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Lekcja 10

BOŻE WIDZENIE HISTORII
Czytanie:

Księga Daniela 2

Bóg nie patrzy na historię w taki sam sposób jak my. To, co ludzie uważają za potężne imperium,
może być niczym w Jego oczach. Z drugiej strony, cichy i pokorny człowiek ignorowany przez kolegów
z pracy może być w oczach Boga kimś bardzo ważnym.
Biblia to Boża księga historii, a Żydzi to Jego lud. Boży plan zbawienia skupia się na Żydach, chociaż
rozciąga się na wszystkie narody. Nic więc dziwnego, że historia w Biblii dotyczy głównie Żydów.
Oto pobieżne spojrzenie na niektóre postacie z biblijnych opowieści.
ADAM był pierwszym człowiekiem. Bóg uczynił go bardzo dobrym; ale on okazał Bogu
nieposłuszeństwo. Od tamtej pory aż dzisiaj wszyscy ludzie w taki czy inny sposób byli nieposłuszni
wobec Boga (Księga Rodzaju 1 oraz 3). I wszyscy ludzie umarli.
NOE urodził się ponad tysiąc lat po Adamie. W jego czasach ludzie stali się tak niegodziwi, że Bóg
zesłał potop i zniszczył ich wszystkich z wyjątkiem Noego i jego rodziny. Noe wierzył Bogu i był Mu
posłuszny (Księga Rodzaju 6).
ABRAHAM jest nazywany w Biblii ‘przyjacielem Boga’. Bóg kazał mu zostawić dom w Ur i zamieszkać
w Kanaanie, a Abraham usłuchał Go. Bóg złożył mu szczególne obietnice. (Księga Rodzaju 12).
IZAAK był synem Abrahama, urodzonym za sprawą cudu, gdy Abraham i jego żona byli zbyt starzy,
by mieć dzieci (Księga Rodzaju 21).
JAKUB był synem Izaaka. Bóg zmienił mu imię na Izrael, co znaczy ‘książę u Boga’. Jakub miał
dwunastu synów.
JÓZEF był jednym z dwunastu synów Jakuba. Jego bracia byli zazdrośni o niego, i sprzedali go do
Egiptu jako niewolnika. Przeszedł przez wiele prób, ale Bóg błogosławił mu, i stał się drugim władcą w
Egipcie.
Później cała rodzina Jakuba przyłączyła się do Józefa w Egipcie (Księga Rodzaju 46). Wiele lat
później, gdy stali się narodem, zostali niewolnikami Egipcjan.
MOJŻESZ urodził się z żydowskich rodziców, ale został wychowany przez córkę faraona. Bóg
posłużył się nim, żeby wyprowadzić Izraelitów z Egiptu i przyprowadzić ich do krainy Kanaan, którą im
wcześniej obiecał. Bóg dał ludowi mądre prawa, lecz oni byli nieposłuszni i nawet posunęli się do
bałwochwalstwa.
Bożki
Bożek to dowolna rzecz, którą się czci zamiast prawdziwego Boga. Ludzie oddawali cześć
wielu rzeczom – słońcu, drzewom, rzeźbom, kamieniom, posągom i wielu innym. Są to
wszystko fałszywi bogowie i nie mogą pomagać, myśleć ani działać.
Po 40 latach wędrówki przez pustynię, gdzie większość ludzi starszych umarła z braku ufności,
przybyli do krainy, którą obiecał im Bóg.
JOZUE wprowadził lud do Ziemi Obiecanej, krainy Kanaan.

Lud pod rządami Sędziów
Przez około 400 lat Żydami w ich kraju rządzili Sędziowie, ale to Bóg był ich Królem. Raz za razem
byli nieposłuszni Jego prawom, a On ukarał ich, nasyłając otaczające narody, by z nimi walczyły. Gdy
znaleźli się w kłopocie, ludzie zwrócili się z powrotem ku Bogu, a On wybawił ich przez jednego z
Sędziów.
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Lud chce króla
Zamiast żyć sobie spokojnie w posłuszeństwie wobec Boga, Żydzi prosili o króla. Nie chcieli Boga.
Chcieli króla, którego mogliby zobaczyć, jak inne narody.
Pierwszym królem został SAUL. Nie zadowalał Boga, lecz był nieposłuszny.
Drugi król, DAWID, nazywany jest w Biblii „człowiekiem według serca Boga”. Zostały mu złożone
szczególne obietnice, które miały zostać spełnione przez Pana Jezusa (2. Księga Samuela 7).
Po Dawidzie na tronie zasiadł jego syn SALOMON, lecz Izrael nadal był Królestwem Bożym, jak
przeczytasz w 1. Księdze Kronik 29,23:

„Potem zasiadł Salomon na tronie Pana jako król…” (BW)
Po Salomonie królestwo zostało podzielone. Północna część nazywała się Izrael, a część południowa
– Juda.
Ludzie w Izraelu, na północy, stali się tak nikczemni, że Bóg sprowadził przeciw nim Asyryjczyków.
Zostali wzięci do niewoli i nigdy nie wrócili do swojego kraju.
Królestwo południowe, Juda, było niewiele lepsze. Zostali wzięci do niewoli do Babilonu. Od tamtej
pory nie mieli króla. Powrócili do własnego kraju, Izraela, po 70 latach.

Nowy Testament
Wreszcie, około 400 lat po zamknięciu Starego Testamentu, Bóg posłał Swojego własnego Syna,
Pana Jezusa Chrystusa. Nowy Testament opowiada historię Jezusa i początków chrześcijańskiego
kościoła.
Większość rodaków, Żydów, odrzuciła Jezusa. Potem Bóg posłał Swoją ofertę życia przez Jezusa do
ludzi ze wszystkich narodów; czytamy, jak pierwsi chrześcijanie wszędzie podróżowali, nauczając o tej
nowej drodze życia. To nauczanie jest nadal prowadzone dzisiaj.

Wizja światowych imperiów
Zanim przestudiujesz ten fragment, przyjrzyj się uważnie
zamieszczonemu tu obrazkowi. Ta wizja obejmuje historię
świata od czasu Babilonu aż do naszych czasów i dalej w
przyszłość. Pokazuje ona, jak Bóg zarówno zna jak też
kontroluje państwa, kraje i narody oraz wskazuje, kiedy
przyjdzie Królestwo Boże.

Głowa ze złota
BABILON
Około 600 p.n.e.
Tors i ramiona ze
srebra
MEDO-PERSJA
Około 450 p.n.e.
Brzuch i biodra
z miedzi
GRECJA
Około 300 p.n.e.

Czy pamiętasz jak Izraelici zostali zabrani do niewoli do
Babilonu? Pośród pojmanych był młody książę o imieniu
DANIEL.
Pewnej nocy NABUCHODONOZOR, król Babilonu, miał
bardzo dziwny sen. Ten sen został zesłany przez Boga, i Bóg
też pokazał Danielowi jego znaczenie.

Nogi z żelaza
RZYM
Początek ery
chrześcijaństwa

Król zobaczył wielki posąg, coś takiego jak ten na obrazku.
Posąg przedstawiał cztery wielkie imperia: babilońskie,
medo-perskie, greckie i rzymskie, z których wszystkie miały
rozkwitać przez jakiś czas, a potem przeminąć. Wszystko to
się wydarzyło, i możemy przeczytać o światowych imperiach
w podręcznikach historii.

Stopy z żelaza
i z gliny

Głowa posągu ze złota reprezentowała królestwo Babilonu, które było bardzo bogate. Tors posągu
zrobiony był ze srebra i reprezentował imperium Medów i Persów. Potem był brzuch i biodra z miedzi,
reprezentujące imperium greckie.
Wreszcie nad światem zapanowało Cesarstwo Rzymskie. Było reprezentowane przez nogi z żelaza –
dlatego z żelaza, że było to bardzo twarde i okrutne imperium, a także bardzo mocne. Cesarstwo
Rzymskie rozprzestrzeniło się dalej niż jakiekolwiek inne i dało światu prawa, które są podstawą wielu
praw w czasach obecnych. To za panowania Rzymian urodził się Pan Jezus i to rzymscy żołnierze
ukrzyżowali go. Kilkaset lat później imperium rzymskie rozpadło się i od tamtego czasu nie było już
światowego imperium panującego nad całym znanym światem.
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Od 1 500 lat jest czas stóp posągu – mieszaniny żelaza i gliny, silnych narodów i słabych narodów.
Tak właśnie jest dzisiaj.
Potem, we śnie Nabuchodonozor zobaczył mały kamień, który „oderwał się od góry, mimo że nie
dotknęła go ludzka ręka”. Kamień uderzył posąg w stopy i zmiażdżył go na pył. Potem wyrósł na
wielką górę, która wypełniła ziemię.
Kamień, który „oderwał się od góry, mimo że nie dotknęła go ludzka ręka” oznaczał Jezusa, który nie
miał ludzkiego ojca. Gdy wróci na ziemię, całkowicie zniszczy królestwa ludzi i ustanowi Królestwo
Boże, które będzie pokrywało całą ziemię.
Dzisiaj żyjemy w czasach żelaza i gliny – czasach podziałów. Niektóre narody są silne, wiele jest
słabych, i w niewielu sprawach mogą się porozumieć. Są podzielone i rozdzielone – tak jak kawałki
żelaza nie stapiają ani nie mieszają się z gliną. Wkrótce powróci Jezus. Zniszczy królestwa ludzi i
założy Królestwo Boże, które wypełni całą ziemię.
Tak wiele z tego, o czym była mowa we śnie Nabuchodonozora już się sprawdziło; możemy być
całkiem pewni, że ostatnia część też się sprawdzi. Zwróć uwagę, że to przyszłe Królestwo będzie
tutaj, na ziemi.

Podsumowanie
1. Stary Testament opowiada nam o historii Bożego ludu wybranego, czyli Żydów.
2. Nowy Testament jest o Jezusie i opowiada jak Ewangelia była głoszona ludziom
wszystkich narodów po zmartwychwstaniu Jezusa.
3. Zarówno w Starym jak i w Nowym Testamencie czytamy o Chrystusie wracającym
na ziemię, aby założyć Królestwo Boże.
4. Proroctwo z Księgi Daniela 2 pokazuje, jak cztery wielkie imperia miały następować po sobie w historii świata. My żyjemy w czasach „palców u stóp” i czekamy,
na ponowne przyjście Pana Jezusa (reprezentowanego przez kamień).

Rozdziały do przeczytania
W tej lekcji wspomnianych było wiele rozdziałów. Spróbuj przeczytać je wszystkie: pomogą Ci w
zrozumieniu. Potem przeczytaj Dzieje Apostolskie 7.

Werset do nauczenia się
Księga Daniela 2,44

„W czasach tych królów Bóg Nieba wzbudzi królestwo, 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 zawsze”.
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