świętego: „Wszyst-
ko rzucił pod Jego stopy”. (1 Kor. 15:24-28 BP). A będzie 
to miało miejsce po Milenium i po Sądzie Ostatecznym. 
(Obj. 20:11-15).

Władza szatana jest ograniczona
Gdy spoglądamy na obecne rządy z punktu wi-

dzenia naszego Pana i proroka Daniela, zdajemy sobie 
sprawę z okrutnego, niszczycielskiego, nieludzkiego 
i samolubnego charakteru tych rządów. 

Nasze serca pragną końca pogańskich rządów i z 
radością patrzą w przyszłość, wyczekując tego błogo-
sławionego czasu, gdy zwycięzcy zasiądą na tronach 
razem ze swoją Głową – Panem Jezusem, by panować 
i błogosławić. 

Z pewnością wszyscy powinni z głębi serca modlić 
się – „Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola twoja 
jako w niebie, tak i na ziemi”. 

Ostatnie mocarstwo przedstawione w posągu, 
stopy i dziesięć palców nie zostanie wyparte przez inne 
imperium (jak wcześniejsze), ale zostanie absolutnie 
zniszczone przez Króla Jezusa Chrystusa: 

„W czasach tych królów Bóg Nieba wzbudzi króle-
stwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza 
nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono 
wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na za-
wsze” (Dan 2:44BT).

Władza jaką posiada diabeł, nie jest władzą ab-
solutną: „Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz 
władca tego świata zostanie wyrzucony” (Jan 12:31BP). 
Te słowa powinny nam dodawać otuchy i odwagi.

Skąd został wyrzucony szatan?
Niektórzy opierając się na wypowiedzi Pana Jezu-

sa, który powiedział: „Widziałem szatana spadającego 
z nieba jak błyskawica” (Łuk. 10:18), twierdzą, że szatan 
został zrzucony z nieba za życia Pana Jezusa. 

Ale w Biblii panuje harmonia. Bóg poprzez apostoła 
Pawła wyjaśnił nam, gdzie został zrzucony: „Prowadzi-
my bowiem walkę nie ze zwykłymi ludźmi, lecz mamy 
stawiać czoło Zwierzchnościom i Władzom, rządcom 
świata tych ciemności oraz mocom duchowym zła na 
wyżynach niebieskich” (Efez. 6:12 BWP). 

Apostoł Paweł: został porwany aż do trzeciego nieba 
(2 Kor. 12:2 BWP). Ciekawe wydarzenie mamy opisane 
w Księdze Hioba: „Zdarzyło się pewnego dnia, gdy syno-
wie Boży udawali się, by stanąć przed Panem, że i szatan 
też poszedł z nimi” (Hioba 1:6 BT). Do którego nieba wte-
dy miał dostęp zły, tego nie wiem, ale wiem, że przeby-
wa: na wyżynach niebieskich (Efez. 6:12), a wyżyny 
niebieskie to nie ziemia, gdzie zostanie strącony szatan 
podczas Wielkiego Ucisku. 

Tym, który zrzuci go z nieba będzie archanioł Mi-
chał: „I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego 
stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, 
lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. 
I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany 
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diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony 
został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. 
I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: 

Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga na-
szego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został 
oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich 
przed naszym Bogiem. (Obj. 12:10 BWP).

Jego wpływy będą widoczne aż do samego końca 
„A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto 
wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili 
to, co nie przystoi” (Rzym. 1:28). 

Dlatego musimy walczyć zarówno z machinacjami 
szatana, jak i własnymi słabościami. Ludzkość ignoruje 
zasady sprawiedliwości, jest zaślepiona, oszukana, nie 
dostrzega pogwałcenia zasad. Nadal wszczyna woj-
ny, rozruchy i rewolucje. Ale Dobry Bóg nie zapomina 
o swym ludzie. Przez całe wieki lud Boży nie posiadał 
Biblii w całości a jednak Ewangelia rozszerzała się po 
całej ziemi. 

Po wynalezieniu druku w XV wieku ludzie mają do-
stęp do słowa drukowanego. Dziś na świecie chyba nie 
ma narodu w którym Biblia w całości lub w części nie 
byłaby dostępna. Zadajmy sobie tylko pytanie: czy my 
ją czytamy?

Jeden z filozofów katolickich w IV wieku powie-
dział: „Na każdym kroku widzę wielu mądrych ludzi, ale 
nie widzę świętości”. Wzrost wiedzy nie zawsze idzie 
z wzrostem poznania Słowa Bożego. „Bo tak oto mówi 
Pan Zastępów: Już niedługo, a sprawię, że zadrżą niebiosa 
i ziemia oraz morza i ląd stały” (Ageusza 2:6BWP).

Dlatego nie poddawajmy się pomimo potknięć. Pan 
Jezus zaprasza nas, abyśmy swój krzyż nieśli wraz z Nim: 

„Przyjdźcie do Mnie wy wszyscy, którzy jesteście 
utrudzeni i uginacie się pod ciężarem, a Ja wam sprawię 
ulgę. Włóżcie na siebie moje jarzmo i bądźcie podobni do 
Mnie. Ja jestem cichy i pokornego serca. A wówczas znaj-
dziecie ulgę dla dusz waszych. Moje jarzmo jest słodkie, 
a brzemię moje lekkie” (Mat. 11:28-30 BWP). 

Bestia, którą widziałeś
(Obj. 17:7-12)

Dla apostoła Jana widowisko to było niezwykłe 
i niejasne z powodu symboliki. Dlatego anioł obiecał 
mu to wytłumaczyć: „Dlaczego zdumiałeś się? Wyja-
śnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma 
siedem głów i dziesięć rogów. Bestia, którą widziałeś, 
była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. 
A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest 
zapisane w księdze życia od założenia świata - spoglą-
dając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć. 
Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość! Siedem głów 
to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta. 
I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje, 
inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na 
krótko pozostać. A Bestia, która była i nie ma jej, 
i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na 
zagładę” (Obj. 17:8-13). 

Bestia, która była i nie ma jej
To antychrześcijańskie monstrum, wychodzące z mo-

rza, któremu powierzono: moc, władzę i tron od szata-
na, (…) była i nie ma jej, i ma wyjść z przepaści, i idzie 
na zatracenie. Zdumieją się mieszkańcy ziemi, – ci, których 
imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata 
– spoglądając na Bestię, iż była, i już jej nie ma, ale ma 
przyjść. Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość. 

Widząc to, zdumieją się nieodrodzeni mieszkańcy 
ziemi, i zaczną ją czcić jako najwyższą władzę. Pojawianie 
się despotycznych uzdrowicieli świata zawsze wzbudzało 
podziw u wielu obywateli ziemi. Biblia i historia uczy nas, 
że po złym przychodzi gorszy, również zepsuty i przemi-
jający. Powrót do życia z Babilonem Wielkim, jest zawsze 
powrotem z góry skazanym na niepowodzenie. 

Anioł przekonuje ap. Jana i nas, że do zrozumienia 
tej wizji: potrzeba umysłu obdarzonego mądrością. 
Podobny tekst znajdujemy w Obj. 13:18, aby obliczyć 
liczbę 666, która jest liczbą człowieka. Kto ma rozum 
niech obliczy. Nie wszystkie tajemnice zostały wyja-
śnione. Do wyjaśnienia proroctw potrzebny jest Duch 
Święty (Jan 16:13 i czas określony w Biblii. 
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Omawiany czas Wielkiego Ucisku jeszcze się nie roz-
począł, a dopiero wtedy ukryte tajemnice biblijne staną 
się jasne i czytelne. 

Anioł wyjaśnia apostołowi 
Siedem głów to jest siedem gór, na których siedzi 

Niewiasta. Królów jest siedmiu: pięciu upadło, jeden 
jest, ale inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyj-
dzie, ma na krótko pozostać. A Bestia, która była, 
a której już nie ma – ona jest ósmym [królem] i należy 
do tych siedmiu, i idzie na zatracenie. A dziesięć rogów, 
które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy władzy 
królewskiej jeszcze nie objęli, lecz na jedną godzinę 
wraz z Bestią wezmą władzę jakby królowie. Ci mają 
jeden zamysł: potęgę i władzę swoją oddają Bestii. Ci 
będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo 
jest Panem nad panami, Królem nad królami, a także ci, 
którzy są z Nim [zwyciężą]: powołani wybrani i wier-
ni” (Obj. 17:8-14).

Czyniono próby odniesienia tego do światowej wła-
dzy Rzymu, miasta na siedmiu wzgórzach i kolejności 
panowania cesarzy rzymskich, ale były one niezadowa-
lające. Anioł podał Janowi interpretację: Siedem głów, 
to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, 
i siedmiu jest królów.33 Większość dzisiejszych komenta-
torów biblijnych widzi w tych pagórkach geograficzne 
określenie Rzymu — miasta na siedmiu pagórkach.

Pierwsi władcy Rzymu to: Juliusz Cezar, Okta-
wian August i Tyberiusz, którzy dobrze byli ustosunko-
wani do Żydów i obojętni dla Chrześcijan, dlatego nie 
powinni być brani pod uwagę jako prześladowcy chrze-
ścijan”. (Apokalipsa, KUL, wyd. Poznań -Warszawa Pal-
lottinum)

Inni dopatrują się cezarów rzymskich, wskazując, 
że Jan pisał za cezara Wespazjana. Pięciu, którzy byli są 
to: August, Tyberiusz, Kaligula, Klaudiusz i Neron; jeden 
który jest to Wespazjan, a ten, który ma przyjść, ale na 
bardzo krótko, to Tytus. (Objawienie Świętego Jana, 
tom II, William Barclay, s. 190). 

33  Góry jako symbol wielkich mocarstw ziemskich (Ezech. 35:3; 
Zach. 4:7; Dan 2:35 (zobacz Obj. 13:18). Jeremiasz nazywa Babilon: 
górą zagłady (Jer. 51:25)
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Królów jest siedmiu: pięciu upadło, jeden jest, ale 
inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko 
pozostać — który z tych królów upadł? 
•	 Julisz Cezar 49-44 p.n.e
•	 August 27-14 n.e.
•	 Tyberiusz 14-37 n.e.
•	 Kaligula 37-41 n.e.
•	 Klaudiusz 41-54 n.e.
•	 Neron 56-68 n.e.
•	 Galba 68-69 n.e.

W przypisie Biblii Poznańskiej czytamy: Królów jest 
siedmiu — najwięcej zwolenników ma hipoteza wyli-
czająca tak władców Rzymu: 1. Juliusz Cezar, 2. August, 
3. Tyberiusz, 4. Kaligula, 5. Klaudiusz, 6. Neron, 7. Galba, 
z tym, że do pierwszego odnosiłaby się aluzja z Obja-
wieniu13:3 gdzie czytamy o śmiertelnej ranie.

Zagadkowe losy Bestii, mają za punkt wyjścia le-
gendę o samobójstwie Nerona. W roku 68. rozeszła 
się pogłoska, iż nie umarł on, lecz zbiegł do Partów, na 
których czele ma niebawem wrócić, by się krwawo roz-
prawić z wrogami. Pogłoska ta sprawiła, że nie zabrakło 
kilku samozwańców podszywających się pod Nerona. 
Pod koniec I wieku legenda przybrała w kołach żydow-
skich nową formę — szatan wskrzesi Nerona w tej 
roli mściciela.

Gdyby ostatni Cezar Rzymu doczekał powtórnego 
przyjścia Pana Jezusa, moglibyśmy tę hipotezę przyjąć, 
ale Neron odebrał sobie życie w 68 roku n.e., a proroc-
two dotyczy czasów ostatecznych. 

A zatem historia i Biblia, wykluczyły powyższą hi-
potezę.

Kim są ci królowie?
Biblia podaje nam że pierwszą potęgą, która gnę-

biła Izrael był Egipt, a potem Asyria. W śnie Nabucho-
donozor od Boga zobaczył cztery potęgi światowe: Ba-
bilon, Medo-Presję, Grecję, Rzym. Wszystkie te potęgi 
w kolejności przyczyniały się do prześladowania Żydów: 
1. Egipt, 2.  Asyria, 3. Babilon, 4. Medo-Persja, 5. 
Grecja, 6. Rzym, 7. ???

Jan napisał: Królów jest siedmiu: pięciu upadło - któ-
rzy upadli? Egipt, Asyria, Babilon, Medo-Persja, 

Grecja. Jeden jest - kto? Apostoł Jan żył i pisał Księgę 
Objawienia za dni panowania imperium rzymskiego. 
Ale inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma 
na krótko pozostać. 

Ostatnim królem jest Bestia i 10 królów, którzy na 
jedną godzinę obejmą z nią władzę by w finale zostać 
pokonanymi przez Baranka. W swoim panowaniu we-
zmą to co najgorsze ze wszystkich przed nimi panują-
cych potęg światowych. 

23. Interpretacja mesjańska 
kamienia

„jak to widziałeś, gdy kamień oderwał się od góry, 
mimo że nie dotknęła go ludzka ręka, i starł żelazo, miedź, 
glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg wyjawił królowi, co nastą-
pi później; prawdziwy jest sen, a wyjaśnienie jego pewne” 
(Daniel 2:45). To prawda, że w Daniela 2:34-35, 44-45 
nie ma bezpośredniej wzmianki o osobie Mesjasza, 
jednak w oparciu o nauczanie biblijne oraz późniejszą 
interpretacją, zarówno żydowską, jak i chrześcijańską, 
oderwanie kamienia, powinniśmy rozumieć w znacze-
niu mesjańskim. 

Kamień jako symbol Chrystusa
W Biblii Hebrajskiej termin „kamień” w znaczeniu 

symbolicznym jest rozumiany jako królestwo mesjań-
skie. Już w starożytnych przekładach interpretacja me-
sjańska jest obecna w odniesieniu do słów zapisanych 
u proroków: 

„Dlatego tak mówi Pan Bóg: Kładę na Syjonie węgiel-
ny kamień szczególnie trwały, wyszukany kamień, funda-
ment kładę pewny, niewzruszony. Kto wierzy, zaprawdę 
nie upadnie nigdy” (Izajasz 28:16 BWP).

„A ty, wysoka góro, kim jesteś? Dla Zarobabela sta-
niesz się równiną, na której już układa on kamień wę-
gielny, podczas gdy wszyscy wołają: Jakiś piękny, jakiś 
wspaniały!” (Zach. 4:7 BWP).

„Będą mu się kłaniać wszyscy królowie, służyć mu 
będą wszystkie ludy. On uratuje biedaka o pomoc woła-
jącego, ubogich i każdego, kto jest bezbronny. Ulituje się 
nad uciśnionymi i słabymi i ocali życie maluczkich. Uwolni 
ich od ucisku i przemocy, krew ich będzie w Jego oczach 
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cenna. Niech przeto żyje i złoto z Saby dostaje, niech 
modlą się ciągle za niego i wypraszają mu błogosławień-
stwo” (Psalm 72:1114 BWP).

„Kamień przez budujących odrzucony stał się kamie-
niem węgielnym” (Psalm 118:22 BWP). Kamień identyfi-
kowany jest z osobą Mesjasza, jak i z Jego królestwem. 

Bóg przez proroka Daniela pokazał wizje przyszłych 
królestw ziemskich, przedstawione jako wykonane 
z różnego rodzaju metali części ciała. Proroctwo mó-
wiące o żelazno-glinianych stopach i palcach dotyczy 
czasów ostatecznych. Absolutna władza należeć będzie 
wyłącznie do Boga, który jest Panem historii kierującym 

wszystkimi wydarzeniami. Królestwa ludzkie zostaną 
całkowicie zniszczone przez kamień – Królestwo Boże, 
a w ich miejsce zasiądzie Król królów i Pan panów. 

Wielu biblistów i słusznie łączy proroctwo Daniela 
2:45 z Dan 7:13,14 gdzie czytamy: „Patrzyłem w nocnych 
widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn 
Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadza-
ją Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę 
i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy 
i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, 
które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagła-
dzie” (Dan 7:13,14BT).
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W owych dniach stanie się to, że ludzie nie znajdą 
ratunku ani dzięki złotu, ani dzięki srebru. Nie zdołają 
się uratować ani uciec, gdy pojawi się Pan panów i Król 
królów. Wszelkie zło zostanie starte i zniszczone z po-
wierzchni ziemi. 

„Pan króluje: wesel się, ziemio, radujcie się, mnogie 
wyspy! Obłok i ciemność wokoło Niego, sprawiedliwość 
i prawo podstawą Jego tronu. Ogień idzie przed Jego ob-
liczem i pożera dokoła Jego nieprzyjaciół. Jego błyskawice 
świat rozświecają, a ziemia patrzy i drży. Góry topnieją 
jak wosk przed obliczem Pana, przed obliczem Władcy 
wszystkiej ziemi. Niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość, 
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę. Muszą się wstydzić 
wszyscy, którzy czczą posągi i chlubią się bożkami; wszy-
scy bogowie hołd Mu oddają” (Psalm 97:1-6 BT).

„Przed Nim drżą góry i pagórki się rozpływają; a zie-
mia trzęsie się od Jego oblicza - i ląd, i wszyscy jego miesz-
kańcy” (Nahuma 1:5BT). „Pod Jego stopami rozsypują się 
góry, topią się jak wosk pod działaniem ognia. Tworzą się 
potężne bruzdy na dolinach, tak jakby na nie spadły zwa-
ły wody” (Mich.1:4 BWP).

Zgodnie z proroctwem Daniela 7:13,14 władza zosta-
nie przekazana Synowi Człowieczemu o czym powiedział 
On sam: „Dana Mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi” 
(Mat. 28:18BWP). Te właśnie słowa Pan Jezus zastosował 
do siebie po swym zmartwychwstaniu. (Mat. 28:18).

To Pan Jezus jest wykonawcą woli Bożej. Jako Król, 
cieszy się wszystkimi prerogatywami odnoszącymi się 
dotychczas do Boga. To On zniszczy wszelkie mocarstwa 
i Jego władzy zostaje wszystko podporządkowane.

Bez udziału ludzkich rąk
„Ja sam ustanowiłem mego króla na Syjonie, mojej 

świętej górze” (Psalm 2:6 BWP). „Gdyż tak rzekł Pan do 
mnie: Jak warczy nad swoim łupem lew czy szczenię lwa, 
gdy zwołują przeciwko niemu całą gromadę pasterzy 
- lecz on nie boi się ich krzyku ani nie kuli się przed ich 
wrzaskiem, tak zstąpi Pan Zastępów, aby walczyć o górę 
Syjon i o jego wzgórze” (Izajasz 31:4 BW).

Synonimem jest niebiańskie Jeruzalem ściśle związane 
z królestwem mesjańskim, które objawi się w czasach osta-
tecznych jako początek królestwa mesjańskiego (Obj. 20:4).

Czas końca
Wtedy objawi się potęga Mesjasza, która będzie 

podobna do źródła i krzewu winnego. A kiedy będzie 
objawiona, zniszczy wszelkie bezprawie. Nasz Pan 
powiedział o osobie: „Ja jestem prawdziwym krzewem 
winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą lato-
rośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, 
która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy 
owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosi-
łem” (Jan 15:1-3BW).

Jest teraz sposobna chwila, aby oczyścić się przez 
Słowo, ponieważ to co nie wyda owocu, będzie wycię-
te i spalone. Daniel zapisał: „Wtedy natychmiast uległy 
skruszeniu żelazo i glina, miedź, srebro i złoto - i stały się 
jak plewy na klepisku w lecie; uniósł je wiatr, tak że na-
wet ślad nie pozostał po nich. Kamień zaś, który uderzył 
posąg, rozrósł się w wielką górę i napełnił całą ziemię” 
(Dan 2:35).

Kto zniszczył 
trzy pierwsze mocarstwa?

Odpowiedź znajdujemy w wypowiedzi samego 
Boga: „po tobie powstanie inne królestwo, słabsze… 
Zatem sama historia upewnia nas, że jedno mocarstwo 
obalało drugie, zgodnie z postanowieniem Bożym. Na-
tomiast odnośnie unicestwienia czwartego mocarstwa, 
tekst wyraźnie mówi, że będzie ono zniszczone przez 
Mesjasza. Jest On przedstawiony jako Boski wojownik 
odnoszący zwycięstwo nad wrogiem, którym będzie 
ostatni władca czwartego królestwa.

Pan Jezus pełni tu funkcje: króla i sędziego „Oto 
szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze: Będzie na-
der wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony” (Izajasz 
52:13BW). 

Oczekując dnia Pańskiego idźmy w ślady Dawida, 
który napisał: „Oczy moje wznoszę ku górom: Skąd na-
dejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, Który uczy-
nił niebo i ziemię” (Psalm 121:1,2 BW). Apostoł Paweł 
napisał podobnie: „Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd 
też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa” (Filip. 
3:20BW).
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Pan Jezus zniszczy to co nie chwali Boga jak czyta-
my: „raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym 
w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy 
gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezboż-
nego” (Izajasz 11:4BT). 

Rządy króla Mesjasza
„I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie 

narody będą mu służyły” (Psalm 72: 11BT). „I panować 
będzie od morza do morza, od Rzeki aż po krańce ziemi” 
(Psalm 72:8BT).

W późniejszych pismach komentatorów żydow-
skich kamień jest identyfikowany albo z osobą Mesja-
sza, albo z królestwem mesjańskim. 

Interpretacja w chrześcijaństwie
„Kamień odrzucony przez budujących stał się kamie-

niem węgielnym” (Psalm 118:22 BT).
„On zaś spojrzał na nich i rzekł: Cóż więc znaczy to 

słowo Pisma: Właśnie ten kamień, który odrzucili budu-
jący, stał się głowicą węgła? Każdy, kto upadnie na ten 
kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go. 
W tej samej godzinie uczeni w Piśmie i arcykapłani chcieli 
koniecznie dostać Go w swoje ręce, lecz bali się ludu. Zro-
zumieli bowiem, że przeciwko nim skierował tę przypo-
wieść” (Łuk.20:17-19BT).

Prorok Symeon nawiązując do Psalmu 118:22 mó-
wił o Chrystusie jako tym, który „przeznaczony jest na 
upadek i powstanie wielu w Izraelu”. Wyraził też myśl, 
że sprzeciwianie się Chrystusowi prowadzi do wieczne-
go potępienia.

„Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki 
Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie 
wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą” 
(Łuk.2:34BT).

Kamień odcięty „od góry”, bez pomocy rąk, który 
uderza i kruszy potęgę pogan, przedstawia Królestwo 
Boże. W Wieku Ewangelii ten „kamień” - Królestwo - jest 
formowany, „odcinany”, rzeźbiony i kształtowany odpo-
wiednio do przyszłego stanowiska i wielkości; nie przez 
ludzkie ręce, lecz przez moc ducha Prawdy, niewidzialną 
moc Jahwe. 

Kiedy zostanie już „skompletowany”, „zupełnie 
odcięty”, uderzy i zniszczy królestwa tego świata. Nie 
ludzkość ma być zniszczona, ale przedstawione przez 
posąg rządy, aby ludzkość mogła być wyzwolona. Pan 
Jezus nie przyszedł, aby zniszczyć ludzkie życie, ale aby 
je zachować - Jan 3:17.

Kamień ten w czasie przygotowywania, w czasie 
odcinania, mógł być nazwany górą w zarodku, z punktu 
widzenia jego przyszłego przeznaczenia. W rzeczywi-
stości jednak ów kamień nie stał się górą przed ude-
rzeniem posągu. Tak i Kościół dopiero wtedy stanie się 
w pełnym znaczeniu Królestwem napełniającym całą 
ziemię, gdy „Dzień Pański”, „dzień gniewu” przeciw na-
rodom, „czas ucisku” się skończy, gdy Królestwo Boże 
będzie założone, a wszystkie inne królestwa zostaną 
mu podporządkowane.

Przypomnijmy sobie obietnicę uczynioną przez na-
szego Pana: „Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze sobą na moim 
tronie”. „Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki, 
dam władzę nad poganami (narodami), i będzie rządził 
nimi laską żelazną, i będą (oni) jak skruszone naczynia 
gliniane; taką władzę i ja otrzymałem od Ojca mojego” 
(Obj. 3:21; 2:26-27 NB; Ps. 2:8-12). 

Wizja ziemskich rządów 
otrzymana przez Daniela

W wizji Nabuchodonozora widzimy ziemskie impe-
ria, tak jak je widzi świat. Jako pokaz ludzkiej chwały, 
wielkości i potęgi, choć dostrzec w niej można też 
wzmianki o ich rozkładzie i ostatecznym zniszczeniu, 
co jest wyrażone w obniżającej się wartości materiału 
począwszy od złota aż do żelaza i gliny.

Przedstawione w kamieniu – Królestwo Boże - 
w okresie swego wyboru, to znaczy w czasie odcinania 
go od góry, w oczach świata nie ma żadnej wartości. 
Jest odrzucone i wzgardzone przez ludzi, którzy nie wi-
dzą w nim błogosławieństwa, jakie mogliby otrzymać. 

Świat kocha, podziwia, sławi i broni tych władców i te 
rządy, które są przedstawione w owym wielkim posągu, 
chociaż ciągle z ich strony doznaje zawodów, ulega oszu-
stwom, cierpi urazy i ucisk. Wynosi pod niebiosa w prozie 
i poezji wielkich i odnoszących sukcesy przedstawicieli 
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tego posągu. Aleksandrów, Cezarów, Bonapartych i in-
nych, których wielkość przejawiała się w masowych mor-
dach współbliźnich, i którzy pod wpływem żądzy władzy 
uczynili miliony ludzi wdowami i sierotami. 

Taki duch nadal przejawia się w „dziesięciu palcach” 
posągu. Okazywany jest dzisiaj w szeregach polityków 
uzbrojonych we wszelkie nowoczesne, przemyślne 
urządzenia służące do zabijania na rozkaz panujących 
„zwierzchności”.

Pyszni są uważani za szczęśliwych, a ci, którzy po-
stępują bezbożnie, utwierdzają się w mocy: „My uważa-
my raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im 
się dobrze, chociaż bezbożnie postępują, a nawet kusze-
nie Boga uchodzi im bezkarnie” (Mal. 3:15BW).

Widzimy więc jasno, że zniszczenie tego wielkiego 
posągu spowoduje uderzenie kamienia. Wtedy rozpocz-
nie się Królestwo Boga, które spowoduje uwolnienie ucie-
miężonych i wyda pełne pokoju owoce sprawiedliwości.

A teraz, pamiętając o istnieniu różnych punktów 
widzenia, spójrzmy na te same cztery światowe imperia 
ziemskie z punktu widzenia Boga i tych, którzy pozosta-
ją w harmonii z Nim, czyli tak, jak są opisane w widze-
niu umiłowanego proroka Daniela. 

Owe królestwa wydają się nam haniebne i okrutne, 
podobnie i Danielowi te cztery ogólnoświatowe im-
peria zostały pokazane jako cztery wielkie i drapieżne 
dzikie bestie. W jego widzeniu przyszłe Królestwo Boże 
(kamień) było odpowiednio wspanialsze niż w widze-
niu Nabuchodonozora.

24. Jeździec na białym koniu

„I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, 
a Ten, który na nim siedział nazywa się Wierny 
i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedli-
wie walczy” (Obj. 19:11).

Przedstawiony kamień z proroctwa Daniela omó-
wiony w poprzednim rozdziale nawiązuje do końco-
wych dni Wielkiego Ucisku, kiedy to Pan Jezus wraz 
z aniołami i świętymi rozprawi się z przeciwnikami Kró-
lestwa Bożego po upadku Wielkiego Babilonu. 

Jan zobaczył nie tylko „otwarte drzwi ale „otwarte 
Niebo” (Obj. 4:1; 11:19; 15:5). Zobaczył też Jeźdźca na 
białym koniu, Chrystusa Pana, który przyjdzie, aby speł-
nić obietnicę, jaką dał swoim uczniom. „Na tym polega 
sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej 
umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe” (Jan 3:19).

Paweł przypomina: „niegdyś żyliście za przykładem 
tego świata, według władcy sfer powietrza, to jest ducha, 
który teraz działa w buntownikach” (Efez. 2:2). To łaska 
zmieniła życie Efezjan, tak samo jak i nasze.

Dobry Pasterz nie pozostawił swego ludu, czuwa 
nad nim, wspiera go przez swych aniołów, „którzy peł-
nią służbę gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia” 
(Hebr. 1:14 BW). 

Ostateczna walka
Zniszczenie wrogów Bożych dopiero się rozegra. 

„Lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych 
i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. 
Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem 
swoich warg zabije bezbożnika”. (Izaj. 11:4 BW)

Apostoł Paweł pisał: „Bo on musi królować, dopóki 
nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje” (1 
Kor. 15:25 BW). Słusznie, w przeciwieństwie do swych 
wrogów, znany jest jako Wierny i Prawdziwy, gdyż zo-
stał już określony jako „Amen, świadek wierny i prawdzi-
wy“.34 Jedynie o nim można powiedzieć, że jest Prawdą 
absolutną (Jan 14:6). 

34  (Obj. 3:14; por. 1:15) i jako „Święty, prawdziwy“ 3:7; por. 5:10; 
15:3).
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Imię zaś Jego brzmi: Słowo Boże
„Oczy jego zaś jak płomień ognia, a na głowie jego 

liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał 
go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczo-
ną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże” (Obj. 19:12-
13).

Diademy oznaczają królewską władzę i autorytety. 
Wiele diademów, bo tak przystoi „Królowi królów” (Obj. 
16:16), do którego należy wszelka władza na niebie i na 
ziemi (Mat. 28:18), nabyta Jego krwią (Obj. 5:9).

Diademy Chrystusa kontrastują z diademami uzur-
patorów: „smoka - czyli szatana” (Obj. 12:3) i antychrysta 
(13:1). Na jego absolutną nadrzędność wskazuje dalej 
wypisane imię, którego nie znał nikt, tylko on sam. 

Gdzie było ono napisane, nie zostało powiedzia-
ne, ale jest to jego własne, wyjątkowe imię, „ponad 
wszelkie imię“, „wywyższone” (Filip. 2:9). Imię, które 
nie należy do żadnego stworzenia, żadnego świeckiego 
mocarstwa. 

Słowo Boga zawsze wykonuje to, do czego zostało 
posłane: „Tak jest z moim słowem, które wychodzi z mo-
ich ust: nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę 
i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem” (Izaj. 55:11). 

To właśnie przez Chrystusa, który jest wiecznym 
Słowem, Bożą wolę wypełnia się nie tylko w stworzeniu, 
ale także i w sądzie. „Gdyż wyznaczył dzień, w którym 
będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego 
ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzesze-
nie go z martwych”. (Dzieje 17:31). Wszystkie określenia 
teologiczne nie wyczerpują głębi tego imienia.

Informacja, że jeździec na białym koniu przy-
odziany był w szatę zbroczoną we krwi przypomina 
opis z proroctwa Izajasza: „który przychodzi w czerwo-
nych szatach. Wspaniały On w swoim odzieniu, dumnie 
kroczy w pełni swojej siły“.  W odpowiedzi na pytanie 
o tożsamość tej osoby i przyczyny czerwieni jego sza-
ty „jak u tego, który wytłacza wino w tłoczni“, czytamy: 
„To Ja, który wyrokuję sprawiedliwie, mam moc wybawić 
[stwierdzenie tego, który jest Bogiem] ... Ja sam tłoczy-
łem do kadzi, bo spośród ludów żadnego nie było ze mną; 
a tłoczyłem ich w gniewie i deptałem w zapalczywości 
tak, że ich sok pryskał na moją szatę i całe moje odzienie 

zbryzgałem. Ustanowiłem bowiem dzień pomsty i nad-
szedł rok mojego odkupienia” (Iz. 63:1-4).

Powyższy tekst przedstawia nadchodzącego Sę-
dziego i Odkupiciela, Jezusa Chrystusa, który potwier-
dza, że Dzień Pański będzie dniem, w którym zbiegają 
się sąd i odkupienie. 

Kto będzie walczył?
„I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, 

przyobleczone w czysty, biały bisior” (Obj. 19:14). Wojska 
niebiańskie zasiadają jak ich przywódca na białych ko-
niach, i przyodziane są jak oblubienica Baranka w „czysty, 
biały bisior” (Obj.19:8).

Wcześniej Jan pisał: „Ci będą walczyć z Barankiem, 
a Baranek ich zwycięży, bo jest Panem nad panami i Kró-
lem nad królami, a ci, którzy są z Nim [zwyciężą]: powo-
łani, wybrani i wierni” (Obj. 17:14BP).

Księga Judy przekonuje nas, że: „O nich to proroko-
wał Henoch, siódmy [patriarcha] po Adamie, głosząc: Oto 
nadchodzi Pan z dziesiątkami tysięcy swoich świętych” 
(Judy 14 BP). 

W proroczym Psalmie nawiązującym do powyższe-
go wydarzenia czytamy: „Niech się weselą święci wśród 
chwały, niech się cieszą na swoich sofach! Niech chwała 
Boża będzie w ich ustach, a miecze obosieczne w ich ręku: 
aby dokonać pomsty wśród pogan i karania pośród na-
rodów; aby ich królów zakuć w kajdany, a dostojników 
w żelazne łańcuchy; by wypełnić na nich pisany wyrok: 
to jest chwałą wszystkich Jego świętych. Alleluja” (Psalm 
149:5-9).

Biblia odróżnia aniołów od świętych i informuje 
nas, że w tej bitwie nie zabraknie „powołanych, wybra-
nych i wiernych” w dzień przyjścia Pańskiego. 

Ostry miecz
„A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał po-

bić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też 
tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, Wszech-
mogącego” (Obj. 19:15).

Dotąd przez cały okres od zmartwychwstania Je-
zusa, miecz zawsze oznaczał oręż ducha. „Bo Słowo 
Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz 
obosieczny, przenikające aż do rozdzielania duszy, ducha, 
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stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca” 
(Hebr. 4:12 BW). 

„A kto mną gardzi i mojej nauki nie przyjmuje, ten ma 
swego sędziego: Nauka, którą głosiłem, osądzi go w dniu 
ostatecznym” (Jan. 12:48 BP). 

Chrystus podczas ziemskiej działalności zapowiadał 
koniec wszelkiego zła, który nastąpi podczas Jego paru-
zji – powtórnego przyjścia. „A kiedy objawi się ów nie-
godziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swo-
ich i zniweczy blaskiem przyjścia swego” (2 Tes. 2;8 BW). 

W liście do zboru w Pergamonie Pan Jezus ostrzega, 
że będzie walczył mieczem swoich ust z tymi, którzy 
nie upamiętają się: „Opamiętaj się więc, bo jeśli nie, to 
wkrótce przybędę do ciebie i sam pocznę ich zwalczać 
mieczem moich ust” (Obj.2:12.16). 

Obietnica: będzie rządził narodami laską żelazną 
oznacza, że podczas Milenium zapewni to ziemi pokój 
i dobrobyt. Natomiast w czasie sądu ostatecznego jak 
nas informuje Psalm 2:9 „rozgromi je berłem żelaznym” 
(patrz Obj. 2:27 i 12:5). 

Król królów i Pan panów
„A na szacie i na biodrze swym, ma wypisane imię: 

Król królów i Pan panów” (Obj. 19:16). Imiona przypi-
sane uwielbionemu Synowi Bożemu to: 
•	 Wierny i Prawdziwy Obj. 19:11 
•	 to imię, którego nie znał nikt, tylko on sam 

Obj. 19:12 
•	 Słowo Boże Obj. 19:13 
•	 Król królów i Pan panów Obj. 19:16 

Imiona te zwiastują wieczną rzeczywistość jego ab-
solutnej władzy i autorytetu nad wszystkim, jak to już 
zostało opisane. (Obj. 17:14).

„Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się, pra-
stare podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały. Któż jest 
tym Królem chwały? Pan, dzielny i potężny, Pan, potężny 
w boju” (Ps. 4:7-10). 

Zagłada wrogów - Armagedon
„I ujrzałem innego Anioła stojącego w słońcu: i za-

wołał głosem donośnym, mówiąc do wszystkich ptaków 
lecących środkiem nieba: Pójdźcie, zgromadźcie się na 
wielką ucztę Boga, by zjeść trupy królów, trupy wodzów 

i trupy mocarzy, trupy koni i tych, co je dosiadają, trupy 
wszystkich — wolnych i niewolników, małych i wielkich! 
I ujrzałem Bestię i królów ziemi, i wojska ich zebrane po 
to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu i z Jego wojskiem. 

I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego proroka, co 
czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł był tych, co wzięli 
znamię Bestii i pokłon oddawali jej obrazowi. Oboje żyw-
cem wrzuceni zostali do ognistego jeziora gorejącego siar-
ką. A inni zostali zabici przez miecz Siedzącego na koniu, 
[miecz], który wyszedł z ust Jego, i wszystkie ptaki naja-
dły się ich ciał do syta” (Obj. 19:17-21). 

Scenariusz żerowiska ptaków podobny jest do pro-
roctwa Ezechiela, o wielkiej uczcie Boga, o Gogu z Ma-
gog, (Ezech. 39 rozdział). O zagładzie wrogów czytamy 
w wielu księgach np.: „Rozgromisz je berłem żelaznym, 
Roztłuczesz jak naczynia gliniane” (Ps. 2:9 BW). „Będzie 
sądził narody, pobije wielu, roztrzaska głowy jak ziemia 
szeroka” (Ps. 110:6 BW). 

„Ziemia jest splugawiona pod swoimi mieszkańcami, 
gdyż przestąpili prawa, wykroczyli przeciwko przyka-
zaniom, zerwali odwieczne przymierze. Dlatego klątwa 
pożre ziemię i jej mieszkańcy muszą odpokutować swoje 
winy, dlatego przerzedzają się mieszkańcy ziemi i niewie-
lu ludzi pozostaje” (Izaj. 24:5,6 BW). 

„Gdy wyjdą, będą oglądać trupy ludzi, którzy od-
stąpili ode mnie; bo robak ich nie zginie, a ogień ich nie 
zgaśnie i będą obrzydliwością dla wszelkiego ciała” (Izaj. 
66:24 BW). 

„Wtedy Pan wyruszy do boju i będzie walczył prze-
ciw ludom, jak niegdyś walczył w dniu bitwy. W owym 
dniu dotknie stopami Góry Oliwnej, która jest naprzeciw 
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Jerozolimy od strony wschodniej, a Góra Oliwna rozstą-
pi się w połowie od wschodu ku zachodowi i powstanie 
wielka dolina. Połowa góry przesunie się na północ, 
a połowa na południe.

I będziecie uciekać na dolinę wśród moich gór, bo 
dolina gór sięgać będzie aż po Asal; a wy uciekać bę-
dziecie, jak uciekaliście w czasie trzęsienia ziemi za dni 
króla Judy, Ozjasza. Wtenczas nadciągnie Pan, mój Bóg, 
i z Nim wszyscy święci. W owym dniu nie będzie światła 
ani zimna, ani mrozu. Będzie to jeden jedyny dzień - Pan 
tylko wie o nim - nie będzie to dzień ani noc, wieczorną 
porą będzie jasno. W owym dniu wypłyną z Jerozolimy 
strumienie wód, połowa z nich [popłynie] do morza 
wschodniego, a połowa do morza zachodniego. I w le-
cie, i w zimie tak będzie” (Zach. 14:3-10). 

„Taka zaś będzie plaga, którą Jahwe dotknie 
wszystkie narody, które zbrojnie wystąpią przeciw Jero-
zolimie: będzie gnić ciało stojącego na swoich nogach, 
jego oczy będą się psuć w swych oczodołach, a jego 
język zniszczeje w jego ustach. Stanie się to w dniu, że 
Jahwe wznieci wśród nich wielki popłoch. Każdy chwyci 
za rękę swojego bliźniego i jeden na drugiego podniesie 
swą rękę. Także i Juda będzie walczył w Jerozolimie. I zo-
staną zgromadzone bogactwa wszystkich ludów woko-
ło: złoto i srebro, oraz wielkie mnóstwo szat. Podobnej 
pladze jak tamta plaga ulegnie koń, muł, wielbłąd, osioł 
i wszystkie bydło, które znajdzie się w obozie” (Zach. 
14:12-15 KUL). 

Według powyższych tekstów Bóg użyje przeciw 
nim ich własnych arsenałów, a także ześle wszelką za-
razę, która dotknie ich ciał. (Ezech. 38:22). Psalmista 
nawiązując do Babilonu, nazywa go pustoszycielką. 
Jednak niewola w Wielkim Babilonie, duchowym czyni 
spustoszenie wieczne: „Córka babilońska, pustoszyciel-
ko! Błogosławiony, kto ci odpłaci to, coś nam wyrządzi-
ła!” (Ps. 137:8 BW). 

Bóg sprawi, iż nieprzyjaciół ludu Bożego ogarnie 
wielki strach i w ich szeregach powstanie wielkie za-
mieszanie, tak jak to obiecał Izraelowi: „Pan Bóg twój, 
wyda je tobie i sprawi wśród nich wielkie zamieszanie, 
aż zostaną wytępione”. (5 Mojż. 7:23 BW, zobacz 1 Sam. 
5:9,11). 

„Każdy chwyci za rękę swojego bliźniego i jeden na 
drugiego podniesie swą rękę” — kreśli obraz samobój-
czych walk w obozie wrogów ludu Bożego jako skutek 
strachu i paniki. 

Wrogów Chrystusa bez względu na stanowisko cze-
ka zupełna klęska. 

 „I zapuścił anioł sierp swój na ziemi i poobcinał gro-
na winne na ziemi, i wrzucił je do wielkiej tłoczni” (Obj. 
14:19). 

„A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do 
królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów 
wielki dzień Boga Wszechmogącego (…) I zgromadził ich 
na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon” 
(Obj. 16:14,16). 

„I będą walczyć z Barankiem lecz Branek ich zwycię-
ży, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, któ-
rzy są powołani i wybrani, oraz wierni” (Obj. 17:14 BW). 

Czytając o tak tragicznych dla ludzkości sądach, 
uczyńmy wszystko z naszej strony, aby dotrzeć do tych, 
którzy dziś stoją po stronie przeciwnej Bogu, zwiastując 
im Ewangelię, aby zajaśniał im Chrystus. 

25. Zmartwychwstanie

Prorok Daniel w pierwszych słowach napisał: 
„W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który 
jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas 
takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją na-
rody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony 
będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota” 
(Dan 12:1 BW).



150

Daniel – prorok wiary i nadziei

Te słowa przenoszą nas do okresu Wielkiego Ucisku 
na który powołał się Pan Jezus w Mat 24: 21,22 i umiej-
scowił go w przyszłości, a nie w przeszłości. 

Prawdą jest, że niektóre proroctwa zapisane w Sta-
rym Testamencie nie do końca były zrozumiane przez 
Żydów. Wiele z tamtych tajemnic zostało dopiero obja-
wione apostołowi Pawłowi, który napisał: 

„A temu, który ma moc utwierdzić was według 
Ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie, we-
dług objawienia tajemnicy, przez długie wieki milczeniem 
pokrytej, ale teraz objawionej i przez pisma prorockie 
według postanowienia wiecznego Boga obwieszczonej 
wszystkim narodom, żeby je przywieść do posłuszeństwa 
wiary” (Rzym 16:25,26 BWP). 

„A są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pra-
gną” (1 Piotra 1:12b BWP).

Tajemnice Boże
Większość z nich zostało już objawionych, w NT, 

a mianowicie o:
•	 Chrystusie, 
•	 zmartwychwstaniu, 
•	 antychryście,
•	 Wielkim Ucisku, itd. 

Niektóre czekają na swoją kolej, a zostaną objawio-
ne przez Ducha Prawdy (Jan 16:13).

Proroctwa z Księgi Daniela zostały dość szczegóło-
we rozbudowane w Księdze Objawienia i innych Księ-
gach Prorockich. Pan Jezus podkreślił jak ważne jest to, 
co zapisał Daniel: „Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym 
ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - 
kto czyta, niech uważa” (Mat. 24:15 BW).

Ważne jest abyśmy podczas rozważania tej Księgi 
nie mylili Wielkiego Ucisku z wieloma uciskami, które 
wyraźnie wyodrębnił apostoł Paweł mówiąc: „że musi-
my przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa 
Bożego” (Dzieje Ap. 14:22 BW).

Wielki Ucisk będzie tylko jeden: „bo nastąpi wtedy 
ucisk tak wielki, jakiego nie było od początku świata aż 
dotąd i jakiego nigdy nie będzie. I gdyby dni owe nie miały 
być skrócone, nikt by nie ocalał. Lecz ze względu na wy-
branych będą te dni skrócone” (Mat. 24:21,22 BWP). Pod 
koniec tego Wielkiego Ucisku nastąpi pierwsze: 

Zmartwychwstanie
Prorok Daniel usłyszał i zapisał słowa archanioła Ga-

briela: „A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obu-
dzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę 
i wieczne potępienie” (Dan 12:2BW). 

Prorocy zapowiadali zmartwychwstanie, choć nie 
do końca było ono wtedy dla nich jasne. Przyjmowali 
to przez wiarę, co jest dla nas wspaniałym przykładem. 
Z reguły Pan Bóg objawia proroctwa kilku różnym pro-
rokom i w znacznym przedziale czasowym. Na przykład 
Izajaszowi temat zmartwychwstania był objawiony 
wcześniej niż Danielowi o około 200 lat. 

„Ożyją twoi umarli, twoje ciała wstaną, obudzą się 
i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż 
twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych. 
Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje 
drzwi za sobą, skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew! 
Bo oto Pan wyjdzie ze swojego miejsca, aby ukarać miesz-
kańców ziemi za ich winę; wtedy ziemia odsłoni krew na 
niej przelaną i już nie będzie ukrywała swoich zabitych” 
(Izajasz 26:19-21BW). 

Proroctwo kładzie nacisk również na czas jego wy-
pełnienia. Osobiście uważam, że w tym wierszu jest 
mowa o końcowym okresie Wielkiego Ucisku ponieważ: 
„Pan wyjdzie ze swojego miejsca, aby ukarać mieszkań-
ców ziemi” (Izaj. 26:21). 

W Izaj. 66:24 prorok znowu nawiązuje do okresu 
zmartwychwstania: „Gdy wyjdą, będą oglądać trupy ludzi, 
którzy odstąpili ode mnie; bo robak ich nie zginie, a ogień 
ich nie zgaśnie i będą obrzydliwością dla wszelkiego ciała” 

Niepochowanie zwłok w Izraelu uważane było za 
największe pohańbienie: „Polegli ich walają się na uli-
cach, zaduch trupów rozchodzi się wszędzie, ze wzgórz 
spływają krwi potoki” (Izaj. 34:3 BWP). Ludzi, którzy 
odrzucą łaskę Bożą czeka taki sam los. (Obj. 20:10 BW).

Dla uczniów Chrystusa zmartwychwstanie jest naj-
ważniejszą nauką i nadzieją. „A jeśli Chrystus nie zmar-
twychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest 
także wasza wiara” (1 Kor. 15:14 BT).

Bóg przez proroków zapowiadał zmartwychwsta-
nie, dlatego nauka o zmartwychwstaniu nie była im 
obca, ale nie wszystkim Żydom. Jedno ze stronnictw 
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w Izraelu saduceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie 
i to wykorzystał apostoł Paweł: 

„Bracia, sam jestem faryzeuszem, potomkiem faryze-
uszów. Zostałem postawiony w stan oskarżenia za to, że 
spodziewam się zmartwychwstania umarłych. Gdy tylko 
to powiedział, zaczęły się sprzeczki pomiędzy faryzeusza-
mi a saduceuszami. Wśród zebranych doszło też wkrótce 
do wyraźnego rozdwojenia. Saduceusze bowiem mówią, 
że nie ma zmartwychwstania ani aniołów, ani żadnych 
duchów, podczas gdy faryzeusze wierzą w to wszystko” 
(Dzieje Ap. 23:7,8 BW).

Biblia opisuje zmartwychwstanie w sensie rzeczy-
wistym, choć np. prorokowi Ezechielowi Bóg pokazał 
zmartwychwstanie w sensie metaforycznym, zostali 
dotknięci cierpieniem, ale nie zaznali śmierci fizycznej: 

„I rzekł do mnie: Synu człowieczy, te kości - to cały 
dom izraelski. Oto mówią oni: Uschły nasze kości, rozwia-
ła się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj więc i powiedz 
im: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja otworzę wasze 
groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, 
i wprowadzę was do ziemi izraelskiej. I poznacie, że Ja 
jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was 

z waszych grobów, ludu mój. I tchnę w was moje ożywcze 
tchnienie, i ożyjecie; i osadzę was w waszej ziemi, i pozna-
cie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam - mówi Pan” 
(Ezech. 37:11-14B W). 

Apostoł Paweł również używał nieraz metafo-
ry: „abyście wiedzieli, że nasz stary człowiek wspólnie 
z Nim został ukrzyżowany po to, aby uległa zniszczeniu 
grzeszność ciała i żebyśmy już nie byli w niewoli grzechu” 
(Rzym. 6:6 BWP). 

„Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów 
świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakby-
ście w świecie żyli” (Kol. 2:20 BW).

Objawiona tajemnica 
Prorok Daniel, Izajasz i inni prorocy pod natchnie-

niem Bożym zapowiadali zmartwychwstanie i Sąd 
Boży, ale dopiero w Nowym Testamencie zostały obja-
wione (szczególnie apostołowi Janowi i Pawłowi) czas 
i miejsce ich wypełnienia.

Pan Jezus kilkakrotnie nawiązał bezpośrednio do 
tematu zmartwychwstania mówiąc: „Zaprawdę, za-
prawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet 
już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, któ-
rzy usłyszą, żyć będą” (Jan 5:25 BW). 

Kto z umarłych za dni życia Pana Jezusa usłyszał 
Jego głos? Ewangelia i odpowiada nam, że byli nimi: 
Łazarz, młodzieniec z Nain, córka Jaira, ale czy tylko 
oni? Apostoł Jan odpowiada: „Jest ponadto wiele innych 
rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegóło-
wo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, 
które by trzeba napisać” (Jan 21:25 BT). 

Biblia donosi nam o wzbudzeniach z martwych dzieci 
przez proroka Eliasza i Elizeusza (1 Król. 17:17-24; 2 Król. 
4:32-37). Wspomina też nieboszczyka, który dotknął się 
kości umarłego Elizeusza i ożył (2 Król. 13:20-21). 

Tak jak pomarli ludzie wskrzeszeni w ST, podobnie 
było z tymi, którzy zostali wzbudzeni przez Pana Jezusa. 
W Ewangelii Mateusza czytamy o wzbudzonych wielu 
świętych podczas śmierci naszego Pana. Była to wielka 
manifestacja Boga, aby małowiernych i zatwardziałych 
grzeszników przekonać o tym, że Jezus był obieca-
nym Mesjaszem:
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 „Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy 
umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego zmar-
twychwstaniu, weszli oni do Miasta Świętego i ukazali się 
wielu” (Mat. 27:52,53BT).

Czy wtedy rozpoczęło się pierwsze zmartwych-
wstanie jak uczą niektórzy? Apostoł Paweł pod na-
tchnieniem Ducha Bożego po ponad trzydziestu latach 
od śmierci naszego Pana w Liście do Tymoteusza prosto-
wał tę błędną naukę: „którzy odeszli od prawdy głosząc, 
że zmartwychwstanie już nastąpiło; i tak niszczą wiarę 
niektórych ludzi” (2 Tym. 2:18 BP).

W Apokalipsie Pan Jezus objawił dalsze szczegóły 
dotyczące zmartwychwstania: „lecz w dniach, kiedy 
siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się 
tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, pro-
rokom” (Obj. 10:7 BW). Pan Jezus zwrócił uwagę na trą-
bienie siódmego anioła zapisane w tej Księdze. 

A gdy zatrąbi anioł siódmy
W 1 Liście do Koryntian, apostoł Paweł zapisał ob-

jawioną mu tajemnicę zmartwychwstania: „Oto tajem-
nicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy 
będziemy przemienieni w jednej chwili, w oka mgnieniu, 
na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli 

wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy 
przemienieni” (1 Kor. 15:51,52 BW). 

W Księdze Objawienia czytamy o siedmiu aniołach, 
którzy trąbiąc będą zapowiadali to co ma się wypełnić 
podczas Wielkiego Ucisku. Pierwsze zmartwychwstanie 
będzie miało miejsce podczas trąbienia anioła siódmego – 
czyli ostatniego, jak to czytamy w Liście do Tesaloniczan: 

„A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, 
którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie 
wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany 
rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; 
wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, 
potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi 
porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie 
Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie 
się nawzajem tymi słowy” (1Tes. 4:15-18 BW).
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Zmartwychwstanie nastąpi w jednej chwili w oka 
mgnieniu, nikt nikogo nie wyprzedzi, wszyscy razem, 
otrzymają ciało uwielbione od Tego: „który przemieni 
znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego 
ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie 
może” (Filip. 3:21 BW). 

Przyjdzie, tak jak odszedł

„I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony 
w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli 
uważnie, jak On się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie 
w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: Mężowie ga-
lilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który 
od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak 
go widzieliście idącego do nieba” (Dzieje Ap. 1:9-11BW).

To nie jest żadna interpretacja, ale słowa anioła Bo-
żego, który zapowiedział Paruzję – powtórne przyjście 
Jezusa, i pierwsze zmartwychwstanie, które nastąpi: 
w jednej chwili w oka mgnieniu jak czytaliśmy w Liście 
do Koryntian i Tesaloniczan. Nie ma tu mowy o tygo-
dniach miesiącach czy latach. 

W pierwszym zmartwychwstaniu zostaną wzbu-
dzeni wierzący ze Starego i Nowego Przymierza, jak 
czytamy: „Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzy-
mawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali 
je z dala; wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na 
ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szu-
kają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli 
sposobność, aby do niej powrócić; lecz oni zdążają do lep-
szej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być 
nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto” 
(Hebr. 11:13-16 BW; Obj. 20:5, 6). Taka jest obietnica 
Boża. Nam pozostaje tylko ją przyjąć. 

Drugie zmartwychwstanie
Podczas drugiego zmartwychwstania, zwane-

go też Sądem ostatecznym, zostaną wzbudzeni wszyscy 
ludzie od stworzenia świata do Sądu Ostatecznego, jak 
nauczał apostoł Paweł, że „nastąpi zmartwychwstanie 
sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Dzieje Ap. 24:15). 

Tenże apostoł w innym miejscu napisał: „Wyznaczył 
On też dzień, w którym dokona sprawiedliwego sądu 
nad światem przez Człowieka, w tym właśnie celu po-
słanego, po uwierzytelnieniu Jego posłannictwa wobec 
wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych” (Dzieje 
Ap. 17:31BWP).

Powyższy werset poucza, że dzień i Sędzia już jest 
wyznaczony, a jest nim Pan Jezus Chrystus. W Księdze 
Objawienia mamy podany czas: „Natomiast nie ożyli inni 
spośród zmarłych, dopóki nie upłynęło tysiąc lat. Było 
to pierwsze zmartwychwstanie” (Obj. 20:5 BWP).

Miliardy ludzi, którzy żyli i żyją na świecie od po-
czątku ludzkości, a nie będą mieli udziału w pierwszym 
zmartwychwstaniu: „usłyszą głos jego; i wyjdą ci, co do-
brze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, 
by powstać na sąd” (Jan 5:28, 29BW). Takie same słowa 
usłyszał Prorok Daniel od archanioła Gabriela: „A wielu 
z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do 
żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępie-
nie” (Dan 12:2BW).

Czy nastąpiło już 
jakiejś zmartwychwstanie?

Jak już powyżej pisałem, że za dni proroków, życia 
Pana Jezusa i apostołów zostało wzbudzone wielu ludzi, 
ale: „Nikt nigdy nie wstąpił do nieba oprócz Syna Człowie-
czego, który z nieba zstąpił” (Jan 3:13 BWP). Tak samo 
naucza ap. Paweł, że zmartwychwstanie rozpocznie się: 
„na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli 
wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy 
przemienieni” (1 Kor.15:512,52).

Każdego kto naucza inaczej niż Pan Jezus i aposto-
łowie, dotyczą słowa o Hymeneuszu i Filetosie, którzy 
nauczali „że zmartwychwstanie już nastąpiło; i tak nisz-
czą wiarę niektórych ludzi” (2 Tym. 2:18). 
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Wpisani do Księgi Żywota
Tekst Dan 12:1 wyraźnie podkreśla, że nie wszyscy 

zostaną zbawieni, ale jedynie ci, którzy zostaną zapisani 
w księdze żywota. W Księdze Daniela zostały zapisa-
ne prorocze słowa: zasiadł sąd i otworzono księgi (Dan 
7:10). 

Tajemnica ta została odsłonięta w Objawieniu, 
gdzie mamy podany skład sędziowski oraz okres sądu: 

„I ujrzałem umarłych - wielkich i małych - stojących 
przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, 
która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co 
w księgach zapisano, według ich czynów. I morze wy-
dało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały 
zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według 
swoich czynów. A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora 
ognia. To jest śmierć druga - jezioro ognia. Jeśli się ktoś 
nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do 
jeziora ognia” (Obj. 20:11-15 BW).

Czy ludzie, którzy staną przed Sądem Bożym będę 
sądzeni na podstawie nauczania Ewangelicznego? 
Większość z tych ludzi nie słyszała Ewangelii, a wielu 
słyszało ją jako kłamliwą naukę. Apostoł Paweł ubole-
wał nad niektórymi wierzącymi w Galacji: „Dziwię się, 
że od tego, który, powołał was za łaską Chrystusa odcho-
dzicie tak szybko ku innej Ewangelii. Tymczasem nie ma 
innej Ewangelii; są tylko ludzie, którzy siejąc wśród was 
zamęt, chcieliby odmienić Ewangelię Chrystusa” (Gal 
1:6,7BWP).

W Liście o Rzymian apostoł nawiązał do Sądu Osta-
tecznego: „Kiedy bowiem poganie, którzy nie mają Pra-
wa, idąc za naturą czynią właśnie to, co nakazuje Prawo, 
to ludzie ci, nie posiadając Prawa, sami dla siebie są Pra-
wem. Dają dowód, że treść Prawa jest wypisana w ich ser-
cach, przy czym sumienie ich jest niczym świadek, który 
w myślach oskarża ich lub bierze w obronę, co też ujawni 
się w ów dzień, kiedy to Bóg pocznie sądzić przez Jezusa 
Chrystusa ukryte czyny ludzkie według mojej Ewangelii” 
(Rzym 2:14-16 BWP). 

Nie ma potrzeby zamartwiać się tym, kto zostanie 
wpisany do Księgi żywota, to należy do Sędziego i tych, 
którzy razem z nim będą sądzić rodzaj ludzki. 

Księga życia
Już prorocy opisywali ją między innym Izajasz na-

pisał pod natchnieniem: „W owym dniu latorośl Pana 
stanie się ozdobą i chwałą, a owoc ziemi chlubą i krasą 
ocalonych Izraela. I będzie tak, że kto pozostanie na Sy-
jonie i ostoi się w Jeruzalemie, będzie nazwany świętym; 
każdy, kto jest zapisany wśród żywych w Jeruzalemie. 
Gdy Pan zmyje brud córek syjońskich i usunie plamy krwi 
z Jeruzalemu tchnieniem sądu i tchnieniem zniszczenia, 
wówczas stworzy Pan nad całym obszarem góry Syjon 
i nad jej zgromadzeniami obłok w dzień, a dym i blask 
płomieni ognia w nocy, gdyż nad wszystkim rozciągać 
się będzie chwała niby osłona i namiot, aby w dzień dać 
cień przed skwarem oraz ostoję i schronienie przed burzą 
i deszczem” (Izaj. 4:2-6BW).

„Tak między sobą mówili ci wszyscy, co Pana się boją. 
I na wieść o tym wszystkim Pan ich wysłuchał. I na oczach 
Jego spisano to w księdze, w której znajdują się wszystkie 
wspomnienia o tych, co Pana się boją i czczą święte imię 
Jego” (Mal. 3:16, 17BWP).

Sąd ostateczny, będzie miał miejsce po 1000-let-
nim królowaniu Chrystusa. Zanim ten okres nastąpi na 
ziemi Pan Jezus i ci którzy zostali opisani (Obj. 20:4), 
będą panować nad tym światem 1000 lat. 

„I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano 
prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścię-
ci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo 
Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani 
posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę 
swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc 
lat” (Obj. 20:4 BW). 

Potem
„gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie 

szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, 
które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, 
i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski. 
I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz 
świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, 
i pochłonął ich” (Obj. 20:7-9 BW). 

Wtedy nastąpi ostateczny atak szatana na rodzaj 
ludzki, a straty będą wielkie. Jak widać ten czas życia 
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ludzkiego bez wpływu szatana, nie oczyści ludzkich serc. 
Dlatego mówi Pismo, że nie będą już sądzeni, ale spadnie 
z nieba ogień, i pochłonie ich, ponieważ oni zaznali Boże-
go błogosławieństwa pod opieką Pana Jezusa. 

Koniec rządów szatana
„A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jezio-

ra z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy 
prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków” 
(Obj. 20:10BW).

Czas Wielkiego Ucisku
Ale zanim nastąpi pierwsze i drugie zmartwych-

wstanie, oraz Milenium cały świat czeka Wielki Ucisk, 
który zapowiadał Pan Jezus. 

Zapieczętuj tę księgę 
aż do dni ostatecznych

„Wtedy mądrzy zajaśnieją jak blask firmamentu, a ci, 
co wielu nauczali sprawiedliwości, już po wszystkie cza-
sy błyszczeć będą jak gwiazdy. Lecz ty, Danielu, przestań 
mówić i zapieczętuj księgę aż do dni ostatecznych. 
Wielu odda się poszukiwaniom to tu, to tam; tymczasem 
niegodziwość wciąż będzie rosła” (Dan. 12:3,4 BW).

Iluż to było jest i będzie mądrych we własnych 
oczach. Ale proroctwo dane Danielowi do pewnego 
czasu miało pozostać tajemnicą. Prorok Amos napisał: 
„I wlec się będą od morza do morza, i tułać się z północy 
na wschód, szukając słowa Pana, lecz nie znajdą” (Amos 
8:12 BW). 

Czasownik wlec znaczy: przemieszczać się tam i z 
powrotem, krążyć, wałęsać się, by znaleźć słowo Jahwe, 
zrozumieć wizję. Wszelkie poszukiwanie odpowiedzi 
bez Ducha Bożego skazane jest na niepowodzenie.

Dodatkowa wizja
Danielowi ukazały się dwie istoty niebiańskie po-

dobnie jak w Daniela 10:4,5, gdzie ukazał mu się archa-
nioł Gabriel: „Ja, Daniel, patrząc dalej zobaczyłem dwu 
innych ludzi, którzy stali nad rzeką, jeden na brzegu z tej 
strony, a drugi na brzegu z tamtej strony. Jeden z nich po-
wiedział do męża odzianego w lnianą szatę, znajdującego 
się również nad brzegiem rzeki: Jak długo jeszcze mamy 
patrzeć na te przedziwne rzeczy? I usłyszałem, jak mąż 

odziany w lniane szaty i stojący nad brzegiem rzeki zaczął 
mówić, podniósłszy przedtem obydwie ręce, prawą i lewą, 
ku niebu i poprzysiągłszy w ten sposób na Odwiecznie Ży-
jącego: Gdy upłynie czas, czasy i pół czasu, dopełni 
się to wszystko, a ten, który niszczy moc świętego ludu, 
zostanie zgładzony” (Dan 12:5-7BWP).

Prorok słyszał już podobną rozmowę w Daniela 
8:13,14. Jeden z aniołów był ubrany w lniane szaty, co jest 
tradycyjnym motywem pojawiającym się w opisie istoty 
niebiańskiej. Jeden z aniołów zadaje pytanie: jak długo? 
Pytanie dotyczy tego, kiedy nastąpi koniec zdumiewają-
cych rzeczy. Z pewnością nie odnosi się do czasu królowa-
nia Antiochia Epifanesa IV jak nauczają niektórzy, ale do 
zmartwychwstania i sądu ostatecznego. 

Anioł, podniósł: obydwie ręce, prawą i lewą, ku nie-
bu i poprzysiągłszy w ten sposób na Odwiecznie Żyjące-
go. W Biblii często czytamy, że do przysięgi wznoszono 
jedną rękę. Podobnie anioł którego zobaczył apostoł 
Jan: „Anioł zaś, którego ujrzałem, jak stał na morzu i na 
ziemi, podniósł ku niebu prawą ręką i złożył przysięgę na 
Tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo 
i to, co w nim jest, i ziemię ze wszystkim, co na niej jest, 
i morze ze wszystkim, co w sobie kryje że już nie będzie się 
ociągał” (Obj. 10:5,6BWP). 

Jednak najwięcej komentarzy i różnych przepowiedni 
doczekały się trzy liczby o których teraz będziemy czytać. 

1260, 1290, 1335 dni 
Pierwsza liczba to 1260 dni

Jak już zaznaczyłem na początku tego rozdziału, 
Archanioł Gabriel w Daniela 12:1 zapowiadał okres 
Wielkiego Ucisku: Gdy upłynie czas, czasy i pół czasu, 
dopełni się to wszystko, a ten, który niszczy moc świętego 
ludu, zostanie zgładzony” (Dan 12:5-7BWP).

Powyższy werset zapowiada, że dopełni się wszyst-
ko co zostało zapowiedziane. Niebiosa niezmiennie 
będą panować nad dziejami ziemi, dlatego zaufajmy 
Bogu całym sercem. Nie pozostawił Bóg Niebios trzech 
młodzieńców w ognistym piecu, ani Daniela w lwiej 
jamie na pożarcie, tak nie pozostawi swego ludu: „sam 
bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę” 
(Hebr. 13:5b BW). 



156

Daniel – prorok wiary i nadziei

W tym właśnie czasie wielkich prześladowań ludu 
Bożego będzie dana pomoc, albowiem wtedy powsta-
nie archanioł Michał by ich bronić jak czytamy: 

„W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, 
który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie 
czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją 
narody, aż do owego czasu” (Dan 12:1BW).

O jakim ludzie tu mowa? Nie ulega najmniejszej 
wątpliwości, że Żydzi ten werset odnoszą tylko do sie-
bie. Ale Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy zawarł 
Nowe Przymierze, nie tylko z Izraelem, jak to powie-
dział ap. Piotr: „Obietnica ta bowiem odnosi się do was 
i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu 
ich Pan, Bóg nasz, powoła” (Dzieje Ap. 2:39 BW). Zgodnie 
z proroctwami Pan Jezus przyszedł do Żydów: „Jestem 
posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela” (Mat. 
15:24 BW). Ale oni Go odrzucili: „Niechże tedy wie z pew-
nością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił 
go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście” (Dzieje 
Ap. 2:36 BW).

Po śmierci Pana Jezusa na początku apostołowie 
głosili Ewangelię tylko Żydom, ale kiedy ich odrzucili 
Barnaba powołał się na proroctwo Izajasza: „więc usta-
nowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie się-
gało aż do krańców ziemi” (Izaj. 49:6 BW). 

„Wtedy Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie 
i rzekli: Wam to najpierw miało być opowiadane Słowo 
Boże, skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegod-
nych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan. Tak 
bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem cię światłością 
dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi”. 
(Dzieje Ap. 13:46,47BW). 

W ten to sposób określenie mój lud, które odnosiło 
się za dni Daniela tylko do Żydów, przeszło na wszyst-
kich uczniów Jezusa Chrystusa i tak wypełniły się słowa 
Odkupiciela: „Mam i inne owce,[z pogan] które nie są z tej 
owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu moje-
go słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz” 
(Jan. 10:16 BW).

Jakiż jest koniec tych rzeczy?
Powróćmy do widzenia jakie otrzymał prorok Da-

niel: „I usłyszałem męża ubranego w lniane szaty i znaj-
dującego się nad wodami rzeki. Podniósł on prawą i lewą 
rękę do nieba i przysiągł na Wiecznie Żyjącego: Do czasu, 
czasów i połowy czasu. Wprawdzie słyszałem to, lecz 
tego nie rozumiałem, i rzekłem: Panie mój! Jakiż jest ko-
niec tych rzeczy? Wtedy rzekł: Idź, Danielu, bo słowa są 
zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego” 
(Dan 12:7BT). 

Prorok nie zrozumiał tego widzenia, które miało 
trwać: Do czasu, czasów i połowy czasu. Liczba ta już zo-
stała wymieniona w tym proroctwie, dotycząca okresu 
panowania antychrysta. 

„Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu 
i wytracał świętych Najwyższego, będzie zamierzał zmie-
nić czasy i Prawo, a święci będą wydani w jego ręce aż do 
czasu, czasów i połowy czasu” (Dan 7:25BT).

Taki sam okres panowania i bluźnierstw antychry-
sta mamy zapisane w ostatniej Księdze Biblii: „A dano 
jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej 
możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy” (Obj. 
13:5 BT).

W tym okresie antychryst wyrządzi wiele zła. Bę-
dzie przekonany, że zmiótł z powierzchni ziemi wierzą-
cych. Jednak ci, którzy są Chrystusowi wierzą, że w Jego 
pomoc. Wierzą, że choćby im przyszło umrzeć, to ich 
Pan wzbudzi.

To ten sam okres:
1260 dni =  czas, czasy i połowę 

czasu = 42 miesiące
Dlatego weźmy sobie do serca słowa jednego 

z „żołnierzy” Chrystusa, który umacniał swojego ucznia: 
„Znoś razem ze mną trudy jak dobry żołnierz Chrystusa 
Jezusa. Nikt, zaciągając się do wojska, nie zajmuje się 
swymi zwykłymi sprawami, jeśli chce zadowolić tego, kto 
go do wojska zaciągnął” (2 Tym. 2:3,4 BP).

Żołnierz nie martwi się o swój wikt, bo to zapew-
nia mu ten kto go do swej armii powołał. Idźmy w ślady 
tych, którzy zaufali bezgraniczne swemu wybawcy bez 
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względu na okoliczności. Wojna trwa o serca i umysły 
ludzkie. Upadek antychrysta nie nastąpi w momencie 
jego słabości, ale u szczytu jego powodzenia. Wtedy 
Bóg wkroczy do akcji w wyznaczonym przez siebie dniu, 
aby ratować swój lud. Dla proroka Daniela: „słowa te 
były zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostateczne-
go”. Kiedy nadejdzie przez Boga wyznaczony czas? Gdy 
on nastanie, proroctwo stanie się jasne i czytelne. 

Jest ważne aby znać Boże proroctwa, ponieważ 
one nas chronią przed odstępstwem od Bożego planu. 
Mamy przywdziać cała zbroje Bożą: „Dlatego weźcie całą 
zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, do-
konawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy 
biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawie-
dliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowa-
nia Ewangelii pokoju, a przede wszystkim, weźcie tarczę 
wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste 
pociski złego; weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Du-
cha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie 
zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie 
z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych” 
(Efez. 6:13-18 BW).

Pancerz wiary i miłość do Boga i bliźnich pozwoli 
nam przetrwać to co zapowiada proroctwo. Nasz Dobry 
Pan nie lubuje się w cierpieniach człowieka, ale jeśli je 
dopuszcza to pragnie naszego dobra, jak to napisał je-
den z Jego dowódców. 

„Dlatego nie upadamy na duchu; bo choć zewnętrzny 
nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny 
odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny 
chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość 
wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co 
widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co wi-
dzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne” 
(2 Kor. 4:16-18 BW).

Wielu będzie obmytych, 
wybielonych, oczyszczonych

„Bardzo wielu będzie obmytych, wybielonych, 
oczyszczonych. A przewrotni nadal będą czynić zło; bez-
bożni nie zrozumieją niczego. Zrozumieją to tylko mą-
drzy” (Daniel 12:10BWP). 

Są dwa rodzaje mądrości: mądrość, ziemska, zmy-
słowa i szatańska, gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, 
tam też bezład i wszelki występek” (Jak 3:15, 16BT).

Oraz „mądrość zaś zstępująca z góry jest przede 
wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, 
posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna 
od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwo-
ści sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój” (Jak 
3:17,18 BT). Jakub wyraźnie odkreślił, która mądrość 
przynosi ludziom radość, a Bogu chwałę. 

1290 dni
„Od czasu zniesienia ofiary wiecznotrwałej i ustawie-

nia posągu ohydy wiejącej pustką upłynie tysiąc dwieście 
dziewięćdziesiąt dni” (Dan 12:11 BWP). 

Tekst nawiązuje do zniesienia ofiary wieczno-
trwałej, i ustawienia posągu ohydy. Trudny to tekst. 
Najbardziej bliski mi komentarz to odbudowa Świątyni 
w Jerozolimie, i rozpoczęcie składania ofiar wg Zakonu 
Mojżesza. Odbudowa Świątyni ma tyle samo zwolen-
ników co przeciwników. Co jednak na ten temat mówi 
Biblia, a szczególnie Nowy Testament? 

Żydzi nadal nie uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa 
i trwają w swoim uporze. Pogardzają Jego Imie niem, 
a nawet Go nienawidzą. Na Izraelu spełnia się proroc-
two Ozeasza: „Gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy 
czas bez króla i bez księcia, bez ofiary i bez posągu, bez 
efodu i bez terafów. Potem synowie Izraela się nawrócą 
i znów będą szukać Pana, swojego Boga, i Dawida, swo-
jego króla, i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się 
do Pana i jego dobroci” (Ozeasza 3:4,5 BW). 

Jednak czy się komuś podoba czy nie, musimy przy-
jąć do wiadomości, że Biblia w pięciu miejscach mówi 
o odbudowie Świątyni i składaniu ofiar: 

Pierwsze: „Od czasu zniesienia stałej ofiary co-
dziennej’ i postawienia obrzydliwości spustoszenia upły-
nie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni” (Dan. 12:11).

Drugie: „Kiedy więc ujrzycie obrzydli wość spu-
stoszenia stojącą na miejscu świętym, o której mówi 
prorok Daniel - kto czyta, niech rozważy” (Mat. 24:15 
Wolniewicz). 
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Trzecie: „Gdy tedy ujrzycie ohydę spustoszenia, stoją-
cą tam, gdzie stać nie powinna - kto czyta, niech uważa - 
wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry (Mar. 13:14).

Czwarte: „Niech was nikt w żaden sposób nie wpro-
wadza w błąd. Bo naj pierw musi dojść do odstępstwa 
i ob jawi się człowiek grzechu, syn zatra cenia, przeciw-
nik wynoszący się ponad wszystko, co nazwane jest 
Bogiem lub odbiera cześć Boską. Zasiądzie on na wet 
w Świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem.” (2 Tes. 
2:3-4; Wolnie wicz).

Piąte: „Potem dano mi trzcinę, po dobną do pręta 
mierniczego i powie dziano: Wstań i zmierz Świątynię 
Bożą i ołtarz oraz tych, co wielbią w niej Boga. Pomiń 
dziedziniec zewnętrzny Świątyni; nie mierz go, gdyż jest 
on przeznaczony dla pogan, którzy będą bezcześcić Świę-
te Miasto przez czter dzieści dwa miesiące” (Obj. 11:1-
2 Romaniuk).

Żydzi powrócą do łaski
Żydzi są w trudnej sytuacji ducho wej. Nie składają 

ofiar, bo nie posiada ją Świątyni. Brak im zrozumienia 
no wego przymierza: „Lecz umysły ich otępiały. Albowiem 
aż do dnia dzisiej szego przy czytaniu starego przymie rza 
ta sama zasłona pozostaje nie odsłonięta, gdyż w Chry-
stusie zostaje ona usunięta. Tak jest aż po dzień dzi siejszy, 
ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu; lecz 
gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta” (2 Kor. 
3:14-16). 

Słowo Boże zapowiada trzy razy, że Jerozolima i Ży-
dzi powrócą do łaski pod koniec Wielkiego Ucisku: 
•	 Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, „aż” się do-

pełnią czasy pogan (Łuk. 21:24).
•	 Oto dom wasz pusty zostanie (...) „aż” powiecie: Bło-

gosławiony, który przychodzi w imieniu Pań skim (Mat. 
23:38,39).
•	 Zatwardziałość przyszła na część Izraela, „aż” do 

czasu, gdy poganie w pełni wejdą, i w ten sposób bę dzie 
zbawiony cały Izrael” (Rzym. 11:25-26).

Okres Wielkiego Ucisku w Biblii
3,5 roku Dan 12:7; Obj. 12:14

42-m-ce Obj. 11:2; 13:5

1260 dni Obj. 11:3; 12:6

Ponieważ tekst który omawiamy mówi o 1290 
dniach, czyli o 30 dni dłuższy od Dan 12:7 (1260 dni) 
zostawmy ten tekst do chwili wypełnienia.

Jestem przekonany, że dzieje ludzkości są w ręku 
Boga, i od Niego zależy bieg wydarzeń. Niezależnie 
od ludzkich oczekiwań i kalkulacji, interwencja Boga 
nastąpi w Jemu tylko znanym czasie. Zamiast interpre-
tować tekst biblijny po swojemu zaufajmy proroczemu 
Słowu: „Bo wszystko, co tu teraz widzisz, stanie się w wy-
znaczonym czasie. Ku końcowi wszystko nieuchronnie 
zmierza. Jeśli się coś trochę opóźnia, czekaj na to cierpli-
wie, bo przyjdzie na pewno, zdarzy się niechybnie” (Ha-
bakuka 2:3 BWP). 

Może czujesz się zawiedziony tym co przeczytałeś, ale 
ja już znałem kiedyś konkretne wyjaśnienia z dokładno-
ścią co do dnia, tylko, że okazały się kłamstwem. Bóg dał 
nam Słowo, abyśmy je czytali i rozważali, a kiedy przyj-
dzie czas, wszystko zostanie objawione, a On się nigdy 
nie spóźnia: „Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec po-
śle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni 
wam wszystko, co wam powiedziałem” (Jan 14:26 BW). 

1335 dni
Proroctwo to kończy się obietnicą zmartwychwsta-

nia skierowaną do samego Daniela: „Błogosławiony ten, 
kto się ostoi i wytrwa aż do dnia tysiąc trzysta trzydzieste-
go piątego. A ty idź i odpocznij trochę, i nic nie mów, do-
póki nie nadejdą dni ostateczne” (Dan. 12: 12,13 BWP). 

„A ty idź i odpocznij trochę”. Z pewnością werset ten 
odnosi się do śmierci proroka Daniela. Słowa odpocz-
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niesz nieco jest metaforycznym określeniem śmierci jak 
to wyraził cierpiący Hiob: „Leżałbym teraz i odpoczywał, 
spałbym i miałbym spokój (…). Tam bezbożni przestają 
szaleć, tam odpoczywają utrudzeni” (Hioba 3:13,17 BW). 

Apostoł Jan zapisał: „I usłyszałem głos z nieba mó-
wiący: Napisz: Błogosławieni są odtąd umarli, którzy 
w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po 
pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi” (Obj. 
14:13 BW). 

Tekst ten wypełni się dopiero w wielkim ucisku. Da-
niel zgodnie z proroctwem zmarł i jak wszyscy oczekuje 
na zapowiedziany dzień zmartwychwstania. 

Wstaniesz u kresu dni
W Daniela 12:12 czytamy: „Błogosławiony ten, kto 

wytrwa i dożyje do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni”. 
Daniel wstanie z martwych u kresu 1335 dni, tak jak 

jest napisane. Prorok jak i ci wszyscy umiłowani Bogu 
chwalcy zapisani w ST zgodnie z Listem do Hebrajczy-
ków, oczekują na głos Pana Jezusa podczas pierwszego 
zmartwychwstania, podczas Paruzji – powtórnego 
przyjścia. (Hebr. 11:14-16).

Zmartwychwstanie jest największą nagrodą jaka 
może spotkać człowieka. Ci którzy okażą się wierni Bogu 
dostąpią wielkiego błogosławieństwa. Słowo Boże za-
chęca nas aby nasz wzrok był skierowany na Chrystusa:

 „Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawicie-
la oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa” (Filip. 3:20 BW).

 „Z radością będziecie dziękować Ojcu, który was 
przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych, to jest 
(do udziału) w światłości” (Kol. 1:12 Bp). 

Na Nim się nie potkniemy. Słowo Boże nie trzyma 
nas w iluzji, ale zapowiada wielkie odstępstwo i zwie-
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dzenie: o ile możliwe nawet tych, którzy są wybrani. 
Nie gorszmy się ludźmi ponieważ napisano: „Kto czyni 
nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, 
niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal 
czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświę-
ca” (Obj. 22:11 BW).

Z tekstu wynika, że prawdziwe zrozumienia jest za-
kryte przed wszystkimi, tak jak i przed Danielem, aż do 
czasu zamierzonego przez Boga, gdy Księga ta zostanie 
otwarta. Na nic zdadzą się wszelkie wytrychy w postaci 
objawień, snów, czy szczególnego powołania. Bóg po-
wiedział do Habakuka, aby spisał to co ma stać się w dni 
ostatnie, lecz końca okresu nie dał mu poznać: 

„Jak długo jeszcze mam cię wzywać, Panie, a Ty wcale 
nie raczysz mnie słuchać? Wołam do Ciebie: Pomóż mi, bom 
w ucisku! A Ty mi nie chcesz dopomóc” (Habakuka 1:2 BWP).

Gdy było zagrożone życie Jezusa jako dziecka, anioł 
Boży przemówił w śnie do Jozefa aby uciekali do Egiptu. 
Musiał opuścić własny kraj i uciekać w nieznane, ale Bóg 
był z nimi. (Mat. 2:13). Tak jest z każdym, kto jest Mu 
posłuszny. 

26. Czy Królestwo Tysiąclecia 
będzie ustanowione na ziemi?

Wielu komentatorów Biblii odrzuca w całości naukę 
o Millenium (Obj. 20:1-10). Każdy ma oczywiście prawo 
do swojego zdania, jednak trudno zaprzeczyć, że w tych 
dziesięciu wersetach aż sześć razy wymieniono 1000 lat. 

Według zasady biblijnej: „na zeznaniu dwóch albo 
trzech świadków opierać się będzie każda sprawa” (2 
Kor. 13:1 BW). Tu mamy sześć dowodów, nie ludzkich, 
ale Bożych.

Historia informuje nas, że w przeciągu dwóch ty-
siącleci, było sporo zwolenników nauki o Milenium. Nie-
stety zaczęto do niej dopasowywać różne wydarzenia 
i daty. To wystawiło ich na różnego rodzaju szyderstwa, 
dlatego wielu zaniechało tej biblijnej nauki, zamiast po 
prostu wycofać się z wyznaczania dat.

Augustyn, początkowo wierzył w przyszłe Króle-
stwo Mesjasza na ziemi, ale potem zmienił zdanie i pi-
sał, że naukę o Milenium należy rozumieć w sensie du-

chowym i że okres tysiącletni rozpoczął się wtedy, gdy 
Jezus na krzyżu zwyciężył szatana. Gdy nadszedł rok ty-
sięczny n.e., ludzie zgodnie z nauką Kościoła oczekiwali 
końca świata. Wtedy Kościół rzymskokatolicki stał się 
wielkim posiadaczem ziemskim, gdyż za przebaczenie 
grzechów kazał sobie zapisywać znaczne majątki.

Inni uczyli, że wyrażenie „tysiąc lat” - oznacza tylko 
bardzo długi okres czasu. Natomiast szatan został związany 
wtedy, kiedy się nawrócił cesarz Konstantyn. Wtedy moc 
Ewangelii zwyciężyła pogański Rzym i nastało Królestwo 
Boże. Od tego czasu Chrystus sprawuje rządy za pośrednic-
twem Kościoła i jego widzialnej głowy — Papieża.

Takie poglądy w jakiś sposób mogły być zrozumiałe 
w IV wieku, w atmosferze entuzjazmu po rzekomym zwy-
cięstwie nad pogaństwem, kiedy ustały długie i straszne 
prześladowania chrześcijan, ale trudno zrozumieć, jak 
mogą się nadal utrzymywać mimo nocy średniowie-
cza, wojen i prześladowań czasu reformacji i wszystkich 
zbrodni popełnionych w czasach najnowszych.

Promileniści,
to ludzie, którzy uczą, że dzięki postępowi techniki, 

jak również osiągnięciom na polu socjalnym, religijnym 
i obyczajowym ludzkość wstępuje na coraz wyższy po-
ziom rozwoju i idzie na spotkanie wspaniałej złotej ery 
pokoju i wzajemnego braterstwa. A Pan Jezus przyjdzie 
tylko po to, aby ludziom, którzy osiągną te wyżyny, 
umożliwić wstęp do wieczności. 

Ta nauka miała wielu zwolenników przed rokiem 
1914, ale po dwóch wojnach światowych, kiedy ludzie 
ginęli w komorach gazowych, oraz po użyciu broni 
nuklearnej, ich liczba gwałtownie zmalała. Cichaczem 
wycofali się ze swych przepowiedni i zamienili je na 
symboliczne, lub duchowe. 

Antymileniści,
to zniechęceni promileniści. Stali się wyznawcami 

nauki antymilenijnej. Zwolennicy ci nie spodziewają się 
powtórnego przyjścia Pana Jezusa na ziemię, a uzasad-
niają to w ten sposób, że w Biblii wymieniane są tylko 
dwa wieki: wiek teraźniejszy i przyszły, twierdząc, że 
Pismo nic nie mówi na temat jakiegoś czasu rozdzielają-
cego te dwa okresy. 
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Zbędne są nasze komentarze. Eschatologia biblijna 
sama umiejscawia Milenium w czasie. 1000 lat to nie tylko 
liczba, ale i treść, które te tysiąc lat wypełni. Zacznijmy od: 

Związania szatana
Po zwycięstwie Pana Jezusa nad wszelkim złem 

podczas Armagedonu wypełnią się te słowa: „I widziałem 
anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani 
i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka, węża sta-
rodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na ty-
siąc lat. I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad 
nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni 
owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki 
czas” (Obj. 20:1-3 BW). Powyższe wersety informują nas, 
że szatan zostanie związany na tysiąc lat. Jeden z auto-
rów tego tematu napisał o Milenium:  „Tysiąc lat to bardzo 
długo, prawdopodobnie jest to czas o nieokreślonej długo-
ści trwania i obejmuje okres między pierwszym przyjściem 
Zbawiciela, kiedy moc szatana została ograniczona, a wy-
puszczeniem szatana z więzienia, czyli prawie cały okres 
istnienia Kościoła walczącego”  Ojciec Cranopon.

Dlaczego może być to długi okres, jak twierdzi au-
tor, a nie może to być 1000 lat, tak jak pisze Biblia? 

Będą panować z Jezusem 1000 lat
Proroctwo to zapowiada błogosławiony czas dla 

zwycięzców w wierze po upadku rządów antychrysta:
 „I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano 

prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścię-
ci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo 
Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani 
posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę 
swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc 
lat” (Obj. 20:4). 

Król żydowski z rodu Dawida
Anioł Gabriel zwiastując Marii tak powiedział o Jezusie: 

„I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida” (Łuk. 1:32)
Żydzi do dziś oczekują na Mesjasza, według tego 

co o Nim pisali prorocy. Odrzucili Jezusa ponieważ nie 
wyzwolił ich z niewoli rzymskiej a Jego rządy nie objęły 
całego świata, o czym prorokował Daniel:

„I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach 
niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowie-
czego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim. 
I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły 
wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza - władzą 
wieczną, niezmienną, jego królestwo – niezniszczalne” 
(Dan 7:13,14 BW).

Wydali Go Piłatowi i został zabity. To nie był ich Me-
sjasz. Oni myśleli tylko o wyzwoleniu swojego narodu, 
natomiast Bóg zapowiedział wyzwolenie całej ludzko-
ści. Nie rozumieli dwukrotnego przyjścia Jezusa: „tak 
i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, 
drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawie-
niu tym, którzy go oczekują” (Hebr. 9:28 BW).

Słusznie oczekiwali, że zasiądzie na tronie Dawida, 
ale nie dopuszczali myśli, aby inne narody również mogły 
szukać Mesjasza: „I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd 
z jego korzeni wyda owoc. (…) I stanie się w owym dniu, 
że narody będą szukać korzenia Isajego, który załopocze 
jako sztandar ludów; a miejsce jego pobytu będzie sław-
ne” (Izaj. 11:1,10 BW). To Potomkowi Dawida mieli służyć 
Żydzi: „I będą służyli Panu, swojemu Bogu, i Dawidowi, 
swojemu królowi, którego im wzbudzę” (Jer. 30:9 BW). 

„Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na ze-
wnątrz swojego głosu. trzciny nadłamanej nie dołamie 
ani knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo. Nie 
upadnie na duchu ani się nie złamie, dopóki nie utrwali pra-
wa na ziemi; a jego nauki wyczekują wyspy” (Izaj. 42: 1-4).

Miał być pasterzem i królem narodu: „Ustanowię nad 
nimi jednego pasterza, mojego sługę Dawida, i będzie je pasł; 
będzie je pasł i będzie ich pasterzem” (Ezech. 34:23 BW). 

„A sługa mój, Dawid, będzie ich królem; wszyscy oni 
będą mieć jednego pasterza; będą postępować według 
moich praw, będą przestrzegać moich przykazań i wyko-
nywać je” (Ezech. 37:24 BW).
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Dom Dawida ma być odnowiony: „W owym dniu 
podniosę upadającą chatkę Dawida i zamuruję jej pęk-
nięcia, i podźwignę ją z ruin, i odbuduję ją jak za dawnych 
dni” (Amos 9:11 BW).

Z Betlejem wyszedł władca, którego moc będzie się-
gać aż po krańce ziemi: „Dlatego wyda ich aż do czasu, 
gdy ta, która ma porodzić, porodzi. Potem reszta jego bra-
ci wróci do synów Izraela. Będzie stał mocno i będzie pasł 
w mocy Pana, w chwale imienia Pana, swojego Boga. 
Wtedy będą mieszkać w spokoju, gdyż jego moc będzie 
sięgać aż po krańce ziemi. I On będzie pokojem” (Mich. 
5:2, 3 BW).

„Królestwo i władza i moc nad wszystkimi króle-
stwami pod całym niebem będą przekazane ludowi 
Świętych Najwyższego. Jego Królestwo jest królestwem 
wiecznym, a wszystkie moce jemu służyć i jemu będą 
poddane” (Dan. 7:27).

Śmierć Pana Jezusa była śmiercią wyzwalającą. To 
On oddał swoje życie jako okup „który siebie samego 
złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we 
właściwym czasie. (1 Tym 2:6BW).

Wykupił nas z przekleństwa zakonu: „Chrystus 
wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas 
przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który za-
wisł na drzewie” (Gal. 3:13BW).

Nie jesteśmy wykupieni ludzkim bogactwem: „lecz 
drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nie-
skalanego” (1 Piotra 1:19 BW).

Apostoł Jan zapisał: „I uczyniłeś z nich dla Boga na-
szego ród królewski i kapłanów, i będą królować na zie-
mi”35 (Obj. 5:10 BW).

Jezus Chrystus jest Panem: „Lecz byli też fałszywi 
prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi na-
uczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapie-
rać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą 
zgubę” (2 Piotra 2:1BW).

Fundamentem: „Albowiem fundamentu innego 
nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, 
a którym jest Jezus Chrystus” (1 Kor. 3:11 BW).

„Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. 
Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu 
pod jarzmo niewoli” (Gal. 5:1 BW).

Śmierć Pana Jezusa uczyniła ludzi: królami. To On 
otworzył synostwo łaski, otwarte dla każdego człowieka, 
który wierzy i słucha Go (Jan 8:31,32).

On uczynił też ludzi kapłanami. W starożytności 
tylko kapłan miał prawo zbliżyć się do Boga. Przeciętny 
Żyd wchodząc do Świątyni, mógł przejść przez dziedzi-
niec niewiast, lub dziedziniec pogan, ale nie mógł wejść 
przez dziedziniec kapłanów. Pan Jezus otworzył drogę 
do Boga dla każdego człowieka „oto zasłona Świątyni 
rozdarła się na dwoje, od góry do dołu” (Mat. 27:51 BW).

„Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa 
mamy wstęp do Świątyni drogą nową i żywą, którą 
otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swo-
je” (Hebr. 10:19,20BW).

35  Wszystkie dostępne mi Przekłady Biblii ostatnie słowa tego 
wersetu oddają: na ziemi. Natomiast Słownik Grecko-Polski wyd. 
„Vacatio” i PNś. – wydany przez Towarzystwo Strażnica, te słowa 
oddają: nad ziemią. Żaden z przekładów nie podaje uwag ani przy-
pisów do tego wersetu. Podane powyżej teksty eschatologiczne 
dotyczą Milenium i ziemi, dlatego na ziemi bardziej jest bliskie 
przekazowi biblijnemu. Pan Jezus w uwielbionym ciele był na zie-
mi i w niebie, pewnie i podobnie będzie z tymi, których powołał. 
„Ale powiadam wam: Nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do 
owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca 
mego. Mat. 26:29; „Powiedział też do niego: Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępują-
cych i zstępujących na Syna Człowieczego” (Jan 1:51).
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W ten sposób ludzie wybrani przez Niego stali się 
narodem wybranym, świętym. Będą mieli udział 
w pierwszym zmartwychwstaniu zgodnie z nauczaniem 
apostolskim nie będą mogli już umierać (Obj. 20:5, 6) 
i będą mieli ciała uwielbione. (Filip. 3:21). 

Nie jest to klasa niebiańska jak uczą świadkowie Je-
howy, ale Żydzi i poganie, którzy zostali zbawieni (Efez. 
2:8-10) i będą wraz z Chrystusem królować przez 1000 
lat – nad kim? No właśnie nad tymi, którzy przejdą do 
Milenium żywi. 

Kto zostanie ocalony w Armagedonie 
i przejdzie do Milenium

Proroctwa, dotyczące Mesjasza, dotyczą nie tylko 
Jego, ale i tych, którzy wg postanowienia Bożego należą 
do narodu Żydowskiego z którego wywodzi się Mesjasz. 
•	 I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida (Łuk. 

1:32)
•	 będzie je pasł i będzie ich pasterzem (Ezech. 

34:23BW). 
•	 W owym dniu podniosę upadającą chatkę Da-

wida (Amos 9:11BW).
•	 Potem reszta jego braci wróci do synów Izraela 

(Mich. 5:2,3BW).
Tak jak proroctwa zapowiadały panowanie Syna 

Dawida na tronie Dawidowym, tak samo zapowiadają 
Milenium dla Żydów. Czy tylko Żydzi tam wejdą? Nie! 

W Apokalipsie czytamy: „A gdy się dopełni tysiąc lat, 
wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, 
by zwieść narody” (Obj. 20:7, 8 BW). 

A zatem w Milenium znajdą się ludzie z narodów. 
Jakie są kryteria wejścia tam? Tego Biblia nie podaje. 

Pewnie niektórzy Żydzi, co przeżyją Wielki Ucisk, 
będą obywatelami ziemi, nad którymi będzie panował 
potomek Dawida - Jezus Chrystus wraz z tymi, którzy 
zostali wymienieni w Obj. 20:4. 

 „tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy 
dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zosta-
wiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, 
a druga zostawiona” (Mat. 24:39-41 BW). 

Czy wszyscy Żydzi 
będą podczas Milenium żyli na ziemi?

Pan Jezus do swoich apostołów, którzy byli Żydami 
powiedział: „Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodze-
niu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwa-
ły, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na 
dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela” 
(Mat. 19:28BW).

Żydzi, którzy żyli przez całe wieki przed Chrystusem 
nie szukali ojczyzny ziemskiej, ale niebiańskiej. „Bo ci, 
którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby 
mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, 
aby do niej powrócić; lecz oni zdążają do lepszej, to jest do 
niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich 
Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto” (Hebr. 11:14-
16BW). 

Jednak do pewnych Żydów Pan powiedział: „Oto 
wam dom wasz pusty zostanie. Albowiem powiadam 
wam: Nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony, 
który przychodzi w imieniu Pańskim” (Mat. 23:38,39BW).

Pokój podczas Milenium
„Niech góry przyniosą ludowi pokój, a pagórki spra-

wiedliwość. Niech zakwitnie... obfitość pokoju, póki sta-
nie księżyca” (Ps. 72:3,7)

„I pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a nie-
zakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po 
wszystkie czasy. I zamieszka mój lud w siedzibie pokoju, 
w bezpiecznych mieszkaniach i w miejscach spokojnego 
odpoczynku” (Izaj. 32:17,18).
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Błogość
„Kto znajduje się teraz w ucisku, nie będzie pozo-

stawał w ciemności” (Iz. 8:23 BWP). „Lud, który chodzi 
w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami 
krainy mroków zabłyśnie światłość” (Izaj. 9:1)

Zdrowie i długie życie

„Nie będzie tam niemowlęcia, które by żyło tylko 
kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, 
gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako 
stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie do-
tknięty klątwą. 

Gdy pobudują domy zamieszkają w nich, gdy zasa-
dzą winnice, będą spożywać ich plony. Nie będą budo-
wać tak, aby ktoś inny mieszkał, nie będą sadzić tak, aby 
ktoś inny korzystał z plonów, lecz jaki jest wiek drzewa, 
taki będzie wiek mojego ludu, i co zapracowały ich ręce, 
to będą spożywać moi wybrani. Nie będą się na próżno 
trudzić i nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wcze-
sną śmierć, gdyż są pokoleniem błogosławionym przez 
Pana, a ich latorośle pozostaną z nimi. I zanim zawołają, 

odpowiem im, i pod-
czas gdy jeszcze będą 
mówić. Już ich wy-
słucham. 

Wilk z jagnię-
ciem będą się paść 
razem, a lew jak by-
dło będzie jadł siecz-
kę, wąż zaś będzie się 
żywił prochem. Nie 
będą źle postępować 

ani zgubnie działać na całej świętej górze - mówi Pan” (Iz. 
65:20-25).

„Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy 
głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie 
odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pu-
styni i potoki na stepie” (Izaj. 35:5-6).

 „I przyszło do niego mnóstwo ludu, mając ze sobą 
chromych, kalekich, ślepych, niemych oraz wielu innych 
i kładli ich u nóg jego, a On ich uzdrowił. Tak iż się lud zdu-
miewał, widząc, że niemi mówią, kalecy odzyskują zdro-
wie, chromi chodzą, ślepi widzą, i wielbili Boga Izraela” 
(Mat. 15:31). 

Apostoł Piotr po uzdrowieniu chromego przekony-
wał swych słuchaczy, że Pan Jezus musiał wiele wycier-
pieć, być zabitym, aż do czasu: „Aby nadeszły od Pana 
czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chry-
stusa Jezusa. Którego musi przyjąć niebo aż do czasu 
odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił 
Bóg przez usta świętych proroków swoich” (Dz. 3:20,21).

Dobrobyt materialny
 „I odmienię los mojego ludu izraelskie-

go, tak że odbudują spustoszone miasta 
i osiedlą się w nich. Nasadzą winnice i będą 
pić ich wino, założą ogrody i będą jeść ich 
owoce. Zaszczepię ich na ich ziemi; i nikt ich 
już nie wyrwie z ich ziemi, którą im dałem 
— mówi Pan twój Bóg” (Amosa 9:14-15)

Sprawiedliwość
„Berłem sprawiedliwości jest berło Królestwa Twego. 

Miłujesz sprawiedliwość a nienawidzisz bezprawia” (Ps. 
45:7-8; patrz Psalm 72:2, 4, 7, 12-14).

Podczas Milenium Pan Jezus osobiście będzie 
sprawował rządy: „Wtedy rozsądzać będzie narody i roz-
strzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na 
lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie 
podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie bę-
dzie się już uczył sztuki wojennej” (Iz. 2:4).

„I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie we-
dług widzenia swoich oczu będzie ani według słyszenia 
swoich uszu rozstrzygał. Lecz według sprawiedliwości bę-
dzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał spra-
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wy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał 
zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. 
I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rze-
mieniem jego lędźwi. (Izaj. 11:3-5).

„Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki 
moje, dam władzę nad poganami. I będzie rządził laską 
żelazną, i będą jak skruszone naczynia” (Obj. 2:26).

„Wtedy tron będzie utrwalony przez łaskę i zasiądzie 
na nim w namiocie Dawida sędzia, który będzie dbał 
o prawo i troszczył się o sprawiedliwość” (Izaj. 16:5)

Księga Objawienia umiejscawia nas w czasie, kiedy 
Pan Jezus, rozpocznie rządzenie laską żelazną. Rozpocz-
nie się to po zwycięstwie nad antychrystem i narodami, 
czyli po Armagedonie, kiedy rozpocznie się Milenium:

„A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał 
pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną, On 
sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, 
Wszechmogącego” (Obj. 19:15 BW). 

Dla tych, którzy miłują Boga i znajdą się podczas 
Milenium na ziemi, będzie to wspaniały okres:

„W owym dniu latorośl Pana stanie się ozdobą 
i chwałą, a owoc ziemi chlubą i krasą ocalonych Izraela” 
(Izaj. 4:2). 

„I zarumieni się księżyc, a słońce się zawstydzi, gdyż 
Pan Zastępów będzie Królem na górze Syjon i w Jeruza-
lemie, i przed ich starszymi będzie chwała” (Izaj. 24;23). 

„I będzie Pan królem całej ziemi. W owym dniu Pan 
będzie jedyny i jedyne będzie jego imię. (...) Wszyscy po-
zostali ze wszystkich narodów, które wystąpiły zbrojnie 
przeciwko Jeruzalemowi, będą corocznie pielgrzymowali, 
aby oddać pokłon królowi, Panu Zastępów, i obchodzić 
Święto Szałasów” (Zach. 14:9, 16).

W Milenium nie odbędzie się 
żadne zmartwychwstanie 

„Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc 
lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony 
i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwych-
wstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą 
kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 
tysiąc lat” (Obj. 20:5,6 BW). 

Biblia mówi jasno i wyraźnie, że będą tylko 
dwa zmartwychwstania:

Pierwsze – podczas paruzji – powtórnego przyj-
ścia Chrystusa (1 Kor.15:51,52; 1 Tes 4:13-18).

Drugie - zwane Sądem Ostatecznym gdy się skoń-
czy 1000 lat. (Obj. 20:11-15, patrz rozdział 26). 

W jaki sposób Chrystus 
objawi swoją obecność na ziemi?
Sam Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy powie-

dział: „Ale powiadam wam: Nie będę pił odtąd z tego 
owocu winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił na 
nowo w Królestwie Ojca mego” (Mat. 26:29)

W innym miejscu czytamy: „Zaprawdę, zaprawdę 
powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych 
wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego” (Jan 
1:51). 

Biblia przekonuje nas, że te słowa się nie wypełniły 
czyli są przyszłością. Czy Pan Jezus podczas Milenium 
będzie stale przebywał na ziemi? Być może… ale nie 
wykluczone że według woli swojej będzie pojawiał się 
i odchodził tak, jak to miało miejsce po zmartwych-
wstaniu, a przed wniebowstąpieniem.

Kościół w Tysiącleciu
„Jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy; 

jeśli się go zaprzemy, i On się nas zaprze” (2 Tym. 2:12). 
Apostoł Paweł nie kieruje tych słów do jakichś bliżej 

nieokreślonych ludzi, którzy mają mieć tylko prawo do 
życia w niebie i być zbawionymi, ale do tych którzy wy-
trwają w nauce Chrystusowej. Takie kryteria przedsta-
wia nam Biblia, bez podziału na człowieka ziemskiego, 
czy niebiańskiego. 

„Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, 
jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na 
jego tronie” (Obj. 3:21). 

Ziemia będzie napełniona 
znajomością Pana

„Nie będzie krzywdzić ani szkodzić na całej świętej 
górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, 
które wypełniają morze” (Izaj. 11:9) 
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„Przysięgałem na siebie, z ust moich sprawiedliwość 
wychodzi, słowo nieodwołalne. Wszelkie kolano zginać 
się będzie przede mną, i wszelki język na mnie przysięgać. 
I będą mówić o mnie: Tylko w Jahwe jest sprawiedliwość 
i moc! Do Niego przyjdą wstydem okryci wszyscy, którzy 
się mu sprzeciwiają” (Izaj. 45:23,24 BP). 

Apostoł Paweł zacytował te słowa do Jezusa: „Aby 
na imię Jezus zginało się wszelkie kolano na niebie, i na 
ziemi, i pod ziemią. (Filip. 2:10) 

Kogo dotyczą te słowa, przecież Bóg nie ma 
dwóch zdań na jeden temat? (2 Kor. 2:10-15).

Czy w Milenium ludzie będą umierać?
Tak! Podczas Milenium będą umierać, ale nie od 

razu: „I nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tyl-
ko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, 
gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stu-
letni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie dotknięty 
klątwą” (Izaj. 65:20). 

Po 1000-leciu 
zostanie wypuszczony szatan

„A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie 
szatan z więzienia swego. i wyjdzie, by zwieść narody, 
które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, 
i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek mor-
ski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli 
obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba 
ogień, i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził, zo-
stał wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się 
też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą 
na wieki wieków” (Obj. 20:7-10 BW). 

Aż się wierzyć nie chce, że po tak błogosławionym 
czasie jakim będzie Milenium, kiedy ludzie będą zaży-
wać samych błogosławieństw, tak wielu po wypuszcze-
niu szatana znowu da się zwieść.

Ale zło musi być wypalone do cna. Tekst mówi, że 
buntowników będzie tyle co piasku morskiego. Z pew-
nością będą to miliardy ludzi, ponieważ cały czas będą 
się rodzić, a nie będą umierać z powodu starości, ale 
przekleństwa. Jednak nie wszyscy ulegną szatanowi 
jak czytamy: i otoczą obóz świętych i miasto umi-
łowane. 

Nad buntownikami już nie będzie żadnego sądu: 
spadnie z nieba ogień, i pochłonie ich. Wrzuceni 
zostaną do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też 
zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą. 

Gdy się skończy tysiąc lat, rozpocznie się Sąd Osta-
teczny, i gdy ostatni wróg ludzkości jakim jest śmierć 
będzie pokonana - Pan Jezus odda władzę Bogu Ojcu: 
aby Bóg był wszystkim we wszystkim.

27. Wizja Tronu Bożego

Prorok Daniel zapisał poszczególne wizje zapowia-
dające:
•	 cztery wiatry
•	 wzburzone morze
•	 cztery bestie
•	 mały róg 

Bestie te, a szczególnie ich symboliczne rogi nasta-
wione będą, aby niszczyć i zabijać. Jednak nasz dobry 
Bóg pocieszył Daniela i pokazał mu Tron Boży, którego 
Prorok tak opisał:

„Patrząc dalej, zobaczyłem jak ustawiano trony i jak 
[na jednym z nich] zasiadł Przedwieczny. Jego szaty 
były białe jak śnieg, włosy zaś na Jego głowie jakby z weł-
ny najczystszej. Tron Jego był cały z ognistych płomieni 
i poruszał się na kołach, które także płonęły ogniem. 
Płynęła też cała rzeka ognista, wydobywająca się spod 
Niego. Tysiące tysięcy służyło Mu, dziesiątki zaś tysięcy 
innych stało przed Nim. Odbywał się sąd i już zostały 
otwarte księgi” (Dan 7:9,10 BWP). 
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Z Tronu Boga wychodzi moc, która zgładzi wszyst-
ko, co mu się sprzeciwi. Przed Nim leżą księgi, w których 
zapisane są wszystkie czyny każdego człowieka. Księgi 
te zostaną otwarte na Sądzie Ostatecznym gdy sie skoń-
czy 1000 lat, po ostatecznej próbie i pokonaniu ostat-
niego wroga jakim będzie śmierć: 

„Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie 
Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę 
i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszyst-
kich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zo-
stanie pokonana śmierć. Wszystko bowiem rzucił pod sto-
py Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy 
to, że z wyjątkiem Tego, który mu wszystko poddał. A gdy 
już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zo-
stanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby 
Bóg był wszystkim we wszystkich” (1 Kor. 15:24-28).

„A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest 
śmierć druga - jezioro ognia. Jeśli się ktoś nie znalazł za-
pisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia” 
(Obj. 20:14,15 BT).

Powyższy tekst nie dotyczy tych, którzy będą mieli 
udział w pierwszym zmartwychwstaniu podczas Paruzji 
– powtórnego przyjścia Chrystusa, ponieważ napisano: 
„Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym 
zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć dru-
ga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim 
królować tysiąc lat” (Obj. 20:6BT).

Prorok Izajasz nawiązując do czasów ostatecznych, 
pisał, że cudzoziemcy przyłączą się do Jahwe: „A wy, wy 
będziecie nazywani kapłanami Pana i uchodzić będziecie 
za sługi samego Boga naszego. Będziecie korzystać z bo-
gactw wszystkich ludów i chwalić się będziecie ich wiel-
kim dobrobytem” (Izaj. 61:6BWP).

Stało się to dzięki Nowemu Przymierzu (Jer. 31:31-
34) jakie zawarł Pan Jezus. Jako ludzie z pogan może-
my: śpiewać nową pieśń: „Godzien jesteś wziąć księgę 

i otworzyć jej pieczęcie, bo zostałeś zabity i nabyłeś dla 
Boga swoją krwią ludzi z każdego pokolenia, różnojęzycz-
nych narodów i ludów, i uczyniłeś ich dla Boga naszego 
królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi” (Obj. 
5:9,10 BP).

Prorok Izajasz pomaga nam zrozumieć Kim jest Od-
wieczny: „Czy ty jeszcze nawet tego nie wiesz? Czy nie na-
uczyłeś się jeszcze niczego? Pan jest Bogiem odwiecznym. 
Nic Go nie męczy ani nie nuży, a Jego mądrość jest nie do 
zbadania” (Izaj. 40:28 BWP). 

„A Pan jest Bogiem prawdziwym, jest Bogiem, który 
żyje i Królem jest On wiecznym. Gdy On się rozgniewa, 
drży ziemia, narody nie ostoją się przed Jego gniewem” 
(Jer 10:10 BWP).

„w obliczu Pana, kiedy nadchodzi, gdy nadchodzi, 
aby sądzić ziemię. Sądzi On sprawiedliwie cały okrąg 
ziemi i w swojej wierności wszystkie narody” (Psalm 
96:13 BWP).

W mitologii greckiej Zeus jest często przedstawiany 
jako stary człowiek z długą i siwą brodą, która jest ozna-
ką sędziwego wieku. Biblia nie opisuje Boga jak starca. 
W księdze Daniela 7:9 włosy Boga porównane są do czy-
stej wełny, a nie do siwizny. 

Wizja Sądu
Nic nie umknie Panu Bogu i Panu Jezusowi Chry-

stusowi, ponieważ wszystko jest zapisane, dlatego jest 
jeszcze stosowny czas, aby nasze grzechy były obmyte 
krwią Chrystusa jak czytamy:

„to o ileż bardziej oczyści wasze sumienia z martwych 
uczynków i przygotuje do służenia Bogu żywemu krew 
tego Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu 
samego siebie jako nieskalaną ofiarę” (Hebr. 9:14 BWP).

„a także od Jezusa Chrystusa, który jest Świadkiem 
wiernym, Pierworodnym pośród umarłych i Władcą 
wszystkich królów ziemi. On to umiłował nas, przez swoją 
krew uwolnił nas od naszych grzechów” (Obj. 1:5 BWP).
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Mimo to wielu próbuje. Np. Świadkowie Jehowy na 
wszelkie kłamliwe doktryny mają dwa magiczne słowa:

Nowe światło
Kiedy na podstawie ich publikacji obalimy wyli-

czanki „„niewolnik”a” usłyszymy:
„A ścieżka sprawiedliwych jest jak jutrzenka poran-

na; staje się coraz jaśniejsza aż do dnia pełnego” (Przyp. 
4:18BWP).

Choć nijak nie można doczytać się u „„niewolni-
k”a Strażnicy” skąd wziął stare światło - skoro pochodzi 
od Boga to, dlaczego je zmienia? Żadne z jego „pro-
roctw” nie ostało się, ale pod wpływem uciekającego 
czasu jest zmuszony do wycofania się z każdego nich. 

Zmiana warty
Nowa ekipa „w Brooklynie” otrzymała w spadku 

wiele kłamstw po swych poprzednikachi musi jakoś 
z nich wybrnąć. Nowe Ciało Kierownicze liczy 12 osób.36 
Ale wielu głosicieli już nie wierzy w fundamentalną teo-
rię roku 1914. Nie przekonuje ich nawet poniższy cytat: 

„Jehowa uczy swój lud przede wszystkim na cotygo-
dniowym studium Biblii prowadzonym za pomocą Straż-
nicy. Czy traktujesz to zebranie jako sposobność odbierania 
pouczeń od Jehowy?”. Strażnica, 1 sierpnia 1995, nr 15, s. 17, 
§ 13 (podkreślenie autora) 

To nie Strażnica, ale Duch Święty jest nauczycielem:
„A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle 

w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni 
wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (Jan 14:26) 

Wielokrotnie pisałem o tym w „Słowie Nadziei”, że 
upadnie pokolenie roku 1914, i upadło w 1995 roku. 
Pod presją uciekającego czasu w 2007 roku zmienili 

36  Zobacz Słowo Nadziei nr 65/2007 roku.

tzw. powołania niebiańskie, z roku 1935 na bliżej nie-
określony czas. 

 Od 1991 roku ponad dwa miliony głosicieli na świe-
cie i ponad 53 000 w Polsce opuściło ich szeregi. Niektó-
rzy widząc, że zostali oszukani, zaczęli bardziej słuchać 
Boga niż „„niewolnik”a Strażnicy”. Inni zgorszyli, że 
okłamywano ich w imieniu Boga i poszli w świat. W Or-
ganizacji jest wielu szlachetnych ludzi, którzy zostali 
oszukani. Dlatego zanośmy modlitwy do naszego Pana, 
aby wyrwał tych, którzy są Jego. (Przyp. 24:11, 12). 

Prawda was wyswobodzi
Świadkowie Jehowy wydali dwie książki pt. „Praw-

da was wyswobodzi” (1943) i „Prawda, która prowadzi 
do życia wiecznego”(1968). Ta pierwsza ludzi nie wy-
swobodziła, a druga nie zaprowadziła do życia wiecz-
nego. Choć były podręcznikami obowiązującymi w Or-
ganizacji. 

Prawda biblijna nie ulega modyfikacji ani zmia-
nom! Pan powiedział:

„Urodziłem się i przyszedłem na świat po to, żeby 
świadczyć o prawdzie. Każdy, kto żyje prawdą jest mi 
posłuszny” (Jan 17:17).  W modlitwie arcykapłańskiej 
powiedział: „Uświęć ich przez prawdę; twoje Słowo jest 
prawdą” (Jan 17:17).

Tu mamy odpowiedź, co jest prawdą. Apostoł Paweł 
bardzo dobitnie przedstawia nam, jak odróżnić kłam-
stwo od prawdy.

 „Sprawy duchowe wyjaśniają na sposób duchowy. 
Człowiek, który opiera swoje poznanie tylko na zmy-
słach, nie uznaje spraw Ducha Bożego, nie może ich pojąć 
i dlatego wydają mu się głupie; sprawy duchowe na-
leży pojmować na sposób duchowy” (1 Kor.2:13,14)

Słowa Bożego nie można związać!
(2 Tym. 2:9 Bp)

ROZDZIAŁ 4
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Kto jest twoim nauczycielem? Jeśli jesteś w społecz-
ności, która cały czas zmienia swoje nauki, to wiedz, że 
nie poznałeś prawdy, ale jesteś oszukiwany. Tak jak Chry-
stus jest niezmienny, tak niezmienne są Boże zasady.

„Jezus Chrystus zawsze ten sam, wczoraj, dzisiaj i na 
wieki” (Hebr.13:8). 

Strzeżcie się zwodzicieli
„Proszę was, bracia, zwracajcie uwagę na tych, któ-

rzy powodują rozłamy i zgorszenia ze szkodą dla przyjętej 
przez was nauki i wystrzegajcie się ich. Oni bowiem nie 
służą Chrystusowi, naszemu Panu, ale własnym żą-
dzom, a miłymi i pochlebnymi słówkami zwodzą 
serca prostych ludzi.” (Rzym.16:17,18)

„Albowiem Bóg, który rozkazał, aby z ciemności za-
błysło światło, sam rozjaśnił nasze serca światłością po-
znania chwały Bożej na obliczu Chrystusa” 2 Kor. 4:6Bp).

Ze słów apostoła jasno wynika, że: „Bóg rozjaśnił 
nasze serca światłością poznania chwały”. 

Bóg przez Jeremiasza zapowiadał: 
„Moje prawo umieszczę w ich wnętrzu i wypiszę w ich 

sercach. I wtedy (znów) stanę się ich Bogiem, a oni będą 
moim ludem. (…).Wszyscy bowiem będą Mnie znali od 
najmłodszych do najstarszych mówi Pan„ (Jer. 31:33-
35 BWP).

Ale „niewolnik” odrzucił te słowa, bo kogo by mamił 
gdy poznanie jest od Boga w Biblii przez Ducha Świętego?

2. Co zobaczyli w drzewie 
 z proroctwa 

 Świadkowie Jehowy?

Wielu stara się przewidzieć przyszłość, bo ludzie 
chętnie wsłuchują się w nowe wykładnie, tym bardziej, 
jeśli ich autorzy mówią, że są namaszczeni przez Boga 
i nazywają siebie samych np. „pomazańcami”.

Do nich, między innymi zaliczał się Charles Taze 
Russell. Ponieważ Russell swe wyliczenia Paruzji i końca 
świata oparł na dwunastym rozdziale Proroctwa Danie-
la, dlatego od niego rozpocznę poniższą „prezentację”: 

Paruzja Chrystusa 
wg Russella

„Typowe Jubileuszowe cykle 
wskazują na rok 1874 jako na datę 
powrotu naszego Pana; a jednak 
data ta była mądrze ukryta, że od-
krycie jej stało się możliwe dopiero 
gdy nastał „Czas Końca». Świadectwo to jest podwójnie pil-
ne, z dwóch punktów widzenia - ze strony Zakonu - ze stro-
ny Proroków - czynniki te są zupełnie od siebie niezależne, 
jednak jednakowo są jasne i przekonywujące (…) 

Wtóre przyjście naszego Pana, przy końcu wieku Ewan-
gelii, czyli podczas żniwa zachodzi od 1874 roku i odpowia-
da dokładnie równoległej dacie Jego pierwszego przyjścia, 
przy końcu wieku żydowskiego” (Tom III str.130)

Pierwsze zdanie zapisane w tym samym To-
mie brzmi:

„Koniec Czasu” okres stu piętnastu lat (115), od roku 
1799 do roku 1914 jest szczególnie zanotowany w Biblii, 
w Piśmie Świętym”. (Tom III str.15) 

Ponieważ jesteśmy ludźmi wierzącymi w Boga i w 
Jego święte Słowo chcielibyśmy dociec, na jakiej pod-
stawie Russell doszedł do tak mocno sprecyzowanych 
oświadczeń? Ludzie szukając sławy i chwały z reguły 
szukają w Biblii jakichś liczb, aby potem dorobić do nich 
odpowiedni komentarz. Po takim zabiegu pseudo-pro-
roctwo jest gotowe.

Charles Taze Russell takie liczby znalazł w Proroc-
twie Daniela 12:7-13. Poniższe słowa nazywają mądry-
mi, tych, którzy to zrozumią dlatego wielu chce nimi 
zostać: 

„mądrzy zajaśnieją jak blask firmamentu, a ci, 
co wielu nauczali sprawiedliwości, już po wszystkie cza-
sy błyszczeć będą jak gwiazdy. Lecz ty, Danielu, przestań 
mówić i zapieczętuj księgę aż do dni ostatecznych. Wielu 
odda się poszukiwaniom to tu, to tam; tymczasem niego-
dziwość wciąż będzie rosła” (Dan 12:2-5BW).

Jednak nie trzymając się Biblii, ale własnych obli-
czeń i to na podstawie Piramidy Cheopsa stali się głu-
pimi.

CH. T. Russell, aby jego proroctwo nabrało mocy, 
powołał się na proroctwa Daniela, a mianowicie na 
te miejsca, w których jest mowa o 1260, 1290, 1335 
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dniach. Mimo, że to są tylko dni, to dla takich „proro-
ków” jak on nie ma najmniejszego problemu zamienić 
dni na lata i jeszcze uzasadnić to innymi wersetami. Od-
szukał dwa miejsca w Biblii gdzie czytamy o zamianie 
dni na lata:

Pierwszy werset: „Poznaliście kraj w przeciągu 
czterdziestu dni; każdy dzień teraz zamieni się w rok 
i przez czterdzieści lat pokutować będziecie za winy i po-
znacie, co to znaczy, gdy Ja się oddalę” (4 Mojż. 14:34 BT). 

Drugie miejsce zapisane z proroctwie Eze-
chiela: „Podaję ci lata trwania ich winy w liczbie dni: 
przez trzysta dziewięćdziesiąt dni będziesz znosił winę 
pokoleń izraelskich. A kiedy je wypełnisz, położysz się 
znów na prawym boku i będziesz znosił przewinienia po-
kolenia Judy przez czterdzieści dni. Liczę ci jeden dzień 
za każdy poszczególny rok” (Ezechiela 4:2-7).

Te fragmenty Biblii tłumaczą same się same, że dni 
zostaną zmienione na lata. Jednak Russell i jego na-
stępcy z tych dwóch wersetów uczynili zasadę, że każdy 
dzień można zamienić na lata. Przekonamy się w dal-
szym rozważaniu, że takie postawienie sprawy jest nie-
biblijne, a tym samym występuje przeciwko Bogu. 

Mając 1260, 1290,1335 dni zamieniając je na lata 
nic jeszcze nie zyskał. Zaczął szukać odpowiedniej daty 
początkowej, do której mógłby dodać poszczególne 
liczby. 

Autor przekonywał zwolenników swej drogi, że „rok 
539 był punktem zaznaczonym w proroctwie”.37 

Mając zatem swoją datę wyjściową 539 dodał do 
niej 1260 dni, wcześniej bezpodstawnie zamieniając je 
na lata, uzyskał rok 1799 i ogłosił, że w tym roku rozpo-
czął się: początek czasów pogan.

Podobnie jak poprzednio do roku 539 + 1290 
=1829 i według niego w tym roku nastąpiło: „oczyszcze-
nie i uświętobliwienie między ludem Bożym, a łącznie z tym 
miało być udzielane wyrozumienie proroctw, tym, co byli 
mądrymi, co się odłączyli, byli doświadczani i oczyszczani.”

Konsekwentnie trzymał się daty 539+1335= 1874 
rok, na który zapowiedział: niewidzialne przyjście 
Jezusa Chrystusa.

37  brak jakichkolwiek dowodów historycznych czy biblijnych, aby 
przyjąć rok 539 jako datę wyjściową.

Natomiast na rok 1914 zapowiedział Armagedon 
i rozpoczęcie Milenium. 

Co pozostało z tych pseudo-proroctw? Tyle, co z ciel-
ca, którego uczynili Izraelici na pustyni. To sami następ-
cy Russella rozbili tego cielca, ale na jego postumencie 
zbudowali nowego. Poprzednie daty zastąpili nowymi, 
które nie miały i nie będą mieć nic wspólnego z paruzją 
Chrystusa. Po 69 latach w 1943 roku trzeci Prezes Towa-
rzystwa Strażnica zmienił niewidzialną paruzję z roku 
1874 na rok 1914. Jednak tym razem swe wyliczenia 
oparł na 4 rozdziale Proroctwa Daniela.

Co symbolizowało to drzewo?
W 1943 roku
„Przeto to wielkie drzewo dosięgające aż do nieba, 

które Nabuchodonozor, król babiloński widział, obrazo-
wało niebieski urząd Lucyfera, mianowicie, niewidzialne 
zwierzchnictwo nad Adamem i Ewą, a także nad niższymi 
stworzeniami czyli zwierzętami. To zwierzchnictwo wów-
czas było sprawiedliwe”.38 

W 1984 roku
„drzewo przedstawia coś ważniejszego, zwierzchnią 

władzę Boga, zwłaszcza w odniesieniu do naszej ziemi”.39 
Nie ma potrzeby objaśniania symboliki drzewa, 

ponieważ drzewem tym był Król Babilonu Nabuchodo-
nozor jak czytamy: 

„Drzewo, które widziałeś, które rosło i było potężne, 
którego wysokość sięgała nieba, (…) To jesteś ty, kró-
lu: rosłeś i stałeś się potężny, twoja wielkość urosła i sięga 
nieba, twoja władza rozciąga się po krańce ziemi” (Dan 
4:17-20 BW). 

I na tym kończy się czwarty rozdział Daniela, ale 
nie kończy się manipulacja samozwańczego „„niewol-
nik”a Strażnicy”, który bazuje na nieznajomości Biblii 
przez głosicieli. Wmawia im, że tylko on poprawnie wy-
kłada proroctwa i jednocześnie zakazuje czytać alterna-
tywne opracowania na temat jego kłamstw. 

Które z tych dat podanych powyżej są praw-
dziwe? Żadne!!!

Drogi głosicielu – niebawem musisz się spodziewać 
odwołania roku 1914 tak, jak odwołano pokolenie roku 

38  Prawda was wyswobodzi, wyd. 1943, s. 219
39  Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, s. 139, § 14
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1914 w Strażnicy 21/1995 roku. Nie znajdziesz słowa 
przepraszam, za kłamstwa które są pisane z premedy-
tacją, aby zatrzymać ponad siedem milionów darmo-
wych pracowników, którzy finansują wszelkie wydatki 
tegoż Towarzystwa.

Nowe światło, czy nowe kłamstwo?

Za dwa lata minie 100 lat od 1914 roku, a poko-
lenie zgodnie z Biblia trwa „lat siedemdziesiąt, a jeśli 
sił wystarcza, to lat osiemdziesiąt” (Psalm 90:10). Pod-
stępny „niewolnik” liczy, że większość głosicieli wymrze 
a nowi nie będą pamiętać „starego - nowego światła”.

To nie głosiciele sobie wymyślili te daty, ale „„nie-
wolnik” Strażnicy”, który wymusza na nich przyjęcie 
każdej pseudo-nowinki. To głosiciele, a nie „niewolnik” 
świecą przed ludźmi oczami, kiedy trzeba przekonywać 
ich, że to, co mówili wczoraj jest nieważne, ponieważ 
dostali nowe światło. 

Ale „niewolnik” pomimo ogłoszenia tak wielu kłamstw 
ma odwagę oskarżać innych poniższymi słowami: 

„Ludzie uciekają się do zwodzenia i krętactwa, aby 
ukryć to, czego się wstydzą, na przykład oszustwo. My nie 
mamy czego się wstydzić, gdyż nasza praca i nasze orędzia 
nie są szalbierstwem, lecz cechuje je sprawiedliwość i praw-

da. Dlatego możemy jaśnieć pełnią chwały tego światła. 
Nie posługujemy się nieuczciwie Słowem Bożym“.40 

3. Kogo przedstawiają 
 stopy i palce?

To zależy w którym roku.
1886 rok
„Ten podział przedstawiony jest w dziesięciu palcach 

posągu. Stopy będące mieszaniną gliny z żelazem przed-
stawiają połączenie kościoła z państwem. Tę mieszaninę 
Pismo Święte nazywa „Babilonem” — zamieszaniem”. Plan 
Wieków, s. 269,270

1980 rok
„Wobec tego „glina” w posągu przedstawia element 

proletariacki, który się ujawnia przy występowaniu lud-
ności przeciw istniejącym władzom. Przez organizowanie 
związków zawodowych, demonstracji, strajków i innych 
form protestu prosty lud usiłuje podkopać kapitalistyczny 
styl rządzenia, tradycyjnie przyjęty na obszarach anglo-
amerykańskiej potęgi światowej oraz strefie jej wpływów”.  
Strażnica 2/1980 CI, s. 21, ak. 1

1999 rok
„Dziesięć palców u stóp wyobraża wszystkie te współ-

istniejące mocarstwa i państwa, gdyż w Biblii liczba dzie-
sięć często symbolizuje zupełność w odniesieniu do spraw 
ziemskich”. (Książka pt. Pilnie zważaj na proroctwa Da-
niela, s. 59, § 27).

To tylko niektóre daty, zapowiadające kogo symbo-
lizuje stopy i palce posągu ze snu Króla Nabuchodono-
zora. Jakie będą następne?

40  Strażnica 1990/14 s 18 § 9
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4. Czy Michał to Pan Jezus?

„Przede wszystkim zauważmy, że Michała nazwano 
„jednym z najprzedniejszych książąt” oraz „waszym księ-
ciem”. Później opisano go jako „wielkiego księcia, który stoi 
dla dobra synów twego ludu”, czyli Daniela (Daniel 10:21; 
12:1. Wynika z tego, iż Michał to ten sam anioł, który z woli 
Jehowy prowadził Izraelitów przez pustkowie (…).

Dodatkowym potwierdzeniem słuszności takiego 
wniosku jest wypowiedź ucznia Judy, że „archanioł Michał 
miał zatarg z Diabłem i toczył spór co do ciała Mojżesza” 
(Judy 9). Ze względu na swoją pozycję, moc i władzę Mi-
chał istotnie jest „archaniołem”, czyli naczelnym, głów-
nym aniołem.

Tak wzniosłą pozycję można słusznie wiązać wyłącznie 
z osobą Jezusa Chrystusa, Syna Bożego - zarówno w jego 
bycie przedludzkim, jaki po zakończeniu życia na ziemi”. 
Pilnie zważaj na proroctwa Daniela, s. 204, 205 - ramka.

Biblia czy wnioski?
Świadek Jehowy zawsze powie Biblia. Będąc 

świadkiem byłem przekonany, że cała nauka „„niewol-
nik”a” ma poparcie w Biblii. Jakież było moje zdziwienie 
kiedy długo po opuszczeniu ich szeregów wyczytałem 
poniższe słowa: 

„Wszystko to, dowodzi, że Syn Boży był znany jako Mi-
chał, zanim przyszedł na ziemię, że jest znany pod tym imie-
niem po powrocie do nieba, gdzie przebywa jako wyniesio-
ny do chwały duchowej Syn Boży”. (Prowadzenie rozmów 
na podstawie Pism, s. 132, podkreślenie autor).

Jeśli to jest prawdą, głosiciele powinni zanosić do 
Boga swe modlitwy poprzez archanioła Michała, a nie 
Jezusa, jak naucza nas ap. Paweł:

 „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik mię-
dzy Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus” (1 Tym. 
2:5BW).

Ale nie przejmuj się głosicielu, pewnie jeszcze nie 
wiesz, że tobie nie wolno modlić się poprzez Jezusa, bo 
on jest pośrednikiem tylko dla 144 000. Nie wierzysz 
to przeczytaj:

„1 Tym 2:5, odnoszących się do tych, którzy wówczas 
objęci byli nowym przymierzem z Chrystusem jako „po-

średnikiem”. A zatem w sensie ściśle biblijnym Jezus jest 
„pośrednikiem” tylko dla pomazańców. (…)

Tworząca się dzisiaj „wielka rzesza” tak zwanych „dru-
gich owiec nie jest objęta nowym przymierzem. Jednakże 
dzięki temu, że towarzyszymy „małej trzódce” podlegają-
cych jeszcze owemu przymierzu „wielka rzesza„ korzysta 
z dobrodziejstw, jakie płyną z nowego przymierza”. (Straż-
nica 2/1980, s. 24, podkreślenie autor)

W książce pt. Dokonana Tajemnica wydanej w 1923 
r. przez drugiego Prezesa Towarzystwa Strażnica – J. F. 
Rutherford głosił:

Michał - ‚który jako Bóg’, papież. I aniołowie jego – bi-
skupi”.  (Dokonana tajemnica, s. 225, wyd. r. 1923, pod-
kreślenie autor)

Tenże „niewolnik” przekonuje cię, głosicielu, że jego 
pokarm jest najlepszy:

„Świadkowie Jehowy głoszą czystą, nie skażoną praw-
dę biblijną w ten sposób roztaczają słodką woń miłą Bogu 
i jego prawdziwym czcicielem”. Strażnica 14/1990, s. 13, 
§ 1

Ale to co on głosi to nie jest Ewangelia Chrystuso-
wa. Tego nie głosili apostołowie. Dlatego „niewolnik” 
napisał, że głosi inną ewangelię:

„Pozwólmy szczerym osobom porównać działalność 
głoszenia ewangelii o Królestwie, którą od stuleci prowadzi-
ły systemy religijne chrześcijaństwa, z pracą podjętą przez 
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Świadków Jehowy po zakończeniu pierwszej wojny świa-
towej w 1918 roku. Nie jest to jedna i ta sama ewangelia. 
Świadkowie Jehowy rzeczywiście głoszą ››ewangelię‹‹, czyli 
››dobrą nowinę‹‹, gdyż mówią o niebiańskim Królestwie 
Boga, które zostało ustanowione po zakończeniu ››czasów 
pogan‹‹ w roku 1914 wprowadzeniem na tron Jego Syna, 
Jezusa Chrystusa (Łuk. 21:24,)”. (Strażnica 1981/24, s. 7, 
ak. 3, podkreślenie autor).

Wszystko co głosi „niewolnik” nie ma nic wspólnego 
nauczaniem biblijnym. Dopasowuje wszystkie wyda-
rzenia do wymyślonego roku 1914, tak jak poprzednio 
do roku 1874, i także będzie musiał je odwołać. 

Nie daj się dłużej zwodzić, ponieważ chodzi o twoje 
zbawienie, które też ci odebrał „niewolnik” mówiąc, że 
zbawionych może być tylko 144 000. 

Najbardziej „owego „niewolnik”a” denerwuje gdy 
mu przypominamy czego nauczał, i co na ten temat 
mówi Biblia, co wyraził w poniższej Strażnicy: 

„Gotowość czekania pomaga nam też strzec się zaro-
zumiałości. Niektórzy z późniejszych odstępców nie chcieli 
czekać (…). Ponadto każda taka zmiana musi być zgodna 
z wolą Jehowy, a nie z naszymi poglądami”.  (Strażnica 
17/2000, s.12, §10, podkreślenie autor).

A czyje poglądy głosi „niewolnik”? Dlaczego zaiste 
nie czeka na Boga? Bóg dał nam Pocieszyciela, a nie 
„niewolnik”a:

 „Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle 
w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni 
wam wszystko, co wam powiedziałem” (Jan 14:26BW). 

I nie potrzebujemy pokarmu „niewolnik”a, który 
cały czas ulega zmianom. Mamy pomoc od Boga po-
przez Jego Słowo i Ducha Bożego i tego się trzymamy. 
(Jan 16:13).

5. Paruzja 
 wg Świadków Jehowy

CH. T. Russell na podstawie jednego słowa z Biblii 
ogłosił Paruzję Chrystusa:

„Ktoś z tej grupy wszedł w posiadanie przekładu Biblii 
Diaglott i zauważył w nim coś, co go szczególnie poruszyło, 
mianowicie że w Mateusza 24: 27, 37, 39, słowo które w Bi-
blii King James oddano jako „przyjście” tu przetłumaczono 
na „obecność”. Dostarczyło to tej grupie klucza do ujmowa-
nia się za niewidzialną obecnością Chrystusa, przy czym 
utrzymywano, że ta obecność rozpoczęła się jesienią roku 
1874”. Wykwalifikowani, cz. IV, s. 44, § 4

Jeden z byłych członków Ciała Kierowniczego słusz-
nie zauważył:

 „Niewidzialna obecność” jest czymś, z czym trudno 
dyskutować i co trudno obalić. To tak, jakby przyjaciel po-
wiedział Ci, że jego zmarły rodzic niewidzialnie odwiedza 
go i pociesza, a ty starałbyś się udowodnić swemu przyja-
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cielowi, że tak nie jest. Koncepcja „niewidzialnej obecności” 
pozwalała tym stowarzyszonym z Barbourem zwolenni-
kiem Drugiego Adwentu twierdzić, że – pomijając wszystko 
– posiadali oni „właściwie wyznaczoną datę (1874), lecz 
spodziewali się w tym czasie innych wydarzeń niż te, któ-
rych data ta dotyczyła”. Wyjaśnienie to zostało zaakcepto-
wane i przyjęte również przez Russella”. (Kryzys Sumienia)

Po wpadce doktrynalnej Russella, jego następca J. 
Rutherford, zapowiadał kilka dat: 1918, 1920, ale do-
piero w 1943 trzeci Prezes TS ustanowił rok 1914 jako 
obowiązującą datę Paruzji Chrystusa. 

A zatem nikt ze Świadków Jehowy nie oczekiwał 
Paruzji w roku 1914, bo do 1943 roku obowiązywała 
data 1874 wyznaczona przez Russella. Rok 1914 jest 
fundamentalną nauką Świadków Jehowy. Kiedy upad-
nie rok 1914, upadnie cała ich eschatologia, którą tak 
bardzo się zajmują. 

Czy Jezus przyjdzie widzialnie? 
„Czy to znaczy, że Jezus przyjdzie w taki sam sposób jak 

wstąpił do nieba? (…), (Warto zaznaczyć, że ma to nastą-
pić „w taki sposób” jak wstąpił do nieba? Jak wynika z wer-
setu 9, zniknął z oczu swych uczniów, jedynych obserwato-
rów swego odejścia. Świat w ogóle nie zwrócił uwagi na to 
wydarzenie. Tak samo miało być przy powrocie Chrystusa). 
(Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, s. 254) 

„„Niewolnik”a” nie przekonują słowa anioła, któ-
ry powiedział:

„A gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku 
niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy 
nich. I rzekli: Mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc 
w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w gorę do 
nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba” 
(Dzieje Ap. 1: 9-11)

Czy Jezus powróci widzialnie?
„Jezus obiecał apostołom, że powróci i zabierze ich do 

nieba, aby byli tam razem z nim. Będą mogli go oglądać, 
ponieważ tak on mają być stworzeniami duchowymi. Na-
tomiast świat go już nie zobaczy. (Prowadzenie rozmów na 
podstawie Pism, s. 253)

Co na ten temat powiedział sam Pan Jezus?

„Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie 
będzie; lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć 
będziecie” (Jan 14:19).

Jaka była reakcja uczniów na te słowa Pana Jezusa?
„Mówili tedy niektórzy z uczniów jego między sobą: 

Cóż to znaczy, co mówi do nas: Jeszcze tylko krótki czas, 
a nie ujrzycie mnie, i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie, 
i to, bo idę do Ojca? (Jan 16:16-17).

Czy Jezus kierował do nich te słowa?
„Po śmierci Pana Jezusa:…drzwi były zamknięte 

tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebra-
ni, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój 
wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Urado-
wali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana” (Jan 20:19,20).

Oczywiście, że dotyczyło to spotkanie się Pana Jezu-
sa z apostołami i wieloma braćmi po jego zmartwych-
wstaniu większość z nich (500 żyła), kiedy Paweł pisał 
List do Koryntian. 

„I ukazał się Kefasowi, potem dwunastu: Potem uka-
zał się więcej niż pięciuset braciom naraz, z których więk-
szość dotychczas żyje” (1 Kor. 15;5,6).

Co to znaczy, 
że przychodzi na obłokach?

„Na co wskazują „obłoki”? Na niewidzialność. Gdy samo-
lot znajduje się w gęstej chmurze albo poza chmurami, ludzie 
na ziemi zwykle go nie widzą, choć mogą słyszeć odgłos sil-
ników.”  (Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, s. 254)

„Biblia mówi tu o widzeniu, ale nie w sensie dosłow-
nym, tylko w znaczeniu rozpoznania albo uświadomienia 
sobie (…) Wyrażenie „każde oko go zobaczy” znaczy więc, 
że każdy sobie uświadomi, czyli zrozumie, że Chrystus jest 
obecny”.  (Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, s. 
142, § 13) 

„Gdyby Chrystus widzialne ukazał się na niebie, to nie 
mogłoby go przecież zobaczyć „wszelkie oko”. Na przykład 
gdyby się ukazał nad Australią, czy dostrzeżono by go w Eu-
ropie, Afryce i obu Amerykach?” (Prowadzenie rozmów na 
podstawie Pism, s. 254). 

„W jakim sensie „zobaczy go wszelkie oko”? Jego 
niewidzialna obecność miała być rozpoznana po wyda-
rzeniach na ziemi (…). (Prowadzenie rozmów na pod-
stawie Pism, s. 254).



177

Paruzja wg Świadków Jehowy

Co na ten temat powiedzieli 
Pan Jezus i apostołowie? 

„ujrzy go wszelkie oko”,
I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, 

i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą 
Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba 
z wielką mocą i chwałą. I pośle aniołów swoich z wielką 
trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świa-
ta z jednego krańca ziemi aż po drugi. (Mat. 24:30-31) 
Zobacz Łuk. 21, Marka 13 rozdział

„A wam, uciskanym, dać odpocznienie wespół 
z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami 
mocy swojej. W ogniu płomienistym, wymierzając karę 
tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są po-
słuszni ewangelii Pana naszego Jezusa. (2 Tes. 1:7,8).

Biblia odpowiada:
„uniesiony w górę o obłok wziął go sprzed ich oczu” 

(Dz. Ap. 1:9). „przychodzącego na obłokach nieba” (Mat. 
24:30). „A wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzące-
go na obłokach…” (Mar. 13:26). „I wówczas ujrzą Syna 
Człowieczego, przychodzącego w obłoku”.

Ale „niewolnik” nie może dać wiary Biblii, ponieważ 
upadła by cała eschatologia związana z niewidzialną 
Paruzją w roku 1914. Tylko ludzie cieleśni, niewierzący, 
mają tak jak „niewolnik” problemem, ze zrozumieniem 
słów Pisma Świętego, i dlatego podważają słowa Pana 
Jezusa. 

Przyjdzie tak jak odszedł
Przecież uniesienie się Chrystusa do nieba też było 

wbrew prawo fizyki, a jednak się stało. Ale „niewolnik” 
nie mógł już tego obalić. 

„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest 
stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się 
nowe” (2 Kor. 5:17

Biblia jest jak koło, gdy część z niego usuniemy 
przestaje nim być. Podobnie gdy usunie się niektóre 
wersety lub ich kłamliwe komentarze zaczyna się sypać 
cała nauka. Podobnie i nauka o odrzuceniu widzialnej 
Paruzji Chrystusa pchnęła „„niewolnik”a do dalszych 
kłamstw. 

W jakim przyjdzie ciele?
1889 r. – Russell 
„Nikt nie wie czy rozłożyło się ono w gazy, lub też czy 

ciągle jeszcze jest gdzieś przechowywane na wielką pa-
miątkę miłości Boskiej, posłuszeństwa Chrystusowego i na-
szego odkupienia. (…) 

Wobec tego nie byłoby dla nas niespodzianką, gdyby 
w Królestwie Chrystusowym Pan pokazał światu swoje 
ciało z krwi i z kości, ukrzyżowane dla odkupienia wszyst-
kich — nie podlega zepsuciu, lecz zachowane na wieczna 
pamiątkę nieograniczonej miłości i doskonałości posłu-
szeństwa. (Nadszedł czas, s. 140, wyd. w j. pol. 1923 r.) 
(podkreślenie autor)

1921 r. – Rutherford
„Możemy tylko przypuszczać, że Pan zachował je 

w jakiemś miejscu, ażeby w tysiącleciu wystawić je całemu 
światu do oglądania”.  (Harfa Boża, s. 174, r. wyd. w j. pol. 
1929)

1943 – Knorr
„Ciało w jakim Chrystusa Jezusa widziano wstępujące-

go do nieba, nie było tym ciałem, jakie przybito do drzewa. 
Było to ciało, które on zmaterializował na tą okazję, w celu 
ukazania się swym uczniom. Kiedy obłok zakrył go przed 
ich wzrokiem, tedy rozpuścił to ciało, podobnie jak to uczy-
nił z innymi ciałami, przybieranymi w czasie poprzednich 
czterdziestu dni do czasu swego zmartwychwstania, on był 
„ożywiony duchem”, a zatem niewidzialnym. „Aleć Pan jest 
Duchem; a gdzie jest ten duch Pański, tam jest wolność. (2 
Kor. 3:17) Diaglot; Roth)

1982 – Fryderyk Franz 
„A co się stało z fizycznym ciałem Jezusa? Czy uczniowie 

nie stwierdzili, że grobowiec był pusty? Tak Bóg usunął bo-
wiem ciało Jezusa. Dlaczego? Żeby spełnić zapowiedź poda-
ną w Biblii (Ps. 16:10) Nie wydasz mnie bowiem Szeolowi, 
nie dopuścisz, by wierny Twój czciciel doznał skażenia“ (BP.) 
Mówił, przewidziawszy to, o zmartwychwstaniu Chrystusa, 
że nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ujrzy skaże-
nia. (Dz. Ap. 2:31 NP.) Jehowa postanowił więc usunąć cia-
ło Jezusa, tak jak kiedyś usunął ciało Mojżesza. (Będziesz 
mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, s. 144, § 8)

Pismo Święte – od momentu spisania
 „Kiedy o tym rozmawiali, on sam stanął pośród nich 

i rzekł im „Pokój wam“. Oni zaś przerażeni i wystraszeni, 
mniemali, że widzą ducha. Rzekł wiec do nich; Czemu 
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jesteście strapieni i czemu w waszych sercach powstają 
wątpliwości? Zobaczcie moje ręce i moje stopy, że to je-
stem ja; dotknijcie mnie i zobaczcie, gdyż duch nie ma 
ciała ani kości, jak to widzicie iż ja mam” (Łukasza. 
24:36-39 PNś). 

6. Zmartwychwstanie 
 wg Świadków Jehowy

„Musimy zbadać nie tylko to, w co sami wierzymy, lecz 
także to, czego naucza wyznanie, do którego należymy. Czy 
jego nauki są całkowicie zgodne ze Słowem Bożym, czy też 
są oparte na tradycjach ludzkich? Jeżeli miłujemy prawdę, 
to nie będziemy się obawiać takiego sprawdzenia”.  (Praw-
da, która prowadzi do życia wiecznego, s. 13, § 5, pod-
kreślenie autor).

Na powyższy tekst Strażnicy można powiedzieć 
tylko Amen, ale czy można też przyjąć wszystko co na 
temat zmartwychwstania pisze „„niewolnik” Strażnicy? 
Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie osobiście. 
W rozdziale o zmartwychwstaniu przedstawiłem jak 
najlepiej potrafiłem ten temat, który bardzo różni się 
wykładu „„niewolnik”a”. 

„Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc 
lat” (Obj. 20:5)

Ale „niewolnik”” ma swoje zdanie na temat Pisma 
Świętego i bez najmniejszych oporów je zmienia: 

„Nawet Ci, którzy umarli, będą się mogli rozkoszować 
rajską ziemią. Powrócą do życia! Zamiast nekrologów będą 
publikowane radosne wiadomości o zmartwychwstałych 
Jakże cudownie będzie witać powracających z grobów 
zmarłych ojców, matki dzieci i innych bliskich. Żadne kost-
nice, cmentarze ani nagrobki nie będą już mącić piękna 
rajskiej ziemi”. (Ks. pt. Będziesz…, s. 165, § 20)

„Już samo wyrażenie „pierwsze zmartwychwstanie” 
wskazuje jednak, że będzie drugie. Ma to być zmartwych-
wstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych do życia na 
rajskiej ziemi. Nastąpi po Armagedonie. (Ks. Będziesz…, 
s. 173, § 24, podkreślenie autor)

Ponieważ nie podano tu ani jednego wersetu jest to 
dowód na to, że ta teoria nie jest nauką biblijną i nie bę-
dzie żadnego zmartwychwstania w 1000-leciu, a tym 
bardziej w Raju, ponieważ Raj jest u Boga (Obj. 2:7). 

Ale „„niewolnik” Strażnicy idzie w zaparte i kłamie 
dalej wbrew prawdzie: 
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„Po Chrystusie miały doczekać się zmartwychwstania 
„według własnej kolejności” 144 000 namaszczonych dzie-
dziców Królestwa, którzy szli śladami Mistrza aż do śmierci. 
Miało to następować „w czasie jego przyjścia (właściwie 
„obecności”, po grecku Parousia)”, a więc począwszy od 
pamiętnego roku 1914. Niewielka liczba pozostałych du-
chowych „braci” Chrystusa dalej służy Bogu tu na ziemi. Po-
wstają oni do życia w tej randze, „w mgnieniu oka”, w chwili 
swej śmierci jako ludzi. W ten sposób dojdzie w końcu do 
tego, że cały duchowy „Izrael Boży” będzie zgromadzony 
w niebiańskim Królestwie. (Strażnica, 6/1982, s. 4, § 13 
– podkreślenie autor)

 „Wszystkie dowody wskazują na to, że owo zmar-
twychwstanie niebiańskie rozpoczęło się w roku 1918 - już 
po tym , jak Jezus w roku 1914 objął tron i we wstępnej 
fazie swej królewskiej, zwycięskiej szarży oczyścił niebiosa 
z Szatana i demonów. (Wspaniały Finał…, str. 103, § 12, 
podkreślenie autor)

To w którym roku nastąpiło zmartwychwstanie? 
Wcześniej zapowiadano, że nastąpiło w roku 1878, po-
tem w 1925. Teraz w 1914, 1918 – która z tych dat jest 
prawdziwa drogi głosicielu?

Nauka Biblijna poucza nas, że podczas Paruzji na-
stąpi pierwsze zmartwychwstanie. Ponieważ ów „nie-
wolnik” nie może zdecydować się w którym roku to 
nastąpiło, to Słowo Boże bez pomocy „owego „niewol-
nik”a” uczy nas, że nie nastąpiło żadne zmartwychwsta-
nie, ani Paruzja Chrystusa. 

Z biblijnego punktu widzenia, wynika jasno, że 
wszelkie spekulacje dotyczące czasu Powtórnego 
Przyjścia są niczym innym jak bluźnierstwem, po-
nieważ człowiek, który wylicza daty przyjścia wdziera 
się w święte tajemnice samego Boga. Żaden człowiek 
nie jest powołany do wyliczania czasu; ludzie są powo-
łani do przygotowania się i czuwania.

„Ów „niewolnik” Strażnicy” czynni nieustannie to 
czego Bóg zabronił. Podzielił ludzi na klasę niebiańską 
i ziemską, choć takiej nauki w Biblii nie znajdujemy. Pan 
Jezus ustanowił w swym Kościele: apostołów, proroków, 
nauczycieli, duszpasterzy i ewangelistów (Efez. 4:11-15). 
Nie ma tam ani jednego słowa o pomazańcach i „nie-
wolnik”u.

Nauczania apostolskie
Od roku 1914 minęło 98 lat, natomiast apostoł Pa-

weł nauczał, że pierwsze zmartwychwstanie nastąpi 
w oka mgnieniu, a nie, że ma trwać 98 czy jakąkolwiek 
inną liczbę lat.

„Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśnie-
my, ale wszyscy będziemy przemienieni) w jednej chwi-
li, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trą-
ba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, 
a my zostaniemy przemienieni” (1 Kor. 15:51.52 BW). 

Po wtóre jedni drugich nie mieli wyprzedzić pod-
czas zmartwychwstania. Najpierw mieli zmartwych-
wstać umarli, potem żywi przemienieni. Jedni drugich 
nie mieli wyprzedzić, ale razem mają być porwani: 

„A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że 
my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, 
nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan 
na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi 
z nieba; wtedy NAJPIERW powstaną ci, którzy umarli 
w Chrystusie, POTEM my, którzy pozostaniemy przy 
życiu, RAZEM z nimi porwani będziemy w obłokach 
w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy 
z Panem” (1 Tes. 4:15-17 BW). 

Czyż nie jest kpiną z mocy Bożej twierdzenie „„nie-
wolnik”a” (mimo, iż niegdyś np. prorocy czy apostoło-
wie widzieli aniołów): 

„Wzrok ludzki jest zbyt słaby, żeby dostrzec organizmy 
duchowe, toteż zmartwychwstanie tych, „którzy w Panu 
umierają”, odbywa się w sposób niewidzialny dla ludzi. 
Dlatego odkąd w roku 1914 rozpoczęła się „obecność”, czyli 
paruzja Chrystusa, ludzkość nie widzi go ani nie uświada-
mia sobie, że zmartwychwstają jego uczniowie. (Strażnica, 
9/1980, s.11, § 17– podkreślenie autor) 

Jeżeli Bóg będzie chciał – to ludzki wzrok będzie 
dostatecznie mocny by zobaczyć wszelkie orgaznimy. 
Głosicielu masz „Słowo Boże, które jest pochodnią nogom 
moim. I światłością ścieżkom moim” Psalm 119:105. Nie 
potrzebujesz nowego światła Strażnicy, ale pomocy 
Ducha Świętego, który wszystko Ci objawi, tak jak za-
powiedział Pan Jezus: 

„lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi 
was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić 



180

Zmartwychwstanie wg Świadków Jehowy

będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma 
przyjść, wam oznajmi” (Jan 16:13BW).

Kłamstwo rodzi kłamstwo, 
grzech rodzi grzech

„„Niewolnik” Strażnicy” odrzucając biblijne nauki, 
o wielkim ucisku, zmartwychwstaniu, widzialnej Pa-
ruzji, idzie swoją drogą i ciągnie za sobą miliony ludzi, 
którzy są w głębi serca przekonani, że głoszą jedyną 
prawdziwą naukę. 

Prorocy z Brooklynu wiedzą co robią zabraniając 
czytania alternatywnych opracowań, aby głosiciele nie 
połapali się, że wykonują wielką pracę, ale nie na niwie 
Pana, a „„niewolnik”a”, wzbogacając jego kiesę, choć nie 
ma to nic wspólnego z Królestwem Bożym. 

„Niewolnik” ma siedem owczarni, Pan Jezus jed-
ną składającą się z Żydów (Mat. 15:24 i pogan (Dzieje 
Ap. 13: 44-52). Chrześcijaństwo nie składa się z laików 
i przywódców. Wszyscy braćmi jesteście - mówi Słowo.

Poniższy tekst to naigrywanie się z nauki Pana Je-
zusa i apostołów: 

„(…) Paweł przypomniał więc chrześcijanom pocho-
dzenia hebrajskiego, że „nie mamy tutaj miasta trwałego, 
lecz pilnie szukamy tego, które ma nadejść” (Hebr.13:14) 
(Strażnica 1990/20, s.17, § 10) 

Czy „„niewolnik” Strażnicy” chce czy nie, to Żydzi 
wymienieni w Liście do Hebrajczyków będą w niebie:

„Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. 
Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, 
gdyż przygotował dla nich miasto” (Hebr.11:16) 

„Niewolnik” podzielił 
zmartwychwstanie na trzy okresy:

1. Duchowego Izraela 144 000
2. proroków i patriarchów po Armagedonie
3. wielkiej rzeszy i wcześniej żyjących w okresie 

1000-lecia.

W jakim ciele 
mieliby zostać wzbudzeni?

„Niewolnik” ma odpowiedz na każde pytanie, ale 
niestety kłamliwą:

„Tym, którzy zostaną wskrzeszeni do życia na ziemi, da 
nowe ciało fizyczne. To nowe ciało fizyczne niewątpliwie 
będzie podobne do ciała, które dana osoba miała przed 
śmiercią, dzięki czemu ci, którzy ją przedtem znali, będą ją 
mogli poznać”.(Będziesz…, s. 174, § 25).

Pan Jezus powiedział: 
„Błądzicie nie znając Pism ani mocy Bożej. Albowiem 

przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za 
mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie” (Mat. 
22:29,30)

Apostoł Paweł mówi o uwielbionym ciele i to 
dla wszystkich:

„(…) który przemieni znikome ciało nasze w postać, 
podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też 
wszystko poddać sobie może” (Filip. 3:21 BW).

„A jak postanowiono raz ludziom umrzeć, a potem 
sąd” (Hebr. 9:27). 

„Niewolnik”, tak jak szatan do Ewy, powiedział: na 
pewno nie umrzecie… Wydał nawet w 1925 roku książ-
kę: Miliony z obecnie żyjących nigdy nie umrą. Ale oni 
pomarli tak jak ich autor, a Słowo Boże trwa na wieki.

Każdy umrze i stanie przed tronem Chrystusowym: 
„Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem 

Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki 
swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe” (2 Kor. 5:10).

Drogi głosicielu
Nie ludzie, którzy się ustanowili sędziami będą cię 

sądzić. Buduj swą wiarę na właściwym fundamencie, 
którego Głową (Efez. 1:22) jest Pan Jezus: 

„Albowiem fundamentu innego nikt nie może zało-
żyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus 
Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę 
ze złota, srebra, drogich kamieni, drzewa siana, słomy. 
To wyjdzie na jaw w jego dziele; dzień sądny bowiem to 
pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każ-
dego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło, zbudowane 
jest na tym fundamencie, się ostoi, ten zapłatę odbierze; 
Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam 
zbawiony będzie, tak jednak, jak przez ogień” (1 Kor.3:11-
15)
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Nie tak będzie wyglądał raj jak ci opisał „niewolnik”. 
To nie on jest żniwiarzem, ale jak to wyłożył Pan Jezus 
będą aniołowie:

„Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; 
żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak 
więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy 
końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci 
zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy 
dopuszczają się nieprawości” (Mat. 13:39-41 BT). 

Kłamstwem również są poniższe słowa:
„Od roku 1919 Jehowa upoważnił „pozostałych” spo-

śród tych synów do wzięcia udziału w żniwie razem z anio-
łami (Obj.12:17). Na początek więc byli zbierani „synowie 
Królestwa”, namaszczeni duchem bracia Jezusa, a potem 
oni sami też włączyli się do dzieła zgromadzania.

„W tym czasie żniw Jehowa stopniowo pomagał 
ostatkowi pomazańców zrozumieć i wprowadzić w życie 
Jego Słowo, Biblię. (…) Poza tym ku górze domu Jehowy” 
tłumnie podążają inne osoby. Zostały nazwane przez Jezu-
sa „drugimi owcami” i mają nadzieję żyć wiecznie na ziemi 
zamienionej w raj.” 41

41  Książka pt. Proroctwo Izajasza światłem dla całej ludzkości, s. 
42, § 12,13– podkreślenie autor

Tak krótki akapit a tyle kłamstwa. To nie Bóg upo-
ważnił „owego „niewolnik”a” do żniwa. To nie Bóg da-
wał zrozumieć i wprowadzić w życie Jego Słowo, Biblię, 
ponieważ nic z tego co „niewolnik” ogłasza nie spełniło 
się, a jak wiadomo Bóg kłamać nie może. Pan Jezus po-
wiedział:

„Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; rów-
nież i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać 
będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz” (Jan 
10:16BW). 

I nie powiedział, że jedne będą w niebie, a drugie 
na ziemi na zawsze.

Bóg i Biblia służy „„niewolnik”owi” jako parawan, za 
którym przemyca swoje kłamstwa: 

„Jehowa nie chce, by członkowie Jego ludu błąkali się 
niczym zagubione owce. Za pomocą Biblii oraz opartych 
na niej publikacji objaśnia im swoje „prawo” i „słowo”, 
dzięki czemu uczą się Jego dróg. (…) Korzystając z Bożego 
poparcia, Świadkowie Jehowy wszędzie na ziemi posłusz-
nie wyruszają, aby pozyskiwać uczniów, których szkolą 
i chrzczą.42 

42  Proroctwo Izajasza światłem dla całej ludzkości, s. 45, § 20, 21- 
podkreślenie autor
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Po zapoznaniu się z różnymi „proroctwami „„nie-
wolnik”a” zastanów się drogi głosicielu ile trzeba mieć 
złej woli, aby napisać coś takiego: 

„Ludzie uciekają się do zwodzenia i krętactwa, aby 
ukryć to, czego się wstydzą, na przykład oszustwo. My nie 
mamy czego się wstydzić gdyż nasza praca i nasze orędzia 
nie są szalbierstwem, lecz cechuje je sprawiedliwość i praw-
da. Dlatego możemy jaśnieć pełnią chwały tego światła. 
Nie posługujemy się nieuczciwie Słowem Bożym“. (Strażni-
ca, 1990/14, s. 18, § 9, podkreślenie autor)

7. Czy 1000 lat to wieczność?

Zwróćmy uwagę 
jak manipuluje się Biblią: 

„Adam I Ewa zgrzeszyli — świadomie złamali pra-
wo Boże, Jehowa wypędził ich więc z ogrodu Eden. W ten 
sposób ludzie utracili raj (1 Mojż. 3:1-6,23) Ale Jehowa 
nie zapomniał o swoim zamierzeniu co do ziemi. Obiecał 
przeobrazić ją w raj, w którym ludzie będą żyć wiecznie”. 
(Broszura pt. Czego wymaga od nas Bóg?, 1996, podkre-
ślenie autor). 

„Niewolnik” Strażnicy słusznie napisał: „Jehowa 
wypędził ich więc z ogrodu Eden”. Ale w następnym 
zdaniu bez jakiegokolwiek komentarza zamienił Eden 
na raj. W ten sposób ludzie utracili raj. Jednak słowo 
raj, ani jeden raz nie jest użyte w Starym Testa-
mencie! W Biblii Hebrajsko-Polskiej Starego Testa-
mentu w Księdze Rodzaju 2:8 czytamy, że umieścił ich 
w ogrodzie Eden, a nie w Raju. Tak też ten tekst został 
oddany w Przekładzie Nowego Świata.: 

„Ponadto Jehowa Bóg, zasadził ogród w Edenie, od 
wschodu, i tam umieścił człowieka, którego ukształto-
wał” (Rodzaju 2:8). 

 „Św. Hieronim idąc za Septuagintą wziął rze-
czownik eden nie za imię własne krainy, lecz za 
przydawkę rzeczownikową do gan (gr. Paradeisos), 
pochodząca od rzeczownika adan (= być miłym, 
przyjemnym). Stąd pochodzi w jego przekładzie 
paradisus voluptatis = ogród (lub: raj) rozkoszy”. 

Komentarz ten jednoznacznie tłumaczy, że Św. Hie-
ronim pomylił się w tłumaczeniu, czyżby „niewolnik” 
budował swą „teologię” na niepoprawnych tłumacze-
niach? 

 Słowo Raj w Biblii
występuje w Biblii tylko trzy razy i to w Nowym 

Testamencie. 
„Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: 

Dziś ze Mną będziesz w raju” (Łuk. 23:43BT).
„został porwany do raju i słyszał tajemne słowa, któ-

rych się nie godzi człowiekowi powtarzać” (2 Kor. 12:4 BT).
„Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Ko-

ściołów. Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które 
jest w raju Boga” (Obj. 2:7BT). 

Czy patriarchowie wypatrywali 
Raju czy Nieba?

Jak już wspominałem życie wieczne w raju na zie-
mi, jest obce w nauczaniu Pisma Świętego. Ludzie Sta-
rego Testamentu:

„Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy 
tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala; 
wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi” 
(Hebr.11:13).
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Na jakie obietnice czekali? Odpowiedz znajdujemy 
w tym samym rozdziale:

„Lecz oni zdążali do lepszej, to jest do niebiańskiej. 
Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, 
gdyż przygotował dla nich miejsce” (Hebr. 11: 16).

Ap. Piotr jako rodowity Żyd zachęca wszystkich 
uczniów Chrystusa: (…) żyjcie w bojaźni przez czas 
pielgrzymowania waszego” (1 Piotra 1:17). A zatem 
te wersety nas przekonują, że tu na ziemi wszyscy piel-
grzymujemy i: „oczekujemy miasta mającego mocne 
fundamenty, którego budowniczym i twórca jest Bóg” 
(Hebr. 11:10). 

Gdyby ich ojczyzną była ziemia nie szukali by innej, 
ponieważ na niej żyli. Pan Jezus nauczał: „A gdy Ja będę 
wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie przy-
ciągnę” (Jan 12:32) .

A gdzie poszedł Pan Jezus? Oczywiście, że do Nieba. 
Ilu chce do siebie wziąć?

„W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było 
inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam 
miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę 
znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, 
i wy byli’ (Jan 14:2,3 BW).

Nie powiedział, że tylko 144 000, które podobnie 
jak i wielka rzesza (Obj. 7:13,14) dopiero pojawią się 
pod koniec Wielkiego Ucisku. Ci, którzy teraz się pod 
nich poszywają to zwodziciele, którzy wysyłają ludzi 
do raju, którego nie było i nie będzie na ziemi. Bóg nie 
obiecał, że przeobrazi ziemię w raj, ale że będzie:  „nowe 
niebo i nową ziemię; bo poprzednie niebo i poprzednia 
ziemia Przeminęły i morza już nie ma” (Obj. 21:1,2 BT).

Dążcie do tego co w górze
Patriarchom, Prorokom i wszystkim uczniom 

Pana Jezusa obca jest nauka, o życiu wiecznym na 
ziemi. Ap. Paweł zachęca, aby: „Dążyć do tego, co 
w górze, nie do tego, co na ziemi” (Kol. 3:2).

Ap. Jan pod natchnieniem napisał: „Zwycięzcy 
pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwy-
ciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tro-
nie” (Obj. 3:21).

Wobec powyższych słów zwycięzcy, Bóg po-
zwoli spożywać z drzewa żywota, które jest w raju 
Bożym a jest on u Boga, tam gdzie zasiadł Pan Jezus. 
A zatem słowa wypowiedziane do łotra: zapraw-
dę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju (czy 
tłumaczenie wg „świadków”: zaprawdę powiadam ci 
dziś, będziesz ze mną w raju – tzn. że kiedyś będzie 
z Chrystusem w raju), z pewnością znaczą jedno – 
Jezus nie obiecał mu Ogrodu Eden, ale Raj który jest 
w niebie, u Boga. 

Jeśli życie wieczne miałoby być w ogrodzie Eden 
na ziemi, to nie pasuje to do wypowiedzi Pawła:  „ani 
oko nie widziało, ani ucho nie słyszało”… (1 Kor. 2:9). 

Gdyby chodziło o raj ziemski, to okazałoby się, 
że widzieli go przynajmniej Adam i Ewa, i mamy na 
ten temat doniesienia biblijne. Człowiek Boży: „nie 
patrzy na to, co widzialne, ale na to co niewidzialne; 
albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co 
niewidzialne, jest wieczne” (2 Kor. 4:18).

Apostoł Paweł zachęca i pokrzepia współwierzą-
cych tymi słowy: 

„Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest 
naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy 
budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudo-
wany, wieczny.

Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pra-
gnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nie-
ba, jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy 
znalezieni. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, 
wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być ze-
wleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, 
zostało wchłonięte przez życie” (2 Kor. 5:1-4 BW).
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„Niewolnik” oferuje swym poddanym to co sam ma, 
a mianowicie dobra ziemskie, widzialne: 

„Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski; drugi 
człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są 
i ziemscy ludzie; jaki jest niebieski człowiek, tacy są i nie-
biescy. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, 
tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. ” (1 
Kor. 15:47-50 BW). 

Adam był z ziemi, dlatego „niewolnik” nęci ludzi do-
brami ziemskimi. Ale apostoł Paweł napisał, że do Kró-
lestwa Bożego nie wejdzie ciało ani krew: „A powiadam, 
bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa 
Bożego ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieska-
żone” (1 Kor. 15:50 BW).

Nie będą się żenić
Tenże „niewolnik” nęci cię, że będziesz płodził dzie-

ci, a Pan Jezus mówił zgoła coś innego:  „Albowiem przy 
zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wy-
chodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie” (Mat. 22:20). 

„W posłuszeństwie do Boskiego zlecenia, te sprawiedli-
we dzieci „Ojca wieczności, Księcia pokoju”, będą się żenić 
i rodzić dzieci, lecz już nie na kłopot śmiercionośnej walki, 
lecz ku napełnieniu ziemi. (…) nie będzie nigdzie przepeł-
nionej ziemi (…) Prawda odnośnie Boskiego zlecenia była 
objawiona w roku 1938”. (Prawda was wyswobodzi, wyd. 
1946 r., s. 341).

„Niewolnik” uczy cię, że ludzie będą zmartwych-
wstawać podczas Milenium, który „niewolnik” niezgod-
nie z Biblią – nazywa rajem. Ale podczas 1000-lecia 
nie będzie żadnego zmartwychwstania. Nie ma też 
wersetów które by dotyczących tylko drugich owiec, 
czy pomazańców. Jedna jest nagroda i jedna kara dla 
wszystkich. Warunkiem wejścia tam jest: narodzenie się 
z wody i z Ducha. (Jan 3:3-8). „Bo ci, których Duch Boży 
prowadzi, są dziećmi Bożymi.” 

Wnioski:
Bóg stworzył Adama i Ewę w Edenie, a nie w raju. 

Pan Jezus uczył, że umarli NIE będą się żenić.
„Niewolnik” zmienił naukę Jezusa i naucza, że lu-

dzie, którzy pomarli będą się żenić i płodzić dzieci.

8. Kim jest Antychryst 
 wg Strażnicy? 

1923 roku
Odnośnie Bestii wychodzącej z ziemi z Obj. 13:1-18, 

Rutherford zapisał w Dokonanej Tajemnicy:
„Istnieje tylko jeden kościół, który zupełnie odpowiada 

temu symbolowi; jest to ‚Założony kościół Anglii i Irlandyi.’ 
(…) System ten na podobieństwo papiestwa, był zlaniem 
się kościoła i państwa, czyli był kościelnym państwem”.

 Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Biblii i inne 
zrzeszenia nie będące w styczności z tym związkiem bestyi, 
ulegną radykalnym prześladowaniom. Prawda upadnie 
na ulicach (Izaj. 59:14.). Sprawiedliwość nie będzie mogła 
wejść w życie, wobec ucisku nowego porządku rzeczy. Przez 
jakiś czas będzie się wydawać, jak gdyby odniesiono wiel-
kie chrześcijańskie zwycięstwo, zarówno przez papiestwo 
jak i przez sfederowany protestantyzm, — który już więcej 
nie będzie protestował.” (Dokonana Tajemnica, s. 239-258, 
oraz rysunek).
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Protestanci ani inni chrześcijanie nie rzucili „prawd 
Strażnicy” na ziemię, z biegiem lat upadły same, a na-
stępcy tych „olśniewających prawd” nie chcą już nawet 
o nich słyszeć. Chętnie by je spalili, ale rozniosły sie po 
całej ziemi i nie da się ich już całkowicie zniszczyć. 

„Zgodnie z tym opisem Liga Narodów starała się wy-
stępować na arenie międzynarodowej jako mocarstwo 
światowe. Nie potrafiła jednak zapobiec drugiej wojnie 
światowej, która wybuchła w 1939 roku. Cały ten dziki 
zwierz zniknął, jak gdyby wpadł do przepaści”. 

„W trakcie drugiej wojny światowej potęga angloame-
rykańska usilnie dążyła do wskrzeszenia tej międzynaro-
dowej organizacji. Doprowadziło to do utworzenia w dniu 
24 października 1945 roku Organizacji Narodów Zjedno-
czonych. Bestia szkarłatna wydostała się z przepaści pod 
nową nazwą. Do tej pory w skład omawianej organizacji 
weszło 159 państw, spodziewających się utrwalenia w ten 
sposób obecnie istniejącego politycznego systemu rządów 
ludzkich”.  (Strażnica, 11/CVII i NR 12/CVII)

1986 rok
Bestia wychodząca z ziemi zmieniona na: 
„Anglo-amerykańskie mocarstwo światowe, twier-

dząc o sobie, że jest chrześcijańskie i usposobione pokojo-
wo, przybiera wygląd baranka. W rzeczywistości jednak 
działa jak smok. (…) Ogólnoświatowy szatański system 
polityczny odniósł „śmiertelna ranę” podczas pierwszej 
wojny światowej. (…)” Kim posłuży się Jehowa do wymie-
rzenia kary zbuntowanemu chrześcijaństwu? Odpowiedź 
znajdujemy w 17 rozdziale Księgi Objawienia. Ukazano tam 
pewną nierządnicę, „Babilon Wielki”, wyobrażająca wszyst-
kie fałszywe religie świata, w tym chrześcijaństwo. Dosiada 
ona bestii barwy szkarłatnej, która mi siedem głów i dzie-
sięć rogów (Objawienie 17:3,5,7-12).”

Bestia ta przedstawia Organizację Narodów Zjedno-
czonych. Tak jak starożytny Asyryjczyk zniszczył Samarię, 
owa szkarłatna „bestia” ‘znienawidzi nierządnicę i sprawi, 
że będzie spustoszona i naga, i zje jej ciało, i doszczętnie 
spali ogniem’ (Objawienie 17:16). Właśnie ten nowożytny 
Asyryjczyk (grupa narodów związanych z ONZ) zada chrze-
ścijaństwu potężny cios i obróci je w perzynę. 

Niewolnik oszust

W 2001 roku wielu „świadków” zgorszyło się dwuli-
cowością „„niewolnika”. Okazało się, że ten prawdomów-
ny „niewolnik” współpracował z ONZ w latach 1991-2001. 

Po ujawnieniu tego skandalu przez brytyjskie cza-
sopismo The Guardian w październiku 2001 roku z całe-
go świata posypały się listy, w których domagano się od 
Ciała Kierowniczego wyjaśnień w tej sprawie. W zborach 
zawrzało. Tłumaczenia Ciała Kierowniczego były pokręt-
ne. Podobno chodziło jedynie o „uzyskanie dostępu do 
materiałów analitycznych na temat zdrowia, ekologii 
i problematyki społecznej znajdujących się w bibliotekach 
Organizacji Narodów Zjednoczonych”, a po rzekomej 
zmianie kryteriów stawianych NGO (organizacjom po-
zarządowym) natychmiast wycofali swój akces. 

Jednakże z oficjalnych dokumentów ONZ wyraźnie 
wynika, że od roku 1991 (czyli od roku wpisania się Straż-
nicy na listę DPI), żadne przepisy odnośnie współpracy 
z ONZ nie uległy zmianie, a oryginalna umowa pomiędzy 
Towarzystwem Strażnica a Departamentem Informacji 
Publicznych przy ONZ (DPI) zawiera stwierdzenie, iż:

 „organizacja [WTS] zgodziła się spełniać wy-
magane do tego kryteria, włącznie ze wsparciem 
i okazywaniem szacunku dla zasad Karty Naro-
dów Zjednoczonych, akceptowaniem zobowiązań 
i środków, jakimi prowadzone są efektywne pro-
gramy informacyjne w okręgach wyborczych i wo-
bec ogółu opinii publicznej na temat działań ONZ”.
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Aby zamknąć ludziom usta, w Naszej Służby Kró-
lestwa z roku 2002 ukazał się artykuł pt.: „Unikaj zaj-
mowania się ‘rzeczami nic niewartymi’”. Można w nim 
między innymi przeczytać:

Źródło informacji ustanowione przez Boga. 
Pamiętajmy, że nasz Ojciec niebiański posługuje się 

swoim kanałem łączności - „niewolnikiem wiernym i roz-
tropnym”. „Niewolnik” ten ma obowiązek ustalać, jakich 
informacji udzielić domownikom wiary i kiedy jest na to 
„właściwy czas”. 

Ten pokarm duchowy jest udostępniany tylko za po-
średnictwem organizacji teokratycznej. Wiarogodnych 
informacji zawsze powinniśmy oczekiwać ze źródła ustano-
wionego przez Boga, a nie od jakiejś grupy użytkowników 
Internetu (Mat. 24:45). (Nasza Służba Królestwa, 9/2002).

„Niewolnik” nie wiadomo dlaczego nie naucza 
o antychryście. Myli ducha antychrysta, oraz osobę an-
tychrysta. Obj. 13:1-10. Drugi prezes TS do Objawienia 
12:2 dał poniższy komentarz: 

Rutherford — w 1923 roku
„I męczyła, się, aby porodziła. — Pragnąc pozbyć się 

obrzydliwej rzeczy, wskutek których za działaniem Szatana 
cierpiała wówczas. Właściwie narodziny Antychrysta z pierw-
szego kościoła były sfałszowaniem narodzin Chrystusa z Ma-
ryi Panny, które to narodziny były objawieniem mocy Bożej, 
drugie zaś mocy Szatańskiej. — Jan 16:21,22).  (Dokonana 
Tajemnica, s. 219, r. wyd. 1923, podkreślenie autora).

9. 2300 wieczorów i poranków

Komentarz do Daniela 8:13,14 
wg Świadkowie Jehowy

„Najwcześniejszą datą może być 1 czerwca 1938 roku, 
kiedy to na łamach Strażnicy (w wydaniu angielskim) opu-

blikowano pierwszą cześć artykułu „Organizacja”. Druga 
część ukazała się w Strażnicy z 15 czerwca 1938 roku. Jeżeli 
policzymy 6 lat i cztery miesiące i 20 dni od 1 lub 15 czerwca 
1938 roku, to okaże się, iż wspomniane 2300 dni skończyło 
się 8 lub 22 października 1944 roku”. (Pilnie zważaj na pro-

roctwa Daniela, s. 177, § 26)

Tak wielką tragedię która dotknęła Żydów Świadkowie 
Jehowy dopasowali do wydania Strażnicy w roku 1938 - 
1944. To nie wypełnienie proroctwa, ale odstąpienie od 
tekstu biblijnego i dopasowanie do polityku Brooklynu. 

Proroctwo wypełniło się za dni Antiocha IV Epifane-
sa, który zbezcześcił Świątynię w Jerozolimie. „Świadko-
wie Jehowy” zapożyczyli sporo wykładni od Adwenty-
stów, którzy też lubują się w wyznaczaniu różnych dat. 

Adwentyści wyliczyli 2300 tak: 
Śmierć Pana Jezusa wzynaczyli na rok 31 n.e., a drugą 

połowę ostateniego tygodnia na 34 rok n.e. W/g nich ukie-
mionowano wtedy Szczepana. Adwentyści przesunęli od-
budowę murów Jerozolimy roku 445, wstawili rok 457 p.n.e. 

Dopasowali ten rok do wypełnienia się 2300 wie-
czorów i poranków, aby wyjść na rok 1844, uczynili po-
dobnie jak Świadkowie Jehowy aby wyjść na rok 1914. 
Ponieważ w jednym jak i drugim przypadku nic się nie 
wypełniło z prorockiego punktu widzenia.

Wszyscy powołują się na wydarzenia historyczne, 
ale otrzymują różne daty, ponieważ kalendarz żydowski 
różni się od kalendarza gregoriańskiego o 240 lat. Jed-
nak różnice kalendarzy nie wpływają na wypełnienie 
się proroctwa. 
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Oto kilka tablic obliczania 70 tygodni lat
Kościoły Ewangeliczne

Niektórzy chrześcijanie przekonują, że wypełnienie 70-tego tygodnia nastąpi dopiero w okresie wielkiego ucisku. 

Świadkowie Jehowy

Napisali, że proroctwa te wypełniły się na Jezusie w 33 roku, a druga połowa 70 tygodnia wypełniła się w roku 36, 

gdy nawrócił się pierwszy poganin - Korneliusz. Przesunęli odbudowę murów Jerozolimy z roku 445 na 455 

i wyszedł im 29 rok naszej ery. Gdy dodali ostatni tydzień 7 lat wyszli na 36 rok. Można i tak, ale czy to jest prawdą? 
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Adwentyści




