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PROROCTWO DANIELA
Jest później niż myślisz

A

by zachęcić do własnych studiów, podam jedną z interpretacji proroctwa z Księgi Daniela (Dan. 9,
24 - 27). Izraelowi według ciała wewnętrznego dano 70 tygodni (lat) czasu wyznaczonego. Okres
ten trzeba podzielić na 2 etapy: Przed oraz po Chrystusie. Potem przyjdzie koniec obecnego porządku
rzeczy, zwany przez wielu „końcem świata”. Etap przedchrystusowy był okresem od wyjścia słowa o ponownej odbudowie Jerozolimy - do zabicia Pomazańca (czyli od dekretu króla Artakserksesa z r.445 - do
śmierci Jezusa Króla). Zaraz po nim winien nastąpić drugi etap (ostatni tydzień Daniela), po czym czasy
się urywają. Rzeczywistość odpowiadała proroctwu. Kiedy jednak wypełniły się zapowiedzi oraz doszło
do ofiary Jezusa, Bóg przerwał Czasy Izraela według ciała wewnętrznego (po 69 tygodniach lat) i jak
wiemy z Nowego Testamentu, ziemia wkroczyła w Okres Łaski (pogan; formowania się Izraela według
Ducha). Do Izraela według ciała Bóg powróci w ostatnich 7 latach (1 tygodniu lat Daniela). Aby wszystko pokrywało się w pełni, konieczne jest przywrócenie sytuacji w której czasy zostały przerwane (powrót
Żydów do ziemi obiecanej, stworzenie warunków do wypełniania Prawa Mojżesza; odbudowa Imperium
Rzymskiego). Czy zatem, to się dzieje? Niewątpliwie. Sytuacja sprzed 2000 lat jest właśnie odtwarzana.
W roku 1948 odrodziło się państwo żydowskie i Bóg zaczął zbierać Izraelitów według ciała. Polegną też
od ostrza miecza oraz będą pojmani w niewolę do wszystkich narodów, a Jerozolima będzie deptana
przez narody, aż się wypełnią czasy narodów. Będą także znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach; a na
ziemi ucisk narodów w bezradności szumu morza i toczeniu się morskich bałwanów; kiedy ludzie
omdlewają ze strachu oraz oczekiwania na te rzeczy, co przychodzą na zamieszkały świat (gr. oikumenee; Łk. 21, 24). Natomiast na scenie politycznej (w oparciu o „Traktaty Rzymskie”) powstała Unia Europejska, na kształt dawnego cesarstwa. Czego więc, jeszcze brakuje? Dopełnienia się czasu wyznaczonego oraz decyzji Boga. I co wtedy? Trwające od 2000 lat Czasy Łaski przerwie trąbienie z niebios. Po
nim dojdzie do „przemienienia i pochwycenia” części Izraelitów według Ducha. Na ziemi pozostanie
Izrael według ciała, połowa Izraelitów według Ducha (obciążonych starym sumieniem, więc nie w pełni
narodzonych z Boga; Mat 25, 1 - 13) oraz narody. Wizja Daniela z VI wieku przed Chr. i Objawienie Jezusa Chrystusa z I wieku po Chr., przedstawiają nam wydarzenia czasów końca. Krótki i straszny triumf
zła. Świat bez opieki Boga.
Upłynął termin przedstawiania racji szatana - 6000 lat. I co się okazało? Ten oszczerczy jest ojcem kłamstwa. Autorytet Boga nie powinien być naruszany. Stworzenie nie może żyć bez Stwórcy. Rewolucje
kończyły się fiaskiem, a systemy polityczne zbankrutowały. Zło odradzało się zawsze. Wystarczy!
Wkrótce dojdzie do apogeum odstępstwa (w połowie z 7 lat Wielkiego Ucisku, czyli po 3,5 roku), a zaraz
po nim rozpocznie się okres kary (następne 3,5 roku). Po tragedii wielkiego ucisku, w „procesie spornym
rozegra się akt drugi”. Jezus wróci na ziemię, szatan zostanie spętany, a jego władzy Bóg przeciwstawi
Królestwo Zbawiciela.

