
Jaszua (Jezus) w Danielu 9 – Proroctwo „Tygodnia”
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1 Wprowadzenie

Dziewiąty  rozdział  Daniela  jest  prawdopodobnie  jednym  z  najtrudniejszych  do  zrozumienia
rozdziałów  w  całej  Biblii.  Jednakże  ewangeliczni  chrześcijanie  trafili  na  'złoty  samorodek'  w
wykorzystywaniu tego rozdziału jako 'niezbitego dowodu' na to, że Jaszua, ich Mesjasz, miał przyjść i
umrzeć  przed  zniszczeniem  drugiej  Świątyni.  Używają  zawiłych  obliczeń  do  rozpoczęcia  tego
proroctwa  w  specyficznym  czasie,  by  skończyć  go  triumfalnym  wjazdem  Jaszua  do  Jerozolimy,
jadącego na osiołku (lub dwóch).

Ten materiał przedstawi wam szczegółowe wyjaśnienie dziewiątego rozdziału Księgi Daniela,
zarówno z ewangelicznej chrześcijańskiej perspektywy, oraz z prawidłowego żydowskiego rozumienia.
Proszę  pamiętać:  to  nie  są  dwie,  współzawodniczące  ze  sobą  o  zrozumienie  jakiegoś  proroctwa
teologie.  Jest to żydowska księga, napisana w naszym języku, w języku hebrajskim, którego 99.98%
chrześcijan nie potrafi nawet przeczytać.

2 Chrześcijańska Perspektywa

Chociaż  Izajasz  53  w  ewangelicznym  chrześcijańskim  rozumieniu  prorokuje  o  Jaszua,
niekoniecznie wskazuje dokładnie na Jaszua. W Izajaszu 53 brakuje charakterystycznego określenia
'mesjasz'.  Ewangeliczni  chrześcijanie  znaleźli  gdzieś  w  naszej  hebrajskiej  Biblii  nowy  dowód,  o
którym  twierdzą,  że  dokładnie  wskazuje  na  postać  ich  nadchodzącego  mesjasza.  Według  nich
dziewiąty rozdział Daniela wskazuje dokładnie na datę w 32 roku n.e., kiedy Jaszua po raz pierwszy
ogłosił,  iż  jest  Mesjaszem.  Do  celów  tego  materiału  będziemy  korzystać  z  najpowszechniej
akceptowanego chrześcijańskiego tłumaczenia Starego Testamentu, znanego jako King James Version1

(KJV).

Daniel 9:22-27 (BW) – (22) Przybył i rzekł do mnie: Danielu, oto wyszedłem, aby ci dać
jasne zrozumienie.  (23) Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem,
aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły; uważaj więc na słowo i zrozum widzenia.  (24)
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. (25) Przeto  wiedz  i  zrozum:  Odkąd  objawiło  się  słowo  o  ponownej
odbudowie  Jeruzalemu  aż  do  Pomazańca-Księcia  jest  siedem  tygodni,  w  ciągu
sześćdziesięciu dwu tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi; a
będą to ciężkie czasy. (26) A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Pomazaniec będzie

1 Dla angielskiej wersji tej rozprawy. W polskim tłumaczeniu będziemy korzystać z tak zwanej Biblii Warszawskiej.
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zabity  i  nie  będzie  go;  lud  księcia,  który  wkroczy,  zniszczy  miasto  i  świątynię,  potem
nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie.
(27) I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie
ofiary  krwawe  i  z  pokarmów.  A  w  świątyni  stanie  obraz  obrzydliwości,  który  sprawi
spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia.

Chrześcijańska perspektywa tutaj jest taka, że jest tu 70 tygodni lat. To znaczy jeden tydzień jest
równy siedmiu latom. Ewangeliczni chrześcijanie poinformują nas, że Danielowi zostało powiedziane,
iż nadejdzie Mesjasz i że ten Mesjasz zostanie zabity.

Tekst  mówi  nam:  „Odkąd  objawiło  się  słowo  o  ponownej  odbudowie  Jeruzalemu  aż  do
Pomazańca-Księcia  jest  siedem  tygodni,  w  ciągu  sześćdziesięciu  dwu  tygodni  znowu  będzie
odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi;” 7 + 62 = 69 tygodni2. Zatem po 69 tygodniach lat, co daje
483 lata, Mesjasz pojawi się na ziemi i krótko po tym „Pomazaniec będzie zabity i nie będzie go”.

Ewangeliczni  chrześcijanie  powiedzą  nam,  że  od  czasu  Drugiej  Świątyni  proroctwo  to  było
rozumiane jako matematycznie precyzyjna przepowiednia nadejścia Mesjasza.

Według  ewangelicznych  chrześcijan  data  wydania  rozkazu  o  przywróceniu  i  odbudowie
Jerozolimy, może być jedną z poniższych dat podanych w Hebrajskiej Biblii.

 1. Dekret wydany przez Cyrusa w 538 roku p.n.e., wspomniany w Ezdraszu 1:1-4 i Ezdraszu 5:13-
17, dotyczący odbudowy świątyni,
a)  (1) W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, 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: (2) Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg
niebios, On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, które
jest w Judzie.  (3) 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.  (4) Wszystkich
tych więc, którzy się zachowali w jakiejkolwiek miejscowości, gdzie byli przychodniami,
niech wesprą mieszkańcy tych miejscowości srebrem i złotem, mieniem i bydłem, nie
licząc daru dobrowolnego dla świątyni Bożej w Jeruzalemie. - Ezdrasz 1:1-4
b)  (13) Lecz  w  pierwszym roku panowania  Cyrusa,  króla  babilońskiego,  król  Cyrus
wydał rozkaz, aby odbudowano ten dom Boży. (14) Także złote i srebrne naczynia
domu Bożego, które Nebukadnesar zabrał ze świątyni w Jeruzalemie i sprowadził do
świątyni babilońskiej, kazał król Cyrus wynieść ze świątyni babilońskiej i przekazał je
niejakiemu Szeszbassarowi,  którego mianował namiestnikiem, (15) I  rzekł  do niego:
Weź te naczynia,  idź i  złóż je w świątyni jeruzalemskiej,  a niech dom Boży
zostanie  odbudowany na  dawnym  swym  miejscu.  (16) Wtedy  ów  Szeszbassar
przybył,  położył fundamenty pod dom Boży w Jeruzalemie i  od tego czasu aż dotąd
buduje się go i jeszcze nie jest ukończony. (17) Jeżeli więc król uzna to za stosowne,
niech zbadają w skarbcach królewskich tam w Babilonie, czy tak jest naprawdę, że król
Cyrus wydał rozkaz, aby ten dom Boży w Jeruzalemie odbudowano, a decyzja
królewska w tej sprawie niech nam zostanie przysłana. - Ezdrasz 5:13-17

 2. I Dariusza w 517 roku p.n.e., wspomniany u Ezdrasza 6:6-12; inny dekret dotyczący odbudowy
świątyni.
a)  (6)  Tak  więc  ty,  Tattenaju,  namiestniku  Zarzecza,  i  ty,  Szetar-Boznaju,  wraz  ze
swoimi towarzyszami, urzędnicy perscy z Zarzecza, trzymajcie się stamtąd z dala. (7)
Nie przeszkadzajcie w pracy nad tym domem Bożym. Namiestnik Judei i starsi

2 Akurat tłumaczenie Biblii Warszawskiej raczej dokładnie oddaje wersję hebrajską. Katolickie tłumaczenia podają to w
wersji: siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie;
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judejscy  niech  odbudują  ten  dom  Boży  na  dawnym  miejscu.  (8) Ode  mnie  tedy
wychodzi rozkaz, jak macie postąpić ze starszyzną judejską w sprawie  budowy tego
domu  Bożego:  z  królewskich  dochodów  podatkowych  z  Zarzecza  będziecie
punktualnie pokrywać tym mężom koszty budowy, aby nie została wstrzymana, (9) A
potrzebne na całopalenia dla Boga niebios cielce, barany, jagnięta, nie licząc pszenicy,
soli,  wina  i  oliwy,  należy  im  według  zapotrzebowania  kapłanów  z  Jeruzalemu
codziennie  bezzwłocznie  dostarczać,  (10) Aby  mogli  składać  ofiary  przyjemne Bogu
niebios i zanosić modły za życie króla i jego synów. (11) Ode mnie też wychodzi rozkaz,
że jeśli kto przekroczy to zarządzenie, to zostanie wyrwana z jego domu belka, na którą
zostanie wbity, jego zaś dom zostanie za to zamieniony w kupę gruzu. (12) A Bóg, który
uczynił tam mieszkanie dla swego imienia, niech powali każdego króla i naród, który by
wyciągnął  rękę,  aby  zmienić  ten  rozkaz  i  zburzyć  ten  dom  Boży,  który  jest  w
Jeruzalemie.  Ja,  Dariusz,  wydałem  ten  rozkaz,  który  należy  dokładnie  wykonać. -
Ezdrasz 6:6-12

 3. Dekret Artakserksesa z 445 roku p.n.e. (Nehemiasz 2:5-7)
a) (5) Rzekłem do króla: Jeżeli odpowiada to królowi i jeżeli twój sługa znalazł łaskę w
twoich oczach, to proszę, abyś mnie wysłał do Judei, do miasta, gdzie są groby moich
ojców, abym je mógł odbudować. (6) A król rzekł do mnie - królowa zaś siedziała obok
niego -: Jak długo potrwa twoja podróż i kiedy powrócisz? Król zezwolił na to i wysłał
mnie,  a  ja  podałem  mu  termin.  (7)  Potem  rzekłem  do  króla:  Jeżeli  odpowiada  to
królowi, to niech mi dadzą listy do namiestników Zarzecza, aby mi pozwolili przejść do
Judei,

Pierwsze trzy są odrzucane przez ewangelicznych chrześcijan, ponieważ nie wymieniają one w
szczególności Jerozolimy, lecz tylko Świątynię; a także dlatego, iż użycie którejś z tych 'opcji'  nie
obliczyłoby właściwie przyjścia ich Mesjasza.

W 5 wieku p.n.e. Nehemiasz, podczaszy medo-perskiego króla Artakserksesa, napisał:
(Nehemiasz 2:1-2)
„(1) W miesiącu Nisan, w dwudziestym roku panowania króla Artakserksesa, usługując mu
jako podczaszy, wziąłem wino i podałem królowi, a nigdy przedtem tak źle nie wyglądałem. (2)
Wtedy król rzekł do mnie: Czemu tak źle wyglądasz? Chyba nie jesteś chory?”

To byłby 445 rok p.n.e., 20-ty rok panowania  tego króla. Mamy założyć, że Nehemiasz ma na
myśli pierwszy dzień Nisan. Przy takim założeniu otrzymujemy, że dekret został wydany 14 marca 445
p.n.e.

483 lata od roku 445 p.n.e. umieściłoby nas w dniu 14 marca 37 roku n.e. Zbyt późno jak na
zgładzenie chrześcijańskiego Mesjasza. Ale chrześcijańscy misjonarze powiedzą nam, że istnieje coś
takiego,  jak  rok  proroczy.  Rok  proroczy  ma  360  dni  i  odpowiada  mu  12  miesięcy  po  30  dni.
Ewangeliczni  chrześcijanie  zerknęli  do  swojego  Nowego  Testamentu  dla  potwierdzenia  tego
proroczego roku. Cytują oni Objawienie 12:6, gdzie mowa o okresie 1260 dni, który ma związek z
trzyipółletnim okresem wspomnianym w Objawieniu 12:13-14 i w Danielu 2:27. Ponieważ trzy i pół
roku ma być  równe 1260 dniom (3.5  × 360 = 1260),  ktoś  mógłby mierzyć  lata  w 360-dniowych
przedziałach. To oczywiście nie oznacza, że obieg ziemi wokół słońca przyśpieszy lub się zmieni, lecz
oznacza to po prostu, że proroczy rok jest miarą czasu, w którym 'rok' ma 360 dni, nic więcej, nic
mniej.  Nie  różni  się  to  od  ważenia  torby  z  zakupami  w  kilogramach,  korzystając  z  systemu
metrycznego,  a  potem  używania  starego  angielskiego  systemu  i  podawania  wartości  w  funtach  i
uncjach.  Żaden z tych systemów nie powoduje, że zakupy ważą mniej lub więcej,  lecz to,  że oba
systemy  podają  wagę  w  różnych  jednostkach.  Tak  samo  tutaj,  w  przypadku  roku  proroczego  i
kalendarza słonecznego – używa on innego systemu do mierzenia czasu.

Jeśli  przyjmiemy  chrześcijańskie  użycie  roku  proroczego,  wtedy  69  tygodni  lat  będzie  się
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równało 173,880  dniom (483  ×  360).  Jeśli  przeliczymy to z powrotem na kalendarz Juliański,  to
otrzymamy  datę 6 kwietnia 32 roku n.e.  Uważa się,  że jest  to data wjazdu Jaszua na osiołku (lub
dwóch) do Jerozolimy.

A po tym okresie Jaszua został 'zgładzony', co ewangeliczni chrześcijanie twierdzą, oznacza, był
zabity.

W chrześcijańskim modelu 69 tygodni jest odseparowane od ostatniego, 70-go tygodnia, który
ma pojawić się kiedyś w przyszłości, podczas czegoś, co chrześcijanie zwą 'pochwyceniem'. Niektórzy
z ewangelicznych chrześcijan dzielą 70-ty tydzień na dwie części, mówiąc że 3½ roku przypada na
ziemską służbę Jaszua, a ostatnie 3½ roku pojawi się przy pochwyceniu.

Przedstawię wam tutaj podsumowanie perspektywy ewangelicznych chrześcijan, zaczerpnięte z
książki pod tytułem „The Coming of the Prince”, napisanej przez Sir Roberta Andersona.

Siedemdziesiąt tygodni Daniela – [interpretacja według Sir Roberta Andersona]
✗ od dekretu odbudowy Jerozolimy do nadejścia Króla (zgodnie z Danielem 9:24-25) będzie:

7 + 62 'tygodnie' = 69 grup siedmiu lat. 7 × 69 = 483 lat
✗ bazując na wersetach z Objawienia 11:2, 13:5, 11:3, 12:6, które sugerują, że 42 miesiące [3.5

roku] równa się 1260 dniom – proroczy rok ma 360 dni [Babiloński]
✗ 483 × 360 = 173,880
✗ Artakserkses rozpoczął panowanie w 465 p.n.e. Dekret o odbudowie Jerozolimy został wydany

1 Nisan, 20-ego roku panowania Artakserksesa. W naszym systemie kalendarza (Juliański) tą
datą jest 14 marca 445 p.n.e. (Nehemiasz 2:1)

✗ Jaszua rozpoczął swą służbę w 15-tym roku panowania Tyberiusza (patrz Łukasz 3:1-2 – (1) W
piętnastym roku  panowania  cesarza  Tyberiusza...  (2)  Za  arcykapłanów Annasza  i  Kaifasza
doszło Słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni.) Tyberiusz rozpoczął swoje panowanie
w 14 roku n.e., czyli służba Jaszua rozpoczęła się w roku 29 n.e. Jaszua obchodził 4 Paschy
podczas swojej służby: w roku 29, 30, 31 i ostatnią w 32

✗ od 445 p.n.e. do 32 n.e. jest 476 juliańskich lat (nie 477, ponieważ nie ma roku 0)
✗ 476 × 365 = 173,740
✗ korekcja: dla lat przestępnych w tym okresie; dodajemy 116 dni – 173,856
✗ datę starożytnej Paschy możemy obliczyć z tabel księżycowych, jest zatem możliwe obliczyć

dokładną datę triumfalnego wjazdu Jaszua do Jerozolimy na dzień 6 kwietnia 32 roku n.e.
✗ poprawka: od 14 marca do 6 kwietnia dodać 24 dni
✗ całkowita liczba dni od 14 marca 445 p.n.e. do 6 kwietnia 32 n.e.: 173,880 dni
✗ liczba dni z proroctwa Daniela 9:25 – 173,880 dni.

3 Analiza Tłumaczeń

W tym momencie może się  wydawać,  że to,  co mówią nam ewangeliczni  chrześcijanie,  jest
wiarygodne.  Ważne jest, by pamiętać, że to, co badamy, to angielskie tłumaczenie, dokonane przez
chrześcijan w 1611 roku.  Ważnym jest  także,  by poznać  trochę  otoczkę  wokół  samego Daniela  i
spojrzeć do księgi, jaka zawiera jego imię.

Księga Daniela nie została napisana przez Daniela, lecz raczej przez Ezdrasza skrybę, po tym jak
Daniel  wrócił  do  Izraela.  Ezdrasz  jest  autorem Daniela,  Ezdrasza  i  Nehemiasza,  które  wszystkie
stanowią część jednej księgi. I w rzeczywistości, jeśli spojrzymy na te trzy dzieła razem, to zobaczymy
kilka interesujących faktów.

1. Daniel i  Ezdrasz sporadycznie używają elementów języka aramejskiego,  z  jakiś nieznanych
przyczyn. Daniel 2:4 do 7:26,  Ezdrasz 4:8 – 6:18 i  Ezdrasz 7:12-26 używają aramejskiego,



języka zesłańców babilońskich.
2. Pierwsze słowo Ezdrasza rozpoczyna się od „I” w słowie uwiszanat תַנ�ת�° תַנְׁש ׁשִב ו
3. Takie zastosowanie „w (x) roku króla (y)...” celem wprowadzenia nowego toku myśli, używane

jest w całym Danielu w formie słów bisznat lub uwisznat (Daniel 1:1, 2:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1,
Ezdrasz 1:1)

4. Po Ezdraszu 1:1 Żydzi są na powrót w swojej ziemi i czas nie jest podawany już w ten sposób,
lecz raczej... „w drugim roku po powrocie... w czasach Artakserksesa... itp.”

Sam Daniel nie jest prorokiem. Problemem Daniela przez całą tę księgę jest to, że nie zrozumiał
on  proroctwa.  Wizje  i  proroctwa  są  stale  mu  wyjaśniane,  ze  względu  na  jego  brak  zrozumienia.
Rozdział 9 jest wyraźnym tego przykładem. Daniel urodził się w Izraelu i w bardzo młodym wieku
znalazł się na dworze Babilonu. W Danielu 1:21 widzimy, że Daniel wyrusza w drogę powrotną do
Izraela w pierwszym roku panowania Cyrusa.  Wydarzenia z rozdziału dziewiątego mają miejsce rok
przed jego powrotem. Wydarzenia w rozdziale dziesiątym dzieją się w czasie powrotu. W całej księdze
znajduje się kilka wypowiedzi Daniela,  które wydają się sugerować, iż jest on jej autorem, jednak
widzimy wyraźnie, że Daniel powraca do Izraela wraz z Ezdraszem, który spisuje jego opowieści i
wizje.

Chrześcijanie  podzielili  dzieła  Ezdrasza  i  umieścili  Daniela  wśród  proroków,  pomiędzy
Ezechielem a Ozeaszem. To dzięki takiemu ogromnemu zastosowaniu tej księgi do usprawiedliwienia
pism Nowego Testamentu doprowadziło ich kanon do ukształtowania się w tej postaci. Z natury rzeczy
Daniel jest 'apokaliptyczny'. Jest to typowe postępowanie w Nowym Testamencie, za względu na jego
podobieństwo do pseudoepigraficznej księgi Enocha w jej oryginalnym autorstwie, która sama w sobie
jest marną próbą skopiowania historii Daniela. To czyni Daniela idealnym do łatania niektórych bardzo
trudnych teologicznych niezgodności w Nowym Testamencie i jest powodem, dla którego chrześcijanie
z takim szacunkiem traktują 'proroka' Daniela.

Odsuwając Ezdrasza i Nehemiasza od Daniela, rozdzielona jest logiczna kontynuacja, i zamiast
Ezdrasz i Nehemiasz odpowiadający na pytania i wizje pozostawione przez Daniela, wkracza Nowy
Testament, który oferuje te odpowiedzi.

Po  tym  krótkim  wprowadzeniu  do  Księgi  Daniela,  zajmiemy  się  teraz  poszczególnymi
interesującymi  nas  wersetami.  Do  tego  nauczania  wybraliśmy  dwa  (angielskie)  najpopularniejsze
ewangeliczne chrześcijańskie tłumaczenia,  The King James Version (lub Authorized Version)  oraz
New International Version. Czyste,  bezstronne tłumaczenie z hebrajskiego3 znajduje się obok nich.
Oparte  jest  ono  na  hebrajskim  tekście,  a  nie  na  żadnym  żydowskim  tłumaczeniu  na  angielski.
Wykorzystamy także skany ze słownika Hebrajsko-Angielskiego Ben Yehuda.

Daniel 9:22

׃הָֽנ�׃ה׃ ׁשִבני תַנְלָך  ׁשִּכני תַנְׂש °�תַ�׃ה תַנְל ׁשִ�תני  ָניָצתא °�תַעָּת�׃ה  ׁשִנ לאֵּיתאל  °�תַמ ר ָּד ַמאֹּיתא °�תַו ׁשִּמני  ׁשִע °�תַד לאֵּב ר  תַנְני °�תַו ו ןֶב ן  ָּי °�תַו

wai·<ja>·wen waj·dab·<Ber> 'im·<Mi>; wai·jo·<Mar> da·ni·<jel> 'at·<Ta> ja·<ca>·ti le·has·ki·le·<Cha> wi·<Na>.4

KJV NIV Właściwe tłumaczenie Polska Biblia (BW)

And he informed [me], and
talked with me, and said, O

Daniel, I am now come forth
to give thee skill and

understanding.

He instructed me and said to
me, "Daniel, I have now

come to give you insight and
understanding.

Sprawił, że zrozumiałem i
mówił ze mną. Powiedział:
Danielu, wyszedłem teraz,

aby nauczyć cię zrozumienia.

Przybył i rzekł do mnie:
Danielu, oto wyszedłem, aby

ci dać jasne zrozumienie.

Raczej nie ma problemu z wersetem 22.

3 Niestety w języku polskim będzie to tłumaczenie z angielskiego, gdyż tłumacz nie zna języka hebrajskiego.
4 Polską transkrypcję podajemy za http://bibliaapologety.com/

http://bibliaapologety.com/


Daniel 23

׃הֽו ןֶתא�׃ה׃ תַנְ ר °�תַּמ °�תַּב תַנְו�׃ָה לאֵב ן  °�תַּבָּדָב ר  ׁשִבני ן  ַמאֹדו�ת תָאָּת�׃ה ו מֲחמו ׁשִּכני  ׁשִּגניד  °�תַ�׃ה תַנְל ׁשִ�תני  ׁשִנני ָּבתא מֲתא °�תַו ָניָצתא ָדָב ר  ו ןֶנניָך  מֲחנו °�תַּת °�תַּל�ת  ׁשִח תַנְ�ת ׁשִּב  

bit·chil·<Lat> ta·cha·nu·<Ne>·cha ja·<ca> da·<war>, wa·'a·<Ni> <Ba>·ti le·hag·<Gid>, ki cha·mu·<Dot> '<At>·ta;
u·<win> bad·da·<war>, we·ha·<wen> bam·mar·'<e>.

KJV NIV Właściwe tłumaczenie Polska Biblia (BW)

At the beginning of thy
supplications the

commandment came forth,
and I am come to shew

[thee]; for thou [art] greatly
beloved: therefore

understand the matter, and
consider the vision.

As soon as you began to
pray, a word went out, which

I have come to tell you, for
you are highly esteemed.

Therefore, consider the word
and understand the vision:

Na początku twego błagania
wyszło słowo, a ja

wyszedłem je opowiedzieć,
gdyż jesteś umiłowany.
Spójrz na (do) to słowo
jeszcze raz i zdobądź
zrozumienie w wizji.

Gdy zacząłeś zanosić
błaganie, wyszło słowo, a ja

przyszedłem, aby ci je
oznajmić, bo jesteś bardzo

miły; uważaj więc na słowo i
zrozum widzenia!

Zaznaczono tu kilka słów. Słowo „davar” w języku hebrajskim oznacza 'słowo' lub 'rzecz'. Wiele
chrześcijańskich tłumaczeń oddaje to jako „rozkaz”. Hebrajskie słowo na określenie rozkazu (nakazu,
dekretu) jest dobrze znane i jest to „mitzvah”. Jeśli występuje ono w formie słowa dekretu, to słowo to
użyte jest w wersecie 24 i jest nim „chatak”.

Słowo  davar jest  użyte kilka razy w Danielu 9;  zobaczmy jak KJV tłumaczy słowo  davar w
każdym z przypadków:

9:2 – whereof the word (słowo) of the LORD came to Jeremiah the prophet...
9:2 – według słowa Pana do proroka Jeremiasza... (BW)

9:12 – And he hath confirmed his words (słowa)...
9:12 – Przeto spełnił swoje słowo... (BW)

9:23 – the commandment (rozkaz) came forth...
9:23 – wyszło słowo... (BW)

9:23 – understand the matter (rzecz, sprawa)... (*davar może oznaczać także „rzecz”)
9:23 – uważaj więc na słowo... (BW)

9:25 – from the going forth of the commandment (rozkaz)...
9:25 – Odkąd objawiło się słowo... (BW)

10:1 – In the third year of Cyrus king of Persia a  thing (sprawa, rzecz) was revealed unto
Daniel, whose name was called Belteshazzar; and the thing (sprawa, rzecz) [was] true, but the
time appointed [was] long: and he understood the thing (sprawa, rzecz), and had understanding
of the vision.
10:1  –  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. (BW)

Powyższe  jest  prawdziwe  dla  NIV i  dla  wielu  innych  chrześcijańskich  tłumaczeń  Daniela  9.
Widzimy,  że  chrześcijańskie  tłumaczenie  konsekwentnie  tłumaczą  poprawnie  słowo „davar”  jako



słowo lub rzecz, z wyjątkiem drugiej połowy Daniela 9, który jest wykorzystywany przez kościół jako
dowód na przyjście Jaszua. W KJV wyraz davar staje się rozkazem, po to, by 'proroctwo' mogło być
wypełnione w Jaszua.

W tym rozdziale słowo  davar odnosi się do słowa Boga lub do proroctwa. Jeśli w powyższym
tłumaczeniu  podmienimy słowo  'proroctwo'  zamiast  'słowo',  to  kontekst  tego  rozdziału  stanie  się
wyjątkowo jasny.

Daniel 9:24
׃הֽׁשִׁשנים׃ ׃הָֽקָד ו ןֶדׁש  ַמאֹק °�תַח  ַמאֹׁש תַנְמ ׁשִל תַנְו ׁשִבניתא  ָנ תַנְו ַמאֹזו ן  ַמאֹּתם ָח תַנְח °�תַל תַנְו ׁשִמנים  ַמאֹעָל ׃הֽ ו ןֶדק  ו ןֶצ ׁשִבניתא  תַנְל�׃ָה °�תַכ לאֵּפ ר ָעֹו ן ו תַנְל °�תַׁשע ולח�תם חטתאו�ת ו ו ןֶּפ °�תַ�׃ה °�תַכ לאֵּלתא  תַנְל ו ןֶׁשָך  תַנְד ׁשִעני ר ָק °�תַעל־ תַנְו תַנְּמָך  °�תַע ׃הֽ°�תַעל־ °�תַּת ְך  תַנְח ו ןֶנ ׁשִענים  תַנְב ׁשִׁש ׁשִענים  יִעֻב ָׁש  

sza·wu·'<Im> sziw·'<Im> nech·<Tach> al- 'am·me·<Cha> we·'al- 'ir kod·<sze>·cha le·chal·<Le> hap·<Pe>·sza'
[u·lach·tom ch] (u·le·ha·<Tem> k) [chat·ta·'ot ch] (chat·taT k) u·le·chap·<Per> 'a·<won>, u·le·ha·<wi> <ce>·dek

'o·la·<Mim>; we·lach·<Tom> cha·<Zon> we·na·<wi>, we·lim·<szo>·ach <Ko>·desz <Ka>·da·<szim>.

KJV NIV Właściwe tłumaczenie Polska Biblia (BW)

Seventy weeks are
determined upon thy people
and upon thy holy city, to

finish the transgression, and
to make an end of sins, and
to make reconciliation for
iniquity, and to bring in

everlasting righteousness,
and to seal up the vision and
prophecy, and to anoint the

most Holy. 

"Seventy 'sevens' are decreed
for your people and your

holy city to finish
transgression, to put an end

to sin, to atone for
wickedness, to bring in

everlasting righteousness, to
seal up vision and prophecy
and to anoint the Most Holy

Place.

Siedemdziesiąt siódemek
zostało wyznaczonych

twojemu ludowi i twojemu
miastu na zakończenie

wykroczeń, skończenie z
grzechem, odpokutowanie

nieprawości, wprowadzenie
wiecznej sprawiedliwości,

potwierdzenie wizji i
proroctw i poświęcenie

Świętego Świętych (Miejsca
Najświętszego).

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.

Jako ciekawostkę w tłumaczeniu,  musimy zauważyć, że słowo  szawuim nie oznacza w sposób
literalny tygodni.  Słowem na tygodnie jest  żeńskie  szawuot.  Słowo  szawuim oznacza siódemki lub
septet, zestaw siedmiu rzeczy czegoś. W tym przypadku, z kontekstu i z innych wersetów w Tanachu
wiemy, że chodzi tu o zestaw siedmiu lat. Słowo tygodnie jest powszechnie używane i w żaden sposób
nie jest zwodnicze w swoim użyciu w angielskich tłumaczeniach.

Daniel 9:25
׃הֽׁשִּתנים׃ ׁשִע ַמאֹצוק �׃ָה תַנְב תַנְוָח רו ץ ו ַמאֹחוב  תַנְ ר תַנְנ�ָת�׃ה  תַנְב ׁשִנ תַנְו ׁשִנים ָּתׁשוב  °�תַנ תַנְׁש ׁשִּׁשנים ו ׁשִׁש ׁשִענים  יִעֻב תַנְוָׁש תַנְבָע�׃ה  ׁשִׁש ׁשִענים  יִעֻב ׁשִגניד ָׁש ָנ °�תַח  ׁשִׁשני °�תַעד־ָמ ׁשִ°�תַלם  ׃הֽ רוָׁש תַנְני ַמאֹנו�ת  תַנְב ׁשִל תַנְו ׁשִׁשניב  תַנְל�׃ָה ַמאֹמָצתא ָדָב ר  ׁשִמ ן־ תַנְׂש לאֵּכל  °�תַ�ת תַנְו °�תַדע  תַנְו לאֵ�ת  

we·te·<Da>' we·tas·<Kel> min- mo·<ca> da·<war>, le·ha·<sziw> we·liw·<Not> je·ru·sza·<Lim> ad- ma·<szi>·ach
na·<Gid>, sza·wu·'<Im> sziw·'<Ah>; we·sza·wu·'<Im> szisz·<szim> u·sze·<Na>·jim, ta·<szuw> we·niw·ne·<Ta>

re·<Chow> we·cha·<Ruc>, uw·<cok> ha·'it·<Tim>.

KJV NIV Właściwe tłumaczenie Polska Biblia (BW)

Know therefore and
understand, [that] from the

going forth of the
commandment to restore

and to build Jerusalem unto
the Messiah the Prince

[shall be] seven weeks, and
threescore and two weeks:

the street shall be built again,
and the wall, even in

troublous times.

Know and understand this:
From the time the word goes

out to restore and rebuild
Jerusalem until the Anointed
One, the ruler, comes, there
will be seven 'sevens,' and
sixty-two 'sevens.' It will be

rebuilt with streets and a
trench, but in times of

trouble. 

Wiedz i zrozum: Od
pojawienia się słowa o

przywróceniu i odbudowie
Jerozolimy, aż do

namaszczonego księcia
będzie siedem siódemek; a
przez sześćdziesiąt dwie

siódemki będzie ono
odbudowywane, z ulicami i

fosą, lecz będą to trudne
czasy.

Przeto wiedz i zrozum:
Odkąd objawiło się słowo o

ponownej odbudowie
Jeruzalemu aż do

Pomazańca-Księcia jest
siedem tygodni, w ciągu

sześćdziesięciu dwu tygodni
znowu będzie odbudowane z
rynkiem i rowami miejskimi;

a będą to ciężkie czasy.



Po raz kolejny widzimy tam, jak słowo davar zostało niewłaściwie przetłumaczone jako rozkaz
lub  dekret. Nie ma żadnego usprawiedliwienia na takie postępowanie. Zrobiono to tylko po to, by
umożliwić skorzystanie z ostatnich dekretów do obliczenia daty wizji.

KJV tłumaczy słowa masziach nagid jako „(ten5) Mesjasz (ten) Książę”. Z tłumaczeniem w takiej
postaci mamy bardzo poważny problem. W języku hebrajskim nie ma wielkich liter.  Ich użycie tutaj
przez KJV ma po prostu na celu nakierowanie cię w stronę ich wiary, że to jest Jaszua.

Po drugie, nie pojawia się tu żaden zaimek określony 'the'. W języku hebrajskim zaimek określony
znany jest jako „hai hayadia” i czytalibyśmy wtedy  ha masziach.  Nie ma też zaimka określonego
przed słowem nagid.

KJV tłumaczy słowo masziach jako „Mesjasz” dwa razy w tym rozdziale. W Tanachu to słowo
pojawia  się  39  razy.  W  każdym  innym  przypadku,  poza  tym  rozdziałem,  jest  ono  poprawnie
tłumaczone jako namaszczony. NIV oddaje to poprawnie, lecz dodali zaimek określony i wielką literę.
Słowo  „Mesjasz”  jest  greckim  oddaniem  słowa  masziach lub  bardziej  prawdopodobnie  słowa
moszijah, oznaczającego „zbawiciel”. Wymawiane są inaczej i mają inne rdzenie.

Słowo  masziach do I wieku p.n.e. nigdy nie było używane w odniesieniu do przyszłego króla
Izraela, czyli do jakichś 100 lat przed rzekomymi z chrześcijańskiego Nowego Testamentu. Gdybyście
mogli  zapytać  samego  Daniela  „Gdzie  jest  masziach?”,  to  jego  odpowiedzią  byłoby  zapewne  „a
który?”  O  przyszłym królu  Izraela,  dziś  znanym jako  mesjasz,  nigdzie  nie  mówi  się  jako  „(ten)
mesjasz”. Daniel nie użyłby tego słowa na określenie tego przyszłego króla Izraela. Tanach odnosi się
raczej do tego przyszłego Króla Izraela po prostu jako Dawid.

5 W języku polskim nie ma takiej formy, za to w języku angielskim istnieje coś takiego jak zaimek określony, który tam
został dodany przez tłumaczy.



Prześledźmy teraz w poniższej tabelce, jak słowo masziach używane jest w Tanachu. Została ona
przygotowana przez Uri Yosefa.

Hebrajskie
określenie

Ilość
występowań

Wymowa Odnośniki Właściwe
tłumaczenie

Wersja z KJV

°�תַח ׁשִׁשני ָמ 3 ma·<szi>·ach 2 Sam 1:21
Dan 9:25
Dan 9:26

namaszczony
namaszczony
namaszczony

anointed
The Messiah
Messiah

°�תַח ׁשִׁשני °�תַ�׃הָּמ 4 ha·ma·<szi>·ach Lev 4:3,5,16
Lev 6:22

(ten)
namaszczony

the priest that is 
anointed

°�תַח ׁשִׁשני תַנְמ ׁשִל 8 me·<szi>·ach 1 Sam 24:2,10
1 Sam 26:16
2 Sam 1:14,16
2 Sam 19:21
2 Sam 23:1
Lam 4:20

namaszczony
(przez)

anointed [of]

°�תַח ׁשִׁשני תַנְמ ׁשִּב 3 bim·<szi>·ach 1 Sa 26:9,11,23 przeciwko
namaszczonemu
przez

against the 
LORD'S 
anointed

°�תַח תַנְׁשחֹל ׁשִל 1 lim·<szi>·ach 1 Sam 24:6 namaszczonemu
przez

unto the LORD'S
anointed

ׁשִחני ׁשִׁשני תַנְמ 1 me·szi·<Chi> 1 Sam 2:35 mój
namaszczony

mine anointed

׃הֽׁשִחני ׁשִׁשני תַנְמ ׁשִל 1 lim·szi·<Chi> Psa 132:17 dla mojego 
namaszczonego

for mine 
anointed

׃הֽו ןֶחָך ׁשִׁשני תַנְמ 6 me·szi·<Che>·cha Hab 3:13
Psa 84:9
Psa 89:38,51
Psa 132:10
2 Krn 6:42

twój
namaszczony

thine anointed

ַמאֹחו ׃הֽ ׁשִׁשני תַנְמ 7 me·szi·<Cho> 1 Sam 2:10
1 Sam 12:3,5
1 Sam 16:6
Psa 2:2
Psa 20:6
Psa 28:8

jego
namaszczony

his anointed

ַמאֹחו ׁשִׁשני תַנְמ ׁשִל 3 lim·szi·<Cho> 2 Sam 22:51
Isa 45:1
Psa 18:50

jego
namaszczonemu

to his anointed

ׁשִׁשניָחני תַנְמ ׁשִּב 2 bim·szi·<Chai> Psa 105:15
1 Krn 16:22

na mojego 
namaszczonego

[touch not] mine 
anointed

Najbardziej jaskrawy przykład błędnego tłumaczenia, lub raczej zakłamania u Daniela 9, pojawia
się w wersecie 25. Oba tłumaczenia, KJV i NIV łączą ze sobą dwa różne okresy czasu.

Daniel  9:25  –  KJV  –  Know  therefore  and  understand,  [that]  from the  going  forth  of  the
commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince [shall be]  seven



weeks, and threescore  and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in
troublous times.

Angielskie  tłumaczenie  stawia  'i'  pomiędzy  7  tygodni  oraz  62  tygodnie.  Polskie  katolickie
tłumaczenia też tak mają; Biblia Warszawska (Brytyjka) nie.

Usprawiedliwienie brzmi, że 7 + 60 + 2 = 69 tygodni, który to przedział czasu jest używany do
pokrycia przerwy pomiędzy wydarzeniami w Danielu a Jaszuą.

Hebrajski czytelnik w żadnym wypadku nie potraktowałby tego jako jednego przedziału czasu. By
wyjaśnić  to  po  angielsku/polsku,  żaden  język  nie  stosuje  formy  „siedem i  sześćdziesiąt  dwa”  w
znaczeniu  sześćdziesiąt  dziewięć.  Wszystkie  języki,  wliczając  w  to  hebrajski,  liczą  w  systemie
dziesiętnym (o podstawie 10), z wyjątkiem starożytnego języka Majów.

Język hebrajski posiada coś takiego jak znak interpunkcyjny, znany jako  etnachta, który działa
podobnie jak średnik. Ten znak interpunkcyjny został usunięty z KJV po to, by złączyć razem te dwa
przedziały czasu.

„Od pojawienia się słowa do (by) przywrócenia i odbudowy Jerozolimy, aż do namaszczonego
księcia  będzie  siedem  tygodni  [STOP];  a  przez  sześćdziesiąt  dwa  tygodnie  będzie  ono
odbudowywane...”

Nienaturalne złączenie obu przedziałów czasowych stawia poważne pytanie teologiczne, na jakie
ewangeliczni chrześcijanie, którzy popierają takie zakłamanie, muszą odpowiedzieć. Zbadajmy to.

... unto the Messiah the Prince [shall be] seven weeks, and threescore and two weeks: the street
shall be built again, and the wall, even in troublous times.

Jeśli zgodnie z tłumaczeniem KJV, Mesjasz (Jaszua) ma przyjść po siedmiu i sześćdziesięciu
dwóch  tygodniach  (483  latach),  to  kiedy  dokładnie  miasto  będzie  odbudowane?  Odłączając
sześćdziesiąt dwa tygodnie od „ulice będą znowu zbudowane i mur, nawet w trudnych czasach” KJV
stwierdza, że Jerozolima nie zostanie odbudowana aż do czasu, gdy przyjdzie Jaszua, a i tak będą to
trudne czasy.

Dzięki  badaniom  Rabiego  Tovia  Singer  z  Outreach  Judaism  wiemy,  że  to  połączenie  tych
okresów w KJV jest relatywnie świeże. Rabbi Singer zbadał oryginał King James Version z 1611 roku,
skopiowane z oryginalnych matryc znajdujących się na Uniwersytecie Oksfordzkim. Oto ona:





Zbliżenie na werset 25:

Jest tam napisane:
„vnto the Messiah the Prince,  [shall be] seuen weekes; and threescore and two weekes, the
street shall be build againe, and the wall, euen in troublous times.”

KTOŚ  ZMIENIŁ  KING  JAMES  VERSION.  WSPÓŁCZESNE  WYDANIE  KJV  NIE  JEST
ORYGINALNYM WYDANIEM Z 1611 R.

Oryginalni  tłumacze  KJV wiedzieli  wystarczająco,  by  rozdzielić  te  dwa  okresy  czasu.  Ktoś
pomiędzy 1611 rokiem a czasami współczesnymi zmienił tekst KJV, by połączyć te dwa okresy czasu.
Inne  współczesne  tłumaczenia  ewangelicznych  chrześcijan  poszły  śladem  KJV  w  tym  błędnym
tłumaczeniu.

Dalsze badania zawęziły dokonanie tej zmiany gdzieś do późnych lat XIX wieku.
Te siedem tygodni jest odrębnych i oddzielają się od sześćdziesięciu dwóch. Zbadamy to w następnym
wersecie.

Jest jeszcze tutaj jedno złe tłumaczenie, charakterystyczne dla KJV.
… the street shall be built again, and the wall, even in troublous times.

Występujące  tu  słowo  to  charuc,  które  oznacza  rów lub  fosa.  Nigdy  nie  może  oznaczać
murów/ściany. Słowo na określenie ściany jest bardzo proste i powszechnie znane. Codziennie tysiące
Żydów modli się w jego stronę. Tym słowem jest kotel, oznaczające masywne ściany/mury miejskie.
Są jeszcze inne słowa na określenie ściany. Na przykład na określenie takiej ściany w domu mówimy
kir. Wszystkie chrześcijańskie tłumaczenia oddają to dobrze, poza KJV.

Jest  to  zrobione  po  to,  by  połączyć  'dekret'  Artakserksesa  nakazujący  odbudować  mury
(Nehemiasz 2:7) z 'dekretem' o przywróceniu i odbudowie Jerozolimy, tutaj w Danielu 9.



Daniel 9:26

ַמאֹמו�ת׃ ׃הֽ ַמאֹׁש לאֵמ ו ןֶצ�ת  ו ןֶ ר ֶרֱח ו ןֶנ תַנְלָחָמ�׃ה  ׁשִמ °�תַעד  לאֵק ץ  תַנְו ו ןֶט ף  ו ןֶּׁש °�תַב ַמאֹּצו  ׁשִק תַנְו °�תַ�׃הָּבתא  ׁשִגניד  ָנ °�תַעם  ׁשִחני�ת  תַנְׁש °�תַני ו ןֶדׁש  ַמאֹּק °�תַ�׃ה תַנְו ׁשִעני ר  תַנְו�׃ָה תַנְו לאֵתאני ן חֹלו  °�תַח  ׁשִׁשני ׁשִניָּכ לאֵ ר�ת ָמ ׁשִנים  °�תַנ תַנְׁש ׁשִּׁשנים ו ׁשִׁש ׁשִענים  יִעֻב °�תַ�׃הָּׁש מֲח לאֵ רני  תַנְוַא  

we·'a·cha·<Re> hasz·sza·wu·'<Im> szisz·<szim> u·sze·<Na>·jim, jik·ka·<Ret> ma·<szi>·ach we·'<en> lo;
we·ha·'<Ir> we·hak·<Ko>·desz <jasz>·chit 'am na·<Gid> hab·<Ba> we·kic·<co> wasz·<sze>·tef, we·'<Ad> kec

mil·cha·<Ma>, ne·che·<Re>·cet szo·me·<Mot>.

KJV NIV Właściwe tłumaczenie Polska Biblia (BW)

And after threescore and
two weeks shall Messiah be
cut off, but not for himself:
and the people of the prince
that shall come shall destroy
the city and the sanctuary;

and the end thereof [shall be]
with a flood, and unto the
end of the war desolations

are determined.

After the sixty-two 'sevens,'
the Anointed One will be
put to death and will have
nothing. The people of the
ruler who will come will
destroy the city and the

sanctuary. The end will come
like a flood: War will

continue until the end, and
desolations have been

decreed. 

Następnie po sześćdziesięciu
dwóch tygodniach

namaszczony będzie
zgładzony i już go więcej nie

będzie; nadejdą ludzie
księcia i zniszczą miasto i

świątynię; lecz jego/jej
koniec będzie jak powódź.
Potem, aż do końca wojny

postanowione jest
spustoszenie.

A po sześćdziesięciu dwóch
tygodniach Pomazaniec

będzie zabity i nie będzie go;
lud księcia, który wkroczy,
zniszczy miasto i świątynię,
potem nadejdzie jego koniec

w powodzi i aż do końca
będzie wojna i postanowione

spustoszenie.

W  poprzednim  wersecie  sprawdzaliśmy  złączenie  siedmiu  tygodni  z  drugim  okresem  i  nie
znaleźliśmy żadnego wytłumaczenia na takie złączenie. Pierwsze zdanie w tym wersecie potwierdza to
rozdzielenie okresów.

Następnie po (tych) sześćdziesięciu dwóch tygodniach namaszczony...
Użyto  tutaj  zaimka  określonego.  Transliteracja  wygląda  następująco:  we·'a·cha·<Re>

hasz·sza·wu·'<Im> szisz·<szim> u·sze·<Na>·jim. Haszszawuim oznacza (te) tygodnie/septaty.
W KJV pominięto to, by usunąć szczególność tego okresu, który jest niezależnym okresem.

KJV – And after threescore and two weeks... (nie ma tam 'the')
Zauważmy, że werset ten nie mówi „a po sześćdziesięciu dziewięciu tygodniach” i  wyraźnie

wskazuje na manipulację tekstem dokonaną przez ewangeliczno-chrześcijańskich 'tłumaczy', która nie
jest uczciwa i dokonano jej, by nakierować myślenie czytelnika.

Słowo  masziach  po  raz  kolejny  zostało  niepoprawnie  przetłumaczone  jako  Mesjasz  lub
Pomazaniec. Ale na ten temat już było wspomniane.

Przy rozdzielonych 62 tygodniach od namaszczonego księcia/króla do tego pomazańca z wersetu
26, widać wyraźnie, że mamy do czynienia z dwoma różnymi pomazańcami. Słowa masziach nagid w
wersecie 25  reprezentują inną osobę niż  masziach z wersetu 26. Daniel powtarza słowo  masziach
tylko jako tytuł, tak jak powtarza słowo nagid (książę/władca) w tym wersecie. Ten nagid tutaj nie jest
namaszczony ani wybrany do służby, tak jak był wybrany ten pierwszy, i reprezentuje nową osobę. Tak
samo  masziach, który zostanie zgładzony, nie jest nazwany w tym wersecie przywódcą (nagid). W
wersetach  25 i  26  mowa jest  o  trzech  osobnikach,  masziach  nagid (namaszczony/wybrany król),
masziach (ktoś namaszczony/kapłan) oraz nagid (panujący).

Słowo jikaret, które jest odmianą słowa kareit (zgładzić/ściąć) w czasie przyszłym, użyte jest w
połączeniu  z  namaszczonym.  Określenie  'zgładzić',  chociaż  przetłumaczone  jest  poprawnie,  jest
nadinterpretowywane  przez  ewangelicznych  chrześcijan  w  znaczeniu  zabity.  Uważne  zbadanie
Tanachu pokazuje, że słowo to nigdy nie jest stosowane w połączeniu ze zwykłą śmiercią, lecz raczej
jest określeniem stosowanym tylko wobec niegodziwych ludzi i zniszczeniem ich duszy. Może ono być
także tłumaczone jako być oddzielonym jak na przykład w „oddzielony od pracy, od ziemi”.

2 Mojż. 12:15 – Przez siedem dni jeść będziecie przaśniki. Już pierwszego dnia usuniecie kwas
z domów waszych, bo każdy, kto od pierwszego do siódmego dnia jeść będzie to, co kwaszone,
usunięty będzie z Izraela;



2 Mojż.  30:33 – Ktokolwiek by sporządził  taki sam i namaścił  nim kogoś innego, zostanie
wytracony ze swojego ludu. (za używanie oleju do namaszczania)

2 Mojż. 31:14 – Przestrzegajcie więc sabatu, bo jest dla was święty. Kto go znieważy, poniesie
śmierć, gdyż każdy, kto wykonuje weń jakąkolwiek pracę, będzie  wytracony spośród swego
ludu.

3 Mojż. 7:20 – Kto spożywa mięso z ofiary pojednania, która należy do Pana, a jest nieczysty,
wytracony będzie spośród swego ludu.

4 Mojż. 9:13 – Lecz kto był czysty i nie był w podróży, a zaniecha Paschy, zostanie wytracony
ze  swego  ludu,  gdyż  nie  złożył  Panu  daru  ofiarnego  w oznaczonym  czasie;  człowiek  ten
poniesie karę za swój grzech.

1 Sam 2:9 – Nogi swoich nabożnych ochrania, Lecz bezbożni giną w mroku, Gdyż nie przez
własną siłę mąż staje się mocny.

Psa  37:28  –  Bo  Pan  miłuje  prawo i  nie  opuszcza  swoich  wiernych,  na  wieki  ich  strzeże;
potomstwo bezbożnych zaś będzie wytępione.

Psa 37:38 – Natomiast przestępcy zginą pospołu, Potomstwo bezbożnych będzie wytępione.

Ozeasz 8:4 - Powołują królów, lecz beze mnie, ustanawiają książąt, lecz bez mojej wiedzy. Ze
swojego  srebra  i  złota  uczynili  sobie  bałwany  na  własną  zgubę.  (mowa  o  północnych
plemionach Izraela)

Sprawiedliwi ludzie nigdy nie bywają 'zgładzeni'; to określenie kareit odnosi się tylko do złych i
niegodziwych. Ale jeśli misjonarze wybrali to sobie dla swojego Jaszua, to nie wnosimy sprzeciwu.

Określenie we·en  lo  zostało  nieprawidłowo przetłumaczone  w  KJV i  wielu  innych  znanych
ewangelicznych chrześcijańskich Bibliach jako „lecz nie za siebie”. Jest to po prostu złe tłumaczenie i
nigdy nie może oznaczać „lecz nie za siebie”. Literalnie oznacza ono „już go nie będzie”, „nie będzie
istniał”, „będzie niczym”. Zdumiewające, że jeśli spojrzymy do NIV, to tłumacze wybrali właściwe
tłumaczenie. Jest to zaskakujące, zważywszy na charakter tego 'tłumaczenia'.



Daniel 27

׃הֽ לאֵמם׃ פ ַמאֹׁש °�תַעל־ °�תַּת ְך  ׁשִּת ֶרֱח ָרָצ�׃ה  ו ןֶנ תַנְו °�תַעד־ָּכָל�׃ה  תַנְו ַמאֹׁש לאֵמם  תַנְמ ׁשִצנים  ׁשִׁשּקו °�תַנ ף  תַנְּכ °�תַעל  תַנְו תַנְנָח�׃ה  ׁשִמ °�תַבח ו ו ןֶז ׁשִּבני�ת  תַנְׁש °�תַני °�תַע  °�תַ�׃הָּׁשבו ׁשִצני  מֲח °�תַו ו ןֶתאָחד  °�תַע  ׁשִּבנים ָׁשבו °�תַ ר ׁשִ רני�ת ָל תַנְּב ׁשִּבני ר  תַנְג ׁשִ�׃ה תַנְו  

we·hig·<Bir> be·<Rit> la·rab·<Bim> sza·<wu>·a' 'e·<Chad>; wa·cha·<ci> hasz·sza·<wu>·a' jasz·<Bit> <Ze>·wach
u·min·<Cha>, we·'<Al> ke·<Naf> szik·ku·<cim> me·szo·<Mem>, we·'ad- ka·<La> we·<Ne>·che·ra·<ca>, tit·<Tach> al-

szo·<Mem>. <Pe>

KJV NIV Poprawne tłumaczenie Polska Biblia (BW)

And he shall confirm the
covenant with many for one
week: and in the midst of the

week he shall cause the
sacrifice and the oblation to

cease, and for the
overspreading of

abominations he shall make
[it] desolate, even until the

consummation, and that
determined shall be poured

upon the desolate.

He will confirm a covenant
with many for one 'seven.' In
the middle of the 'seven' he
will put an end to sacrifice

and offering. And at the
temple he will set up an
abomination that causes

desolation, until the end that
is decreed is poured out on

him.

Uczyni mocne przymierze z
wielkimi na jeden tydzień;
lecz na pół tego tygodnia

zniesie ofiary i dary z
pokarmów, a na wysokich

wzgórzach staną nieme
obrzydliwości aż do czasu
wytępienia – jak zostało

ustanowione – które spadnie
na te nieme obrzydliwości.

I zawrze ścisłe przymierze z
wieloma na jeden tydzień, w

połowie tygodnia zniesie
ofiary krwawe i z pokarmów.

A w świątyni stanie obraz
obrzydliwości, który sprawi

spustoszenie, dopóki nie
nadejdzie wyznaczony kres

spustoszenia.

Chociaż  zarówno  wielcy,  jak  i  wielu  są  poprawnymi  określeniami,  kontekst  skłania  nas  do
przyjęcia la·rab·bim jako „wielkich” lub przywódców.

Możemy  wysnuć  wniosek,  że  ewangeliczne  chrześcijańskie  'tłumaczenia'  Daniela  9  zostały
zmanipulowane i błędnie przetłumaczone, by wepchnąć Jaszua do Hebrajskiej Biblii. Chociaż nasza
analiza dotyczy tylko dwóch tłumaczeń, dalsze osobne badania pokażą, że wszystkie te chrześcijańskie
'tłumaczenia' idą tym samym śladem.

Istnieją naukowe tłumaczenia chrześcijańskiej Biblii, które wierniej tłumaczą Daniela 9. Dobrym
przykładem  jest  Oxford’s  New  English  Bible,  gdzie  widać  uczciwsze  podejście  w  oddaniu  tego
rozdziału  na  język  angielski.  Jednakże  nigdy nie  znajdziesz  żadnych  misjonarzy,  którzy w swojej
przebiegłości używaliby takiego tłumaczenia.

4 Problemy z Chrześcijańską Perspektywą

A. Niewłaściwe tłumaczenie DAVAR oznaczającego SŁOWO, a nie DEKRET

Twierdzenie kościoła oparte jest na obliczeniach czasu do nadejścia i śmierci ich Mesjasza od
chwili  wyjścia  rozkazu  bądź  dekretu  o  odbudowie  Jerozolimy.  W  ostatniej  sekcji  przebadaliśmy
chrześcijańskie tłumaczenia i znaleźliśmy w nich nieprawidłowości w tłumaczeniu.

KJV
Know therefore and understand, [that] from the going forth of the  commandment (rozkazu,
dekretu) to restore and to build Jerusalem...

Poprawna wersja
Wiedz i zrozum: Od pojawienia się słowa o przywróceniu i odbudowie Jerozolimy...



Właściwym oddaniem tutaj jest SŁOWO. Oznacza ono proroctwo lub słowo od Boga. O tym
proroctwie  tutaj  wspomniane  jest  na  początku  rozdziału  9.  Używając  rozkazu,  ewangeliczni
chrześcijanie  mogą przesunąć  perspektywę poza  ten  rozdział  i  przypisać  to  do jakiegoś  nakazu z
przyszłości, po to, by obliczyć lata i użyć wizji anioła z Daniela 9 do celów chrystologicznych.

Przyporządkowanie  tego  źle  przetłumaczonego  nakazu do  dekretu  Artakserksesa  byłoby
opaczne, nawet gdybyśmy założyli, że to nieprawidłowe tłumaczenie słowa davar/słowo się tutaj nie
pojawiło.

Nehemiasz 2:7-8
Potem rzekłem do króla: Jeżeli odpowiada to królowi, to niech mi dadzą listy do namiestników
Zarzecza, aby mi pozwolili przejść do Judei,  oraz list do Asafa, strażnika lasu królewskiego,
aby mi dał drzewa na obelkowanie bram cytadeli świątynnej i na mur miejski oraz na dom, do
którego się wprowadzę. I król dał mi je, gdyż dobrotliwa ręka mojego Boga była nade mną.

Nehemiasz 3
(1)  Zabrał  się  więc  arcykapłan  Eliaszib  wraz  ze  swoimi  braćmi  kapłanami  do  odbudowy
Bramy Owczej, poświęcili ją, wstawiwszy w niej wrota; prowadzili budowę aż do Baszty Stu
i aż do Baszty Chananela i poświęcili ją. (2) Obok nich budowali mężowie z Jerycha, obok zaś
budował Zakkur, syn Imriego. (3) A Bramę Rybną budowali synowie Hassenai; opatrzyli ją
w belki i  wstawili w niej wrota, zasuwy i sworznie. (4) Obok nich naprawiał Meremot, syn
Uriasza, syna Kosa, a obok naprawiał Meszullam, syn Berechiasza, syna Meszezabela. Obok
naprawiał Sadok, syn Baany. (5) Obok nich naprawiali mieszkańcy Tekoa; lecz przedniejsi z
nich nie zgięli swego karku do służby dla swoich panów. (6) Bramę Staromiejską naprawiali
Jojada, syn Paseacha, i Meszullam, syn Besodiasza; oni ją też opatrzyli w belki i  wstawili w
niej  wrota,  zasuwy  i  sworznie.  (7)  Obok  nich  naprawiał  Melatiasz  Gibeończyk,  i  Jadon
Meronotyta oraz mieszkańcy Gibeonu i Mispy, podlegli namiestnikowi Zarzecza. (8) Obok nich
naprawiał Uzzjel, syn Charhajasza, z bractwa złotników, obok niego zaś Chananiasz z bractwa
aptekarzy i ogrodzili Jeruzalem aż do Muru Szerokiego. (9) A obok nich naprawiał Refajasz,
syn Chura, naczelnik połowy okręgu jeruzalemskiego. (10) A obok nich naprawiał Jedajasz, syn
Charumafa,  naprzeciw  swojego  domostwa,  obok  niego  zaś  naprawiał  Chattusz,  syn
Chaszabnejasza. (11) Następny odcinek z Basztą Pieców naprawiał Malkiasz, syn Charima, i
Chaszszub, syn Pachat-Moaba. (12) Obok niego naprawiał Szallum, syn Hallochesza, naczelnik
drugiej  połowy okręgu jeruzalemskiego,  wraz ze swoimi córkami.  (13)  Bramę nad Doliną
naprawiał Chanun i mieszkańcy Zanoach; oni ją odbudowali, wstawili w niej wrota, zasuwy i
sworznie  i  wznieśli  tysiąc  łokci  muru aż  do Bramy Śmietniska.  (14)  Bramę Śmietnisk
naprawiał Malkiasz, syn Rechaba, naczelnik okręgu Bet-Hakkerem; on ją odbudował, wstawił
w  niej  wrota,  zasuwy  i  sworznie.  (15)  Bramę  Źródlaną  naprawiał Szallum,  syn  Kol-
Chozego, naczelnik okręgu Mispy. On ją odbudował, nakrył dachem,  wstawił w niej wrota,
zasuwy i sworznie oraz wzniósł mur przy Stawie Wodociągowym przy ogrodzie królewskim aż
do  schodów wiodących  z  Miasta  Dawida  w  dół.  (16)  Za  nim naprawiał  Nechemiasz,  syn
Azbuka,  naczelnik  połowy okręgu  Bet-Sur,  aż  naprzeciwko  Grobów  Dawidowych  i  aż  do
sztucznego stawu i koszar wojskowych. (17) Za nim naprawiali Lewici: Rechum, syn Baniego,
obok niego naprawiał Chaszabiasz, naczelnik połowy okręgu Keila, za swój okręg, (18) za nim
naprawiali  ich  bracia:  Banuj,  syn  Chenadada,  naczelnik  drugiej  połowy okręgu Keila,  (19)
naprawiał również obok niego Ezer, syn Jeszuy, naczelnik Mispy, drugi odcinek od miejsca w
Rogu naprzeciwko  wejścia  do  zbrojowni.  (20)  Za  nim  naprawiał Baruch,  syn  Zabbaja,
następny odcinek od Rogu aż do drzwi domu arcykapłana Eliasziba. (21) Za nim naprawiał
Meremot, syn Uriasza, syna Hakkosa, następny odcinek od drzwi domu Eliasziba aż do końca
domu Eliasziba. (22) Za nim naprawiali kapłani, mieszkańcy doliny nadjordańskiej, (23) za nim



naprawiali Beniamin i Chaszszub naprzeciw swojego domostwa, dalej naprawiał Azariasz, syn
Maasejasza,  syna  Ananiasza,  obok swojego domostwa.  (24)  Za  nim naprawiał  Binnuj,  syn
Chenadada, następny odcinek od domu Azariasza aż do Rogu i do Kąta, (25) dalej Palal, syn
Uzaja, od miejsca naprzeciwko Rogu i Baszty Górnej wystającej z pałacu królewskiego przy
dziedzińcu straży,  a za nim Pedajasz, syn Pareosza, (26) aż do miejsca naprzeciwko Bramy
Wód na wschodzie i  baszty,  która wystawała.  (27) Za nim  naprawiali  mieszkańcy Tekoa
następny odcinek od miejsca naprzeciwko Baszty Wielkiej, która wystawała, aż do muru
Ofelu. W Ofelu mieszkali niewolnicy świątynni. (28) Od Bramy Końskiej wzwyż naprawiali
kapłani, każdy naprzeciwko swojego domostwa. (29) Za nimi naprawiali Sadok, syn Immera,
naprzeciw swojego domostwa, a za nim naprawiał Szemajasz,  syn Szechaniasza,  odźwierny
Bramy Wschodniej. (30) Za nim naprawiał Chananiasz, syn Szelemiasza, i Chanun, szósty syn
Salafa, odcinek następny; za nim naprawiał Meszullam, syn Berechiasza, naprzeciw swojego
pomieszczenia. (31) Za nim naprawiał Malkiasz z bractwa złotników aż do domu niewolników
świątynnych  i  kupców  naprzeciw  Bramy Strażniczej  i  aż  do  Narożnego  Balkonu.  (32)
Miejsce między Narożnym Balkonem a Bramą Owczą naprawiali złotnicy i kupcy.

Jak to wyraźnie widać z  powyższego tekstu,  ten dekret  nie miał nic wspólnego z odbudową
Jerozolimy lub Świątyni.  Listy dane Nehemiaszowi zapewniały mu bezpieczny przejazd,  po to,  by
mógł powrócić i naprawić mury oraz elementy obronne Jerozolimy, celem ochrony tych, którzy już
tam mieszkali, przed atakami Samarytan, którzy przeszkadzali w budowaniu Świątyni. Kiedy przeczyta
się  ten  rozdział  Nehemiasza  w  kontekście,  nie  przedstawia  on  żadnego  rozkazu  bądź  dekretu  od
Artakserksesa dla Nehemiasza, lecz raczej jest to zestaw listów pozwalających na bezpieczny przejazd
i użycie materiałów z królewskich lasów, potrzebnych do odbudowy umocnień miasta. Miasto było już
wtedy odbudowane i mieszkało w nim sporo ludu, co widać w rozdziale 3.

Jednakże  powyższy  punkt  jest  sporny,  gdy  popatrzymy na  to  w  świetle  nieprawidłowo
przetłumaczonego davar. W rozdziale 9 Daniela anioł używając słowa davar, daje czytelnikowi jasno
do zrozumienia, gdzie zaczyna się punkt obliczania.

B. Złączenie przedziałów czasu

Ewangeliczni  chrześcijanie  w obu badanych tłumaczeniach zignorowali  reguły gramatyczne i
interpunkcyjne w swoich tłumaczeniach hebrajskiego na angielski w wersecie 25.

Daniel  9:25  (KJV)  -  Know  therefore  and  understand,  [that]  from  the  going  forth  of  the
commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince [shall be] seven
weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and  the wall, even in
troublous times.

Aby chrześcijanom zadziałał ten dowód z teksu, wymagane jest połączenie okresu 7 tygodni z
okresem 62 tygodni, nawet, mimo że autor tekstu wyraźnie przedstawia je jako dwa odrębne okresy.
Pamiętajmy, że chrześcijański dowód wymaga przedziału czasu o długości 483 lat (69 tygodni), nim
pojawi się ich pomazaniec.

Łącząc ze sobą te dwa okresy,  tłumaczenie daje  czytelnikowi wrażenie,  że nadejść ma tylko
jeden  pomazaniec,  kiedy  w  rzeczywistości  mowa  jest  tam  o  dwóch  różnych  ludziach.  Jeśli
ewangeliczni chrześcijanie uczciwie spojrzeliby na to zdanie, to doszliby do następujących problemów:

 1. Żaden język albo kultura w historii nie tworzy/ła formy liczby 69, używając cyfr 7 i 62. Język
hebrajski podałby tę liczbę literalnie w postaci 9 i 60.

 2. Już sam następny werset mówi: „A po (the) tych sześćdziesięciu dwóch tygodniach...” Jeśli



spojrzycie na tłumaczenie KJV wersetu 26, to zobaczycie, że KJV opuszcza w tym miejscu
zaimek wskazujący the. Sześćdziesiąt dwa tygodnie są odrębnym wyróżniającym się okresem
czasu.

 3. Oryginał KJV z 1611 poprawnie rozdziela ten werset za pomocą średnika. Podobnie robią to
następujące chrześcijańskie Biblie:

a. The Expositor’s Bible
b. The Good News Bible
c. The Bible: An American Translation
d. The Modern Reader’s Bible
e. The King James 1885
f. New American Bible
g. Revised Standard Version
h. New Revised Standard Version
i. The Bible: A New Translation
j. New English Bible
k. The Anchor Bible
l. Revised English Bible

C. Źle przetłumaczone Masziach

Jak pokazaliśmy w poprzedniej sekcji, słowo masziach jest źle przetłumaczone w obu badanych
przez nas chrześcijańskich Bibliach. Oba tłumaczenia dodają w wersecie 25 zaimek określony do tego
słowa, które w oryginale tam się nie znajduje. Słowo masziach powinno być przetłumaczone prosto,
jako „pomazaniec, namaszczony”, jak to jest zrobione w pozostałych przypadkach występowania tego
słowa poza tym rozdziałem.

D. Nie istnieje coś takiego jak rok proroczy

Ewangeliczny chrześcijański dowód z Daniela 9 wymaga zastosowania czegoś, co nazywają oni
'proroczym' rokiem. Nic takiego nie istnieje w Hebrajskiej Biblii i jest czystym wymysłem kościoła,
używanym tylko do poparcia tego dowodu.

E. Ewangeliczni niepoprawnie nauczają, że KAREIT (zgładzić) oznacza zabity

Forma czasu przyszłego od słowa  KAREIT JIKARET znajdująca się w Danielu 9 oznacza,
zostanie zgładzony.

W chrześcijańskim dowodzie  apologeci  używają  określenia  'zgładzić'  w takim sensie,  że  ma
oznaczać, iż Jaszua będzie zabity. Jednak po dokładnym zbadaniu tego słowa w Hebrajskiej Biblii,
okazuje  się,  że  tak  wcale  nie  jest.  Słowo  KAREIT  oznaczające  'zgładzić'  odnosi  się  tylko  do
niegodziwców, jako duchowa kara lub do czegoś usuniętego albo oddzielonego od czegoś innego. Jeśli
ewangeliczni  chrześcijanie  chcą  używać  tego  słowa  w  odniesieniu  do  Jaszua,  to  lud  żydowski
naprawdę nie ma nic przeciwko temu.



5 Prawidłowa Żydowska Interpretacja

Interpretacja, jaka tu będzie podana na temat żydowskiego rozumienia Daniela 9, jest jak na razie
najbardziej akceptowana. W Judaizmie jest kilka różnych interpretacji, lecz dotyczą one tylko okresu
po 62 tygodniach. Co najmniej jeden żydowski mędrzec, Ibn Ezra, który żył 300 lat temu, twierdzi że
to  proroctwo  kończy  się  z  Antiochem  IV  Epifanesem,  przywódcą  greckich  Seleucydów,
odpowiedzialnym  za  wydarzenia  otaczające  Chanukę.  Poniższa  interpretacja  zawierała  będzie
rozumienie wydarzeń wyszczególnionych w Tanachu i wyjaśnionych przez uczonych w Talmudzie.

Zanim zacznę, chciałbym zwrócić uwagę na kilka ważnych punktów. Upływ czasu będziemy
mierzyć, korzystając z żydowskiego kalendarza,  stosując lata od stworzenia.  Jest to zrobione z kilku
powodów. Po pierwsze, jako Żydzi używaliśmy tego kalendarza jako własnego już przed diasporą.
Rozważamy  żydowski  temat  z  żydowskiej  księgi.  Po  drugie,  używając  kalendarza  żydowskiego,
unikamy przeliczania przez nienaturalną granicę,  kiedy to świecki kalendarz zmienia się z liczenia
p.n.e. na liczenie n.e.

Przypuszczalnie  najlepszym  powodem  na  użycie  kalendarza  żydowskiego  jest  rozbieżność
pomiędzy współczesnym świeckim datowaniem niektórych tych wydarzeń a żydowskim datowaniem
tych wydarzeń. Praktycznie rzecz ujmując, świecka data zniszczenia pierwszej Świątyni w 586 roku
p.n.e.  różni  się  od naszego kalendarza  o 166 lat.  Istnieje  spora grupa świeckich uczonych,  którzy
zgadzają się z naszym kalendarzem, lecz na nieszczęście data wyznaczona przez świeckich historyków
raczej dość mocno opiera się na dziełach Józefa Flawiusza, historyka z I wieku, niż na konkretnych
dowodach archeologicznych. Historycy doszli  do tej  daty,  dodając lata panowania znajdujące się u
Flawiusza  i dodali je do daty Aleksandra Wielkiego, która jest znana i ustalona. Późniejsze badania
okresu tamtej historii wykazały, że perscy i medyjscy królowie czasem rządzili pod różnymi imionami
i dlatego możliwe są powtórzenia w datowaniu stworzonym 120 lat temu. Najstarszym świadectwem
historycznym  Żydowskiej  chronologii  jest  Seder  Olam  Rabbah.  Został  spisany  przez  Yose  ben
Halafta, który zmarł w 160 roku n.e. W tym dziele znajduje się wypisanych czterech królów Persji.
Pokrywa się to z Pismem, które jest bardzo przejrzyste w twierdzeniu, że Dariusz Pers będzie królem,
który ulegnie Aleksandrowi Wielkiemu.

Daniel 10:21-11:4
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. W
pierwszym roku  Dariusza  Meda  powstałem,  aby  mu  dodać  siły  i  ochronić  go.  Lecz  teraz
oznajmię ci prawdę: Oto  jeszcze trzej królowie powstaną w Persji, lecz czwarty zdobędzie
większe  bogactwa  niż  wszyscy.  A  gdy  się  wzmocni  dzięki  swoim  bogactwom,  poruszy
wszystkich przeciwko państwu greckiemu. I powstanie bohaterski król, i będzie miał wielką
władzę,  i będzie czynił,  co zechce. A gdy powstanie,  rozpadnie się jego królestwo i będzie
rozdzielone między cztery strony świata; lecz nie między jego potomków, i nie będzie miało
takiej mocy.



Perscy królowie

Świecka list królów lata Żydowska lista królów lata

Dariusz Medejczyk 1

Cyrus II Wielki (Koresz) 559-529 30 Cyrus Pers 3

Kambyzes II 529-522 7 Ahaszwerosz/Kserkses 15

Bardija 522 1 Dariusz Pers/ Artakserkses 33

Dariusz I Wielki 522-486 36

Kserkses I (Ahaszwerosz) 486-465 21

Artakserkses I 465-424 41

Kserkses II 424-423 1

Dariusz II 423-404 19

Artakserkses II 404-358 46

Artakserkses III 358-338 20

Arses 338-336 2

Dariusz III 336-330 6

Razem lata: 230 Razem lata: 52

Kserkses  jest  perskim  słowem  oznaczającym  'Panowanie  lub  Król',  a  Artakserkses  oznacza
'zdolny/odpowiedni do panowania'.  Jest  wyobrażalne i  prawdopodobne, że Flawiusz i inni świeccy
historycy założyli,  iż te tytuły perskich królów były same w sobie także imionami królów. Jest to
ewidentne, gdy sobie prześledzimy zapiski historyczne Egipcjan.

Najściślejsza  lista  królów (faraonów)  Starożytnego Egiptu  pochodzi  od  kapłana  zwącego się
Manethon, który żył w czasach dynastii Ptolemeuszów. Każdy król ma dwa 'imiona tronowe', które są
wypisane wewnątrz owalnego hieroglifu zwanego kartuszem. Egipcjanie przyjęli praktykę nazywania
obcych  zwycięzców  faraonami  i  w  dziejach  swej  historii  przypisywali  im te  imiona  tronowe.  W
czasach całego okresu perskiej dominacji  istniały tylko dwa zestawy imion tronowych dla władców
Persji.  Czyli,  zgodnie z egipską historią,  było tylko dwóch perskich królów. Poniżej widzimy dwa
zestawy kartuszy, które Manethon wypisał dla tego okresu:



Pierwsi dwaj królowie Persji rządzili w sumie cztery lata. Dariusz Medejczyk i Cyrus nigdy nie
rozciągnęli swego imperium na Egipt. Jednakże Kambyzes II rozciągnął Imperium Perskie i podbił
Egipt. Egipcjanie uznali go za faraona i przyznali mu dwa imiona 'kmbwt' (Pan dwóch ziemi) oraz 'sa
ra' (Syn Ra). Po Dariuszu nie ma już żadnych innych kartuszy dla jakiegokolwiek Perskiego faraona,
chociaż  współcześni  egiptolodzy  wypisują  pozostałych  'Perskich  królów'  we  współczesnej  liście
królów. Manethon wypisuje tylko tych dwóch. Egipskie zapiski zawierają dwa odrębne kartusze, które
są podobne do imion Kserksesa i Artakserksesa, lecz pojawiają się zawsze osobno i nigdy jako imiona
tronowe. To dodaje jakby wiarygodności twierdzeniu, że raczej są to tylko tytuły perskich królów, niż
ich imiona:

Dziewiąty rozdział Daniela jest częścią wielkiej historii przetrwania narodu Żydowskiego  i ich
niezwykłego powrotu z wygnania.  Historia nie kończy się tutaj,  wizja przekazana Danielowi przez
człowieka (anioła) mówi dalej Danielowi, a przez to i nam, że to pierwsze pamiętne zesłanie było tylko
zapowiedzią nadejścia większego nieszczęścia i niewoli, jeśli naród Żydowski nie będzie żył zgodnie
ze swoim potencjałem i nie wybierze błogosławieństwa zamiast przekleństwa.

Rozpoczniemy naszą historię od pewnego problemu. Nie jest to nasz problem, lecz Daniela. W
naszej żydowskiej tradycji Daniel nie jest prorokiem. Danielowi został dany dar rozumienia każdej
wizji i każdego snu, podobnie jak Józefowi, synowi Jakuba.

Daniel 1:17
A Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości;
Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach.

Na początku rozdziału dziewiątego nasz bohater Daniel znajduje się w pierwszym i jedynym
roku panowania  Dariusza  Medejczyka.  Daniel  ledwo  co  skończył  wyjaśnianie  'pisma  na  ścianie'
ostatniemu królowi Babilonu,  Baltazarowi.  Tej  samej  nocy Baltazar  został  zabity i  zakończyło  się
królestwo Babilonu.

Daniel 5:25-30
A oto napis, który został wypisany: mene, mene, tekel, uparsin. A taki jest wykład tego słowa:
Mene: Bóg policzył dni twojego panowania i doprowadził je do końca. Tekel - jesteś zważony
na wadze i znaleziony lekkim. Peres - twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i



Persom. Wtedy na rozkaz Belsazara obleczono Daniela w purpurę i włożono złoty łańcuch na
jego szyję i głoszono o nim publicznie, że ma rządzić jako trzeci w królestwie. Tej samej nocy
został zabity Belsazar, król chaldejski.

A kolejny werset mówi:

Daniel 6:1 – A Dariusz Medyjczyk objął królestwo, mając sześćdziesiąt dwa lata.

Poniższa  tabela  pomoże  nam  zobaczyć  perspektywę  czasu  interesującego  nas  okresu  oraz
Babilońskich i Medo-Perskich królów, którzy rządzili.

Chronologia niewoli babilońskiej

Król Kraj Lata panowania Uwagi

Nebokadnezar Babilon 3319-3363 Podbił Jerozolimę, wziął
królów do niewoli,
zniszczył Świątynię

Ewil-Merodach Babilon 3363-3386 Uwolnił Jechoniasza

Baltazar Babilon 3386-3390 Ostatni król Babilonu

Dariusz Medejczyk Medo-Persja 3390 Zabił Baltazara

Cyrus Medo-Persja 3390-3393 Zezwolił na odbudowę
Świątyni i powrót

wygnańców

Ahaszwerosz Medo-Persja 3393-3407 Mąż Estery, nakazał
przerwę w budowie

Świątyni

Dariusz Pers Medo-Persja 3407-3442 Syn Estery, zezwolił na
dokończenie Świątyni

Problemem Daniela jest to, że chociaż miał zdolności do rozumienia wizji i snów, to nie jest on
prorokiem. Nie rozumie proroctw Jeremiasza. Próbował je obliczyć, ale spełzło na niczym.

Daniel 9:1-2
W pierwszym roku Dariusza,  syna  Ahaszwerosza  z  rodu medyjskiego,  który został  królem
państwa chaldejskiego,  w pierwszym roku jego panowania  ja,  Daniel,  zwróciłem uwagę w
księgach na liczbę lat,  które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza,  nad
ruinami Jeruzalemu, to jest siedemdziesiąt lat.

Daniel  znajduje  się  w  Babilonie.  On  i  lud  żydowski  znajdują  się  na  wygnaniu.  Bada  zwój
Jeremiasza i stara się obliczyć datę powrotu z wygnania, o czym prorokował Jeremiasz. Spójrzmy na
proroctwa Jeremiasza dotyczące tego okresu czasu.

Jeremiasz 25:1, 11-12
Słowo, które doszło Jeremiasza w czwartym roku Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, a
był to pierwszy rok Nebokadnesara, króla babilońskiego o całym ludzie judzkim.
I  cała  ta  ziemia  stanie  się  rumowiskiem i  pustkowiem,  i  narody te  będą  poddane  królowi



babilońskiemu,  siedemdziesiąt  lat.  A  po  upływie  siedemdziesięciu  lat  ukarzę  króla
babilońskiego i ów naród za ich winę - mówi Pan - i kraj Chaldejczyków i obrócę go w wieczną
pustynię.

Jeremiasz mówi także o wygnaniu:

Jeremiasz 29:10-14
Bo tak mówi Pan: Gdy upłynie dla Babilonu siedemdziesiąt lat, nawiedzę was i spełnię na was
swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. Albowiem ja wiem, jakie myśli
mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli,  aby zgotować wam przyszłość i
natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A
gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem,
objawię się wam - mówi Pan - odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze
wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem - mówi Pan - i sprowadzę was z powrotem do
miejsca, skąd skazałem was na wygnanie.

Baltazar, ostatni król Babilonu nie żyje (Daniel rozdział 5). Baltazar też znał proroctwa Żydów i
policzył sobie, że ich czas już minął, a jego panowanie zostało zabezpieczone. Uświęcił to wydarzenie,
zabierając  naczynia  świątynne,  które  jego  dziadek  zrabował  i  korzystając  z  nich,  wydał  huczne
przyjęcie. Baltazar źle obliczył lata, zaczynając od dojścia Nebokadnezara do władzy w 3319 roku AC,
a nie od grzechu dziadka polegającego na niepotrzebnym uciskaniu Izraela w trakcie swojego podboju.
Daniel czyta te same proroctwa. Babilon jest zniszczony. Nadeszło Imperium Perskie, a Żydzi wciąż
nie są wyzwoleni, lecz w niewoli i wydaje się, że nie ma szans, by Świątynia została w tym roku
odbudowana.  Daniel  jest  bardzo zatroskany.  Aby zrozumieć  przyczynę jego dylematu,  musimy na
pierwszym miejscu zbadać powody,  dla jakich znaleźli  się oni na wygnaniu.  Powód jest  wyraźnie
opisany w Tanachu.

2 Kronik 36:20-21
Następnie  uprowadził  do  niewoli  do  Babilonu  wszystkich  pozostałych,  którzy  ocaleli  od
miecza, i tam zostali niewolnikami jego i jego synów aż do nastania królestwa perskiego. Tak
wypełniło  się  słowo Pana,  wypowiedziane  przez  usta  Jeremiasza tej  treści:  Przez  cały czas
spustoszenia,  dopóki  kraj  nie  odpłaci  swoich  sabatów,  będzie  odpoczywał,  aby  dopełnić
siedemdziesiąt lat.

Ten koncept znany jest w Biblii Hebrajskiej jako szmita (rok szabatowy). Tora nakazuje nam, że
kiedy mieszkamy w Ziemi Izraelskiej, to co siedem lat mamy zostawiać pola odłogiem i niczego nie
siać. Zbiory w szóstym roku będą zawsze wystarczająco bogate, że starczy na trzy kolejne lata, aż
pojawią się pierwsze zbiory pierwszego roku po szmicie. Prawo to znajduje się w 25 rozdziale 3 Księgi
Mojżeszowej.

3 Mojżeszowa 25:1-8
I przemówił Pan do Mojżesza na górze Synaj tymi słowy: Mów do synów izraelskich i powiedz
im tak: Gdy wejdziecie do ziemi, którą Ja wam daję, to ziemia ta będzie obchodzić sabat dla
Pana: Przez sześć lat będziesz obsiewał swoje pole i przez sześć lat będziesz obcinał swoją
winnicę, i będziesz zbierał jej plon. Lecz w roku siódmym będzie mieć ziemia sabat całkowity,
odpoczynek, sabat dla Pana. Nie będziesz obsiewał swego pola ani obcinał swojej winnicy. Nie
będziesz  zbierał  żniwa  z  tego,  co  samo  wyrosło  po  żniwie  twoim,  i  nie  będziesz  zrywał
winogron z nie obciętych pędów. Ziemia mieć będzie rok odpoczynku. To, co ziemia wyda w
czasie swego odpoczynku, będzie dla was pożywieniem - dla ciebie i dla twego sługi, i dla



twojej służebnicy, i dla twego najemnika, i dla tych, którzy u ciebie mieszkają, dla twojego
bydła i dla zwierząt, które są na twojej ziemi, będzie pożywieniem cały jej  plon. Naliczysz
sobie siedem lat  sabatowych, siedem razy po siedem lat.  Czas tych siedmiu lat  sabatowych
obejmować będzie czterdzieści dziewięć lat.

3 Mojżeszowa 25:20-22
A jeślibyście pomyśleli: Co będziemy jedli w siódmym roku, skoro nie będziemy siali i nie
będziemy zbierali naszego plonu? To Ja ześlę takie błogosławieństwo moje dla was w szóstym
roku, iż wyda plon na trzy lata. Będziecie siali w ósmym roku, ale będziecie jedli jeszcze z
plonu zeszłorocznego aż do roku dziewiątego; dopóki nie będzie nowego plonu, będziecie jedli
stary.

3 Mojżeszowa 26:30-45
Spustoszę wasze wzgórza i rozwalę wasze obeliski, i rzucę wasze trupy na rozwaliska waszych
bałwanów, i obrzydzi was sobie moja dusza. Obrócę wasze miasta w ruiny i spustoszę wasze
świątynie, i nie będę wąchał woni waszych ofiar. Ja sam spustoszę ziemię tak, że osłupieją nad
nią wasi wrogowie, którzy na niej zamieszkają. Was zaś rozproszę między narodami i jeszcze
za wami dobędę miecza, i ziemia wasza stanie się pustkowiem, a miasta wasze ruiną. Wtedy ta
ziemia będzie miała spłaconej jej  zaległe sabaty przez wszystkie dni jej  spustoszenia,  a wy
będziecie w ziemi waszych wrogów. Wtedy odpocznie ziemia i otrzyma swoje sabaty. Przez
wszystkie  dni  spustoszenia  będzie  odpoczywać,  gdyż  nie  odpoczywała  w  czasie  waszych
sabatów, kiedyście wy na niej mieszkali. Tym, którzy pozostaną przy życiu wśród was, włożę
zwątpienie  do  ich  serc  w  ziemiach  ich  wrogów,  i  płoszyć  ich  będzie  nawet  szelest
zdmuchniętego z drzewa liścia, i będą uciekać jak się ucieka przed mieczem, i będą padać, choć
nikt ich nie ściga. Będą się potykać jeden o drugiego, jak się to dzieje, gdy się ucieka przed
mieczem, choć nikt nie ściga. Nie będziecie mogli ostać się wobec waszych wrogów. Zginiecie
wśród narodów i pochłonie was ziemia waszych wrogów. A ci, którzy z was się ostaną, zgniją
za swoje grzechy w ziemiach waszych wrogów, a także za winy swoich ojców zgniją jak i oni.
Będą wyznawać swój grzech i grzech swoich ojców, że odstąpili ode mnie i że postępowali
wobec mnie opornie. Więc i Ja będę postępował wobec nich opornie i zaprowadzę ich do ziemi
ich wrogów. Może wtedy ukorzy się ich nieobrzezane serce i wtedy zapłacą za swoje winy.
Wspomnę na moje przymierze z Jakubem, a także na moje przymierze z Izaakiem, a ponadto
wspomnę na moje przymierze z Abrahamem; wspomnę i tę ziemię. A ziemia ta będzie przez
nich  opuszczona  i  będzie  miała  spłacone  jej  zaległe  sabaty  przez  to,  że  opustoszeje  z  ich
powodu, oni zaś odpłacą za swoje winy, ponieważ wzgardzili moimi prawami, a moje ustawy
obrzydziła  sobie  ich  dusza.  A  jednak,  gdy  przebywać  będą  w  ziemi  swoich  wrogów,  nie
wzgardzę nimi i nie obrzydzę ich sobie tak dalece, by ich wytępić i naruszyć moje przymierze z
nimi, gdyż Ja, Pan, jestem ich Bogiem. I wspomnę dla nich na przymierze z przodkami, których
wyprowadziłem z ziemi egipskiej na oczach narodów, aby być ich Bogiem; Jam jest Pan.

Izrael  przestał  przestrzegać  tych  szabatów  dla  ziemi  i  został  wygnany  do  niewoli  na
siedemdziesiąt lat. Lecz według obliczeń Daniela, siedemdziesiąt lat już upłynęło i było tylko jedno
wytłumaczenie  dlaczego  wciąż  znajdowali  się  w  niewoli.  Tora  opisuje  specyficzną  karę  dla  tych,
którzy świadomie i celowo łamią przykazania Tory.

3 Mojżeszowa 26:21
A  jeżeli  będziecie  postępować  wobec  mnie  opornie  i  nie  będziecie  chcieli  mnie  słuchać,
pomnożę siedmiokrotnie ciosy na was za wasze grzechy.



Daniel był przerażony. Wierzył, że celowe odrzucenie szmity przez Izraela spowodowało, że 70-
letnie  zesłanie  do  niewoli  staje  się  490  latami.  Czas  został  pomnożony  siedmiokrotnie,  tak  jak
ostrzegała Tora. Daniel natychmiast zaczął robić to, co nakazywała czynić Tora, by odmienić wygnanie
z ziemi spowodowane nieprzestrzeganiem szmity. Modlił się.

3 Mojżeszowa 26:40-42
Będą wyznawać swój grzech i grzech swoich ojców, że odstąpili ode mnie i że postępowali
wobec mnie opornie. Więc i Ja będę postępował wobec nich opornie i zaprowadzę ich do ziemi
ich wrogów. Może wtedy ukorzy się ich nieobrzezane serce i wtedy zapłacą za swoje winy.
Wspomnę na moje przymierze z Jakubem, a także na moje przymierze z Izaakiem, a ponadto
wspomnę na moje przymierze z Abrahamem; wspomnę i tę ziemię.

Modlitwa Daniela jest poruszająca i na wszystkie pokolenia jest przykładem prawdziwej skruchy.
Oto  modlitwa,  jaką  wypowiadał  Daniel,  kiedy  wydawało  mu  się,  że  Izrael  został  ukarany
siedmiokrotnie bardziej za pogwałcenie Szabatów dla ziemi:

Daniel 9:3-19
I zwróciłem swoje oblicze na Pana, Boga, aby się modlić, błagać, w poście, we włosiennicy i
popiele. Modliłem się więc do Pana, mojego Boga, wyznawałem i mówiłem: Ach, Panie, Boże
wielki i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy cię miłują i przestrzegają
twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się
i odstąpiliśmy od twoich przykazań i praw. I nie słuchaliśmy twoich sług, proroków, którzy w
twoim imieniu przemawiali do naszych królów, naszych książąt, naszych ojców i do całego
pospólstwa. U ciebie, Panie, jest sprawiedliwość, nam zaś, jak to jest dzisiaj, jest wstyd, nam,
mężom judzkim i mieszkańcom Jeruzalemu, całemu Izraelowi, bliskim i dalekim we wszystkich
krajach, po których rozproszyłeś ich z powodu niewierności, jakiej się dopuścili wobec ciebie.
Panie!  Wstyd  nam,  naszym królom,  naszym książętom i  naszym ojcom,  bo  zgrzeszyliśmy
przeciwko tobie. U Pana, Boga naszego, jest zmiłowanie i przebaczenie, gdyż zbuntowaliśmy
się przeciwko niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według jego
wskazań, które nam dał przez swoje sługi,  proroków.  Nawet cały Izrael przekroczył twój
zakon i odwrócił się, by nie słuchać twojego głosu. Dlatego rozlała się nad nami klątwa i
przysięga, zapisana w zakonie Mojżesza, sługi Bożego, bo zgrzeszyliśmy przeciwko niemu.
Przeto spełnił swoje słowo, które wypowiedział przeciwko nam i przeciwko naszym sędziom,
którzy nas sądzili, że ześle na nas wielkie nieszczęście, gdyż pod całym niebem nie wydarzyło
się to, co się stało w Jeruzalemie. Jak napisano w zakonie Mojżesza, spadło na nas wszelkie
nieszczęście; my jednak nie ubłagaliśmy Pana, naszego Boga, odwracając się od naszych win i
bacząc  na  twoją  prawdę.  Lecz  Pan  dopilnował  nieszczęścia  i  sprowadził  je  na  nas;  bo
sprawiedliwy jest Pan, nasz Bóg, we wszystkich swoich dziełach, których dokonał, ale my nie
słuchaliśmy jego głosu. Lecz teraz, Panie nasz, który wyprowadziłeś mocną ręką swój lud z
ziemi  egipskiej  i  zapewniłeś  sobie  imię,  jak  to  jest  dzisiaj:  Zgrzeszyliśmy,  bezbożnie
postąpiliśmy. O Panie! Według twojej sprawiedliwości niech odwróci się twój gniew i twoja
popędliwość od twojego miasta, Jeruzalemu, od świętej twojej góry! Gdyż z powodu naszych
grzechów i naszych win Jeruzalem i twój lud znosi zniewagi od wszystkich, którzy są wokół
nas. Lecz teraz wysłuchaj, o Boże nasz, modlitwy twojego sługi i jego błagania i rozjaśnij swoje
oblicze nad twoją spustoszoną świątynią, ze względu na siebie samego, o Panie! Nakłoń, Boże
mój, swojego ucha i usłysz! Otwórz oczy i spójrz na nasze spustoszenia i na miasto, które jest
nazwane twoim imieniem! Gdyż nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed
twoje oblicze,  lecz  dla  obfitego twojego miłosierdzia.  O Panie,  usłysz,  o  Panie,  odpuść!  O
Panie, dostrzeż i uczyń! Nie zwlekaj przez wzgląd na siebie, mój Boże, bo twoim imieniem



nazwane jest to miasto i twój lud!

Jeśli  spojrzycie  na  pogrubiony  tekst  w  środku  modlitwy  Daniela,  wymienia  on  tam  w
szczególności  przekleństwo za  celowe nieposłuszeństwo Torze.  Poruszająca  modlitwa  Daniela  jest
słyszana przez Boga, który posyła anioła, opisanego po prostu jako „ów mąż Gabriel”. Daniel opisuje
to spotkanie w następnych trzech wersetach.

Daniel 9:20
A  gdy  jeszcze  mówiłem,  modliłem  się  i  wyznawałem  mój  grzech  i  grzech mojego  ludu
izraelskiego,  i  zanosiłem moje  błaganie  przed  oblicze  Pana,  mojego  Boga,  za  świętą  górę
mojego Boga.

ו ןֶּד�׃ה  °�תַו תַנְ�ת ׁשִמ °�תַּפ לאֵּלל ו תַנְ�ת ׁשִמ °�תַד לאֵּב ר ו תַנְמ ׁשִנני  מֲתא ַמאֹעוד  ׁשִ�תניתַנְו ׃הֽ�׃ָהני׃°�תַחָּטתא ֶרֱתאחֹל ו ןֶדׁש  ַמאֹק °�תַ�׃ה ר־ °�תַעל  °�תַ�׃הני  ֶרֱתאחֹל תַנְני�׃הָו�׃ה  תַנְפ לאֵנני  ׁשִל ׁשִ�תני  ָּנ ׁשִח תַנְּת ׁשִּפניל  °�תַמ תַנְׂש ָר לאֵתאל ו ׁשִני ׁשִּמני  °�תַע °�תַּטתא�ת  °�תַח תַנְו   

Słowo GRZECH występuje tutaj w liczbie pojedynczej chatati. Daniel nie modli się o wszystkie
grzechy Izraela, jak niektórzy misjonarze chcieliby, abyśmy myśleli. On modli się o jeden konkretny
grzech: pogwałcenie szmity, co spowodowało wygnanie.

Daniel 9:21-22
Gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do
mnie  ów mąż  Gabriel,  którego  przedtem oglądałem w widzeniu.  Przybył  i  rzekł  do  mnie:
Danielu, oto wyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie.

Daniel  będzie  uczony  teraz  czegoś  nowego.  Daniel  nie  zrozumiał  proroctw  Jeremiasza.
Jakakolwiek informacja zostanie podana Danielowi, teraz będzie pewne, że zrozumie on proroctwo
Jeremiasza, gdy Gabriel skończy.

Daniel 9:23
Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś
bardzo miły; uważaj więc na słowo i zrozum widzenia!
׃הֽו ןֶתא�׃ה׃ תַנְ ר °�תַּמ °�תַּב תַנְו�׃ָה לאֵב ן  °�תַּבָּדָב ר  ׁשִבני ן  ַמאֹדו�ת תָאָּת�׃ה ו מֲחמו ׁשִּכני  ׁשִּגניד  °�תַ�׃ה תַנְל ׁשִ�תני  ׁשִנני ָּבתא מֲתא °�תַו ָניָצתא ָדָב ר  ו ןֶנניָך  מֲחנו °�תַּת °�תַּל�ת  ׁשִח תַנְ�ת ׁשִּב  
bit·chil·<Lat> ta·cha·nu·<Ne>·cha ja·<ca>  da·<war>, wa·'a·<Ni> <Ba>·ti  le·hag·<Gid>, ki
cha·mu·<Dot> '<At>·ta; u·<win> bad·da·<war>, we·ha·<wen> bam·mar·'<e>.

Bóg miłował Daniela. Prawdę mówiąc, Bóg był przygotowany, by pokazać Danielowi znaczenie
proroctwa, ZANIM zaczął on swoje wstawiennictwo. Bóg jednak wstrzymał swego sługę Gabriela, po
to, by wysłuchać wpierw płynącej z serca modlitwy Daniela. Słowo DAVAR zaznaczyliśmy w tekście
tłustym drukiem. Oznacza ono PROROCTWO, odnosi się do SŁOWA proroka Jeremiasza z wersetu
drugiego, literalnie mamy: „Na początku twego błagania”. Gabriel przekaże mu teraz to SŁOWO i
Daniel zrozumie proroctwo.

Daniel 9:24
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 proroka i Najświętsze będzie namaszczone.

Danielowi  rzeczywiście  przekazano,  że  kara  Izraela  będzie  trwać  490  lat,  lecz  nie  zostanie
spędzona w niewoli, tak jak przypuszczał Daniel. Zamiast tego Bóg dotrzyma swego słowa i wróci
wygnańców, gdy dopełni się ich 70 lat w Babilonie. Pozostałe 420 lat zostanie dane Izraelowi jako



okres próbny na wyprostowanie wszystkich rzeczy.
Tak jak w przypadku wszystkich negatywnych proroctw,  skruch może je odwrócić.  Jak Bóg

powstrzymał swoją rękę nad Niniwą z księgi Jonasza, gdy Niniwa się skruszyła, tak Izrael będzie miał
swoją szansę, by dopełnić swego przeznaczenia. Tym, którzy wierzą, że Bóg zmienia swoje zdanie,
gdy negatywne proroctwo zostaje odwołane, spieszę z takim wyjaśnieniem. Bóg kładzie przed nami
błogosławieństwo  i  przekleństwo,  życie  i  śmierć.  Powiedziano  nam,  byśmy  wybrali  życie.  Jeśli
wybierzemy  życie,  to  będzie  nam  z  tym  dobrze,  jeśli  nie,  to  w  zastosowanie  wejdą  pewne
przekleństwa.  Te  wybory  istniały  już  od  samego  początku  i  to  właśnie  coś  takiego  zostało  tu
zastosowane. Bóg nie zmienia swojego zdania.

To są rzeczy, jakie Izrael musi wyprostować, zanim będzie mógł wziąć udział  w końcowym
odkupieniu:

Skończyć z buntem: le·chal·<Le> hap·<Pe>·sza – dosłownie „skończyć z przestępstwem”. Jest
to liczba pojedyncza, nie odnosi się zatem do całego grzechu, lecz raczej do jakiegoś konkretnego
grzechu, do tego, jaki w pierwszym rzędzie przywiódł ich na to miejsce. Pogwałcenie szmity.

Zakończyć grzech: u·le·ha·<Tem> chat·ta·'ot – jest to liczba mnoga oznaczająca „i zakończyć
grzechy”. Odnosi się to do przestrzegania Tory. Chait jest błędem, a ten werset mówi nam, że mamy
nauczyć się Tory, po to, by unikać popełniania tych błędów przez naszą nieznajomość.

Zetrzeć  niesprawiedliwość:  u·le·chap·<Per>  a·<won>  – „usunąć  świadome  grzechy  wobec
Boga”.  Awon jest  świadomym i  celowym grzechem przeciwko  Bogu.  Izrael  w tym okresie  musi
pozbyć się swojej chęci buntowania się przeciwko Bogu.

Przywrócić  wieczną  sprawiedliwość:  u·le·ha·<wi>  <ce>·dek  o·la·<Mim>  –  „i  wprowadzić
uniwersalną sprawiedliwość” – chociaż większość angielskich tłumaczeń oddaje to jako „wprowadzić
wieczną  sprawiedliwość”,  słowo  ce·dek  oznacza  sprawiedliwość,  jak  i  słuszność  (prawość  –  w
wydawaniu wyroków). Izraelowi powiedziano tutaj,  by skończył  z faworyzowaniem i przekupnymi
sędziami i by przywrócił powszechną sprawiedliwość dla wszystkich. Takie jest znaczenie tej wiecznej
sprawiedliwości.

Potwierdzić wizje i proroków: jeśli te rzeczy zostaną uczynione i utrzymane, to za swoje zasługi
Izrael wprowadzi mesjanistyczną erę, czyli potwierdzi wizje naszych proroków. Jeśli tego nie zrobi, to
ten  czas  nadejdzie,  ale  swoim powolnym trybem.  Izrael  jeszcze  raz  zostanie  wypędzony,  by być
temperowany ogniem zesłania.

Namaścić Najświętsze Świętych: <Ko>·desz <Ka>·da·<szim> – za każdym razem, gdy to słowo
pojawia się w Tanachu w odniesieniu do miejsca, to mówi ono o miejscu Najświętszym (Świętym
Świętego), w którym przebywała Szechina. Arka Przymierza nigdy nie spoczęła w drugiej Świątyni.
Szechina nigdy nie zamieszkiwała w miejscu najświętszym w drugiej Świątyni. Jeśli Izrael trzymałby
się  powyższych  instrukcji  i  rozpoczęłaby się  era  mesjańska,  jako  wynik  działania  prawowiernego
Izraela, to druga Świątynia zostałaby namaszczona Szechiną. Jeśli nie, to będzie stać tylko przez 420
lat.

Co to wszystko oznacza? Izrael poddany jest próbie. Jego kara wynosi 70 lat zesłania. Jego czyny
wymagają 490 lat. Dzięki Bożej łasce naród żydowski znalazł się w okresie próbnym, a 420 lat z nich
zostanie spędzonych w Izraelu. Dostali szansę, by wszystko wyprostować. Jeśli tak nie postąpią, to
jeszcze raz pójdą na wygnanie.

Daniel 9:25
Przeto wiedz i zrozum: Odkąd objawiło się  słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu, aż do
pomazańca-księcia jest siedem tygodni, w ciągu sześćdziesięciu dwu tygodni znowu będzie
odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi; a będą to ciężkie czasy.

Ze słów rozpoczynających ten werset, widzimy że znów znajdujemy się przy liczeniu i w końcu
rozumiemy problem, z jakim borykał się Daniel przy swoich obliczeniach. Jeremiasz nie wypowiedział



tylko jednego proroctwa o siedemdziesięciu latach, wypowiedział dwa. Problemem Daniela było to, iż
myślał on, że stanowią one to samo. Tylko jedno z tych proroctw Jeremiasza dotyczy Izraela i powrotu
wygnańców. Drugie jest całkowicie skierowane do Babilonu. Zbadajmy to:

Proroctwa Jeremiasza dotyczące wygnania

Jeremiasz 25:11-12 Jeremiasz 29:10-14

I  cała  ta  ziemia  stanie  się  rumowiskiem  i
pustkowiem, i  narody te będą poddane królowi
babilońskiemu siedemdziesiąt lat. A po upływie
siedemdziesięciu lat  ukarzę króla babilońskiego
i  ów  naród za  ich  winę  -  mówi  Pan  -  i  kraj
Chaldejczyków i obrócę go w wieczną pustynię.

Bo  tak  mówi  Pan:  Gdy  upłynie  dla  Babilonu
siedemdziesiąt lat, nawiedzę was i spełnię na was
swoją obietnicę, że  sprowadzę was z powrotem
na to  miejsce.  Albowiem ja  wiem,  jakie  myśli
mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o
niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć
nadzieją.  Gdy będziecie  mnie wzywać i  zanosić
do  mnie  modły,  wysłucham  was.  A  gdy  mnie
będziecie  szukać,  znajdziecie  mnie.  Gdy  mnie
będziecie  szukać  całym swoim sercem,  objawię
się  wam  -  mówi  Pan  -  odmienię  wasz  los  i
zgromadzę  was  ze  wszystkich  narodów  i  ze
wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem -
mówi  Pan  -  i  sprowadzę  was  z  powrotem  do
miejsca, skąd skazałem was na wygnanie.

Proroctwo wypowiedziane po podboju Jerozolimy
na  początku  drugiego  roku  panowania
Nebokadnezara w roku 3320.

Proroctwo wypowiedziane tuż przed zniszczeniem
Świątyni i wygnaniem pozostałej reszty ludności
do  Babilonu,  wypowiedziane  w  19-tym  roku
panowania  Nebokadnezara,  18  lat  po  podboju
Jerozolimy; jest to rok 3338.

Te dwa proroctwa rozpoczynają się w różnych momentach. Jeremiasz 25 mówi, że z powodu zła
dokonanego przez Nebokadnezara w czasie podboju Jerozolimy, jego królestwu został wydany wyrok
70 lat. Siedemdziesiąt lat później, co do dnia, 17 dnia miesiąca Tammuz w roku 3390 król Baltazar z
Babilonu zostaje zabity przez obcego króla, Dariusza Medejczyka i Babilon przestaje istnieć.

SŁOWO Jeremiasza dotyczące powrotu i odbudowy Jerozolimy pojawia się 18 lat później, kiedy
Nebokadnezar po raz trzeci znalazł się w Jerozolimie i zniszczył Świątynię, a pozostałą resztę ludności
wziął do niewoli. To wydarzyło się w roku 3338, co oznacza, że Świątynia nie zostanie odbudowana,
ani wygnańcy nie powrócą, dopóki od tego momentu nie minie 70 lat. Siedemdziesiąt lat po zburzeniu
pierwszej Świątyni w 3408 roku została ukończona druga Świątynia, za czasów panowania Dariusza
Persa.

Daniel znajduje się w Babilonie w pierwszym roku panowania Dariusza Medejczyka, tj. w 3390
roku.  Pierwsze  proroctwo  właśnie  się  wypełniło.  Babilon  zniknął.  Nowy  król  siedzi  na  tronie.
Ponieważ Daniel myślał, że oba proroctwa biegną równolegle, wydawało mu się, że przywrócenie i
dobudowa Świątyni powinna pojawić się w tym roku. Gabriel wyjaśnia to Danielowi.

Odkąd objawiło się  SŁOWO o ponownej odbudowie Jerozolimy, aż do przyjścia  pomazańca-
księcia minie siedem tygodni.

Chodzi o słowo Jeremiasza. Jest to Boże słowo przekazane przez proroka. Spójrzmy na to, jak w
Tanachu rozwija się ta historia:



Jeremiasz 29:10

ו ןֶתא�ת־ ו ןֶכם  מֲע לאֵלני ׁשִ�תני  ַמאֹמ ׁשִק מֲ�׃ה °�תַו ו ןֶכם  תַנְ�ת ו ןֶתא ַמאֹקד  תַנְפ ו ןֶתא ָנ�׃ה  ׁשִענים ָׁש תַנְב ׁשִׁש ו ןֶבל  תַנְלָב תַנְמחֹלתא�ת  ׁשִפני  תַנְל ׁשִּכני  תַנְני�׃הָו�׃ה  °�תַמ ר  ַמאֹכ�׃ה א ׁשִ רני׃הֽׁשִּכני־ ׃הֽו ןֶּז�׃ה׃תַנְּדָב °�תַ�׃ה ַמאֹקום  °�תַ�׃הָּמ ו ןֶתאל־ ו ןֶכם  תַנְ�ת ו ןֶתא ׁשִׁשניב  תַנְל�׃ָה ַמאֹּטוב  °�תַ�׃ה   

Bo tak mówi Pan: Gdy upłynie dla Babilonu siedemdziesiąt lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją
obietnicę (słowo), że sprowadzę was z powrotem na to miejsce.

Słowo  Jeremiasza  wypowiedziane  jest  tuż  przed  zniszczeniem  Świątyni.  Widać  to  także  w
poniższym wersecie.

Daniel 9:2

ָני�׃ה  ו ןֶׁש ר �׃ָה מֲתא ׁשִננים  °�תַ�׃הָּׁש °�תַּפ ר  תַנְס ׁשִמ ׁשִ רנים  תַנְּסָפ °�תַּב ׁשִ�תני  ַמאֹנ ׁשִּבני ׁשִנ לאֵּיתאל  ׃הָּֽד ׁשִנני  מֲתא ַמאֹכו  תַנְל תַנְלָמ °�תַח�ת  °�תַנ�ת ַא תַנְׁש °�תַב רׁשִּב ׁשִ°�תַלםתַנְד תַנְני רוָׁש ַמאֹבו�ת  תַנְ ר תַנְלָח °�תַמּלתאו�ת  תַנְל ׁשִבניתא  ָּנ °�תַ�׃ה ָני�׃ה  ׁשִמ תַנְ ר ׁשִני ו ןֶתאל־ תַנְני�׃הָו�׃ה  ־
׃הָֽנ�׃ה׃ ׁשִענים ָׁש תַנְב ׁשִׁש

W pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały
upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza, nad ruinami Jeruzalemu, to jest siedemdziesiąt lat.

Słowo Boga w ustach Jeremiasza nie pojawia się ani nie jest liczone od podboju Jerozolimy, lecz
raczej od zniszczenia Jerozolimy i Świątyni.

Daniel 9:25

ַמאֹמָצתא  ׁשִמ ן־ תַנְׂש לאֵּכל  °�תַ�ת תַנְו °�תַדע  ַמאֹחובָדָב רתַנְו לאֵ�ת תַנְ ר תַנְנ�ָת�׃ה  תַנְב ׁשִנ תַנְו ׁשִנים ָּתׁשוב  °�תַנ תַנְׁש ׁשִּׁשנים ו ׁשִׁש ׁשִענים  יִעֻב תַנְוָׁש תַנְבָע�׃ה  ׁשִׁש ׁשִענים  יִעֻב ׁשִגניד ָׁש ָנ °�תַח  ׁשִׁשני °�תַעד־ָמ ׁשִ°�תַלם  ׃הֽ רוָׁש תַנְני ַמאֹנו�ת  תַנְב ׁשִל תַנְו ׁשִׁשניב  תַנְל�׃ָה  
׃הֽׁשִּתנים׃ ׁשִע ַמאֹצוק �׃ָה תַנְב תַנְוָח רו ץ ו

Przeto  wiedz  i  zrozum:  Odkąd  objawiło  się  słowo o  ponownej  odbudowie  Jeruzalemu,  aż  do
pomazańca-księcia  jest  siedem  tygodni,  w  ciągu  sześćdziesięciu  dwu  tygodni  znowu  będzie
odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi; a będą to ciężkie czasy.

To słowo jest tym samym słowem lub proroctwem, o jakim była mowa w wersecie 2.

Ezdrasz 1:1

תַנְכחֹלו�ת  ׁשִל °�תַ רס  ו ןֶל ְך ָּפ ו ןֶמ ו ןֶ רׁש  ַמאֹכו תַנְל °�תַח�ת  °�תַנ�ת ַא תַנְׁש ׁשִב °�תַב רו ַמאֹ�תותַנְּד תַנְלכו °�תַמ תַנְּבָכל־ ַמאֹקול  ו ןֶב ר־ מֲע ׃הֽ°�תַּי °�תַו °�תַ רס  ו ןֶל ְך־ָּפ ׃הֽו ןֶמ ו ןֶ רׁש  ַמאֹּכ °�תַח  ו ןֶתא�ת־ רו תַנְני�׃הָו�׃ה  ׁשִעני ר  ָני�׃ה  לאֵ�׃ה תַנְמ תַנְ ר ׁשִני ׁשִּפני  ׁשִמ תַנְני�׃הָו�׃ה  ־
ַמאֹמ ר׃ ׃הֽ תַנְכָּתב  לאֵלתא ׁשִמ תַנְּב °�תַגם־ תַנְו

W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, 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:

Cyrus jest tym, który wypełnia słowo (proroctwo) Jeremiasza; Cyrus nie jest tym, który je czyni
(wypowiada słowo). To dlatego niewłaściwe tłumaczenie słowa davar jako rozkaz jest takie mylące.
Odliczanie miało się rozpocząć zanim Daniel pojawił się w Babilonie, a nie po. Jeśli zaczyna się ono
później, w niesprecyzowanym momencie, to jest niemożliwe, by Daniel to zrozumiał.

A jeśli nie jesteście pewni, że słowo to zostało spełnione przez Cyrusa, to możemy porównać
wszystkie powyższe wersety ze słowami z Księgi Kronik.



2 Kronik 36:21-23

°�תַמּלתאו�ת  °�תַב רתַנְל ׃הָֽנ�׃ה׃ פתַנְּד ׁשִענים ָׁש תַנְב ׁשִׁש °�תַמּלתאו�ת  תַנְל °�תַּׁשָּמ�׃ה ָׁשָב�ָת�׃ה  תַנְני לאֵמני �׃ָה ו ןֶ�תני�׃ָה ָּכל־ ַמאֹ�תו תַנְּב °�תַׁש ו ןֶתא�ת־ ו ןֶ ר ץ  תַנְצ�ָת�׃ה �׃ָהא °�תַעד־ ָר ָני�׃הו  תַנְמ תַנְ ר ׁשִני ׁשִפני  תַנְּב תַנְני�׃הָו�׃ה  ־  
תַנְכחֹלו�ת  ׁשִל °�תַ רס  ו ןֶל ְך ָּפ ו ןֶמ ו ןֶ רׁש  ַמאֹכו תַנְל °�תַח�ת  °�תַנ�ת ַא תַנְׁש ׁשִב °�תַב רו ַמאֹ�תותַנְּד תַנְלכו °�תַמ תַנְּבָכל־ ַמאֹקול  ו ןֶב ר־ מֲע ׃הֽ°�תַּי °�תַו °�תַ רס  ו ןֶל ְך־ָּפ ׃הֽו ןֶמ ו ןֶ רׁש  ַמאֹּכו °�תַח  ו ןֶתא�ת־ רו תַנְני�׃הָו�׃ה  ׁשִעני ר  ָני�׃הו  לאֵ�׃ה תַנְמ תַנְ ר ׁשִני ׁשִפני  תַנְּב תַנְני�׃הָו�׃ה  ־

ַמאֹמ ר׃ ס ׃הֽ תַנְכָּתב  לאֵלתא ׁשִמ תַנְּב °�תַגם־ תַנְו  
׃הֽׁשִּבני�׃הוָד�׃ה ו ןֶׁש ר  מֲתא ׁשִ°�תַלם  ׁשִּבני רוָׁש ׁשִני�ת  °�תַב ַמאֹנו�ת־חֹלו  ׃הֽ תַנְב ׁשִל °�תַלני  °�תַקד ָע ׃הֽ�׃הותא־ָפ תַנְו ׁשִנים  °�תַמ °�תַ�׃הָּׁש ֶרֱתאחֹל לאֵ�׃הני  תַנְני�׃הָו�׃ה  ׁשִלני  °�תַ�ת ן  ָנ ו ןֶ ר ץ  ַמאֹכו�ת �׃ָהא תַנְל תַנְמ °�תַמ °�תַ רס ָּכל־ ו ןֶל ְך ָּפ ו ןֶמ ו ןֶ רׁש  ַמאֹּכו °�תַמ ר  ַמאֹּכ�׃ה־א

°�תַעל׃ ׃הֽנָי תַנְו ַמאֹּמו  ׁשִע ֶרֱתאחֹל�׃ָהניו  תַנְני�׃הָו�׃ה  ַמאֹּמו  °�תַע ׁשִמָּכל־ ו ןֶכם  ׃הֽׁשִמני־ָב  

Tak  wypełniło  się  słowo Pana,  wypowiedziane  przez  usta  Jeremiasza  tej  treści:  Przez  cały  czas
spustoszenia,  dopóki  kraj  nie  odpłaci  swoich  sabatów,  będzie  odpoczywał,  aby  dopełnić
siedemdziesiąt lat. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, ażeby wypełniło się słowo
Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił
ustnie,  a  także  pisemnie  w  całym  swoim  królestwie:  Tak  mówi  Cyrus,  król  perski:  Wszystkie
królestwa  ziemi  dał  mi  Pan,  Bóg  niebios.  On  też  nakazał  mi,  abym mu  zbudował  świątynię  w
Jeruzalemie, które leży w Judzie. Kto z całego jego ludu jest wśród was, niech Pan, jego Bóg, będzie z
nim - niech wyrusza!

W apologetyce  wysuwanej  przez  ewangelicznych  chrześcijan  mówi  się,  że  w  Danielu  9:25
chodzi o to, że odbudowana będzie Jerozolima, a nie Świątynia. Pomazańcem, o którym mowa w tym
wersecie jest Cyrus. Hebrajska Biblia wyszczególnia Cyrusa jako tego pomazańca i wyraźnie pokazuje,
że to on jest tym, który odbuduje miasto Jerozolimę oraz Świątynię.

Izajasz 44:28

ַמאֹתא לאֵמ ר  ו ןֶ רׁש�׃ָה ַמאֹכו ׃הֽ לאֵסד׃ סתַנְל ׁשִּתָו תַנְו לאֵ�׃הניָכל  ו ןֶנ�׃ה  ׁשִּתָּב ׁשִ°�תַלם  ׁשִלני רוָׁש ַמאֹמ ר  תַנְו לאֵלתא ׁשִלם  תַנְׁש °�תַני ׁשִצני  תַנְפ ו ןֶח תַנְוָכל־ ׁשִעני  ַמאֹ ר  

Który  mówię  o  Cyrusie:  On  moim pasterzem,  wykona  całkowicie  moją  wolę,  i  który  mówię  o
Jeruzalemie: Będziesz odbudowane - a o świątyni: Będziesz na nowo założona.

Cyrus wyda dekret dotyczący odbudowy Jerozolimy i Świątyni, po to, by wypełniło się słowo
Jeremiasza, proroka Boga.

Izajasz 45:1

תַנְני�׃הָו�׃ה  °�תַמ ר  ו ןֶ רׁשַמאֹּכ�׃ה־א ַמאֹכו תַנְל ַמאֹחו  ׁשִׁשני תַנְמ ׁשִ רנים חֹלתאׁשִל תַנְׁשָע ׁשִנים ו °�תַ�ת תַנְּדָל ָנניו  תַנְלָפ °�תַח  ַמאֹּת תַנְפ ׁשִל °�תַח  °�תַפ לאֵּת מֲתא ׁשִכנים  תַנְמָל תַנְ�ת לאֵנני  ׁשִנים וָמ ַמאֹּגו ָנניו  תַנְלָפ °�תַ רד־ תַנְל ַמאֹנו  ׁשִמני ׃הֽׁשִבני ׁשִּתני  תַנְק °�תַז ֶרֱח ו ןֶ�׃ה ו ןֶׁש ר־ מֲתא  
׃הֽ לאֵג רו׃ ׁשִניָּס

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:

Cyrus jest  namaszczonym (pomazańcem) księciem z Daniela 9:25.  Cyrus nazwany jest  przez
Boga mesjaszem (masziach).

Izajasz 45:13

°�תַני לאֵּׁש ר  מֲתא תַנְּד ָרָכניו  תַנְוָכל־ ו ןֶדק  ו ןֶצ תַנְב ׃הֽ�׃הו  ׁשִ�ת ַמאֹ ר ׁשִעני °�תַ�׃ה ׁשִכני  ַמאֹנ ׁשִחני רא תַנְמ ׁשִב °�תַח חֹלתא  °�תַׁש לאֵּל תַנְני ׁשִ�תני  ָגלו תַנְו ׁשִ רני  ׁשִעני ו ןֶנ�׃ה  תַנְב ׁשִני ַמאֹתאו�ת׃ פ׃הֽ�׃הותא־ ׃הֽ תַנְצָב תַנְני�׃הָו�׃ה  °�תַמ ר  °�תַחד א ַמאֹׁש תַנְב תַנְוחֹלתא   

Ja wzbudziłem go w sprawiedliwości i prostuję wszystkie jego drogi.  On odbuduje moje miasto i
wypuści na wolność moich pojmanych za darmo, bez okupu - mówi Pan Zastępów.



Zostało nam powiedziane, że Cyrus uczyni trzy rzeczy. Odbuduje on Jerozolimę, on odbuduje
Świątynię, oraz wypuści on brańców.

Podsumujmy  wszystko,  co  mamy dotychczas:  Daniel  jest  zdezorientowany  obliczeniami
Jeremiasza dotyczącymi daty powrotu z wygnania.  Królestwo Babilonu uległo zniszczeniu wraz ze
śmiercią  Baltazara,  a  Dariusz  Medejczyk  siedzi  na  tronie.  Cyrus  Pers  dopiero  za  kilka  miesięcy
obejmie  tron  we  władanie.  Daniel  wierzył,  że  Jeremiasz  mówił  tylko  o  jednym  okresie
siedemdziesięciu lat, a w rzeczywistości mówił o dwóch.

Rozpoczyna się proroctwo 70 lat dotyczące zniszczenia Babilonu za grzech dręczenia Izraela
podczas podboju Jerozolimy.  18 lat później rozpoczyna się inne proroctwo dotyczące przywrócenia
Żydów Izraelowi. Pierwsze proroctwo kończy się 52 lata po rozpoczęciu się drugiego proroctwa lub
'siedmiu tygodniach i 3 dniach' lat. Proroctwo, nad jakim zastanawia się Daniel, nie spełni się jeszcze
przez  następne  18  lat,  czyli  odbudowa  drugiej  Świątyni  i  powrót  Izraela.  Wszakże  po  siedmiu
'tygodniach'  Cyrus  Pers  dochodzi  do  władzy  w  roku  3390  i  rok  później  wydaje  dekret  budowy
Świątyni.

Poniżej znajduje się lista z zaznaczonymi interesującymi nas okresami i ich wzajemną relacją.



441 3319 Jer 25:12 Nebokadnezar, król babiloński
440 3320 <------ Babilon podbija Jerozolimę, Jer 25:12,
439 3321 10-go Tewet, 17-go Tamuz
438 3322
437 3323
436 3324
435 3325
434 3326
433 3327 Jechoniasz uprowadzony do Babilonu
432 3328
431 3329
430 3330
429 3331
428 3332
427 3333
426 3334
425 3335 70 lat
424 3336
423 3337 od 52 lata Jer 29:10 Wychodzi SŁOWO od Jeremiasza
422 3338 Zburzenie Świątyni 9 Awiw 3338
421 3339 podboju
420 3340
419 3341 Jerozolimy
418 3342
417 3343 do
416 3344
415 3345 końca
414 3346
413 3347 Babilonu
412 3348
411 3349
410 3350
409 3351
408 3352
407 3353
406 3354
405 3355
404 3356 70
403 3357
402 3358 'tygodni'
401 3359
400 3360 od
399 3361 70 lat
398 3362 zniszczenia
397 3363 Umiera Nebokadnezar, Ewil-Merodak zostaje królem
396 3364 świątyni od Jechoniasz uczyniony królem Judei
395 3365
394 3366 do
393 3367 zniszczenia
392 3368 Cyrusa
391 3369
390 3370 świątyni
389 3371
388 3372
387 3373 do
386 3374
385 3375
384 3376 odbudowy
383 3377
382 3378
381 3379 świątyni
380 3380
379 3381
378 3382
377 3383
376 3384
375 3385
374 3386 Umiera Ewil-Merodak, Baltazar królem
373 3387
372 3388 Baltazar urządza przyjęcie, myśli że 70 lat się wypełniło
371 3389 Dariusz Medejczyk zabija Baltazara
370 3390 Cyrus Pers przejmuje władzę
369 3391 Cyrus wzywa do odbudowy świątyni
368 3392
367 3393 Ahaszwerosz przejmuje władzę
366 3394 Ahaszwerosz wstrzymuje budowę
365 3395
364 3396
363 3397 Purim Ahaszwerosz źle obliczył 70 lat, podobnie jak Baltazar.
362 3398 Liczył od wygnania Jechoniasza w 3327 i założył, 
361 3399 że proroctwo się skończyło.
360 3400
359 3401
358 3402
357 3403
356 3404 Dariusz utwierdza dekret Cyrusa
355 3405
354 3406 Zachariasz 1-6
353 3407
352 3408 Ukończenie świątyni – Zachariasz 7-8



Jeszcze jeden tylko werset został nam do zbadania, by w pełni zrozumieć ten przedział czasu. W
pierwszym rozdziale Zachariasza widzimy, że ma się zacząć budowa Świątyni, a 70 lat wygnania już
się prawie kończy. Daniel myślał, że 70 lat skończyło się 18 lat wcześniej, jednak nie wiedział on, że
były  to  dwa  proroctwa.  Anioł  w  pierwszym  rozdziale  Zachariasza  wypowiada  zrozumienie,  że
siedemdziesiąt  lat  rozpoczęło  płynąć  od  chwili  zburzenia  pierwszej  Świątyni  i  zapowiadają  one
odbudowę Świątyni.

Zachariasz 1:12-13

׃הָֽנ�׃ה׃ ׁשִענים ָׁש תַנְב ׁשִׁש ו ןֶז�׃ה  תַנְמָּת�׃ה  °�תַע ָז ו ןֶׁש ר  מֲתא תַנְני�׃הוָד�׃ה  תַנְו לאֵתא�ת ָע לאֵ רני  ׁשִ°�תַלם  תַנְני רוָׁש ו ןֶתא�ת־ °�תַ ר לאֵחם  תַנְ�ת ׃הֽחֹלתא־ °�תַתאָּת�׃ה  °�תַ�תני  °�תַעד־ָמ ַמאֹתאו�ת  תַנְצָב תַנְני�׃הָו�׃ה  °�תַמ ר  ַמאֹּיתא °�תַו תַנְני�׃הָו�׃ה  °�תַתא ְך־ תַנְל °�תַמ °�תַע ן  °�תַּי °�תַו  
תַנְלתָא ְך  °�תַּמ °�תַ�׃ה ו ןֶתא�ת־ תַנְני�׃הָו�׃ה  °�תַע ן  °�תַּי ַמאֹּד לאֵב ר°�תַו ׁשִבנים °�תַ�׃ה ַמאֹטו ׁשִ רנים  תַנְּדָב ׁשִּבני  ׁשִ רנים  ׃הֽׁשִמנים׃תַנְּדָב יִעֻח ׁשִנ   

Wtedy odezwał się anioł Pana,  mówiąc: Panie Zastępów, jak długo jeszcze nie zmiłujesz się nad
Jeruzalemem  i  nad  miastami  judzkimi,  na  które  gniewasz  się  już  siedemdziesiąt  lat?  A  Pan
odpowiedział aniołowi, który rozmawiał ze mną, słowami łaskawymi, słowami pociechy.

Dobre słowo, słowo proroctwa Bożego miało się spełnić 70 lat po zniszczeniu Świątyni. Można o
tym poczytać w naszym opracowaniu na temat Zachariasza 6.

Narracja nie kończy się na tej informacji. Gabriel oferuje Danielowi dodatkowe informacje na
temat tego okresu czasu. Ogłasza on, że miasto będzie odbudowane i poszerzane przez 434 lat, jednak
w niespokojnych czasach. I rzeczywiście widzimy w tym całym okresie, że Izrael staje przed kolejnymi
próbami, od najazdów Samarytan, którzy chcą przeszkodzić oraz zniszczyć Świątynię, ponieważ ich
propozycja pomocy została odrzucona, poprzez Greków, aż do Rzymian. A Daniel miał już wcześniej
wizje tych imperiów.

Daniel 9:26
A  po  sześćdziesięciu  dwóch  tygodniach  pomazaniec będzie  zabity  i  nie  będzie  go;  lud
księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię, potem nadejdzie jego koniec w powodzi i
aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie.

Po  tych  434  latach  pomazaniec  (nie  namaszczony  książę)  zostanie  zgładzony  (kareit).  Jak
widzieliśmy wcześniej, słowo kareit nie oznacza być zabity, lecz odnosi się ono tylko do tych, co są
niegodziwi.  Kto  jest  tym  pomazańcem?  Najprostszą  definicją  masziach jest  kapłan.  Tym  drugim
pomazańcem jest ktoś z kapłanów Izraela, który zostanie usunięty.

Ludzie księcia (zauważcie, że ten przywódca nie jest namaszczony) nadejdą i zniszczą miasto
oraz Świątynię.  Tymi ludźmi są rzymskie legiony,  które faktycznie zniszczyły miasto i  Świątynię.
Księciem jest Tytus, który osobiście dopilnował zburzenia Świątyni.

Użyte jest tu interesujące zdanie. Lecz jego koniec będzie jak powódź... Powódź jest taką metodą
siania zniszczenia, która w większości przypadków nie łapie kogoś z zaskoczenia. Izrael mógł jasno
widzieć, że jego zniszczenie nadciągało, chociaż podobnie jak przy powodzi, choćbyś nie wiem co
zrobił,  to  jej  nie  zatrzymasz;  możesz  się  tylko  przenieść  w  wyższe  partie,  takie  jak  na  przykład
diaspora.

Powiedziano też głęboką myśl o Świątyni. Będzie leżała w ruinach aż do końca wojny. Jednym z
najczęściej  powtarzanych  proroctw  mesjańskich  Tanachu  jest  koncepcja  Powszechnego  Pokoju.
Możemy na nowo zacząć spoglądać w stronę Świątyni, gdy to się wydarzy.



Daniel 9:27
I  zawrze  ścisłe  przymierze z  wieloma na jeden tydzień,  w połowie  tygodnia zniesie  ofiary
krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie,
dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia.

Narracja zaczyna skupiać się na tym ostatnim 'tygodniu'.
On, będąc księciem ludzi, złoży liderom obietnicę. (Zauważcie, że nie ma już kapłanów, tylko są

wielcy,  a  określenie  to  sugeruje  nam tych,  którzy  usadowili  się  w  fotelach  władzy).  Początkowo
okupujący Rzymianie pozwalają na kontynuowanie składania ofiar, jednak po 3 lub 4 latach stają się
nieustępliwi i znoszą w Świątyni jakąkolwiek formę żydowskich rytuałów. Zamiast tego stawiają w
Świątyni oraz na jej dachu swoje bożki. Stoją tam do momentu, gdy Świątynia zostaje zniszczona w
szczycie żydowskiej rewolty.

Szczegóły ostatnich siedmiu lat proroctwa – patrz tabelka.

62 3822 Kohanim zostaje ścięty; Rzymianie zezwalają na ofiary pod marionetkowym kapłaństwem

63 3823

64 3824

65 3825 Rzym łamie słowo i znosi ofiary; umieszcza posągi cesarza Rzymu w Świątyni

66 3826

67 3827

68 3829 Zburzenie drugiej Świątyni

4 Wnioski

Porównując  dwie  interpretacje  tego  rozdziału  Daniela,  ktoś  może  wyraźnie  dostrzec
manipulowanie  i  edycję  tekstu  dokonaną  przez  ewangelicznych  chrześcijan  i  tak  zwanych  ich
tłumaczeń. Na dodatek obliczenia i apologetyka zastosowana wobec tego rozdziału, by to proroctwo
mogło w ogóle zadziałać, są niedorzeczne i wymagają samozaparcia się (negowania innych rzeczy).

Powinniście być z siebie dumni, że dotarliście do tego momentu i rozumiecie teraz wydarzenia
dziejące się w tym rozdziale, czym zaliczacie się do niewielkiego grona ludzi, którzy mogą coś takiego
twierdzić.  Księga  Daniela  jest  najtrudniejszą  do  zrozumienia  księgą  w Biblii,  a  wy możecie  teraz
uważać, że znacie jej najtrudniejszy rozdział. Prawdopodobnie wiecie teraz więcej o tym rozdziale, niż
większość Żydów w całym swym życiu będzie w stanie wiedzieć o księdze Daniela. Jednym z plusów
studiowania materiałów anty-misjonarskich jest to, że Żydzi, a nawet poganie, którzy nigdy w swoim
życiu nie wzięli Biblii do ręki,  wyciągają teraz Tanach z półek, zdmuchują z niego kurz i odnajdują
jego prawdę i piękno. Tanach jest żywym dokumentem. Jest to nasza księga, a my Żydzi musimy się
jej uczyć, rozumieć ją, przyjąć ją. Nadszedł dla nas czas, by z powrotem przyjąć Torę!
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