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Prorok na wygnaniu.
Część 3:

Królestwa tego świata (Daniel 2).

Witam ponownie w naszym studium dotyczącym Księgi Daniela. W naszym poprzednim
odcinku omówiliśmy Daniela 1. W tamtym rozdziale Daniel, Chananiasz, Miszael i Azariasz dostali
się  do  Babilonu,  by  uczyć  się  na  królewskim  dworze.  I  odmówili  brania  udziału  w
bałwochwalczych praktykach związanych z królewskim jedzeniem. Bóg jednak zjednał im łaskę w
oczach ich zdobywców i mogli oni się szkolić, nie biorąc udziału w bałwochwalstwie.

W tym odcinku przyjrzymy się drugiemu rozdziałowi Daniela. Zaczynamy. W Danielu 2
król Nabuchodonozor miał sen, który go strwożył. Kazał swoim mędrcom zinterpretować go, lecz
nie powiedział im, o czym był sen. Kiedy mędrcy nie byli w stanie dać królowi, czego żąda, król
nakazuje,  by  wszyscy  mędrcy  –  włączając  Daniela  –  zostali  straceni.  Daniel  modli  się  o
interpretację tego snu i Bóg mu ją daje. Następnie Daniel zjawia się przed królem, opowiada mu, o
czym był ten sen i jak ten sen należy interpretować. Wtedy król wywyższył Daniela oraz Boga,
który dał mu to wyjaśnienie.

Kiedy król miał ten sen? Mamy to powiedziane w 1 wersecie.

Daniel 2:1
W drugim roku panowania Nabuchodonozora miał Nabuchodonozor sen…

Ojciec  Nabuchodonozora,  król  Nabopolassar  zmarł,  kiedy  Nabuchodonozor  atakował
Jerozolimę  w  Danielu  1:1.  Czyli  Daniel  dostał  się  do  Babilonu  w  tym  samym  czasie,  kiedy
Nabuchodonozor był koronowany na nowego króla. Jak mówiliśmy w pierwszym odcinku tej serii,
lata panowania królów były datowane od roku po tym, kiedy zasiedli na tronie. Kiedy więc Daniel
mówi „w drugim roku panowania Nabuchodonozora”, to oznacza to, że minęły już dwa pełne lata,
odkąd Daniel dostał się do niewoli.

W pierwszym rozdziale Daniela czytaliśmy, że Daniel miał się uczyć przez trzy lata, zanim
zacznie służyć królowi jako doradca. Zatem w tym momencie Daniel wciąż się szkolił i nie zaczął
jeszcze oficjalnie służyć na królewskim dworze. Czytajmy dalej.



Daniel 2:1-4
… i strwożył się jego duch, i nie mógł spać. Wtedy król rozkazał zwołać magów, 
astrologów, czarowników i Chaldejczyków, aby opowiedzieli królowi jego sen. Przyszli
więc i stanęli przed królem. Król powiedział do nich: Miałem sen i strwożył się mój 
duch, i chcę wiedzieć, co ten sen oznacza. Wtedy Chaldejczycy odpowiedzieli królowi 
po aramejsku: Królu, żyj na wieki! Opowiedz sen swoim sługom, a objaśnimy jego 
znaczenie.

Archeolodzy  odkopali  zapiski  metod,  stosowanych  przez  Babilończyków,  do
interpretowania snów. Najprościej mówiąc, pytali, o czym był sen, a potem łączyli niektóre rzeczy,
jakie były we śnie z jakimiś wydarzeniami w przyszłości. Jednakże, by użyć tych metod, wykładacz
snów musiał wpierw znać, o czym był sen. Nie mieli żadnego sposobu, by dowiedzieć się, co jakaś
osoba śniła. Czytajmy dalej.

Daniel 2:5-13
Król odpowiedział Chaldejczykom: Ta sprawa już uleciała mi z pamięci. Jeśli nie 
oznajmicie mi snu i jego znaczenia, będziecie rozsiekani na kawałki, a wasze domy 
będą zamienione w gnojowisko. Ale jeśli oznajmicie mi sen i jego znaczenie, 
otrzymacie ode mnie dary i nagrody oraz wielką cześć. Dlatego oznajmijcie mi sen i 
jego znaczenie. Odpowiedzieli powtórnie: Niech król opowie sen swoim sługom, a 
objaśnimy jego znaczenie. Król odpowiedział: Wiem na pewno, że celowo to 
odkładacie, gdyż wiecie, że ten sen uleciał mi z pamięci. Jeśli więc nie oznajmicie mi 
snu, jest dla was tylko jeden dekret. Postanowiliście bowiem mówić wobec mnie słowa 
kłamliwe i przewrotne, aż czas upłynie. Dlatego oznajmijcie mi sen, a przekonam się, 
że będziecie mogli objaśnić mi jego znaczenie. Chaldejczycy odpowiedzieli królowi: 
Nie ma człowieka na ziemi, który by mógł oznajmić tę rzecz królowi. Dlatego żaden 
król, książę albo władca nie wymaga takiej rzeczy od żadnego maga, astrologa lub 
Chaldejczyka. Rzecz, której król wymaga, jest trudna, a nie ma nikogo, kto by mógł ją 
oznajmić królowi, oprócz bogów, którzy nie mieszkają wśród ludzi. Z tej przyczyny 
król się rozzłościł i bardzo się rozgniewał, i rozkazał wytracić wszystkich mędrców 
Babilonu. A gdy wyszedł dekret, aby zgładzić mędrców, szukano także Daniela i jego 
towarzyszy, aby ich wymordować.

Te nakazy Nabuchodonozora wydają się bardzo srogie i nieracjonalne. Czy naprawdę chciał
ukarać śmiercią swe sługi, bo nie byli w stanie wykonać niemożliwego? Najwyraźniej ten sen go
zmartwił  i  wiedział,  że jego wyjaśnienie jest  bardzo ważne. Nabuchodonozor nie chciał  słyszeć
jakiejś  wymyślonej interpretacji  swego snu od jakiegoś udawanego proroka. Chciał  on usłyszeć
prawdziwej odpowiedzi od prawdziwego Boga. Nie miał ochoty na gierki. Jeśli ktoś byłby w stanie
powiedzieć,  jaki  był  sen,  to  można byłoby zaufać,  że doświadczyli  też  prawdziwego,  boskiego
objawienia. I że ich interpretacja snu także będzie prawdziwa. Spójrzmy, co się później stało.

Daniel 2:14-19
Wtedy Daniel odpowiedział mądrze i roztropnie Ariochowi, dowódcy gwardii 
królewskiej, który wyszedł zabić mędrców Babilonu; Powiedział do Ariocha, dowódcy 
króla: Czemu ten dekret tak szybko wyszedł od króla? Wtedy Arioch oznajmił 
Danielowi sprawę. Wszedł więc Daniel do króla i poprosił go, aby dał mu czas na 
oznajmienie królowi znaczenia snu. Potem Daniel poszedł do swego domu i 
opowiedział sprawę swoim towarzyszom: Chananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi; 
aby prosili Boga nieba o miłosierdzie względem tej tajemnicy, żeby nie zginęli Daniel i 
jego towarzysze z resztą mędrców Babilonu. Wtedy Danielowi została objawiona ta 
tajemnica w nocnym widzeniu, za co Daniel błogosławił Bogu nieba.



Jak w rozdziale 1, tak i tutaj  widzimy mądrość w podejściu Daniela do Babilończyków.
Trzymał się swoich przekonań, lecz liczył się i był rozsądny wobec tych wokół niego. Dzięki łasce,
jaką zyskał w pałacu króla, Daniel jest w stanie ubłagać kolejną rzecz. Zanim król wytraci i jego i
pozostałych  mędrców,  Daniel  będzie  miał  możliwość  zinterpretowania  królewskiego  snu.
Oczywiście  to  nie  jego  umiejętności  społeczne  wyciągnęły  go  z  obecnej  sytuacji.  Sam  Bóg
interweniuje  i  daje  Danielowi obie rzeczy – treść i  interpretację  snu. Nabuchodonozor otrzyma
dokładnie to, czego chce. Czytajmy dalej.

Daniel 2:20-23
Daniel powiedział: Niech będzie błogosławione imię Boga na wieki wieków, bo 
mądrość i moc do niego należą; On zmienia czasy i okresy, usuwa królów i ustanawia 
królów. Daje mądrość mądrym, a wiedzę rozumnym; On objawia rzeczy głębokie i 
ukryte, wie, co jest w ciemności, a światłość z nim mieszka. Ciebie, Boże moich ojców, 
wysławiam i chwalę za to, że dałeś mi mądrość i moc, że oznajmiłeś mi teraz to, o co 
cię prosiliśmy. Oznajmiłeś nam bowiem sprawy króla.

Widzimy tutaj, jak Daniel patrzy na tą całą sytuację. Będąc pełen szacunku i roztropny w
swoim  podejściu  do  Babilończyków,  wie,  kto  tak  naprawdę  tu  panuje.  Bóg  jest  większy  niż
Babilon, gdyż usuwa i ustanawia królów. Bóg jest większy i od Daniela, gdyż Daniel wyznaje, że
Bóg daje mu mądrość i moc. Bóg kontroluje całą tę sytuację, a Daniel odpowiednio do tego traktuje
Boga.  To  Bóg  otrzymuje  całą  zasługę,  cały  honor  i  całe  posłuszeństwo.  Daniel  bezpośrednio
wyjaśnia królowi Bożą suwerenność.

Daniel 2:24-28
Dlatego Daniel wszedł do Ariocha, którego król ustanowił, aby wytracił mędrców 
Babilonu. Gdy przyszedł, tak powiedział do niego: Nie trać mędrców Babilonu. 
Wprowadź mnie do króla, a [ja] oznajmię królowi znaczenie [snu]. Wtedy Arioch z 
pośpiechem wprowadził Daniela do króla i tak mu powiedział: Znalazłem męża spośród
uprowadzonych z Judy, który oznajmi królowi znaczenie [snu]. Król odpowiedział 
Danielowi, któremu na imię było Belteszassar: Czy potrafisz oznajmić mi sen, który 
miałem, oraz jego znaczenie? Daniel odpowiedział królowi: Tajemnicy, o którą król 
pyta, nie mogą oznajmić królowi mędrcy, astrologowie, magowie i wróżbici. Jest 
jednak Bóg w niebie, który objawia tajemnice, i on oznajmił królowi 
Nabuchodonozorowi, co nastąpi w ostatecznych dniach.

Czyli Daniel wyjaśnia królowi, że to Bogu należy się cała zasługa. To zdanie tłumaczy, że
Daniel właściwie traktuje Boga, ale pokazuje też, że nie szuka u króla żadnej łaski. Dość łatwo
mógłby wykorzystać tę sytuację, by przypisać sobie zasługę w interpretacji snu Nabuchodonozora i
osiągnąć większą władzę i wpływy na królewskim dworze. Zamiast tego prawdziwie przyznaje, że
to Bóg jest źródłem mądrości i rozumu, i że Bóg chce po prostu podzielić się częścią tej wiedzy z
Nabuchodonozorem. Czytajmy dalej.

Daniel 2:28-20
Twój sen i widzenia w twojej głowie, które miałeś na swoim łożu, są takie; Tobie, 
królu, przychodziły na twoim łożu myśli o tym, co ma nastąpić później. Ten zaś, który 
objawia tajemnice, oznajmił ci to, co nastąpi. I mnie została objawiona tajemnica, nie za
jakąś mądrość, jakbym miał jej więcej niż wszyscy żyjący, ale przez modlitwę, aby 
znaczenie snu było oznajmione królowi i abyś poznał myśli swego serca.

Teraz  kiedy  Daniel  oddał  całą  zasługę  Bogu  i  wyjaśnił,  dlaczego  Bóg  podaje  królowi
interpretację, zaczyna opisywać sen Nabuchodonozora.



Daniel 2:31-35
Ty, królu, miałeś takie widzenie: Oto posąg wielki; ten wielki posąg o nadzwyczajnym 
blasku stał przed tobą, a jego wygląd był straszny. Głowa tego posągu wykonana była z 
czystego złota, jego piersi i ramiona – ze srebra, jego brzuch i biodra – z brązu; jego 
golenie – z żelaza, jego stopy – częściowo z żelaza, częściowo z gliny. Patrzyłeś na to, 
aż został odcięty kamień bez pomocy rąk, i uderzył posąg w jego stopy z żelaza i gliny, 
i skruszył je. Wtedy zostały skruszone razem: żelazo, glina, brąz, srebro i złoto i stały 
się jak plewy na klepisku w lecie; i wiatr niósł je tak, że nie znaleziono ich w żadnym 
miejscu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i napełnił całą ziemię.

Obrazy  z  tego  snu  miały  bardzo  specyficzne  znaczenie  dla  Babilończyka,  takiego  jak
Nabuchodonozor.  Posąg,  który  jest  główną  częścią  tego  snu,  opisany  jest  jako  mający
nadzwyczajny blask. Miał on także dość przerażający wygląd. To wszystko są sposoby, w jakie
Babilończycy opisują swoich bogów. Jako posągi zrobione z cennych metali, które były błyszczące
i przerażające. Czyli wygląd tego posągu miał skłonić Nabuchodonozora do pomyślenia o bożkach,
jakie czcił. Zrozumiałe, że uważał ten sen za niepokojący, nawet zanim znał jego wykład. Dlatego,
że w tym śnie posąg tego bożka zostaje zniszczony. W każdym razie teraz, gdy Daniel dokładnie
opisał, co Nabuchodonozor zobaczył w swoim śnie, król teraz wie, że wyjaśnienie tego snu również
będzie wiarygodne. I Daniel go podaje.

Daniel 2:36-38
Taki jest sen. Jego znaczenie też wypowiemy przed królem; Ty, królu, jesteś królem 
królów, bo tobie Bóg nieba dał królestwo, moc, potęgę i sławę. I dał w twoją rękę 
wszystko to, gdzie mieszkają synowie ludzi, zwierzęta polne i ptactwo niebieskie, i 
ustanowił cię panem nad tym wszystkim. Ty jesteś tą głową ze złota.

Trzeba zauważyć tu dwie rzeczy związane z początkiem tej interpretacji. Pierwszą rzeczą,
jaką już wymieniliśmy,  jest  to,  że posąg ten reprezentuje  boga.  Nabuchodonozorowi na pewno
wielce schlebiało, że był częścią tego posągu. Na dodatek najbardziej cenną. Druga rzecz: Daniel
mówi,  że  Nabuchodonozor  panuje  nad,  cytat:  synami  ludzi,  zwierzętami  polnymi  i  ptactwem
niebieskim. Coś takiego mówił również prorok Jeremiasz na temat Nabuchodonozora.

Jeremiasz 28:14
Tak bowiem mówi Jahwe zastępów, Bóg Izraela: Włożę jarzmo żelazne na szyję 
wszystkich tych narodów, aby służyły Nabuchodonozorowi, królowi Babilonu; i będą 
mu służyły. Poddałem mu nawet zwierzęta polne.

Określenia  „bestie polne” oraz „ptaki niebieskie” są z reguły używane w odniesieniu do
ludzkiej śmierci w czasie wojny. Te zwierzęta pożrą trupy ludzi, którzy zginęli w czasie bitwy. Oto
kilka przykładów ich użycia.

Psalm 79:1-3
Boże, poganie wtargnęli do twego dziedzictwa, splugawili twoją świętą świątynię, 
Jeruzalem zamienili w ruiny. Zwłoki twoich sług dali na żer ptactwu niebieskiemu, ciała
twoich świętych bestiom ziemskim. Rozlali ich krew jak wodę wokół Jeruzalem i nie 
było nikogo, kto by ich pogrzebał.

Ezechiel 39:17-20
A ty, synu człowieczy, tak mówi Pan, Jahwe: Powiedz ptactwu, wszelkim istotom 
skrzydlatym i zwierzętom polnym: Zbierzcie się i przyjdźcie, zgromadźcie się zewsząd 
na moją ofiarę, którą wam przygotowałem, wielką ofiarę na górach Izraela, abyście jedli
mięso i pili krew. Będziecie jeść mięso mocarzy i pić krew książąt ziemi, baranów, 



jagniąt, kozłów i cielców, wszystkie tuczniki z Baszanu. Najecie się tłuszczu do syta i 
upoicie się krwią z mojej ofiary, którą wam przygotowałem. I nasycicie się przy moim 
stole końmi, jeźdźcami, mocarzami i wszystkimi wojownikami, mówi Pan, Jahwe.

Czyli  mówiąc,  że  te  bestie  polne  i  ptaki,  które  pożrą  trupy,  które  zostały  dane  w ręce
Nabuchodonozora, Pismo mówi, że Nabuchodonozor ma władzę nad życiem i śmiercią ludzi, nad
którymi panuje. Wraz z tą władzą przychodzi odpowiedzialność, by trzymać tych ludzi, zwłaszcza
Izraelitów, przy życiu i w bezpieczeństwie.  Jak się okazuje,  Babilon Nabuchodonozora wykona
najlepszą robotę w chronieniu Bożego ludu, a królestwa, jakie przyjdą po nim, będą stopniowo
coraz gorsze. Czytajmy dalej.

Daniel 2:39-45
Ale po tobie powstanie inne królestwo, mniejsze od twojego, a potem trzecie królestwo 
z brązu, które będzie panować nad całą ziemią. Czwarte królestwo będzie mocne jak 
żelazo, bo jak żelazo kruszy i miażdży wszystko, jak żelazo łamie wszystko, tak i ono 
połamie i pokruszy wszystko. A że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny 
garncarskiej, a częściowo z żelaza – oznacza to, że królestwo będzie podzielone. Będzie
w nim nieco siły żelaza, tak jak widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną; a palce stóp
częściowo z żelaza a częściowo z gliny znaczą, że królestwo będzie częściowo silne, a 
częściowo kruche. A że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, oznacza to, że się 
zmieszają ze sobą ludzie, ale nie będzie się trzymał jeden drugiego, tak jak żelaza nie 
można zmieszać z gliną. Ale w dniach tych królów Bóg nieba wzbudzi królestwo, które 
nigdy nie będzie zniszczone. To królestwo nie przejdzie na inny lud, ale połamie i 
zniszczy wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwać na wieki. To, że widziałeś, jak 
kamień został odcięty z góry bez pomocy rąk i skruszył żelazo, brąz, glinę, srebro i 
złoto, oznacza, że wielki Bóg oznajmił królowi, co nastąpi potem. Sen jest prawdziwy i 
jego znaczenie pewne.

Tożsamości tych królestw, symbolizowane przez różne metale  w tym posągu, omówimy
szczegółowo, gdy będziemy studiować Daniela 7. Wymieńmy je tylko krótko. Historycznie patrząc,
były trzy królestwa, jakie podbiły Izrael i resztę Bliskiego Wschodu w wiekach następujących po
Babilonie  Nabuchodonozora.  Tymi  królestwami  były  Medo-Persja,  Grecja  i  Rzym.  Jednakże
czwarte  królestwo, Cesarstwo Rzymskie,  nie istnieje  już od wielu stuleci.  Gdzie jest  zatem ten
kamień, który miał je zniszczyć i wypełnić ziemię? Aby na to odpowiedzieć, musimy zrozumieć, że
ten posąg nie  reprezentuje  tylko politycznych królestw, lecz  także religijne.  Pamiętajcie,  że ten
posąg  reprezentuje  babilońskiego  bożka.  Rozszerzając  to,  możemy  powiedzieć,  że  reprezentuje
religię babilońską. Z upływem historii królestwa, jakie były przedstawione pozostałymi metalami,
wzrosły w potęgę i każde z nich wniosło nowy porządek religijny, oraz nowy porządek polityczny.
Te porządki  religijne  różniły się  od siebie,  ale  łączyła  je  wspólna  cecha.  To dlatego można je
uważać za część tego samego posążka. Babilońska, perska, grecka i rzymska religia były systemami
politeistycznymi,  w  których  to  rzeźbione  obrazy  były  stawiane  w  świątyniach  i  czczone  jako
bóstwa. Czczenie rzymskich bogów, jak Jupiter lub Mars, nie jest praktykowane od wielu stuleci,
lecz  system  czczenia  bożków,  jaki  wywodzi  się  z  systemu  rzymskiego,  jest  wciąż
rozpowszechniony.  Werset  35  mówiąc  o  porozbijanych  szczątkach  tego  posągu,  mówi,  że  nie
znaleziono po nich żadnego śladu. Ale wyraźnie widać, że ostało się coś więcej niż ślady tej religii
w naszym współczesnym świecie. Omówimy to szerzej, gdy dojdziemy do proroctw z końcowych
rozdziałów, lecz śmiało możemy powiedzieć, że posąg ze snu Nabuchodonozora wciąż istnieje. Nie
został wciąż kompletnie zniszczony.

Czym jest ten kamień ze snu, który nadleci i zniszczy ten bałwochwalczy posąg? Pismo
dostarcza nam kilku wskazówek. Po pierwsze widzimy, że jest  odcięty od jakiejś  góry,  ale nie
rękami ludzi. W Biblii jest kilka symboli, które pasują do tego opisu. Pierwszy – nieciosany kamień
jest standardem na biblijny ołtarz.



Widzimy to w Księdze Wyjścia 20:25.

A jeśli uczynisz mi ołtarz kamienny, nie buduj go z ciosanego kamienia. Jeśli bowiem 
przyłożysz do niego żelazne narzędzie, zbezcześcisz go.

Bożki były robione z wycinanych kamieni i Bóg nie chciał, by Jego ołtarz był czczony jako
rzeźbiony posąg. Zatem ten nieciosany kamień z Daniela reprezentuje właściwy biblijny ołtarz. Dla
Boga czczenie bożków jest nie do przyjęcia, zaś ten nieciosany kamień ukazuje sposób, który dla
Boga jest  do przyjęcia.  Ta symbolika kamienia,  jako właściwego kultu jest  wyjaśniana dalej  w
kolejnych wersetach.

5 Mojżeszowa 27:2-8
A w dniu, w którym przeprawicie się przez Jordan do ziemi, którą daje ci Jahwe, twój 
Bóg, ustawisz sobie wielkie kamienie i pobielisz je wapnem. I wypiszesz na nich 
wszystkie słowa tego prawa, gdy tylko przeprawisz się, abyś wszedł do ziemi, którą 
daje ci Jahwe, twój Bóg, do ziemi mlekiem i miodem płynącej, jak ci obiecał Jahwe, 
Bóg twoich ojców. Gdy więc przeprawicie się przez Jordan, ustawicie te kamienie, o 
których wam dziś nakazuję, na górze Ebal, i pobielisz je wapnem. Tam też zbudujesz 
ołtarz Jahwe, swemu Bogu, ołtarz z kamieni. Nie będziesz ich ciosał narzędziem z 
żelaza. Z kamieni nieciosanych zbudujesz ołtarz Jahwe, swemu Bogu, i na nim będziesz
składał całopalenia Jahwe, swemu Bogu. Złożysz też ofiary pojednawcze i będziesz tam
jadł, i radował się przed Jahwe, swoim Bogiem; I na tych kamieniach bardzo wyraźnie 
wypiszesz wszystkie słowa tego prawa.

Tutaj te nieciosane kamienie reprezentują i ołtarz, jaki Bóg nakazał zbudować, i prawo, jakie
nakazał przestrzegać. Jeszcze raz, ten kamień reprezentuje akceptowalny i prawy kult Boga. I stoi w
sprzeczności do bałwochwalczej i nieprawej religii czterech królestw ze snu Nabuchodonozora. Na
temat tego kamienia da się powiedzieć jeszcze więcej.

Psalm 118:22-23
Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Jahwe to sprawił i 
jest to cudowne w naszych oczach.

Izajasz 28:16
Dlatego tak powiedział Jahwe Bóg: Oto kładę jako grunt na Syjonie kamień, kamień 
wypróbowany, węgielny, drogocenny, utwierdzony fundament. Kto uwierzy, nie 
pospieszy się.

Łukasz 20:17-18
Lecz on spojrzał na nich i zapytał: Cóż więc znaczy to, co jest napisane: Kamień, który 
odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym? Każdy, kto upadnie na ten kamień, 
roztrzaska się, a na kogo on upadnie, zmiażdży go.

Wersety te opisują kamień, który zmiażdży i zniszczy, ale zostanie też użyty do budowania.
Brzmi to bardzo mocno jak kamień ze snu Nabuchodonozora. Piotr idzie jeszcze dalej i daje temu
kamieniowi tożsamość.

Dz. Ap. 4:10-12
Niech wam wszystkim i całemu ludowi Izraela będzie wiadomo, że w imieniu 
Mesjasza, Jaszua z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z 
martwych, przez niego on stoi przed wami zdrowy. On (Jaszua) jest tym kamieniem 
odrzuconym przez was, budujących, który stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w 



nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego 
ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.

Piotr mówi o tym kamieniu i w swoim liście.

1 Piotra 2:4-9
Zbliżając się do niego, do kamienia żywego, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, ale 
przez Boga wybranego i drogocennego; I wy sami, jak żywe kamienie, jesteście 
budowani w duchowy dom, stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary, 
przyjemne Bogu przez Mesjasza, Jaszua. Dlatego mówi Pismo: Oto kładę na Syjonie 
kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.
Dla was więc, którzy wierzycie, jest on cenny, dla nieposłusznych zaś ten kamień, który
odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym; Kamieniem potknięcia i skałą 
zgorszenia dla tych, którzy nie wierząc, potykają się o słowo, na co też są przeznaczeni. 
Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, 
ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swej 
cudownej światłości.

Czyli oprócz reprezentowania Bożych dróg, kamień ten reprezentuje także Jaszuę. Tak jak
kamień  z  Daniela  niszczy  posąg,  który  przedstawia  bałwochwalczą  religię  tego świata,  Księga
Objawienia zapowiada, że Jaszua zniszczy symbol bałwochwalczej religii,  który reprezentowany
jest  w  postaci  kobiety  siedzącej  na  bestii.  1  Koryntian  15  mówi,  że  Jaszua  przekaże,  cytat:
królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc.

W podsumowaniu symboliki wydaje się, że posąg ze snu Nabuchodonozora reprezentuje
niegodziwy system religijny świata; zaś kamień reprezentuje prawowierny Boży system religijny,
który jest pod przywództwem Mesjasza.

Oczywiście to nie detalami dotyczącymi dalekiej przyszłości martwił się Nabuchodonozor.
Dla niego najważniejszą rzeczą było to, że był on głową ze złota i że jego królestwo nie będzie
trwać wiecznie. Chociaż nazywanie go głową ze złota można by uznać za komplement, to ogólny
wydźwięk  interpretacji  snu  jest  dla  króla  negatywny.  Nabuchodonozor  ciężko  pracował,  by
zwiększyć splendor i potęgę jego królestwa. Więc informacja o tym, że to wszystko zostanie na
końcu zniszczone, była bardzo zła. Jednakże reakcja Nabuchodonozora na tę interpretację pokazuje,
że szukał on prawdy, a nie słów pocieszenia i pochlebstwa.

Daniel 2:46-49
Wtedy król Nabuchodonozor padł na twarz, oddał pokłon Danielowi i rozkazał, aby 
złożono mu ofiarę i kadzidło. Następnie król zwrócił się do Daniela i powiedział: 
Zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów, który objawia tajemnice, 
ponieważ zdołałeś objawić tę tajemnicę. Potem król wywyższył Daniela i dał mu wiele 
wielkich darów, i uczynił go panem nad całą prowincją Babilonu i głównym 
przełożonym nad wszystkimi mędrcami Babilonu. Ale Daniel wyprosił króla, aby 
ustanowił nad sprawami prowincji Babilonu Szadraka, Meszaka i Abed-Nego; Daniel 
zaś pozostał w bramie króla.

Daniel mówi prawdę Nabuchodonozorowi, nawet jeśli ta prawda wywyższa Boga, nie króla.
Jednakże  król  reaguje  na  to  pozytywnie.  Ostatecznie  Danielowi  nie  tylko  udaje  się  przeżyć  w
Babilonie, ale on wręcz rozkwita. Przesłanie Daniela do króla jest takie, że Bóg jest suwerenny,
większy niż Nabuchodonozor, większy niż wszyscy przyszli królowie i królestwa, jakie nastąpią.
Potem  Bóg  pokazuje  swoją  suwerenność,  podnosząc  Daniela,  jeńca  z  podbitego  narodu,  do
najwyższej pozycji na królewskim dworze.



Czego możemy się więc nauczyć z tej historii z Księgi Daniela?

1. Możemy się uczyć z przykładu wiary i prawości Daniela. Chociaż Daniel zyskał łaskę
innych ludzi na królewskim dworze, nie zdobył tego dzięki kłamstwom i pochlebstwom. Daniel stał
wiernie do swojej wiary i Jego Słowa. Nie kłamał królowi ze strachu przed urażeniem go, ale mówił
prawdę, bo bardziej lękał się Boga. My dzisiaj możemy robić tak samo. Chociaż fajnie jest mieć
przyjaciół i sprzymierzeńców, którzy nie są naśladowcami Boga, nie musimy kłamać tym ludziom,
by zaskarbić sobie ich łaski. Możemy być uczciwi w sprawie naszej wiary i przekonań, a Bóg zyska
nam łaskę, jakiej potrzebujemy.

2. Możemy mieć pociechę z tego, że to Bóg rządzi. Babilon był niekwestionowaną potęgą
świata, kiedy Nabuchodonozor miał ten sen. Było nie do pomyślenia, by ktoś lub coś mogło obalić
tę potęgę. Dzisiaj potęga Babilonu jest niczym innym jak starożytną historią. Pewnego dnia siły,
jakie  dzisiaj  panują  nad  współczesnym  światem,  spotka  taki  sam  koniec.  Będą  odległym
wspomnieniem,  kilkoma  zdaniami  w  książce  do  historii.  Nieważne  jak  potężne  lub  nie  do
pokonania może coś wydawać się na tym świecie, my wiemy, że w ostateczności Bóg zwycięży. I
jeśli jesteśmy Jego ludem, my również będziemy zwycięzcami. Musimy wpierw szukać Bożego
królestwa i Jego sprawiedliwości, gdyż wiemy, że to Bóg jest prawdziwym Królem.

Szalom.

tłumaczenie – Bogusław Kluz

Więcej nauczań na ten temat i wiele innych znajdziesz na www.testeverything.net oraz na naszej Polskiej stronie 
www.wszystkobadajcie.ne  t   Wszystkie tłumaczenia i materiały wideo dostępne są na stronie 
https://koscioldrogi.wordpress.com

Szalom i niech was Jahwe błogosławi w chodzeniu w pełni Słowa Bożego.

EMAIL: Info@119ministries.com
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries & www.facebook.com/WszystkoBadajcie 
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net & www.WszystkoBadajcie.net 
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# 
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