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Prorok na Wygnaniu
Część 2

Życie w Babilonie (Daniel 1)

Witajcie  ponownie  w  naszym  studiowaniu  Księgi  Daniela.  W  naszym  poprzednim
nauczaniu ustaliliśmy, że Księga Daniela została prawdopodobnie napisana w VI lub V wieku p.n.e.
i  najprawdopodobniej  napisana  przez  samego  Daniela,  lub  wspólnie  przez  Daniela  i  innych
babilońskich Żydów. W tym nauczaniu prześledzimy cały pierwszy rozdział Daniela. Zaczynamy.

Daniel 1:1-7
W trzecim roku panowania Joakima, króla Judy, do Jerozolimy nadciągnął 
Nabuchodonozor, król Babilonu, i obległ ją. I Pan wydał w jego rękę Joakima, króla 
Judy, oraz część naczyń domu Bożego, a on je zabrał do ziemi Szinear, do domu swego 
boga, i wniósł te naczynia do skarbca swego boga. I król rozkazał Aszpenazowi, 
przełożonemu swoich eunuchów, aby przyprowadził niektórych spośród synów Izraela, 
z potomstwa króla i z książąt; Młodzieńców, w których by nie było żadnej skazy, o 
pięknym wyglądzie, biegłych we wszelkiej mądrości, posiadających wiedzę i pojętnych 
w nauce, którzy byliby zdatni stanąć w pałacu króla, i aby ich nauczać pisma i języka 
chaldejskiego. I król wyznaczył im codzienną porcję potraw królewskich i wina, które 
on sam pił. Mieli być tak wychowywani, by po upływie trzech lat mogli stanąć przed 
królem. Wśród nich, spośród synów Judy, byli: Daniel, Chananiasz, Miszael i Azariasz. 
I przełożony eunuchów nadał im imiona: Daniela nazwał Belteszassarem, Chananiasza 
– Szadrakiem, Miszaela – Meszakiem i Azariasza – Abed-Nego.

Czyli Nabuchodonozor, król Babilonu, zaatakował i podbił Jerozolimę. Złupił Świątynię i
uprowadził  młodzieńców,  wraz  z  Danielem,  z  judejskiej  arystokracji,  jako  niewolników  do
Babilonu.  Przez trzy lata  ci  młodzieńcy będą otrzymywali  królewskie jedzenie  oraz prestiżową
edukację babilońską, po to, by mogli zostać doradcami na królewskim dworze. Zanim będziemy
czytać dalej, powinniśmy sobie odpowiedzieć na dwa, istotne pytania.
1. Jak to się stało, że Żydzi zostali pobici i wzięci do niewoli w Babilonie?
2. Dlaczego Bóg pozwolił, by tak się stało?



By odpowiedzieć na pierwsze pytanie, musimy się nieco cofnąć w historii. Około 930 roku
p.n.e. Izrael został  podzielony na dwa królestwa: Izrael i  Judę. W 722 roku p.n.e.,  po podbiciu
Babilonu i większości tak zwanego Bliskiego Wschodu, Asyria podbiła Królestwo Izraela i wzięła
większość jego populacji do niewoli. W 625 roku p.n.e. Nabopolassar, król miasta Babilon, zawarł
sojusz  z  królestwem Medów.  Wspólnie,  te  dwa  królestwa,  zbuntowały  się  przeciwko  Asyrii  i
uzyskały swoją niezależność. Następnie same pobiły większość Bliskiego Wschodu. W roku 608
p.n.e. Nabuchodonozor, który był synem Nabopolassara, poprowadził babilońską armię do Judy,
jak czytaliśmy u Daniela  1:1.  W taki  właśnie sposób wielu Żydów, włączając  Daniela,  zostało
pojmanych przez Babilończyków.

Lecz czemu Bóg pozwolił, aby tak się stało? Izrael był Bożym wybranym ludem a ziemia
Kanaan była ich obiecanym dziedzictwem. Dlaczego większość z nich została uprowadzona przez
Asyrię a pozostała resztka wzięta przez Babilon? Dlaczego Bóg ich nie chronił i nie zatrzymał w
ziemi,  jaką im obiecał?  Prorocy podają nam odpowiedź.  To wygnanie i  niewola Hebrajczyków
została zapowiedziana przez Izajasza. Mówi tak:

Izajasz 39:5-7
Wtedy Izajasz powiedział do Ezechiasza: Słuchaj słowa Jahwe zastępów: Oto przyjdą 
dni, gdy zabiorą do Babilonu wszystko, co jest w twoim domu i co twoi ojcowie 
zgromadzili aż do tego dnia, mówi Jahwe. A z twoich synów, którzy będą pochodzić od 
ciebie i których spłodzisz, zabiorą niektórych i będą eunuchami w pałacu króla 
Babilonu.

Prawdę mówiąc, na długo przed Izajaszem Mojżesz prorokował to samo.

5 Mojżeszowa 28:36
Jahwe zaprowadzi ciebie i twojego króla, którego ustanowisz nad sobą, do narodu, 
którego nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie.

Mojżesz wyjaśnił również, dlaczego tak się stanie.

5 Mojżeszowa 28:45
I spadną na ciebie wszystkie te przekleństwa, i będą cię ścigały, i dosięgną cię, aż cię 
zniszczą, ponieważ nie słuchałeś głosu Jahwe, swego Boga, by przestrzegać jego 
przykazań i ustaw, które ci nakazał.

Zatem nieposłuszeństwo,  grzeszenie  przeciwko Jahwe było powodem, że  Izrael  zostanie
wzięty  do  niewoli  przez  obcy  naród.  Inne  wersety  mówią  nam,  że  zwłaszcza  grzech
bałwochwalstwa, czczenia innych bóstw, był jednym z głównych powodów, jaki sprawił, że Izrael
utracił swoją ziemię obiecaną.

5 Mojżeszowa 4:25-27
Gdy urodzisz synów i wnuki i zestarzejecie się w tej ziemi, jeśli popsujecie się i 
uczynicie sobie rzeźbiony posąg lub podobiznę czegokolwiek, i dopuścicie się zła w 
oczach Jahwe, swojego Boga, pobudzając go do gniewu; to biorę dziś na świadków 
przeciwko wam niebo i ziemię, że prędko wyginiecie doszczętnie z ziemi, do której 
przejdziecie przez Jordan, aby ją posiąść; nie przedłużycie w niej swych dni, bo 
zostaniecie całkowicie wytępieni. Jahwe rozproszy was między narodami i mało z was 
zostanie pośród narodów, do których Jahwe was zaprowadzi.

Oraz Ezechiel 6:3-10
Góry Izraela, słuchajcie słowa Jahwe Boga. Tak mówi Jahwe Bóg do gór i pagórków, 



do strumieni i dolin: Oto ja, właśnie ja sprowadzę na was miecz i zniszczę wasze 
wyżyny. Wasze ołtarze będą spustoszone i wasze posągi będą połamane, a porozrzucam
waszych pobitych przed waszymi bożkami. Trupy synów Izraela położę przed ich 
bożkami i rozrzucę wasze kości wokół waszych ołtarzy. Wszędzie, gdzie mieszkacie, 
miasta zostaną spustoszone i wyżyny spustoszeją, tak że wasze ołtarze będą zburzone i 
zniszczone, wasze bożki będą rozbite i przestaną istnieć, wasze posągi będą wycięte, a 
wasze dzieła wyniszczone. I pobici padną pośród was, a poznacie, że ja jestem Jahwe. 
Lecz pozostawię niektórych spośród was, którzy ujdą spod miecza pogan, gdy będziecie
rozproszeni po krajach. Ci z was, którzy ocaleją, będą o mnie pamiętać pośród narodów,
do których zostaną uprowadzeni, bo ubolewam nad ich cudzołożnym sercem, które 
odstąpiło ode mnie, i nad ich oczami, które uprawiały nierząd, idąc za swymi bożkami. I
poczują wstręt do samych siebie z powodu zła, które popełnili we wszystkich swoich 
obrzydliwościach. I poznają, że ja jestem Jahwe i że nie na próżno mówiłem, że 
sprowadzę na nich to nieszczęście.

Czyli Jahwe z wyprzedzeniem ostrzegał lud Izraela,  że zostanie wzięty do niewoli przez
obcy lud. I że w znacznej mierze stanie się to z powodu bałwochwalstwa Izraela. Okazuje się, że
Izrael i Juda były nieposłuszne przykazaniom Jahwe w latach poprzedzających niewolę Daniela, a
bałwochwalstwo było główną częścią tego nieposłuszeństwa. Oto co mówi Jeremiasz.

Jeremiasz 1:15-16
Bo oto zwołam wszystkie rody z królestw północnych, mówi Jahwe, i przyjdą, a każdy 
z nich ustawi swój tron u wejścia do bram Jerozolimy, przeciw wszystkim jej murom i 
przeciw miastom Judy. I ogłoszę przeciwko nim moje sądy za całą ich niegodziwość: 
przeciwko tym, którzy mnie opuścili, palili kadzidło innym bogom i oddali pokłon 
dziełom swoich rąk.

Jeremiasz 11:9-13
I Jahwe powiedział do mnie: Znalazł się spisek wśród mężczyzn Judy i mieszkańców 
Jerozolimy. Wrócili do nieprawości swoich przodków, którzy nie chcieli słuchać moich 
słów; <b>poszli i oni za innymi bogami, aby im służyć.</b> Dom Izraela i dom Judy 
złamały moje przymierze, które zawarłem z ich ojcami. Dlatego tak mówi Jahwe: Oto 
sprowadzę na nich nieszczęście, z którego nie będą mogli się wydostać; a choćby wołali
do mnie, nie wysłucham ich. I pójdą miasta Judy i mieszkańcy Jerozolimy i będą wołać 
do bogów, którym palą kadzidło, lecz oni wcale ich nie wybawią w czasie ich 
utrapienia. Ile bowiem jest twoich miast, tylu twoich bogów, Judo! Ile ulic w 
Jerozolimie, tyle wznieśliście ołtarzy obrzydliwości, ołtarzy do palenia kadzidła 
Baalowi.

Jeremiasz 5:19
Gdy bowiem powiecie: Za co Jahwe, nasz Bóg, uczynił nam to wszystko? Wtedy im 
odpowiesz: Jak wy mnie opuściliście i służyliście obcym bogom w swojej ziemi, tak 
będziecie służyć cudzoziemcom w nie swojej ziemi.

Bałwochwalstwo nie było jedyną przyczyną, dla jakiej Izrael i Juda zostały wyrzucone z
ziemi  obiecanej.  Prorocy  wymieniają  również  takie  grzechy  jak:  kradzież,  sprzeniewierzenie,
oszczerstwo, złe traktowanie biednych i ogólnie wszelkiego rodzaju łamanie Bożych przykazań.
Jednakże jasne jest, że to czczenie innych bogów było głównym grzechem, który doprowadził do
niewoli babilońskiej. Zatem wracając do naszej historii z Daniela 1, to z powodu bałwochwalstwa
oraz  innych  grzechów  narodu  Judy  Daniel  ze  swoimi  przyjaciółmi  są  wzięci  do  niewoli  w
Babilonie. Są obecnie jeńcami, obcymi w obcym kraju, i cierpią z powodu błędów swoich ojców.
Ci młodzieńcy byli bojącymi się Boga ludźmi. I wiedzieli, że ta kara spadła na ich naród z powodu



nieposłuszeństwa. Gdy tylko znaleźli się w Babilonie, ich własne posłuszeństwo Bogu natychmiast
zostało poddane próbie.

Daniel 1:8
Ale Daniel postanowił w swoim sercu, że nie splami się potrawami króla ani winem, 
które król pił.

Wcześniej werset 5 mówi, że król wydzielił im ze swego jedzenia i wina, by każdego dnia ci
żydowscy jeńcy mieli co jeść. Tutaj jednak widzimy, że Daniel odmówił królewskiego pokarmu i
wina, aby się nie splamić. I później, w wersecie 12 widzimy, że zamiast tego jadł warzywa i pił
wodę.  Tu  jawi  się  istotne  pytanie.  A  brzmi  ono:  co  było  nie  tak  w  jedzeniu  królewskiego
pokarmu  i  piciu  jego  wina? Dlaczego  miałoby  to  kalać  Daniela? Wiele  pomysłów  było
sugerowanych na wyjaśnienie, dlaczego Daniel odmówił jedzenia królewskich pokarmów, jednak
wiele z nich nie było w stanie w pełni wyjaśnić tej sytuacji. Jeden z pomysłów był taki, że Daniel
był wegetarianinem. Nie jadłby więc żadnego mięsa. Oraz abstynentem, więc nie wypiłby żadnego
alkoholu. Jednakże Tora nie zabrania jedzenia mięsa i picia wina. Robienie tych rzeczy nie jest
grzeszne ani kalające, więc takie wyjaśnienie nie ma wielkiego sensu. Innym pomysłem było to, że
mięso było z nieczystych zwierząt lub że zawierało krew, a obu tych rzeczy Tora zabrania. Ale nie
wyjaśnia to, dlaczego wino miałoby być problemem. Inne jeszcze wyjaśnienie mówi, że Daniel i
przyjaciele okazywali  pokorę, nie biorąc udziału w spożywaniu pokarmów z wyższych sfer, jakie
dostarczał im król. Zamiast tego wybrali jedzenie niedrogich i zwykłych posiłków, jakie spożywali
prości ludzie. Jednak i w tym przypadku Tora nie zabrania jedzenia drogich pokarmów. Jedzenie
takich rzeczy nie byłoby sprawą grzechu i skalania.

Najlepsze wyjaśnienie dlaczego Daniel nie miałby jeść królewskich pokarmów znajdujemy
w historii samego Babilonu. Okazuje się, że jedzenie króla to nie było zwykłe jedzenie, ale pokarm,
który był częścią rytuału kultu, skierowaną do bożka. Oto jak opisany jest ten rytuał w babilońskich
tekstach. Po pierwsze, wnoszono stół i stawiano go przed posążkiem, potem w misce wnoszono
wodę  do  obmywania.  Liczne  płynne  i  półpłynne  potrawy  w  odpowiednich  naczyniach  były
układane na stole w odpowiednim ułożeniu, w podobny sposób stawiano też naczynia z piciem.
Następnie,  jako  główne  danie,  serwowano  specyficzne  kawałki  mięsa.  I  na  koniec  wnoszono
owoce… Ostatecznie stół był sprzątany i wynoszony, i ponownie podawano misę z poświęconą
bożkowi wodą do obmycia palców. Po ofiarowaniu tego bożkowi, potrawy z boskiego pokarmu
były przynoszone przed króla, celem spożycia.  Widać wyraźnie,  że jedzenie ofiarowane bóstwu
było  uważane za  pobłogosławione,  poprzez  kontakt  z  bóstwem,  i  zdolne  do  przeniesienia  tego
błogosławieństwa  na  osobę,  która  miała  to  jeść.  Tą  osobą  był  zawsze  król.  Czyli  królewskie
jedzenie to jedzenie i napoje, które wpierw były oferowane bóstwu, a potem posyłane królowi,
aby  udzielić  mu  boskiego  błogosławieństwa. Babilońscy  królowie  czasami  dzielili  się  tymi
potrawami z  ludźmi,  których chcieli  uhonorować.  To doskonale  wyjaśnia,  dlaczego  Daniel  nie
chciał jeść królewskich posiłków. Jedzenie tego, to uczestniczenie w ostatecznej formie ceremonii
kultu bałwanów. Pamiętajcie, że to bałwochwalstwo ludu żydowskiego było głównym powodem,
dlaczego Daniel znalazł się w tejże niewoli. Daniel wiedział,  że Bóg uważa bałwochwalstwo za
wielką ohydę, więc nie chciał mieć nic wspólnego, co wiązało się z kultem bożków. Więcej na
temat  jedzenia  rzeczy  ofiarowanych  bożkom  znajdziecie  w  naszym  nauczaniu  pt.  „Mięso
poświęcone  bożkom”.  Tak  na  marginesie,  interesujące  jest  to,  że  autor  Daniela  jest  nie  tylko
obznajmiony z tym fragmentem babilońskiej historii, ale zakłada, że czytelnicy również z tym są
zaznajomieni.

W  tym  rozdziale  nie  mamy  podanego  żadnego  wyjaśnienia,  czym  jest  to  królewskie
jedzenie. To by sugerowało, że zarówno autor, jak i pierwotni adresaci znali babilońskie zwyczaje z
VI wieku. Innymi słowy, ponieważ autor wiedział, co było jedzeniem króla, wydaje się, że autor
mieszkał  w Babilonie.  A ponieważ  autor  zakładał,  że  jego odbiorcy  także  wiedzą,  co  stanowi
pokarm króla, to wydaje się, że pisał do innych ludzi, którzy także żyli w Babilonie. Jest to kolejny
fragment dowodu, który sugeruje, że autor Daniela tak naprawdę żył i pisał w Babilonie VI wieku,



wbrew temu, co niektórzy badacze chcieliby, byśmy wierzyli.
Odkładając  to  na  bok,  wiele  możemy  się  nauczyć  z  postępowania  Daniela.  Swoim

posłuszeństwem Bogu nie tylko zademonstrował swą silną wiarę i odwagę, lecz i to, jak postępował
z Babilończykami,  także  jest  pouczające.  Spójrzmy na to,  jak wyrażał  swe przekonania swoim
zdobywcom.

Daniel 1:8-10
Ale Daniel postanowił w swoim sercu, że nie splami się potrawami króla ani winem, 
które król pił. Poprosił więc przełożonego eunuchów, aby nie musiał się splamić. I Bóg 
zjednał Danielowi łaskę i miłość przełożonego eunuchów. Przełożony eunuchów 
powiedział do Daniela: Boję się króla, mojego pana, który wyznaczył wasz pokarm i 
wasz napój. Jeśli zobaczy, że wasze twarze są chudsze niż innych młodzieńców, którzy 
razem z wami mają być wychowani, wtedy narazicie u króla na niebezpieczeństwo 
moją głowę.

Zatem Daniel jest otwarty i szczery ze swoimi przekonaniami i prosi, by był wyłączony ze
spożywania królewskiego jedzenia. Przełożony eunuchów polubił Daniela i chce mu sprzyjać, lecz
wyjaśnia mu, że jest odpowiedzialny za Daniela, by trzymać go w szczytowej formie fizycznej.
Pamiętajcie, że o królewskim jedzeniu sądzono, iż daje ono boskie błogosławieństwo temu, kto to
zjada.  Więc przełożony eunuchów bał się, że jeśli Daniel nie będzie jadł tego błogosławionego
przez bożka jedzenia, to odbije się to na zdrowiu Daniela. Król wiele inwestował w naukę Daniela
na doradcę dworu, więc jeśli Daniel nie byłby zdrowy, to król nie byłby zadowolony. Interesujące
jest to, co Daniel następnie czyni. Zamiast na przekór i ślepo twierdzić, że nie będzie jadł tego
jedzenia, nieważne co sobie król lub ktoś inny myśli, Daniel proponuje rozwiązanie, jakie pozwoli
Danielowi wypełnić swą powinność wobec Boga, a służącemu swoją powinność wobec króla.

Daniel 1:11-16
Wtedy Daniel powiedział do sługi, którego przełożony eunuchów ustanowił nad 
Danielem, Chananiaszem, Miszaelem i Azariaszem: Poddaj próbie, proszę, twoje sługi 
przez dziesięć dni. Niech nam dają jarzyny do jedzenia i wodę do picia. Potem 
przypatrzysz się naszym twarzom oraz twarzom młodzieńców, którzy jadają pokarm z 
potraw królewskich, i według tego, co zobaczysz, tak postąpisz ze swoimi sługami. I 
posłuchał ich w tej sprawie, i poddał ich próbie przez dziesięć dni. A po upływie 
dziesięciu dni okazało się, że ich twarze wyglądały lepiej i ich ciała były tęższe niż 
wszystkich młodzieńców, którzy jadali pokarm z potraw królewskich. Sługa zabrał więc
ich potrawy oraz wino, które mieli pić, a dał im jarzyny.

Zamiast negować troski ludzi, z którymi negocjuje, Daniel z respektem podchodzi do tych
trosk i prosi o szansę na udowodnienie, że jego praktyki religijne nie sprawią żadnych kłopotów.
Uprzejmość Daniela zdobywa sobie sługę i daje on Danielowi możliwość udowodnienia siebie. Na
końcu okazuje się, że wszyscy są zadowoleni.  Uczony biblijny,  John Walvoord, takim słowami
komentuje podejście Daniela.  Podejście Daniela odzwierciedla również jego dobry osąd i zdrowy
rozsądek. Zamiast prosić się o karę za zbuntowanie, uprzejmie prosi szefa królewskich eunuchów,
by  mógł  być  zwolniony  z  jedzenia  pokarmów,  jakie  mogłyby  skalać  jego  sumienie.  Proponuje
twórczy kompromis, by osiągnąć królewski cel bez łamania swoich religijnych zasad…

Daniel  nie  sprzeciwił  się  babilońskim  imionom,  jakie  im  nadano,  ani  ich  nauce,  która
zawierała  nauki  chaldejskie,  w  tym  ich  poglądy  religijne.  Nie  stały  one  w  bezpośredniej
sprzeczności z żydowskimi prawami. Lecz tutaj  Daniel ukazuje właściwe sumienie w sprawach,
które były naprawdę ważne.

Kolejną  pozytywną  rzeczą,  wynikającą  z  postępowania  Daniela  jest  to,  że  on  i  jego
przyjaciele okazali się zdrowsi niż młodzieńcy, którzy jedli królewski pokarm. To sprawiło, że ich
opiekun wyglądał lepiej  w oczach króla. A w tym samym czasie było to demonstracją tego, że



błogosławieństwo Jahwe jest większe niż błogosławieństwo jakiegokolwiek bożka Babilonu. Będąc
wierni Jahwe, Daniel i jego przyjaciele stanowili wielkie świadectwo dla niewierzących wokół nich.
Przeczytajmy pozostałe wersety z tego rozdziału.

Daniel 1:17-21
Tym czterem młodzieńcom dał Bóg wiedzę i zrozumienie we wszelkim piśmie oraz 
mądrość. Ponadto Danielowi dał zrozumienie wszelkich widzeń i snów. Gdy minęły dni
wyznaczone przez króla, by ich przyprowadzić, przełożony dworzan wprowadził ich 
przed Nabuchodonozora. I król rozmawiał z nimi, ale nie znalazł się pośród nich 
wszystkich nikt taki, jak Daniel, Chananiasz, Miszael i Azariasz. I stanęli przed królem. 
We wszystkich sprawach mądrości i rozumu, o które pytał ich król, stwierdzał, że są 
dziesięciokrotnie bieglejsi od wszystkich magów i astrologów, którzy byli w całym jego
królestwie. I Daniel był tam aż do pierwszego roku króla Cyrusa.

Wielokrotnie w Biblii na początku historii mamy kilka wersetów, które podsumowują całą
historię. Genesis 1:1 jest tego bardzo dobrym przykładem. Mówi on:  na początku Bóg stworzył
niebiosa  i  ziemię.  Jest  to  skrótowe  podsumowanie  historii,  jaka  następuje  później.  Reszta
pierwszego rozdziału Genesis opisuje szczegóły, w jaki sposób Bóg stworzył niebiosa i ziemię. Te
ostatnie  wersety  Daniela  1  robią  dokładnie  to  samo.  Podają  skrótowe  podsumowanie  tego,  co
przydarzy się Danielowi i jego przyjaciołom przez następne 60-70 lat.

W kilku następnych rozdziałach Księgi Daniela będziemy czytać szczegóły tego, jak król
odkrywał, że są dziesięć razy lepsi niż wszyscy magowie i astrologowie.

Czego możemy się nauczyć z tego pierwszego rozdziału Księgi Daniela? Daniel daje nam
dobrą lekcję, jak być wiernym Bogu bez obrażania niewierzących, którym nasze przekonania mogą
sprawiać  kłopoty.  Kiedy  Daniel  znalazł  się  w  sytuacji,  w  jakiej  nie  mógł  iść  na  kompromis,
wyjaśnił  swoje  stanowisko  i  grzecznie  poprosił,  aby  był  wysłuchany.  Gdy  mu  odmówiono,
proponował  rozsądne  rozwiązanie,  które  pozwalało  zachować  Danielowi  czyste  sumienie,  ale
również rozwiązywało troski i obawy opiekuna. Bóg zjednał Danielowi łaskę u opiekuna i wszystko
dobrze zadziałało. Być może nawet lepiej, niż Daniel mógł sobie wymarzyć.

Dziś  możemy  mieć  takie  samo  podejście.  Na  przykład  niewierzący  pracodawca  może
chcieć,  byśmy pracowali  w szabat.  Oczywiście  powinniśmy raczej  słuchać  Boga niż  ludzi,  ale
możemy  podpatrzeć  Daniela,  jak  potencjalnie  spróbować,  by  to  zadziałało.  Możemy  wyjaśnić
pracodawcy, dlaczego potrzebujemy mieć ten dzień wolny i grzecznie poprosić, by to zostało nam
uwzględnione. Jeśli nam odmówi, to możemy zaproponować alternatywy, które rozwiązywałyby
jego  problemy.  Jeśli  pracodawca  martwi  się,  że  jeśli  będziemy  przestrzegać  szabatu,  to
niewystarczająco pracy będzie wykonane, wtedy możemy spróbować, że popracujemy nadgodziny
w inny dzień tygodnia. Możemy poprosić, by to przetestować przez kilka tygodni i zobaczyć, czy
wystarczająco  pracy  jest  wykonane,  by  usprawiedliwiało  to  nasz  wolny  dzień.  Mogą  się  mile
zaskoczyć, jakim dobrym systemem się to okazało.

Daniel daje nam wielki przykład, jak zachować swoją wiarę we wrogim świecie, negocjując,
a w ostateczności błogosławiąc niewierzących wokół nas.

W następnym odcinku tej serii przebadamy drugi rozdział Księgi Daniela.
Mam nadzieję, że się tam zobaczymy.
Ufamy, że to nauczanie było dla was błogosławieństwem. I pamiętajcie, wszystko badajcie.
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

https://koscioldrogi.wordpress.com/
http://www.wszystkobadajcie.net/
http://www.wszystkobadajcie.net/
http://www.testeverything.net/


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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