
Przepowiednia ukrzyżowania Chrystusa

To jeszcze nie wszystko w tym zdumiewającym proroctwie. „A po sześćdzie-
sięciu dwóch tygodniach Pomazaniec zostanie zgładzony i nie będzie dla niego” 
(Dn 9,26 BT). Innymi słowy, Jezus zostanie ukrzyżowany za nas. Czytamy dalej: „Lud 
księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię” (Dn 9,26). Oznacza to zburzenie 
Jerozolimy i ziemskiej świątyni przez Rzymian pod wodzą Tytusa w 70 roku n.e.

Gabriel kontynuuje w Dn 9,27: „I zawrze [Chrystus] ścisłe przymierze z wie-
loma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów”. 
W 27 roku n.e. zakończyło się 69 z siedemdziesięciu proroczych „tygodni”, czyli 
483 lata z zapowiedzianych 490. Pozostał jeden „tydzień”. Jeden proroczy tydzień 
(czyli siedem rzeczywistych lat) trwał od 27 do 34 roku n.e. Anioł zapowiedział, 
że w połowie tego proroczego tygodnia Mesjasz zostanie zabity. Połowa tego 
„tygodnia” to 3,5 roku. Według Gabriela Mesjasz miał umrzeć trzy i pół roku 
od jesieni 27 roku n.e., a więc wiosną 31 roku n.e. W połowie siedemdziesiątego 
„tygodnia” Chrystus własną krwią potwierdził przymierze, umierając na krzyżu 
w dniu, w którym zabijano baranka paschalnego, wiosną 31 roku n.e. Jezus jest 
więc wypełnieniem tego proroctwa.

Jednak Księga Daniela przepowiada jeszcze coś szczególnego, mianowicie 
ustanie w 34 roku n.e. specjalnego przymierza Boga z Izraelitami. Po upływie 
490 lat, w 34 roku n.e., ewangelia zaczęła być głoszona całemu światu przez 
pierwszych chrześcijan.

Czas ostateczny

Druga część 2300 lat — po „odcięciu” 490 lat — czyli pozostałe 1810 lat, doty-
czy oczyszczenia niebiańskiej świątyni, sądu i powtórnego przyjścia Chrystusa.

Przeczytajmy Dn 8,14: „Aż do wieczora i do poranku dni dwa tysiące trzysta, 
a będzie oczyszczona świątynia” (BJW). Skoro proroczy dzień oznacza rzeczywi-
sty rok, 2300 lat prowadzi nas do czasu ostatecznego, jak wskazał Gabriel. Jeśli 
od 34 roku n.e. policzymy 1810 lat, dojdziemy do 1844 roku. W tym właśnie roku 
upłynął okres 2300 lat rozpoczęty w 457 roku p.n.e.

Wraz z końcem 2300 proroczych dni (rzeczywistych lat) prawda o Jezusie jako 
ofiarowanym za nas Baranku oraz naszym Najwyższym Kapłanie miała zostać przy-
wrócona. W kontekście niebiańskiego sądu ostatecznego Bóg kieruje do ludzko-
ści swoje ostatnie wezwanie do przyjęcia Jego miłości i łaski oraz prowadzenia 
pobożnego życia w posłuszeństwie Jego przykazaniom.

Od 1844 roku Bóg systematycznie na nowo objawia światu prawdę zawartą 
w Piśmie Świętym — prawdę, która przez wieki była zapomniana i zagrzebana 
pod ludzką tradycją. Czas płynie. Czy w twoim życiu jest coś niezgodnego z Jego 
wolą; coś, co oddziela cię od Boga? Jeśli tak, to właśnie teraz jest czas, abyś przy-
jął Jego łaskę i poddał się Mu bez ograniczeń.

Więcej informacji: TrzyKosmicznePrzeslania.pl 
Pytania i intencje modlitewne: TrzyKosmicznePrzeslania.pl

© 2020 Hart Research Center. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Niniejszy materiał może być w całości kopiowany i publikowany bez żadnych ograniczeń.

T R Z Y  K O S M I C Z N E  P R Z E S Ł A N I A

OSTATNI ZIEMSKI

M A R K  F I N L E Y

ZESZYT 

5

Boży proroczy zegar



Grupa zdrożonych osadników przemierzała centralne równiny Ameryki Pół-
nocnej, zmierzając na zachód, by się tam osiedlić. Pewnego dnia z przeraże-
niem ujrzeli na zachodzie długą linię dymu i płomieni rozciągającą się na pre-

rii. Szybko uświadomili sobie, że wiatr sprawia, iż ogień zbliża się wprost do nich.
Na szczęście ich przewodnik wiedział, co należy czynić. Polecił mężczyznom 

wypalić suche trawy za nimi. Kiedy wypalili sporą połać, cała karawana cofnęła 
się na to miejsce.

Mała dziewczynka zawołała przerażona:
— Czy na pewno nie zginiemy?
Przewodnik odpowiedział:
— Dziecko, płomienie do nas nie dotrą, bo stoimy na miejscu, przez które 

ogień już przeszedł.

Nie ma powodu do obaw
Sąd ostateczny przedstawiony w Księdze Objawienia nie musi nas przerażać. 

Jego przesłanie jest jednocześnie przesłaniem wyzwolenia od potępienia.
W Ap 14,7 czytamy: „Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła 

godzina sądu jego”. Jak dowiedzieliśmy się z poprzedniego wykładu, sąd musi 
nastąpić przed powtórnym przyjściem Chrystusa. Księga Daniela, która stanowi 
podstawę i uzupełnienie Apokalipsy Jana, dość dokładnie opisuje jego rozpo-
częcie w czasach ostatecznych.

Wyjaśnienie anioła
W Dn 8 i 9 odkrywamy wyznaczony przez Boga czas rozpoczęcia niebiań-

skiego sądu.

1. Jakie wydarzenie miało nastąpić wraz z końcem 2300 proroczych „dni”? 
(Dn 8,14).

  ______________________________________________________________

Żydzi dobrze pojmowali znaczenie oczyszczenia ziemskiej świątyni. Następowało 
ono z końcem żydowskiego roku i było nazywane dniem sądu. Choć Daniel dobrze 
rozumiał pojęcie oczyszczenia świątyni i sądu, nie mógł pojąć, co oznacza 2300 pro-
roczych „dni”. Pod koniec rozdziału ósmego czytamy, jak prorok wyznaje: „Byłem 
jednak zaniepokojony widzeniem i nie rozumiałem go” (Dn 8,27). Dn 9 mówi, że 
prorok gorliwie modlił się o zrozumienie wizji. Po pewnym czasie przybył do niego 
anioł Gabriel, aby w odpowiedzi na jego modlitwy udzielić mu wyjaśnienia.

2.  Co wyjaśnił Danielowi anioł Gabriel? (Dn 9,21).

  ______________________________________________________________

Gabriel przedstawił prawdę o mającym przyjść Mesjaszu. Następnie wskazał 
rozpoczęcie sądu Bożego po wielu wiekach.

3.  Jaki rzeczywisty okres został oznaczony jako 2300 proroczych „dni”? (Dn 8,19).

  ______________________________________________________________

W Dn 8 Gabriel rozpoczął wyjaśnianie proroctwa o 2300 dniach. Wskazał, 
że baran oznacza Medo-Persję, a kozioł — Grecję. Zaczął także wyjaśniać rolę 
papieskiego Rzymu. Kiedy dotarł do oczyszczenia świątyni, Daniel zasłabł. Był 
przytłoczony tym, co usłyszał od Gabriela. Nie zrozumiał wizji i potrzebował dal-
szego wyjaśnienia.

Wyjaśnienie wizji
W Dn 9,23 Gabriel mówi: „Uważaj więc na słowo i zrozum widzenia!”. Jakie 

słowo i jakie widzenia? „Słowo” to temat rozdziału ósmego, którego wyjaśnienie 
zostało przerwane przez zasłabnięcie Daniela — a jest nim oczyszczenie świą-
tyni. Widzenie zaś dotyczyło 2300 dni.

Gabriel mówi dalej w wersecie dwudziestym czwartym, posługując się przy 
tym mową wiązaną, poetycką: „Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono / twojemu 
ludowi i twojemu miastu świętemu, / aż dopełni się zbrodnia, / przypieczętowany 
będzie grzech / i zmazana wina, / i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, 
/ i potwierdzi się widzenie i prorok / i Najświętsze będzie namaszczone”.

Boży zegar dziejów
W wersecie dwudziestym piątym anioł kontynuuje wyjaśnienie tego niezwykłego 

proroczego zegara dziejów: „Przetoż wiedz a zrozumiej, że od wyjścia słowa o przywró-
ceniu i zbudowaniu Jeruzalemu aż do Mesyjasza wodza będzie tygodni siedm, potem 
tygodni sześćdziesiąt i dwa” (BG). Oparte na Bożej wszechwiedzy proroctwo ukazuje 
ramy czasowe pierwszego przyjścia Mesjasza. Jego pierwsza część odnosi się do ludu 
Bożego, Izraelitów. „Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono twojemu ludowi” (w. 24).

W proroctwach biblijnych symboliczny „dzień” oznacza rzeczywisty rok 
(zob. Ez 4,6; Lb 14,34). Kwestia ta wymaga starannego zrozumienia. Kiedy Biblia 
mówi o dniu w znaczeniu potocznym, należy to rozumieć jako rzeczywisty dzień. 
Jednak Księga Daniela i Apokalipsa Jana zawierają symboliczne wyrażenia także 
w odniesieniu do czasu. „Siedemdziesiąt tygodni” to 490 „dni”. Skoro w symbo-
licznym proroctwie „dzień” oznacza rzeczywisty rok, chodzi o okres 490 lat.

Te 490 lat miało być w szczególny sposób dane narodowi izraelskiemu, a finał 
tego okresu zbiega się z pierwszym przyjściem Mesjasza. Lata te były ostatnim 
okresem dziejów narodu izraelskiego jako narodu wybranego. Słowo przetłu-
maczone jako „wyznaczono” oznacza dosłownie „odcięto” albo „oddzielono”. 
Gabriel wyjaśnia dalej proroctwo Danielowi, wskazując początek tego okresu.

4.  Kiedy miał się rozpocząć wskazany okres 490 lat? (Dn 9,25).

  ______________________________________________________________

Okres ten należy liczyć od daty dekretu pozwalającego na odbudowę murów 
obronnych Jerozolimy. Według Dn 9,25-26 miało nastąpić 69 proroczych tygodni, 
czyli 483 lata od daty tego dekretu aż do pojawienia się Mesjasza.

Według Ezd 7 dekret o odbudowie Jerozolimy został wydany przez perskiego 
króla Artakserksesa. Jak wskazuje historia, nastąpiło to jesienią 457 roku p.n.e. 
483 lata przenoszą nas do jesieni 27 roku n.e. Według proroctwa Daniela właśnie 
wtedy miał się objawić Mesjasz. Słowo „Mesjasz” znaczy „Pomazaniec”, „Namasz-
czony”. Jesienią 27 roku n.e. Mesjasz, Jezus Chrystus, przybył nad Jordan i został 
ochrzczony, a następnie „namaszczony” przez Ducha Świętego. Wydarzenie to 
zostało przepowiedziane prawie pięć wieków wcześniej!


