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DZIE! WOLNO"CI RELIGIJNEJ

Lekcja 1 — 4 stycznia

OD CZYTANIA 
DO ZROZUMIENIA

SOBOTA (PO PO#UDNIU) — 28 grudnia

STUDIUM BIE$%CEGO TYGODNIA: #k 24,25-27; 2 P 3,11-13; Jon 3,3-10; Lb 14,34; 
Dn 9,23; 10,11-12.

TEKST PAMI&CIOWY: „A gdy Filip podbieg', us'ysza', jak tamten czyta' proroka 
Izajasza, i rzek': Czy rozumiesz to, co czytasz?” (Dz 8,30).

Nasz Ko!ció" zrodzi" si# ze s"ów zapisanych na kartach Ksi!gi Daniela, któr$ 
b#dziemy studiowali w tym kwartale. Przyst#puj$c do zg"#biania tej ksi#gi, 
nale%y pami#ta& o nast#puj$cych faktach, które powinny kierowa& naszym 
studium.

Po pierwsze powinni!my zawsze pami#ta& o tym, %e Chrystus znajduje si# 
w centrum Ksi!gi Daniela, tak samo jak znajduje si# w centrum ca"ej Biblii.

Po drugie Ksi!ga Daniela zosta"a napisana i skomponowana w taki sposób, 
by uwypukli& jej literackie pi#kno i pomóc nam w zrozumieniu jej najwa%-
niejszych przes"a'.

Po trzecie musimy rozumie& ró%nic# mi#dzy proroctwami klasycznymi/
tradycyjnymi/typowymi a proroctwami apokaliptycznymi. To pomo%e nam 
odró%ni& proroctwa Ksi!gi Daniela od innych proroctw, takich jak te zapisane 
w Ksi!dze Izajasza, Ksi!dze Amosa czy Ksi!dze Jeremiasza.

Po czwarte, gdy studiujemy proroctwa Ksi!gi Daniela zwi$zane z przedzia-
"ami czasowymi, powinni!my rozumie&, %e profetyczny plan Ksi!gi Daniela 
obejmuje bardzo d"ugie okresy wyra%one zgodnie z zasad$ dzie' za rok.

Po pi$te powinni!my podkre!li&, %e Ksi!ga Daniela nie tylko zawiera proro-
cze informacje, ale ma tak%e g"#bokie znaczenie dla naszego osobistego %ycia.
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NIEDZIELA — 29 grudniaChrystus w centrum Ksi!gi Daniela
Przeczytaj #k 24,25-27; J 5,39; 2 Kor 1,19-20. W jakim sensie Chrystus 

znajduje si( w centrum Pisma "wi!tego?

Nie ma w$tpliwo!ci, %e Jezus znajduje si# w centrum Pisma "wi!tego, a zatem 
tak%e Ksi!gi Daniela. Na przyk"ad 1. rozdzia" Ksi!gi Daniela ukazuje, cho& 
w ograniczony i niedoskona"y sposób, i% Daniel do!wiadczy" czego! podob-
nego jak Chrystus, który opu!ci" niebo, by %y& w grzesznym !wiecie i stoczy& 
walk# z mocami ciemno!ci. Ponadto Daniel i jego towarzysze zostali obda-
rzeni przez niebo Chrystusow$ m$dro!ci$, by sprosta& wyzwaniom zwi$zanym 
z %yciem w babilo'skiej kulturze. 2. rozdzia" Ksi!gi Daniela przedstawia symbol 
w formie eschatologicznego kamienia wskazuj$cy na Chrystusowe królestwo, 
które ostatecznie zajmie miejsce wszystkich królestw !wiata. 3. rozdzia" Ksi!gi 
Daniela ukazuje Chrystusa po!ród Jego wiernych s"ug w rozpalonym piecu. 
4. rozdzia" Ksi!gi Daniela ukazuje Boga usuwaj$cego na pewien czas Nebu-
kadnesara z tronu, tak by ów dumny król móg" zrozumie&, %e „w"adza nale%y 
do niebios” (Dn 4,23). Wyra%enie w#adza nale$y do niebios, przypomina nam, 
%e Chrystus jako Syn Cz"owieczy (zob. Dn 7,13) otrzyma panowanie i króle-
stwo, jak opisuje to 7. rozdzia" Ksi!gi Daniela. 5. rozdzia" Ksi!gi Daniela uka-
zuje upadek króla Belsazara i zdobycie Babilonu przez Persów podczas noc-
nej pijackiej uczty na babilo'skim dworze. Zapowiada to pokonanie szatana 
i upadek eschatologicznego Babilonu oraz triumf Chrystusa i Jego anio"ów. 
6. rozdzia" Ksi!gi Daniela ukazuje spisek przeciwko Danielowi podobny do fa"-
szywych oskar%e' przeciwko Jezusowi ze strony %ydowskich przywódców. Jak 
król Dariusz nieskutecznie usi"owa" uratowa& Daniela, tak i Pi"at nie urato-
wa" Jezusa (zob. Mt 27,17-24). 7. rozdzia" Ksi!gi Daniela przedstawia Chry-
stusa jako Syna Cz"owieczego otrzymuj$cego królestwo i panuj$cego nad Jego 
ludem. 8. rozdzia" Ksi!gi Daniela ukazuje Chrystusa jako Kap"ana w niebia'-
skiej !wi$tyni. 9. rozdzia" Ksi!gi Daniela przedstawia Chrystusa jako z"o%onego 
w ofierze i potwierdzaj$cego przez swoj$ !mier& przymierze mi#dzy Bogiem 
a Jego ludem. 10., 11. i 12. rozdzia" Ksi!gi Daniela przedstawiaj$ Chrystusa 
jako Micha"a — Wodza, który walczy z si"ami z"a i zwyci#sko ratuje lud Bo%y 
tak%e przed moc$ !mierci.

Tak wi#c pami#tajmy o tym, %e Chrystus znajduje si# w centrum Ksi!gi 
Daniela. W ka%dym rozdziale tej ksi#gi opisane zosta"o jakie! do!wiadczenie 
czy przedstawiona zosta"a jaka! idea wskazuj$ca na Chrystusa.

Jak mo)emy si( nauczy* stawia* Chrystusa w centrum naszego )ycia, nie 
tylko w trudnych chwilach i powa)nych )yciowych próbach, ale tak)e w okre-
sach nadzwyczajnego szcz(+cia i dostatku? Dlaczego jest to dla nas tak wa)ne?
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PONIEDZIA#EK — 30 grudniaBudowa Ksi!gi Daniela
Uk"ad aramejskiej cz#!ci Ksi!gi Daniela, pocz$wszy od 2. rozdzia"u, a sko'-

czywszy na 7. rozdziale (niektóre cz#!ci ksi#gi zosta"y napisane w j#zyku hebraj-
skim, a inne w j#zyku aramejskim), ma nast#puj$c$ budow#, która pomaga 
uwypukli& zasadnicze przes"anie tej cz#!ci i ca"ej ksi#gi:

A. Nebukadnesarowa wizja czterech królestw (zob. Dn 2).
B. Wybawienie towarzyszy Daniela z rozpalonego pieca (zob. Dn 3).

C. S$d nad Nebukadnesarem (zob. Dn 4).
C. S$d nad Belsazarem (zob. Dn 5).

B. Wybawienie Daniela z lwiej jamy (zob. Dn 6).
A. Danielowa wizja czterech królestw (zob. Dn 7).
Tego rodzaju uk"ad s"u%y podkre!leniu g"ównych punktów przez umieszcze-

nie ich w centrum konstrukcji literackiej. W tym przypadku s$ to dwa punkty 
C (zob. 4. i 5. rozdzia" Ksi!gi Daniela): Bóg odbiera (tymczasowo) panowanie 
Nebukadnesarowi i (trwale) Belsazarowi. Tak wi#c od 2. do 7. rozdzia"u Ksi!gi 
Daniela po"o%ony zosta" nacisk na w"adz# Boga nad królami ziemskimi, któ-
rych to w"a!nie On ustanawia i usuwa.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów przekazania przes"ania i obja!-
nienia zagadnienia jest powtarzanie. Na przyk"ad Bóg da" faraonowi dwa sny 
dotycz$ce najbli%szej przysz"o!ci Egiptu (zob. Rdz 41,1-7). W pierwszym !nie 
siedem chudych krów po%ar"o siedem krów t"ustych. W drugim !nie siedem 
pe"nych k"osów zosta"o poch"oni#tych przez siedem k"osów pustych i wysu-
szonych. Oba sny oznacza"y to samo: po siedmiu latach nadzwyczajnego uro-
dzaju mia"o nasta& siedem lat dramatycznego nieurodzaju.

W Ksi!dze Daniela Bóg tak%e pos"u%y" si# powtórzeniami. Wyst#puj$ w niej 
cztery prorocze cykle b#d$ce w zasadzie powtórzeniami, gdy chodzi o ogóln$ 
ich budow#. Ostatecznie struktura ta ukazuje nam najwy%sze panowanie 
Boga. Cho& ka%dy proroczy plan zawiera nieco inn$ perspektyw#, to jednak 
razem obejmuj$ ten sam okres historyczny rozci$gaj$cy si# od czasów proroka 
po koniec !wiata, jak obrazuje to poni%sza tabela:

 Dn 2  Dn 7  Dn 8-9  Dn 10-12
 Babilonia  Babilonia — —
 Media-Persja  Media-Persja  Media-Persja  Media-Persja
 Grecja  Grecja  Grecja  Grecja
 Rzym  Rzym  Rzym  Rzym
 Ustanowienie  Niebia'ski  Oczyszczenie  Powstanie 
 Królestwa  s$d prowadz$cy !wi$tyni Micha"a
 Bo%ego do nowej ziemi

Jak, wspania', nadziej( przedstawiaj, poni)sze wersety z naszej odleg'ej 
perspektywy? Zob. Dn 2,44; Ps 9,8-13; 2 P 3,11-13.
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WTOREK — 31 grudniaProroctwa apokaliptyczne 
w Ksi!dze Daniela

Prorocze wizje zapisane w Ksi!dze Daniela maj$ inny charakter ni% wi#kszo!& 
prorockich przes"a' przekazanych przez innych starotestamentowych proroków. 
Proroctwa Ksi!gi Daniela nale%$ do kategorii proroctw apokaliptycznych, podczas 
gdy wi#kszo!& innych starotestamentowych proroctw mie!ci si# w kategorii pro-
roctw klasycznych. Zrozumienie zasadniczych ró%nic mi#dzy tymi rodzajami pro-
roctw jest niezb#dne dla w"a!ciwego zrozumienia kwestii biblijnego proroctwa.

Proroctwa apokaliptyczne posiadaj$ pewne szczególne cechy, które odró%-
niaj$ je od tak zwanych proroctw klasycznych:

1. Wizje i sny. W proroctwie apokaliptycznym Bóg pos"uguje si# g"ównie 
snami i wizjami, by przekaza& swoje przes"anie prorokowi. W proroctwie kla-
sycznym prorok otrzymuje s#owo Pana, które mo%e zawiera& wizje (wyra%enie 
to wyst#puje oko"o 1600 razy w klasycznych proroctwach).

2. Z!o"ona symbolika. Podczas gdy w proroctwie klasycznym wyst#puje do!& 
ograniczona symbolika, obejmuj$ca g"ównie symbole zaczerpni#te z realnego %ycia, 
to w proroctwach apokaliptycznych Bóg ukazuje symbole i wyobra%enia wr#cz nie 
z tego !wiata, na przyk"ad niezwyk"e bestie z nietypowymi skrzyd"ami czy rogami.

3. Bo"a w!adza i bezwarunkowo#$. W przeciwie'stwie do proroctw kla-
sycznych, których wype"nienie cz#sto zale%y od ludzkiej reakcji w kontek!cie 
Bo%ego przymierza z Izraelem, proroctwa apokaliptyczne s$ w gruncie rzeczy 
bezwarunkowe. W proroctwie apokaliptycznym Bóg objawia powstanie i upa-
dek imperiów !wiatowych od czasów Daniela po koniec !wiata. Tego rodzaju 
proroctwa opieraj$ si# na wszechwiedzy i zwierzchnictwie Boga, a wype"ni$ 
si# one niezale%nie od ludzkich decyzji.

Przeczytaj Jon 3,3-10. Czy proroctwo Jonasza jest proroctwem klasycz-
nym, czy apokaliptycznym? Uzasadnij swoj, odpowied-. Jakiego rodzaju pro-
roctwem jest to zawarte w Dn 7,6?

Poznanie zasadniczych rodzajów proroctwa — takich jak proroctwa kla-
syczne i proroctwa apokaliptyczne — mo%e by& bardzo przydatne. Po pierw-
sze rodzaje te wskazuj$ na to, %e Bóg pos"uguje si# ró%nymi !rodkami w celu 
przekazywania swojej proroczej prawdy (zob. Hbr 1,1). Po drugie taka wie-
dza pomaga nam lepiej doceni& zalety i z"o%ono!& Biblii. Po trzecie ta wiedza 
pomaga nam tak%e interpretowa& proroctwa biblijne w sposób zgodny ze !wia-
dectwem ca"ej Biblii i w"a!ciwie wyja!nia& „s"owo prawdy” (2 Tm 2,15).

Na podstawie Oz 3,4-5; Am 8,11; Za 9,1 niektórzy chrze+cijanie oczekuj,, )e 
ostateczne wydarzenia w historii +wiata rozegraj, si( na Bliskim Wschodzie. Dla-
czego taka interpretacja jest b'(dna? Jak rozró)nianie mi(dzy proroctwami apo-
kaliptycznymi a proroctwami klasycznymi pomaga nam zrozumie* t( kwesti(?
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"RODA — 1 styczniaBo)a skala czasu
Inn$ wa%n$ koncepcj$, o której musimy pami#ta&, studiuj$c Ksi!g! Daniela, 

jest historycystyczne podej!cie do proroctw apokaliptycznych. Podej!cie to, 
nazywane historycyzmem, mo%na lepiej zrozumie& w porównaniu z przeciw-
nymi mu pogl$dami, takimi jak: preteryzm, futuryzm i idealizm.

Preteryzm postrzega prorocze wydarzenia przedstawione w Ksi!dze Daniela 
jako ju% nale%$ce do przesz"o!ci. Futuryzm wypatruje wype"nienia wi#kszo!ci 
tych proroctw dopiero w przysz"o!ci.

Idealizm utrzymuje, %e proroctwa apokaliptyczne s$ jedynie symbolami 
ogólnych duchowych realiów i nie maj$ okre!lonego historycznego odniesienia.

Historycyzm utrzymuje, %e w proroctwie apokaliptycznym Bóg objawia nie-
przerwany bieg dziejów od czasu proroka po koniec !wiata. Studiuj$c Ksi!g! 
Daniela, zauwa%amy, %e ka%da wa%niejsza wizja w tej ksi#dze (zob. 2., 7., 8. 
i 11. rozdzia" Ksi!gi Daniela) powtarza dzieje !wiata z ró%nej perspektywy 
i z nowymi szczegó"ami. Pionierzy adwentyzmu, w tym Ellen G. White, poj-
mowali biblijne proroctwa Ksi!gi Daniela i Apokalipsy Jana w"a!nie z history-
cystycznego punktu widzenia.

Przeczytaj Lb 14,34 i Ez 4,5-6. Co zazwyczaj oznacza dzie# w proroczym 
j(zyku?

Gdy studiujemy Ksi!g! Daniela, powinni!my zawsze pami#ta& o tym, %e pro-
roczy czas jest mierzony zgodnie z zasad$ dzie' za rok. To znaczy, %e dzie' 
w proroctwach zazwyczaj oznacza rzeczywisty rok w czasie historycznym. Tak 
wi#c, na przyk"ad, proroctwo o 2300 wieczorach i porankach jest rozumiane 
jako mówi$ce o 2300 rzeczywistych latach (zob. Dn 8,14). Podobnie proroctwo 
o 70 tygodniach nale%y rozumie& jako obejmuj$ce okres 490 lat (zob. Dn 9,24-27).

Ta skala czasu wydaje si# poprawna z pewnych oczywistych powodów: 
1. Poniewa% wizje s$ symboliczne, to i czas podany w nich tak%e nale%y rozu-
mie& symbolicznie. 2. Poniewa% wydarzenia opisane w wizjach rozgrywaj$ 
si# w d"ugich okresach historycznych (w niektórych przypadkach a% po czas 
ostateczny), to i okresy zwi$zane z tymi proroctwami nale%y interpretowa& 
odpowiednio do tego. 3. Zasada dzie' za rok zosta"a potwierdzona w Ksi!dze 
Daniela. Wyra(ny tego dowód jest zawarty w proroctwie o 70 tygodniach, które 
to proroctwo trwa od czasów króla perskiego Artakserksesa a% do przyj!cia 
Jezusa jako Mesjasza. Tak wi#c najbardziej oczywistym i poprawnym sposo-
bem rozumienia okresów w proroctwach Ksi!gi Daniela jest interpretowanie 
ich zgodnie z zasad$ dzie' za rok.

Niektóre z proroctw Ksi!gi Daniela dotycz, setek, a nawet tysi(cy lat. 
Czego uczy to nas o potrzebie cierpliwo+ci w oczekiwaniu na spe'nienie Bo-
)ych planów?
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CZWARTEK — 2 styczniaWspó'czesna aktualno+* 
Ksi!gi Daniela

Cho& Ksi!ga Daniela zosta"a napisana ponad 2,5 tysi$ca lat temu, to jed-
nak pozostaje niezwykle aktualna dla ludu Bo%ego w XXI wieku. Powinni-
!my zwróci& uwag# zw"aszcza na trzy kwestie, w których Ksi!ga Daniela jest 
szczególnie wa%na dla nas.

1. Bóg panuje nad nami. Nawet gdy dzieje si# co! z"ego, Bóg zachowuje 
w"adz# i dzia"a tak%e za po!rednictwem ludzi, by zapewni& swoim dzieciom 
wszystko to, co jest najlepsze. Do!wiadczenie Daniela w Babilonii przypomina 
do!wiadczenie Józefa w Egipcie i Estery w Persji. Ci m"odzi ludzie znale(li 
si# jako je'cy/niewolnicy w obcych krajach pod panowaniem pogan. Z pozoru 
wydawa"o si#, %e s$ s"abi i opuszczeni przez Boga. Jednak Pan wzmacnia" ich 
i pos"u%y" si# nimi w pot#%ny sposób. Do!wiadczaj$c prób, cierpie' i opozycji, 
mo%emy patrze& wstecz na to, czego Bóg dokona" dla Daniela, Józefa i Estery. 
Mo%emy by& pewni, %e Bóg pozostaje naszym Panem i nie opuszcza nas nawet 
wtedy, gdy musimy si# zmierzy& z trudnymi %yciowymi próbami i pokusami.

2. Bóg kieruje biegiem historii. Czasami czujemy si# zagubieni w pozornie 
chaotycznym i zmierzaj$cym donik$d !wiecie pe"nym grzechu i przemocy. 
Ale przes"anie Ksi!gi Daniela jest takie, i% Bóg panuje nad losami ludzko!ci. 
W ka%dym rozdziale Ksi!gi Daniela otrzymujemy przes"anie, i% Bóg kieruje bie-
giem historii. „Ksi#gi, które omawiaj$ dzieje ludzko!ci, rozwój narodów oraz 
powstanie i upadek imperiów, przypisuj$ to ludzkiej woli. Wydarzenia w dzie-
jach !wiata wydaj$ si# by& w du%ym stopniu uzale%nione od pot#gi i ambicji 
cz"owieka. W S"owie Bo%ym natomiast ods"oni#to prawd# i widzimy jasno, %e 
poza i ponad sprawami i nami#tno!ciami ludzkimi stoi Nies ko'czenie Mi"o-
sierny, który cierpliwie i w milczeniu przeprowadza swoj$ wol#”1.

3. Bóg zapewnia swojemu ludowi przyk!ady do na#ladowania w czasie ko%ca. 
Daniel i jego przyjaciele s$ wzorami do na!ladowania dla wierz$cych, którzy 
%yj$ w spo"ecze'stwie wyznaj$cym !wiatopogl$d przeciwny biblijnemu. Naci-
skani do pój!cia na kompromis w kwestii wiary i do ulegania babilo'skiemu 
systemowi w sposób wymagaj$cy ust#pstw godz$cych w ich po!wi#cenie Panu 
wybrali oni jednak wierno!& S"owu Bo%emu. Ich do!wiadczenie wierno!ci 
i absolutnego po!wi#cenie si# Panu stanowi zatem zach#t# dla wierz$cych osób 
spotykaj$cych si# z opozycj$ i prze!ladowaniami z powodu ewangelii. Jedno-
cze!nie Ksi!ga Daniela ukazuje, i% mo%na wnosi& pozytywny wk"ad w spo"e-
cze'stwo, a jednocze!nie dochowa& wierno!ci Panu.

Przeczytaj Dn 9,23; 10,11-12; Mt 10,29-31. Co wersety te mówi, o zaanga-
)owaniu Boga w nasze osobiste zmagania?

1 Ellen G. White, Wychowanie, Warszawa 1992, s. 122.
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PI%TEK — 3 stycznia

DO DALSZEGO STUDIUM
„Biblia zosta"a zaplanowana jako przewodnik dla wszystkich, którzy chc$ 

pozna& wol# swego Stwórcy. Bóg da" ludziom pewne niezawodne proroctwa; 
anio"owie, a nawet sam Chrystus przyszli, aby Daniel i Jan dowiedzieli si# 
o tym, co ma wkrótce nadej!&. Te istotne kwestie dotycz$ce naszego zbawie-
nia nie pozosta"y tajemnic$. Nie zosta"y przedstawione w taki sposób, aby 
wprawi& w zak"opotanie i wprowadzi& w b"$d uczciwego poszukiwacza prawdy. 
Pan powiedzia" przez proroka Habakuka: »Zapisz to, co widzia"e!, (…) aby to 
mo%na szybko przeczyta&« (Ha 2,2). S"owo Bo%e jest jasne dla wszystkich, któ-
rzy studiuj$ je z otwartym w modlitwie sercem. Ka%da prawdziwie szczera dusza 
uzyska !wiat"o prawdy. »)wiat"o!ci nasiano sprawiedliwemu« (Ps 97,11 BG). 
*aden Ko!ció" nie jest w stanie rozwija& si# w !wi#to!ci, je!li jego cz"onkowie 
nie b#d$ szczerze poszukiwali prawdy niczym ukrytego skarbu”1.

„Studiujcie histori# Daniela i jego towarzyszy. Cho& %yli tam, gdzie %yli, 
i ze wszystkich stron otoczeni byli pokus$ pob"a%ania swoim zachciankom, to 
jednak oddawali cze!& Bogu i chwalili Go w swoim codziennym %yciu. Posta-
nowili unika& z"a. Wystrzegali si# wkraczania na !cie%k# nieprzyjaciela. Bóg 
nagrodzi" ich wytrwa"$ lojalno!& obfitymi b"ogos"awie'stwami”2.

PYTANIA DO DYSKUSJI
1. Gdy studiujemy Ksi!g! Daniela, musimy zwróci& uwag# na pewne bardzo 

wa%ne zagadnienie. Bóg nie tylko panuje nad narodami, ale tak%e zna dobrze 
ka%dego z nas, i to w najpe"niejszy mo%liwy sposób. Na przyk"ad — jak czytamy 
o tym w 2. rozdziale Ksi!gi Daniela — Bóg da" proroczy sen poga'skiemu kró-
lowi. Aby wej!& w czyj! umys" we !nie i wszczepi& tam logiczny przekaz, trzeba 
blisko!ci, o jakiej nie mamy nawet najmniejszego poj#cia. Jednocze!nie, jak 
czytamy o tym, charakter tego snu !wiadczy, %e Bóg panuje nawet nad najwi#k-
szymi !wiatowymi imperiami i wie wszystko, co si# wydarzy a% do ko'ca. Jakie 
pocieszenie i nadziej# mo%emy czerpa& z takiego obrazu rzeczywisto!ci? Co 
czujesz, wiedz$c, %e Bóg jest tak blisko ciebie, i% zna nawet twoje my!li? Dla-
czego w tym kontek!cie obietnica zawarta w ofierze Jezusa na krzy%u nabiera 
szczególnego znaczenia?

2. Omówcie podczas pierwszej cz#!ci nabo%e'stwa ró%nice mi#dzy klasycz-
nymi i apokaliptycznymi proroctwami. Jakie przyk"ady jednych i drugich, poza 
wymienionymi w lekcji, mo%ecie poda&?

1 Ellen G. White, Wielki bój, Warszawa 2019, s. 315.
2 Ta%, Manuscript Releases, Silver Spring 1993, t. 4, s. 169-170.


