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Lekcja 11 — 13 czerwca

BIBLIA I PROROCTWA
SOBOTA (PO PO!UDNIU) — 6 czerwca

STUDIUM BIE"#CEGO TYGODNIA: Dn 2,27-45; J 14,29; Lb 14,34; Dn 7,1-25; 8,14; 
1 Kor 10,1-13.

TEKST PAMI$CIOWY: „A ten odpowiedzia% mu: A& do dwóch tysi'cy trzystu wie-
czorów i poranków, potem (wi)tynia znowu wróci do swojego prawa” (Dn 8,14).

Biblijne proroctwa s! niezwykle istotne dla naszej to"samo#ci i misji. S! 
wewn$trznym i zewn$trznym mechanizmem potwierdzaj!cym prawdziwo#% 
S&owa Bo"ego. Jezus stwierdzi&:

— „Teraz powiedzia&em wam, zanim si$ to stanie, aby#cie uwierzyli, gdy si$ 
to stanie” (J 14,29; zob. tak"e J 13,19).

Zatem bardzo wa"na jest odpowied' na nast$puj!ce pytanie:
— Jak powinni#my prawid&owo interpretowa% proroctwa, aby#my wiedzieli, 

kiedy proroctwo si$ wype&ni&o lub kiedy wype&ni?
Reformatorzy protestanccy pos&ugiwali si$ historycystyczn! metod! inter-

pretacji. Metoda ta jest identyczna z t!, jak! pos&u"yli si$ Daniel i Jan jako klu-
czem do w&asnej interpretacji. Metoda historycystyczna ka"e postrzega% pro-
roctwa jako post$puj!ce i stale wype&niaj!ce si$ w historii, pocz!wszy od jakie-
go# okre#lonego punktu w przesz&o#ci, a sko(czywszy na Królestwie Bo"ym.

W tym tygodniu b$dziemy studiowa% podstawy historycystycznej interpreta-
cji proroctw. „W historii mamy dostrzega% spe&nienie proroctw, studiowa% dzia-
&ania Opatrzno#ci w wielkich ruchach reformacyjnych oraz rozumie% rozwój 
wydarze( prowadz!cych narody ku ostatecznemu konfliktowi wielkiego boju”50.

 50 Ellen G. White, Testimonies for the Church, t. 8, Mountain View–Omaha 1948, s. 307.
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NIEDZIELA — 7 czerwcaHistorycyzm i proroctwa
Zasadnicza metoda stosowana przez adwentystów dnia siódmego do stu-

diowania proroctw biblijnych nosi nazw$ historycyzmu. Jest to pogl!d, i" wiele 
g&ównych proroctw biblijnych przedstawia nieprzerwany bieg historii od prze-
sz&o#ci przez tera'niejszo#% ku przysz&o#ci. Badanie proroctw zgodnie z t! 
metod! jest podobne do studiowania historii. Czynimy to w ten sposób, gdy" 
w&a#nie tak sama Biblia interpretuje zawarte w niej proroctwa.

Przeczytaj Dn 2,27-45. Jakie elementy snu wskazuj) sta%e i nieprzerwane 
nast'pstwo kolejnych pot'g w dziejach (wiata? W jaki sposób sama Biblia 
wskazuje nam, jak mamy interpretowa* proroctwa apokaliptyczne (odnosz)-
ce si' do czasów ostatecznych)?

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Zwró% uwag$, "e królestwo Nebukadnesara zosta&o rozpoznane jako g&owa 
ze z&ota. Tak wi$c Daniel uznaje Babiloni$ jako pierwsze z królestw (zob. Dn 
2,38). Nast$pnie Daniel mówi: „Ale po tobie powstanie inne królestwo (...), 
a potem trzecie królestwo” (Dn 2,39) i „czwarte” (Dn 2,40). Sam pos!g wska-
zuje na to, "e królestwa te nast$puj! jedno po drugim bez "adnych przerw, gdy" 
ka"de z królestw jest przedstawione jako cz$#% wi$kszej ca&o#ci — od g&owy 
po stopy. S! one, królestwa, powi!zane ze sob!, podobnie jak czas i historia 
&!cz! si$ ze sob!.

W 7. i 8. rozdziale Ksi!gi Daniela zamiast pos!gu u"yte s! symbole nie-
zwyk&ych bestii, ale prorocze przes&anie jest podobne. Otó" otrzymujemy 
nieprzerwane nast$pstwo czterech ziemskich pot$g (trzech w 8. rozdziale 
Ksi!gi Daniela). Pojawiaj! si$ one w staro"ytno#ci i trwaj! przez ca&e dzieje 
a" do przysz&o#ci, gdy Chrystus przyjdzie powtórnie i Bóg ustanowi swoje 
wieczne królestwo.

Tak wi$c pos!g z 2. rozdzia&u Ksi!gi Daniela oraz kolejne prorocze wizje 
z 7. i 8. rozdzia&u Ksi!gi Daniela stanowi! podstaw$ protestanckiej historycy-
stycznej interpretacji proroctw, któr! adwenty#ci dnia siódmego z powodze-
niem stosuj! do dzi#.

Przeczytaj J 14,29. W jaki sposób to, co powiedzia% Jezus, pomaga nam 
zrozumie*, jak dzia%a proroctwo?

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Jak) wielk) przewag' mamy obecnie, &yj)c w czasach, gdy wi'ksza cz'(* 
historii ju& si' rozegra%a, nad kim(, kto &y% w czasach istnienia pa+stwa ba-
bilo+skiego?
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PONIEDZIA!EK — 8 czerwcaZasada dzie+ za rok
Jednym z kluczy interpretacyjnych historycyzmu jest zasada dzie( za rok. 

Wielu badaczy Pisma "wi!tego na przestrzeni wieków stosowa&o t$ zasad$ 
do zwi!zanych z czasem proroctw Ksi!gi Daniela i Apokalipsy Jana. Zasad$ 
t$ wywodzili z kilku wersetów, w których jest o niej wzmianka, oraz z bezpo-
#redniego kontekstu samych proroctw.

Przeczytaj Lb 14,34 oraz Ez 4,6. Jak Bóg wyrazi% zasad' dzie+ za rok w tych 
szczególnych wersetach?

W tych wersetach widzimy wyra'nie ide$ zasady dzie( za rok. Ale jak uspra-
wiedliwimy stosowanie tej zasady w innych proroctwach zwi!zanych z czasem 
(zob. Dn 7,25; 8,14; Ap 11,2-3; 12,6.14; 13,5)?

Trzy ró"ne elementy przemawiaj! za zasad! dzie( za rok w tych proroc-
twach Ksi!gi Daniela i Apokalipsy Jana: 1) u"ycie symboli, 2) d&ugie okresy 
i 3) szczególne wyra"enia.

Symboliczna natura bestii i rogów reprezentuj!cych królestwa sugeruje, "e 
okre#lenia dotycz!ce czasu tak"e nale"y rozumie% symbolicznie. Bestii i rogów 
nie nale"y postrzega% dos&ownie. S! to jedynie symbole pewnych elementów 
rzeczywisto#ci. Poniewa" te proroctwa s! wyra"one j$zykiem symbolicznym, 
a nie dos&ownym, dlaczego czas mia&by zosta% wyra"ony dos&ownie? Odpo-
wied' oczywi#cie jest jasna: Czas w proroctwach symbolicznych nie musi, 
a nawet nie powinien by% wyra"ony dos&ownie.

Wiele wydarze( i królestw przedstawionych w proroctwach obejmuje okres 
wielu stuleci, co by&oby niemo"liwe, gdyby czas w tych proroctwach potrakto-
wa% dos&ownie. Gdy zastosuje si$ zasad$ dzie( za rok, czas pasuje do wyda-
rze( w zdumiewaj!co dok&adny sposób, czego nie mo"na by&oby oczekiwa%, 
gdyby potraktowa% czas w proroctwach dos&ownie.

Szczególne wyra"enia u"yte dla oznaczenia czasu sugeruj! ich symboliczn! 
interpretacj$. Mówi!c innymi s&owy, sposoby, w jaki wyra"ony jest czas w tych 
proroctwach (na przyk&ad 2300 wieczorów i poranków w Dn 8,14), nie s! normal-
nymi sposobami wyra"ania czasu, co sugeruje nam, "e przedstawione okresy 
nie powinny by% traktowane dos&ownie, a raczej symbolicznie.

Przyjrzyj si' proroctwu o siedemdziesi'ciu tygodniach z Dn 9,24-27. Czy-
tamy, &e „odk)d objawi%o si' s%owo o ponownej odbudowie Jeruzalemu a& 
do Pomaza+ca-Ksi'cia” (Dn 9,25), up%ynie sze(*dziesi)t dziewi'* tygodni, co 
dos%ownie oznacza%oby rok, cztery miesi)ce i tydzie+. To proroctwo nie mia-
%oby sensu, gdyby rozumie* je w ten sposób, nieprawda&? Ale co dzieje si', 
gdy stosuj)c zasad' dzie+ za rok, przyjmujemy, &e siedemdziesi)t tygodni to 
tak naprawd' czterysta dziewi'*dziesi)t lat?
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WTOREK — 9 czerwcaIdentyfikacja ma%ego rogu
Przez wieki protestanci uznawali ma&y róg z 7. i 8. rozdzia&u Ksi!gi Daniela 

jako Ko#ció& rzymski. Dlaczego?

Przeczytaj Dn 7,1-25; 8,1-13. Jakie s) wspólne cechy ma%ego rogu w tych 
rozdzia%ach? Jak mo&emy ów ma%y róg rozpozna*?

Istnieje siedem wspólnych cech ma&ego rogu z 7. i 8. rozdzia&u Ksi!gi Daniela: 
1. Oba ma&e rogi zosta&y przedstawione jako rogi. 2. Oba s! prze#ladowczymi pot$-
gami (zob. Dn 7,21-25; 8,10.24). 3. Oba wywy"szaj! si$ i blu'ni! (zob. Dn 7,8.20.25; 
8,10-11.25). 4. Oba atakuj! lud Bo"y (zob. Dn 7,25; 8,24). 5. Oba maj! okres 
swojej dzia&alno#ci wyznaczony w ramach czasowych (zob. Dn 7,25; 8,13-14).  
6. Oba istniej! do czasu ko(ca (zob. Dn 7,25-26; 8,17.19). 7. Oba zostan! uni-
cestwione w nadprzyrodzony sposób (zob. Dn 7,11.26; 8,25).

Historia identyfikuje pierwsze królestwo jako Babiloni$ (zob. Dn 2,38), dru-
gie — jako Medi$ i Persj$ (zob. Dn 8,20), a trzecie — jako Grecj$ (zob. Dn 8,21). 
Z historii powszechnej jasno wynika te", "e po tych #wiatowych imperiach 
na scen$ wkroczy& Rzym.

W 2. rozdziale Ksi!gi Daniela "elazo symbolizuj!ce Rzym istnieje w nogach 
i palcach. Zosta&o ono zmieszane z glin! a" do ko(ca czasu. Ma&y róg z 7. roz-
dzia&u Ksi!gi Daniela wyrasta z czwartej bestii, ale pozostaje jej cz!#ci$.

Jaka pot$ga wyros&a z Rzymu i utrzymywa&a swoje polityczno-religijne 
wp&ywy przez co najmniej 1260 lat (zob. Dn 7,25)? Gdy zestawimy histori$ 
powszechn! z tymi proroctwami, to tylko jedna pot$ga pasuje do tego proro-
czego opisu — papiestwo. Papiestwo dosz&o do w&adzy w#ród dziesi$ciu bar-
barzy(skich plemion Europy i wykorzeni&o trzy z nich (zob. Dn 7,24). Papie-
stwo by&o inne ni" poprzedni róg (zob. Dn 7,24), co wskazuje na jego wyj!t-
kowo#% w porównaniu z innymi rogami-plemionami. Papiestwo wypowia-
da&o „zuchwa&e s&owa przeciwko Najwy"szemu” (Dn 7,25) i wmówi&o „w sie-
bie pot$g$, jak! ma ksi!"$ wojsk” (Dn 8,11), roszcz!c sobie nies&usznie prawo 
do odgrywania roli Jezusa i zast$puj!c Go papie"em. Papiestwo wype&ni&o te" 
prorocz! zapowied' prze#ladowania „#wi$tych Najwy"szego” (Dn 7,25 UBG) 
i str!cania „na ziemi$ niektórych z wojska” (Dn 8,10) podczas kontrreformacji, 
gdy protestanci byli mordowani. Papiestwo usi&owa&o „zmieni% czasy i prawo” 
(Dn 7,25 DBG) przez usuni$cie z dekalogu drugiego przykazania i zmian$ 
dnia odpoczynku z soboty na niedziel$.

W 2., 7. i 8. rozdziale Ksi!gi Daniela po Grecji powstaje pot'ga, która ist-
nie* b'dzie a& do czasu ko+ca. Jaka inna mog%aby to by* pot'ga, je(li nie 
Rzym, który obecnie istnieje w swojej papieskiej postaci? Cho* ten wnio-
sek jawi si' jako niepoprawny politycznie, dlaczego jest wa&n) cz'(ci) po-
selstwa trzech anio%ów, a wi'c tak&e niezwykle istotnym elementem tera,-
niejszej prawdy?
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!RODA — 10 czerwcaS)d (ledczy (dochodzeniowy)
Takie podej#cie do proroctw, które studiowali#my w tym tygodniu, by&o 

jednomy#lnie popierane w#ród protestantów stosuj!cych metod$ historycy-
styczn! od czasów reformacji. Jednak dopiero ruch millerowski na pocz!tku 
dziewi$tnastego wieku zwróci& uwag$ na proroctwo o 2300 dniach i zwi!zany 
z nim s!d #ledczy. Przyjrzyj si$ poni"szej tabeli:

7. rozdzia! Ksi!gi Daniela 8. rozdzia! Ksi!gi Daniela
Babilonia (lew) —
Media i!Persja (nied"wied") Media i!Persja (baran)
Grecja (pantera) Grecja (kozio#)
Rzym poga$ski (czwarta bestia) Rzym poga$ski (pozioma ekspansja ma#ego rogu)
Rzym papieski (ma#y róg) Rzym papieski (pionowa ekspansja ma#ego rogu)

Przeczytaj Dn 7,9-14; 8,14.26. Jakie wydarzenia w niebie zosta%y opisane 
w tych wersetach?

Po okresie #redniowiecznych prze#ladowa(, który zako(czy& si$ w 1798 roku 
aresztowaniem i uwi$zieniem papie"a przez napoleo(skiego genera&a Louisa 
A. Berthiera (zob. Ap 13,3), 7. i 8. rozdzia& Ksi!gi Daniela mówi! o s!dzie. S!d 
ten mia& si$ odbywa% w niebie, gdzie „zasiad& s!d” (Dn 7,10) i „na ob&okach 
niebieskich przyszed& kto# podobny do Syna Cz&owieczego; doszed& do S$dzi-
wego” (Dn 7,13). To jest scena s!du, który mia& si$ rozpocz!% po 1798 roku, 
ale przed powtórnym przyj#ciem Jezusa.

Ta scena s!du w 7. rozdziale Ksi!gi Daniela jest podobna do oczyszczenia 
#wi$tyni w Dn 8,14 (BJW). Chodzi o to samo wydarzenie. Wed&ug Dn 8,14 
czas oczyszczenia #wi$tyni (BC), czyli Dnia Pojednania (Dnia S!du), nast!pi 
po up&ywie 2300 wieczorów i poranków, czyli proroczych dni. Zgodnie z zasad! 
dzie( za rok oznacza to 2300 rzeczywistych lat.

Pocz!tek 2300 lat zosta& wskazany w Dn 9,24, gdzie czytamy, "e prorocze 70 
tygodni (490 lat) odkrojono (BRP), odci!to (hebr. chatak) od 2300 lat. Wielu 
biblistów poprawnie zauwa"a, "e proroctwo o 2300 latach z Dn 8,14 i proroctwo 
o 70 tygodniach (490 latach) z Dn 9,24-27 to dwie cz$#ci jednego proroctwa. 
Kolejny werset (to jest Dn 9,25) w proroctwie o 70 tygodniach podaje pocz!-
tek liczenia tego okresu: „Odk!d objawi&o si$ s&owo o ponownej odbudowie 
Jeruzalemu”. Data tego wydarzenia to siódmy rok panowania króla Artakser-
ksesa (zob. Ezd 7,7), czyli 457 rok przed Chrystusem. Dodawszy do tej daty 
2300 lat, otrzymamy rok 1844, czyli nieca&e pó& wieku po 1798 roku, ale przed 
powtórnym przyj#ciem Jezusa. Zatem w 1844 roku Jezus wkroczy& do miejsca 
naj#wi$tszego niebia(skiej #wi!tyni i rozpocz!& wstawiennicze dzie&o oczysz-
czenia niebia(skiej #wi!tyni (zob. wykres w pi!tkowej cz$#ci lekcji).
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CZWARTEK — 11 czerwcaTypologia jako proroctwo
Symbole w apokaliptycznych proroctwach, takie jak te wyst$puj!ce w Ksi!-

dze Daniela i Apokalipsie Jana, maj! jedno w&a#ciwe wype&nienie. Na przyk&ad 
kozio& to symbol Grecji i niczego wi$cej (zob. Dn 8,21). W ko(cu sam tekst 
biblijny zawiera t$ nazw$, wi$c nie musimy si$ niczego domy#la%! Nie mo"na 
by&o wyrazi% tego ja#niej.

Zupe&nie inaczej jest z typologi!, która na podstawie rzeczywistych osób, 
wydarze( i instytucji starotestamentowych osadzonych w historycznej rze-
czywisto#ci (typ) wskazuje w przysz&o#% ku wa"niejszej rzeczywisto#ci (anty-
typ). Pos&ugiwanie si$ typologi! jako metod! interpretacji si$ga czasów Jezusa 
i autorów ksi!g Nowego Testamentu, a nawet wyst$puje w samym Starym Testa-
mencie. Jedyn! wskazówk! do rozpoznania typu i antytypu jest wskazanie ich 
przez natchnionego autora ksi!g biblijnych.

Przeczytaj 1 Kor 10,1-13. Do jakich wydarze+ historycznych nawi)za% aposto% 
Pawe%, napominaj)c korynckich chrze(cijan? Jaki ma to zwi)zek z nami obecnie?

Pawe& nawi!za& do historycznej rzeczywisto#ci exodusu i rozwin!& typolo-
gi$ opart! na do#wiadczeniu staro"ytnych Hebrajczyków na pustyni. W ten 
sposób wskaza&, "e Bóg, który natchn!& Moj"esza do opisania tych wydarze(, 
postanowi&, by „to sta&o si$ dla nas wzorem [od gr. typos]” (1 Kor 10,6) — napo-
mnieniem/ostrze"eniem, ale tak"e zach$t! do wierno#ci i odpierania pokus 
kierowanych do duchowego Izraela w czasach ostatecznych.

Przeczytaj podane poni&ej wersety i wymie+ typ oraz antytypiczne wype%-
nienie wskazane przez Jezusa i autorów ksi)g nowotestamentowych.

Mt 12,40  ..................................................................................................................................................................................................................................

J 19,36  .........................................................................................................................................................................................................................................

J 3,14-15  ..................................................................................................................................................................................................................................

Rz 5,14  .......................................................................................................................................................................................................................................

J 1,29 ...............................................................................................................................................................................................................................................

W ka"dym przypadku Jezus i autorzy ksi!g nowotestamentowych wskazuj! 
typ i antytypiczn! interpretacj$, która pozwala zrozumie% prorocze znacze-
nie typu. W ten sposób Jezus i autorzy ksi!g nowotestamentowych wskazuj! 
na szersze wype&nienie historycznej rzeczywisto#ci.

Pomy(l o s%u&bie sprawowanej w starotestamentowej (wi)tyni, która by%a 
typem wskazuj)cym na ca"y plan zbawienia. Czego uczy to nas obecnie o zna-
czeniu przes%ania o (wi)tyni?
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PI"TEK — 12 czerwca

DO DALSZEGO STUDIUM
Przyjrzyj si$ uwa"nie poni"szej tabeli:

7. rozdzia! Ksi!gi Daniela 8. rozdzia! Ksi!gi Daniela
Babilonia (lew) —
Media i!Persja (nied"wied") Media i!Persja (baran)
Grecja (pantera) Grecja (kozio#)
Rzym poga$ski (czwarta bestia) Rzym poga$ski (pozioma ekspansja ma#ego rogu)
Rzym papieski (ma#y róg) Rzym papieski (pionowa ekspansja ma#ego rogu)
S%d w!niebie Oczyszczenie niebia$skiej &wi%tyni

Niezwykle istotne jest to, "e scena s!du w 7. rozdziale Ksi!gi Daniela, nast$-
puj!ca po 1260 latach prze#ladowa( (zob. Dn 7,25), jest tym samym wydarze-
niem, co oczyszczenie #wi!tyni w Dn 8,14. Ta scena s!du w niebie prowadzi 
ostatecznie do ustanowienia wiecznego Królestwa Bo"ego po zako(czeniu 
smutnej historii tego upad&ego #wiata. Tak wi$c mamy mocny biblijny dowód 
na to, jak wielkie znaczenie Pismo "wi!te przywi!zuje do Dn 8,14 i wydarze-
nia, o którym jest mowa w tym wersecie51.

PYTANIA DO DYSKUSJI
1. Przeczytaj jeszcze raz 2. rozdzia& Ksi!gi Daniela. Zwró% uwag$, jak wyra'-

nie ukazana jest tu metoda historycystyczna — nieprzerwany ci!g #wiatowych 
imperiów, pocz!wszy od staro"ytno#ci, a sko(czywszy na ustanowieniu wiecz-
nego Królestwa Bo"ego. Bóg daje nam klucz do interpretacji tych proroctw. Jak 
#wiadczy o stanie chrze#cija(stwa fakt, "e niewiele chrze#cija(skich Ko#cio-
&ów stosuje jeszcze metod$ historycystyczn!? Jak wobec tego faktu jeszcze 
wi$kszego znaczenia nabiera przes&anie adwentystyczne kierowane do #wiata?

2. Jak rozumiesz proroctwo o 2300 wieczorach i porankach z Dn 8,14? Je#li 
go nie rozumiesz, po#wi$% odpowiedni czas, by je pozna% i podzieli% si$ nim 
z innymi osobami podczas pierwszej cz$#ci nabo"e(stwa. B$dziesz zdumiony 
tym, jak solidnie ugruntowana jest nasza interpretacja tego proroctwa?

3. Przeczytaj Dn 7,18.21-22.25.27. Zwró% uwag$ na to, co dzieje si$ ze #wi$-
tymi. Jak traktuje ich pot$ga przedstawiona jako ma&y róg? Co Bóg czyni 
dla nich? Jaka jest dobra nowina dla #wi$tych w zwi!zku z s!dem? Co daje im 
ostatecznie s!d Bo"y?

 51 Przeczytaj tak"e o 2300 wieczorach i porankach w: Clifford Goldstein, Prosto o roku 1844, War-
szawa 1996; wejd' na internetow! stron$: 1844madesimple.org.


