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Część pierwsza

Wstęp i Wprowadzenie
Praca ta przygotowana została dla tych, którzy zetknęli się z naszym wcześniejszym studium,
Czas i proroctwo, oraz innych, zainteresowanych chronologią i proroctwem czasu, zwłaszcza
tych, którzy posiadają dziedzictwo wiary w posłannictwo żniw.
Żadnemu z tych czytelników nie trzeba wspominać o ożywionych dyskusjach pomiędzy
ludźmi Pana, prowadzonych na te tematy w ostatnich latach. Wierzymy obecnie, iż dysputy te
zwiastowały jaśniejszy pogląd owych kwestii, jakie zostały tu ujawnione nie poprzez ludzką
mądrość, czy błyskotliwy umysł, ale ponieważ nadszedł czas, gdy informacje te stały się
korzystne dla domowników wiary.
Wierzymy, iż obecne pokolenie nie przeminie, zanim ciało Chrystusowe nie zostanie
dopełnione. Ściśle mówiąc, zgromadzono tu dowody świadczące, iż 6.000 lat ludzkiej historii,
od Adama poczynając, zamknie się około roku 2043 – gdy rozpocznie się prawdopodobnie
wielkie Siódme Milenium. Nie oznacza to, że znamy dzień, w którym ostatni święci
przekroczą zasłonę, za którą czeka na nich nagroda. Nie znamy go. Jednak wydaje się, że
poznaliśmy górną granicę.
UZASADNIONE OBAWY
Wyciągnięcie podobnych wniosków natychmiast pobudzi do działania jednych i wzbudzi
obawy drugich. Przychodzą na myśl pewne uzasadnione obawy, którymi należy się zająć.
• Czy zmieni to Ponowne Nadejście Pana? Nie zmieni. 1260, 1290 i 1335 dni Daniela,
które doprowadziły nas do roku 1874, pozostają niezmienne. „Błogosławieństwo” w
księdze Daniela 12:12 jest „Planem Wieków”, przyniesionym na powrót naszego Pana, a
przedstawionym przez siódmego posłańca (Łukasz 12:37, Objawienie 3:20)
• Co z innymi proroctwami, typami i paralelami, które zależą od chronologii?
Jubileusze, Siedem Czasów, Siedemdziesiąt Tygodni i Paralele Żniw są bardziej
precyzyjne i kompletne, niż dotąd. Pararele dyspensacyjne są zmodyfikowane, ale data
1878, jak i okresy 1845 lat pozostają znaczące. Pararela czasowa 1845 lat
uzupełniająco.jeszcze się powiększy.
• Czy znajdujemy się w Siódmym Dniu? Paruzja zaczęła się wraz z początkiem siódmego
„dnia”, lecz dzień ten odnosi się do siódmego okresu Kościoła, a nie Siódmego Tysiąclecia
rodzaju ludzkiego. Różne księgi mówiące o trzecim i siódmym „dniu” i „nocnych
strażach” pasują nadzwyczaj dobrze – w tym kilka spośród tych, które poprzednio nie
zostały wyjaśnione.
• Dlaczego informacje te pojawiły się tak późno podczas żniw? Bo do tej pory nie
nadszedł czas – a nikt nie może zrozumieć spraw przed czasem zaplanowanym przez Boga.
Byłoby nie w porę dla wczesnego Kościoła wiedzieć, że minie 2000 lat, nim nadejdzie
królestwo. Byłoby nie w porę dla wiernych wiedzieć u zarania żniw, że ich nadzieje
odroczone zostaną na przeszło półtora stulecia. Lecz teraz, gdy zbliża się koniec,
precyzyjniejsze informacje nadchodzą w porę, są owocne i użyteczne.
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CZTERY FILARY
Cztery filary myśli wpływające na nasze obecne poglądy.
(1) Dane biblijne. Niniejsze studium rozpoczęto wiele lat temu, gdy przypuszczaliśmy, iż
wszelkie nowe badania utwierdzą przyjęte poglądy. Jednakże wraz z upływem czasu
rewidowane raz za razem dowody, pochodzące z Pisma Świętego, zaświadczyły o
konieczności wprowadzenia pewnych zmian. Zapisy Ksiąg Królewskich i Kronik,
uzupełnione z Jeremiasza, Daniela i Ezechiela teraz w całości zostają zrozumiane i
uzgodnione. „Być może dojrzymy pewnego dnia sposób, w jaki można je pogodzić, lecz
obecnie tego nie widzimy” (QB42). Cóż za szczera ocena. Jak dotąd nikt inny nie zdołał tego
uczynić. Lecz teraz, gdy nadeszła pora, Pan dostarczył rozwiązania. Teraz ustępy owe zostały
rozjaśnione – wcześniej pozostawały zakryte.
(2) Precyzja historyczna. Zdaje się, że wierni dość powszechnie nie doceniają, jak bardzo
polepszyła się dzisiaj znajomość historycznych faktów, w porównaniu z okresem sprzed
niemal dwóch wieków, gdy powstawała, powszechnie obecnie przez wiernych uznana
chronologia. Stanowi to wielką różnice. O dwóch wziętych z historii i użytych w Tomie II
datach wiemy teraz, że są błędne. Pierwszy rok Cyrusa rozpoczął się wiosną 538 r. p.n.e. (a
nie w 536 r. p.n.e.), zaś 20 rok Artakserksesa rozpoczął się wiosną 445 r. p.n.e. (a nie w 454 r.
p.n.e.). Ponadto zapisy oparte na faktach z Babilonii i Asyrii zaopatrują nas w wiarygodne
dane historyczne, sięgające swobodnie IX wieku p.n.e. Dowody te dokładnie potwierdzają
świadectwo Ksiąg Królewskich i Kronik wstecz, aż do panowania Króla Achaba.
(3) Proroctwo. Możemy dziś ponownie spojrzeć na zbiór proroctw ruchu Millera i dostrzec
subtelne, lecz znaczne trudności z ustaleniami. Część dat była nieprecyzyjna, przeliczenia
pomiędzy erami przed i po Chrystusie zostały nieco przesunięte, etc. To samo ze zbiorem
proroctw Brata Barboura, przyjętym przez Brata Russella. Były one nieskończenie lepsze od
wcześniejszych, a ich istota jest prawidłowa. Jednak ich szczegóły zawierają pewne
nieścisłości, które zostały obecnie wyjaśnione, co pozwala skupić się dokładniej na
proroctwach.
(4) Daje to rozwiązanie kwestii, której Brat Russell nie mógł rozwikłać, (jako, że nie
nadszedł jeszcze czas), tej, którą zmagał się do końca swych dni – czasu Milenium. Nigdy nie
odrzucił on koncepcji mówiącej, że Siódme Tysiąclecie to Tysiąclecie Królestwa Chrystusa,
jednak nie mógł pogodzić jej ze swym wyraźnym stwierdzeniem, iż panowanie z Objawienia
20:4 rozpocznie się, gdy (a) wszystkie klejnoty będą kompletne, a (b) Czasy Pogan dobiegną
końca (R2739). A zatem spodziewał się, że kwestia ta pozostanie otwarta na wiele lat – i tak
też się stało.
Cztery
lata
później
znalazł
rozwiązanie – odkrył mianowicie, że
istnieją dwa Tysiąclecia – i
zaprezentował ten pogląd za pomocą
wykresów, w R3460. Pierwsze
zaczynało się wraz z powrotem
naszego Pana w 1874, a drugie miało
się zacząć w 1914. Lecz gdy data ta
nadeszła, a królestwo nie nastało nad
światem, zrozumiał, że rozwiązanie to
było
niewystarczające.
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Prawdopodobnie, dlatego gdzieś w roku 1914, zmienił określenie Królestwa na Wykresie
Wieków z „wieku Tysiąclecia” na szerszy „wiek Mesjanistyczny”.
Zadziwiająca jest precyzja jego wskazań, wziąwszy pod uwagę, że rozwiązanie było wówczas
przedwczesne. W rzeczywistości obie jego opinie są poprawne – Tysiąclecie to Siódme
Tysiąclecie licząc od Adama i następuje ono po zebraniu wszystkich klejnotów Pana. Oba te
poglądy współgrają ze sobą, o ile koniec 6.000 lat nadejdzie w czasie zamknięcia żniw.

WZORY I SYMETRIE
Z chronologii spontanicznie wyłaniają się wzory i symetrie lat, wiążących się z niezmienną
historią i proroctwem. Nigdy dotąd nie były one całkowicie jasne, jako że być nie mogły, nim
nie zostały ustalone właściwe daty pewnych epizodów Starego Testamentu – to zaś poczekać
musiało na właściwy czas.
Są to dowody drugorzędne, niemniej jednak tworzą one niezwykłe świadectwo celności
chronologii, która je podkreśla. Nikt nie manipulował datami tak, by je wytworzyć, jako że
chronologia, od której są one zależne nie została wynaleziona przez nas. Uczeni, którzy
przeplatali faktyczne zapisy historyczne z natchnionymi świadectwami Królów Izraela nie
działali w naszym imieniu i nie są świadomi tych szczególnych owoców swych studiów.
Uczeni, którzy uznają integralność hebrajskiego Starego Testamentu zgadzają się generalnie,
że wiosna czwartego roku Salomona, w którym podjął on budowę Świątyni Jehowy, przypada
na rok 966 p.n.e. My jedynie dopisaliśmy biblijne okresy od Adama poczynając, tak jak
wyjaśniono to na następnych stronach. Wzory i symetrie, do jakich się odwołujemy, zostały
ujawnione dopiero niemal dwa lata po tym, jak skupiono się na tej chronologii.
SŁOWO O OBAWACH
Wielu drogich przyjaciół zareagowało na nasze studia słowami serdecznej zachęty,
dostrzegając palec Pana w ewidentnej harmonii faktów, Pisma, proroctwa i rozwiązaniu
odwiecznych pytań.
Jednakowoż część drogich wiernych, przepełnionych obawami przed jakimikolwiek
zmianami znanych im szczegółów, odrzucają możliwość udoskonalenia ustaleń, zakładając, iż
stanowi to subtelne zagrożenie konstrukcji proroctwa czasu. Obawa ta jest nie na miejscu.
Niemniej jednak stępiła ona ten rodzaj drobiazgowej refleksji, na jaką przedmiot ów zasługuje
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i osłabiła drogie rady pastora Russela (F318-19). A zatem nasze usilne prośby, by wysłuchać
uważnie owych kwestii, były często odrzucane. Drodzy ci przyjaciele wydają się być
nieświadomi, iż sugestie wyrażone w naszej pracy (a) wprowadzają ład do wielu, pomijanych
dotąd pism, (b) unaoczniają, że historia pozostaje w zgodzie z pismem, (c) usuwają niewielkie
błędy obliczeniowe, jakimi obarczone były przyjęte dotąd stanowiska, (d) współgrają z
proroctwem czasu, (e) uwzględniają ostatnią paralelę, przedstawioną przez Brata Russela
przed jego odejściem, (f) rozwiązują te spośród kwestii dotyczących Tysiąclecia, które uznał
on za nierozwiązane, (g) ogarniają i harmonizują obydwa jego stanowiska w tej materii.
WARTOŚĆ BADANIA
Wszystkie te sprawy zostały przeanalizowane w poniższym studium, które polecamy uważnej
ocenie ludziom Pana. Jesteśmy wdzięczni wielu braciom i siostrom w Chrystusie, którzy
dostarczyli tylu licznych i jakże obecnie cennych szczegółów – poprzez drobiazgowe, pełne
zaangażowania badania, przekraczające nasze możliwości, spostrzeżenia, które nam nigdy się
nie narzuciły, godziny konsultacji i współpracy oraz hojne dzielenie się źródłami i zasobami.
Większość z tych drogich osób jest nadal z nami. Opuściła nas wszakże jedna, której imię
chcielibyśmy wspomnieć ku jej pamięci – Brat Stephen Suraci, – którego gorliwe
zainteresowanie i troska o te kwestie wyprzedziła naszą własną i którego entuzjazm dla
tematu był niezmiennie źródłem radości i zachęty.
Pragniemy, by studium to uczyniło dla czytelnika to, co uczyniło dla nas – wzmogło naszą
wdzięczność, oddanie i cześć dla Ojca Światłości, od którego płyną wszelkie
błogosławieństwa. Wasz w Chrystusie – Brat David Rice.
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Część druga

6.000 lat od Adama
Część poniższa omawia przedział 6.000 lat, od Adama w przód. Rozpoczniemy listą
chronologii, znaną Braciom z Tomu II. Następnie wyjaśnimy problemy, które wymagają
dostosowania niektórych spośród tych okresów.
1656 od Adama do Końca Potopu
427 do Przymierza z Abrahamem
430 do Exodusu
46 do podziału Ziemi Chananejskiej
450 Okres Sędziów
513 Okres Królów
606 p.n.e. data końca Królestwa Sedekiasza
________
4128 p.n.e. Stworzenie Adama
Dodanie 6000 lat umieszcza nas w roku 1873 n.e. (6000 lat – 4128 p.n.e. = 1872, poprawka
przy przejściu z ery przed Chrystusem w naszą erę daje rok 1873). To dodanie jednego roku,
wynikające ze zmiany jednej ery na drugą jest często zaniedbywane. Dlatego właśnie
przyjmuje się wielokrotnie, że okres 6000 lat kończy się w roku 1872, co nie jest dokładne.
Gdy chronologia ta pojawiła się po raz pierwszy w Trzech Światach (The Three Worlds), była
bardziej precyzyjna. „Okres 6000 lat nie skończył się w 1872, lecz jesienią 1873” (Harvest
Gleaning I, strona 47).1
PRZEJŚCIE Z ERY PRZED CHRYSTUSEM DO ERY PO CHRYSTUSIE
Ten niewielki szczegół zaowocował licznymi pomyłkami i nieścisłościami, a zatem
poświęcimy chwilę jego przedyskutowaniu. Jeśli liczymy lata od, powiedzmy października
jednego roku, do października innego i obliczenia obejmują erę przed Chrystusem, są one
niezwykle proste. Przykładowo, jeśli z roku 47 p.n.e. posuwamy się w przód o 30 lat, wynik
to 47 – 30 = 17 rok p.n.e. Jednak, gdy przekraczamy granicę er, wynik przesuwa się o jeden
rok. Na przykład, Jezus urodził się jesienią 2 roku p.n.e., a gdy minęło 30 lat został
ochrzczony przez Jana, jesienią 29 roku n.e. Jednak 30 – 2 = 28, co daje jeden rok mniej, od
właściwej daty.
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Zasada kciuka jest łatwa do zapamiętania. Gdy odejmujemy, przekraczając granicę er, należy
dostosować wynik, poprzez dodanie jednego roku. Kiedy zaś dodajemy, przekraczając tę
granicę, wówczas dostosowujemy wynik, odejmując jeden rok. A zatem 30 lat w przód od 2
roku p.n.e. daje (30 – 2 + 1 rok poprawki) = 29 rok n.e. Podobnie, od jesieni 2 roku p.n.e. do
jesieni 29 roku n.e. mija (2 + 29 – 1 rok poprawki) = 30 pełnych lat. (Patrz poprzedni
rysunek.)
TRZY RÓŻNICE
Proponujemy i pokazujemy poniżej zmiany, jakie należy wprowadzić w trzech pozycjach
prezentowanej wcześniej listy chronologicznej. Trzy ostatnie pozycje i ostateczny wynik
powinien wyglądać…
349 Okres Sędziów
463 Okres Królów
587 p.n.e. data końca Królestwa Sedekiasza
________________
3958 p.n.e., stworzenie Adama
Zmiany te pociągają za sobą redukcję o odpowiednio 101, 50 i 19 lat, co w sumie daje 170 lat.
Oznacza to, że stworzenie Adama nastąpiło 170 lat później. To z kolei oznacza, że 6000 lat
licząc od Adama, ubiega 170 lat później. Zamiast 1873, otrzymujemy datę 2043. Pozwólmy
sobie teraz przeanalizować każdą z tych zmian i jej uzasadnienie, poczynając od ostatniej.
DATA KOŃCZĄCA KRÓLESTWO SEDEKIASZA
Sedekiasz, ostatni król Judei, został obalony przez Nabuchodonozora. Pisma dwukrotnie
umieszczają ten epizod w 19 roku Nabuchodonozora (II Królewska 25:8, Jeremiasz 52:12),
jednak raz lokują go w 18 roku Nabuchodonozora (Jeramiasz 52:29). Skąd ta różnica?
Pierwszy tekst liczy panowanie Nabuchodonozora przy użyciu metody, nie uwzględniającej
roku intronizacji (stosowanej przez Sedekiasza). Oznacza to, że rok wstąpienia
Nabuchodonozora na tron jest rokiem pierwszym, następny rokiem drugim, etc. Jeremiasz
52:12 stanowi kopię ustępu z II Królewskiej 25, a zatem odwołuje się do tej samej metody.
Jednakże u Jeremiasza 52:29 został dodany lata później przez skrybę w Babilonie. (Zapiski
samego Jeremiasza kończą się na Jeremiaszu 51:64.).
Jeremiasz 52:29, ewidentnie dołączony z zapisów babilońskich, stosuje system babiloński,
mianowicie liczenie uwzględniające intronizację. Wedle tej metody rok, w którym
Nabuchodonozor objął tron był rokiem jego intronizacji, następny rok był rokiem pierwszym,
kolejny drugim, etc. Stąd data wydarzeń z ostatniego roku Sedekiasza zapisana u Jeremiasza
52:29 różni się o rok od tej, jakiej użył judejski skryba, odpowiedzialny za dwa pozostałe
teksty. Rok 18 (w systemie uwzględniającym rok intronizacji) jest tym samym, co rok 19 (w
systemie nieuwzględniającym roku intronizacji).
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Może się to wydawać mylące, lecz w istocie jest zrządzeniem opatrzności, że obydwa te
systemy zostały zastosowane w zapisie biblijnym. Dzięki temu wiemy dokładnie, o jaki rok
chodzi. Według obliczeń babilońskich był to 18 rok Nabuchodonozora, króla Babilonu, czyli,
zupełnie jednoznacznie, rok 587 p.n.e.2
Przyglądamy się bliżej tej dacie w Dodatku A, wyjaśniając tam, skąd wiemy, że jest ona
godna zaufania. Przykładowo, panowanie to zostało historycznie umiejscowione za pomocą
zapisów 10 zaćmień księżyca. Same te dowody wystarczają do ustalenia kwestii, stanowią
one wszak zaledwie jeden z 12 elementów wzajemnie się uzupełniających dowodów. Dodatek
A wyjaśnia również jak data ta, 587 rok p.n.e., odpowiada świadectwu biblijnemu i dlaczego
znana data 606 roku p.n.e. nie jest z nim zgodna. Namawiamy wszystkich niepewnych tej
kwestii do starannego zbadania zagadnienia. Z radością wytłumaczymy wszelkie niejasności.
Nalegamy, by nie ulegać pokusie zbagatelizowania tak doniosłych dowodów, za
pośrednictwem, których Pan powierza nam bezpieczną podstawę dla końca Królestwa Judeji).
Data owa, 587 rok p.n.e., oznaczająca koniec Królestwa Sedekiasza jest o 19 lat późniejsza,
niż znana data 606 roku p.n.e. Oznacza to, że okres od Adama do dziś pochłonął 19 lat mniej,
niż dotąd przypuszczano. To zaś przesuwa okres 6000 lat od Adama o 19 lat do przodu.
Jednakże pozostają jeszcze do przeanalizowania dwie zmiany.

OKRES KRÓLÓW
Na stronie 50. Tomu 2 pojawia się lista królów Izraela począwszy od Saula, Dawida,
Salomona, poprzez królów Judei, aż do Sedekiasza. Łączny okres ich panowania to 513 lat,
co wydaje się zupełnie jasne. Całą sprawę komplikuje jednak informacja, również pochodząca
z pism, która do tej sumy nie pasuje.
Kiedy przeanalizujemy i porównamy wszystkie odnośne teksty, staje się jasne, że owe okresy
panowania czasami na siebie zachodzą Stało się tak z dwóch przyczyn. (1) Część z tych
okresów została obliczona metodą bez uwzględnienia roku intronizacji, co oznacza, że rok
zmiany króla przyporządkowano zarówno zstępującemu, jak i wstępującemu na tron królowi.
Trzy takie lata policzono podwójnie, co redukuje okres królów o trzy lata.3
(2) Zdarzały się czasem koregencje, gdy syn został wyniesiony na tron za życia swego ojca.
Aza i Uzjasz koronowali swych synów ze względu na zły stan zdrowia. Lud Judei koronował
syna Amaziasza po tym, jak Amaziasz został pojmany podczas bitwy, pomimo że żył on
jeszcze wiele lat. W obliczu zbliżającej się śmierci Hiskiasz posadził na tronie swego syna,
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nim uzyskał on pełnoletniość. Koregencje te dają w sumie 47 lat.4 Po dodaniu do trzech lat
ujętych w punkcie (1) powyżej, całkowita redukcja wynosi 50 lat. A zatem okres królów,
zamiast 513, trwał w rzeczywistości 462 lata.
Zagadnienia te zostały wyjaśnione w przekonującym studium Edwina Thiele, pt. Tajemnicze
liczby królów hebrajskich (The Mysterious Numbers of the Hebrews Kings), wydanym w roku
1951 i kilkakrotnie wznawianym. Badacze zajmujący się biblijnymi danymi powszechnie
stosują się do jego konkluzji. Dodatek B omawia odnośne teksty, wyjaśniając, w jaki sposób
pisma wymuszają skrócenie tego okresu. (Rygorystyczne postępowanie zaprezentowano w
Czasie i proroctwie [Time and Prophecy], Część dziewiąta, „Okres Królów.”)

Redukcja okresu Królów nie jest zabiegiem arbitralnym, czy posiłkowym. Jak wyłożono w
Dodatku B, pisma wymagają skrócenia. Jakże często sugerowano bezpodstawnie, że nasze
poglądy są w jakiś sposób antytetyczne względem Pisma Świętego. Pytano nas nawet,
dlaczego uważamy, że hebrajskie zapisy w Księdze Królewskiej są podrzędne w stosunku do
innych historycznych zapisów. Ujawnia to całkowite niezrozumienie zagadnienia. To właśnie
my twierdzimy, że hebrajscy skrybowie mieli rację, a ich zapisy są wierne, wiarygodne i
wartościowe. To inni drodzy bracia je lekceważą, kwestionują lub dyskredytują.
Oto jeden przykład. Jak wyjaśniono w Dodatku B, II Kr. 14:23 i II Kr. 15:1,8 w sumie
wymagają 24 lat koregencji Amasjasza i Uzjasza. Jeśli ktoś nie akceptuje tego świadectwa
24-letniego zazębienia… wówczas, które z tych pism zawiera błąd?
Teksty te mówią nam, że Jeroboam (II), król Izraela panował 41 lat, współczesny mu Uzjasz,
król Judei panował lat 52, a gdy Jeroboam zmarł, jego sukcesor wstąpił na tron w 38 roku
Uzjasza. Jak widzimy (diagram po lewej), oznacza to, że 38 lat wcześniej Uzjasz właśnie
rozpoczynał swe rządy, w 3 roku Jeroboama (patrz linia przerywana, wskazująca rok 3).
Jednak II Król. 15:1 mówi, że Uzjasz (Azariasz) zaczął panować w 27 roku Jeroboama, 24
lata później. Innymi słowy Uzjasz objął w pewnym sensie władzę w 3 roku Jeroboama, a w
jakimś sensie 24 lata później. Pierwsza data znaczy początek koregencji, w czasie, gdy jego
ojciec Amazjasz nadal żył. Druga oznacza jego wyłączne panowanie, po śmierci Amazjasza.
Zatem istnieje 24-letnia współbieżność pomiędzy 52 latami Uzjasz, a 29 latami jego ojca
Amazjasza. Przyczynę tej anomalii wyjaśniono w Dodatku B. Tutaj jedynie zaznaczamy, że
dane biblijne wymagają owego zazębienia.
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Ponadto istnieje podwójna nić dowodów, która wiedzie z imperium Asyryjskiego do Izraela,
sięgając wstecz aż do okresu panowania Achaba, króla Izraela. Jak zostało wyjaśnione w
Dodatku B i zilustrowane poniżej, świadectwo to koreluje ściśle z pismami redukcją
omówioną powyżej.

Owo skrócenie okresu Królów o 50 lat, wraz z poprzednią redukcją o 19 lat, oznaczałoby, że
o ile nie dokonano innych zmian w chronologii, okres 6000 lat zakończyłby się w 1942 roku
(1873 + 69 = 1942). Czy jest to wiarygodny początek Siódmego Milenium? Nie. Jednakże
pozostała jeszcze jedna zmiana do przeanalizowania.
OKRES SĘDZIÓW
Większość braci wie, że istnieją dwa pisma, które sugerują dwie zupełnie różne długości tego
okresu. Dzieje Apostolskie 13:20 podają liczbę 450 lat, a I Król. 6:1 przedstawia faktyczną
długość 349 lat, czyli 101 lat mniej.
Czasami przyjmuje się niedokładnie, iż I Król. 6:1 określa trwanie okresu sędziów na 350 lat.
Oto szczegóły. Tekst mówi, że wiosna czwartego roku Salomona przypadła na 480 rok po
Exodusie, który również miał miejsce na wiosnę. Oznacza to, że czas, jaki upłynął pomiędzy
tymi dwoma momentami, wynosi 479 lat. Jeśli ujmiemy na początku tego przedziału czasu 40
lat na pustyni i 6½ roku 5 podboju Kaanu, a na jego końcu 40 lat panowania Saula, 40 lat
Dawida i 3½ roku 6 panowania Salomona, pozostanie 349 lat, które obejmują tradycyjny
Okres Sędziów.
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Zatem, do którego z pism powinniśmy się zastosować, I Kr. 6:1 czy Dz.Ap. 13:20?
Którykolwiek tekst by zaakceptować, należy to jakoś uzasadnić. Obydwa pochodzą z Biblii i
nie mamy swobody, by zwyczajnie odrzucić jeden, bądź drugi. Nadzwyczajne jest to, że jak
wyjaśnimy, oba teksty są poprawne, o ile tylko zrozumie się, co w rzeczywistości mówią i nie
ma potrzeby odrzucania żadnego z nich.
Powszechne podejście każe podejrzewać, że I Król. 6:1 zawiera błąd. Banjamin Wilson
sugeruje to w przypisie do Dz.Ap. 13:20 w tłumaczeniu Diaglotta. Podejrzewa on, że jedna
hebrajska cyfra została pomylona z inną (Het, 5, pomylona z Dalet, 4), co sprawiło, że 580
zostało błędnie odczytane jako 480.
Żaden z przetrwałych do dziś hebrajskich rękopisów nie dopuszcza takiej pomyłki, jako że
liczby wpisano w nich wprost, zamiast skracać je przy pomocy hebrajskich liter,
zastępujących liczby. Jest jednak możliwe, że w bardzo starych rękopisach zastępowano w
ten sposób liczby i że podobny błąd pojawił się, zanim złożono obecne manuskrypty.7
Przeciwko temu przemawiają wszak następujące okoliczności.
(1) Alfabet hebrajski składa się z 22 liter. Ostatnia zastępuje liczbę 400 i nie ma 23 litery,
która reprezentowałaby liczbę 500. Dlatego też, jeśli liczby zastępowane były literami, 480
przypuszczalnie zastąpione zostałoby dwoma literami (400 = tet i 80 = pe), a 580 trzema (400
= tet, 100 = kaf, 80 = pe). Pojawienie się błędu byłoby zatem możliwe tylko przy opuszczeniu
całego znaku, mianowicie tego, zastępującego 100. Nie chodziłoby więc o prostą pomyłkę w
odczytaniu czwórki (dalet) zamiast piątki (het).
(2) Długości wszystkich okresów
panowania i synchronizm w
księgach Królewskich i Kronik
zostały
przetranskrybowane
prawidłowo. Przemawia to za
statystycznym
prawdopodobieństwem
(aczkolwiek nie pewnością), że I
Król.
6:1
również
została
przekazana prawidłowo.
(3) Różnica pomiędzy 450 i 349
nie wynosi 100, lecz 101. A zatem
pomylenie jednej cyfry nie
wyjaśni dokładnej rozbieżności.8
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(4) Informacje o tym okresie zawarte w Księdze Sędziów i 1 Samuelowej potwierdzają sumę
podaną w I Król. 6:1. Jest to istotna kwestia, która została szczegółowo wyjaśniona w
Dodatku C. Namawiamy czytelnika do starannego zapoznania się z tym dodatkiem.
(5) Genealogia w Rut 4:18-22 nie dopuszcza czasu sięgającego 450 lat przed Królem Saulem.
Taki okres wymagałby trzech pokoleń ludzi żyjących średnio 142 lata, co nie jest możliwe.
(Proszę zajrzeć do Dodatku C po więcej szczegółów.)
Właściwe rozwiązanie leży w zrozumieniu tego, co Paweł miał na myśli w Dz.Ap. 13:20.
Zastosował powszechną w jego czasach praktykę, zastępując okres czasu sumą znanych
odcinków w jego obrębie, bez względu na to, czy one następowały po sobie, nakładały się,
czy występowały oddzielnie. Dz.Ap. 13:20 dają nam po prostu sumę 19 okresów pokoju,
prześladowań i czasu panowania sędziów, wspomnianych w Księdze Sędziów i I Samuel, a
które trwały łącznie 450 lat. (Dodatek C zawiera listę wszystkich 19 okresów.)
Paweł z całą pewnością wiedział, że pomiędzy tymi 19 okresami występują luki i zazębienia
tak, że ich suma nie może dać precyzyjnej miary. Jednak temat ten stanowił jedynie ogólny
przegląd historii Izraela i obliczenia te były wystarczające do takiego celu. Jego bilans
odzwierciedlał zaledwie sumę wymienionych okresów, bez ambicji udoskonalenia obliczeń.
Zbieg okoliczności, który sprawił, że tych 19 pomieszanych okresów ze Starego Testamentu
przedstawia dokładnie liczbę, użytą przez Pawła, stanowi nieodparte świadectwo tego, jak
uzyskał on swoją liczbę i co przez nią rozumiał. Nie zaczerpnął tego wyniku z zaginionego
obecnie zapisu, ani nie otrzymał go za pośrednictwem nocnej wizji. Zsumował liczby.
Wyjaśnia to jednocześnie słowo „około” w Dz. Ap.13:20, które byłoby niepotrzebne w
przypadku dokładnej liczby.9
Ważna kwestia. Zauważmy, że okresy, które wyznacza Paweł wiodą nas „do Samuela
proroka”. 19 okresów ze Starego Testamentu, jakie Paweł zsumował, by otrzymać liczbę 450,
nie zawierają specyficznego okresu lat Samuela. A zatem Paweł nie powiedział „do króla
Saula”, gdyż liczby, jakich używa nie sięgają do czasu Saula. Sięgają one jedynie „do”
Samuela. Istnieje jednakże możliwość uzyskania z obliczeń Pawła liczby sięgającej Saula.
Jest to ważna obserwacja. Bez I Król. 6:1 nie wiedzielibyśmy jak uzyskać jakiekolwiek
precyzyjne liczby dotyczące okresu Sędziów.
Żaden z tekstów nie zawiera błędów, o ile potrafimy zrozumieć, co każdy z nich ma nam do
przekazania. Dz.Ap.13:20 jedynie – i dokładnie – odzwierciedlają sumę 19 okresów ze
Starego Testamentu. I Król. 6:1, zupełnie inaczej, zawiera cały okres od Exodusu do Świątyni
i obejmuje swym zakresem 19 okresów zsumowanych przez Pawła. Pismo to jest
wiarygodnym, precyzyjnym, ścisłym i ofiarowanym przez Boga kluczem. Dostarcza ono
jedynej informacji na temat dokładnej długości okresu Sędziów, jaką dysponujemy –
informacji, której potrzebowaliśmy, by uzupełnić nienaruszony zapis Biblijnej Chronologii.
Przyjmujemy ją, składając dzięki.
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STRESZCZENIE I ZAPOWIEDŹ
Posiadamy poważne powody, by wprowadzić do chronologii każdą z trzech
zaproponowanych zmian. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do prześledzenia
szczegółowych rozważań, przedstawionych w dodatkach A, B i C, które poświęcone są tym
modyfikacjom. Mamy bardzo solidne podstawy, by sądzić, iż 6000 lat, licząc od Adama,
zakończy się w ciągu kilku dekad, najwyraźniej w roku 2043.
Z perspektywy czasu cała ta kwestia wydaje się w zasadzie prosta. Uczeni, badający Pismo,
utrzymują, że wiosna czwartego roku Salomona, kiedy to podjął on budowę Świątyni Jehowy,
przypadła na 966 rok p.n.e. Dołączamy do tego jedynie świadectwo I Król. 6:1, by dojść do
Exodusu, który miał miejsce w 1445 roku p.n.e. Ponadto dodajemy biblijne okresy, sięgając
wstecz do Adama.10
Tym samym daty, jakimi się posługujemy, nie zostały przez nas ani wymyślone, ani
zmanipulowane. Jest to na tyle ważne, by raz jeszcze powtórzyć to dla podkreślenia. Daty,
jakimi się posługujemy, nie zostały przez nas ani wymyślone, ani zmanipulowane. Proszę o
tym pamiętać, gdy w dalszej kolejności znajdziemy niezależne potwierdzenie tych dat,
następnie zobaczymy, jak precyzyjnie podtrzymują proroctwa czasowe Biblii, a wreszcie
odkryjemy pewne nadzwyczajne wzory czasu, które nie zostały dotąd dostrzeżone. Jak to
możliwe, że wszystko to zgadza się bez wymyślania dat, ani manipulowania nimi?
Pan zaspokoił nasze potrzeby, kierując faktami historii i harmonizując pisma tak, by okrzepły
one w przekonującą formę, gdy zbliżymy się do kresu żniw. Z tego względu skorzystał On
chętnie z usług roztropnych uczonych i pełnych czci badaczy, lecz wszelkie pożytki nam
przysługują. Poniżej widnieje podsumowanie naszych wyników oraz lista dat, które okażą się
przydatne w dalszych dociekaniach.
1656
427
430
46
349
463
587

od Adama do końca Potopu
do Przymierza z Abrahamem
do Exodusu
do podziału Ziemi Chananejskiej
Okres Sędziów
Okres Królów
p.n.e., Data końca Królestwa Sedekiasza

3958
2302
1875
1445
1399
1050
1010
970
966
930
587
538
2043
3043

p.n.e.,
p.n.e.,
p.n.e.,
p.n.e.,
p.n.e.,
p.n.e.,
p.n.e.,
p.n.e.,
p.n.e.,
p.n.e.,
p.n.e.,
p.n.e.,
n.e.,
n.e.,

Stworzenie Adama
Koniec Potopu
Przymierze z Abrahamem
Exodus
Podział Ziemi Chananejskiej
Początek pierwszego roku Saula
Początek pierwszego roku Dawida
Początek pierwszego roku Salomona, jesienią
Rozpoczęcie budowy Świątyni, wiosną czwartego roku Salomona
Początek Podzielonego Królestwa
Koniec Królestwa Sedekiasza
Pierwszy rok Cyrusa
Koniec okresu 6000 lat
Koniec okresu 7000 lat
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(1)

(7)

Omówienie Czasów Pogan i Jubileuszy w tej samej
pracy nie utrwaliło tej precyzji. Stało się to dzięki
omówieniu Równoległości Dyspensacyjnych. Oto jedna z
trudności proroctw czasu, posługujących się znaną
chronologią – jedne z obliczeń uwzględniają prawidłowo
przejście z ery do ery, jednak inne nie. Większość Braci
ignoruje ten fakt, jednak ta niekonsekwencja wykazuje
niemożliwość takiego, czy innego zastosowania, jak
zostało to pokazane w Tomie 2.

Występowanie podobnych błędów – choć niezmiernie
rzadko – sugeruje oczywista sprzeczność w IV Moj. 3.
Wersy 22, 28 i 34 wymieniają liczby 7500, 8600 i 6200.
Ich suma to 22,300, jednak wers 39 podaje sumę jako
22,000. W krótkim, lecz wielce przekonującym artykule
w Beauties of the Truth, Luty 1999, Brat Jim Parkinson
pokazuje, jak mogło dojść do błędu w wersie 28, gdy
skryba widząc „8300”, odczytał je jako „8600”.
Hebrajska litera zastępująca „300” to „siyn”. Tak się
złożyło, że jest to jednocześnie pierwsza litera słowa
„opieka” (dosłownie „opiekuni”), które następuje
natychmiast po liczbie. Zatem, jeśli użyto skrótów
liczbowych, skryba zobaczył literę reprezentującą 8000
(prawdopodobnie literę zastępującą 8 i linię pod nią),
następnie literę reprezentującą 300 i raz jeszcze tę samą
literę (będącą pierwszą literą słowa „opieka”) i błędnie
odczytał to jako „8000 + 300 + 300”.

(2)

Niektórzy z czytelników wiedzą, że jako historyczną
datę upadku Sedekiasza podaje się czasem rok 586 p.n.e.,
a czasem 587 p.n.e. Nie dzieje się tak przez jakąś
wieloznaczność dotyczącą datowania 18 roku
Nabuchodonozora – ten rozpoczął się w miesiącu Nisan
587 r. p.n.e. Problemem jest błędne użycie 19 roku
Nabuchodonozora (586 r. p.n.e.), przez zapomnienie, iż
został on obliczony w nie uwzględniającym roku
intronizacji
systemie
Judejskich
skrybów.
Zainteresowanych szczegółami proszę o zajrzenie do
Czasu i proroctwa, Dodatek E, „Koniec Królestwa Judy”
i Dodatek I, „Kalendarzowe lata Judy”.

(8)

Kwestia ta nie będzie już tak paląca, jeśli przyjmiemy,
że Pawłowe „około 450” stanowi jedynie przybliżenie.
Jednak ci, którzy biorą 450 za dokładną liczbę często
wyjaśniają rozbieżność pomyleniem jednej cyfry. Jak
pokazujemy później powyżej, Dz. Ap.13:20 nie sięgają
nawet do Króla Saula, więc różnica jest tym bardziej
niewytłumaczalna za pomocą prostego błędu przy
przepisywaniu cyfry.

(3)
Zdarzyło się to w Judei za panowania królów Jorama,
Achazjasza i Jehu. Wszyscy oni stosowali system nie
uwzględniający roku koronacji, zapewne pod wpływem
Atalii, córki Achaba i Jezabeli która poślubiła Jorama,
syna Jozafata (w królestwie Achaba używano w tym
czasie systemu nie uwzględniającego roku koronacji).
Sama Atalia rządziła przez siedem lat i oczywiście jej
panowanie zapisane zostałoby również za pomocą tego
systemu, jednak w Tomie 2 przyznano jej sześć lat, liczbą
prawidłową, jeśli zaczniemy od siedmiu i odejmiemy
jeden.

(9)

Słowo „około” nie świadczy o tym, że podana długość
czasu jest niedokładna. Natomiast pochodzenie Pawłowej
liczby uzasadnia słowo „około”.

(10)

Wykresy chronologiczne opublikowane przez Braci
Johna i Mortona Edgara są Braciom dobrze znane i od
czasu do czasu jesteśmy zapytywani, w jaki sposób
wpływają one na nasz przedmiot. Przy bliższym badaniu
widzimy, że w najbardziej znaczących punktach
obliczenia są nieprecyzyjne, stosują nieprawidłowe daty,
bądź wskazują na daty, które są nieistotne. Przykładowo
wykres numer 3 wskazuje na rok 2914 n.e. Czy jest to
data znacząca? Wykres numer 4, „Przymierze
Abrahamowe”, używa daty 4128 p.n.e. jako roku
stworzenia Adama, zaś 2045 p.n.e. jako daty Przymierza
Abrahamowego.
Lecz
daty,
które
Edgarowie
rzeczywiście mają na myśli, to odpowiednio 4129 i 2046
r. p.n.e. (w przeciwnym wypadku kolejne 2081 lat
prowadzą nas do 37 r. n.e. zamiast zamierzonego 36 r.
n.e.). Jeśli jednak przyjmiemy 4129 r. p.n.e. za rok
stworzenia Adama, wówczas rozpoczynający się 1655 lat
później potop miałby miejsce w 2474 r. p.n.e., co nie
zgadza się z wykresem numer 8. Jeśli przyjmiemy 2046 r.
p.n.e. za datę Przymierza Abrahamowego, wtedy
późniejszy o 65 lat ożenek Izaaka przypadałby na 1981 r.
p.n.e. – datę, która faktycznie widnieje na wykresie
numer 3 – ale 2520 lat później oznacza rok 540 n.e.
zamiast wskazanego na wykresie 539 r. n.e. Jeśli pojawią
się jakiekolwiek wątpliwości, dotyczące szczegółów,
chętnie wyjaśnimy je przez email.

(4)
Konkretne koregencje to: Aza-Jozafat 4 lata,
Amazjasz-Uzjasz 24 lata, Uzjasz-Jotam 12 lat (lecz
cztery dodatkowe lata redukują wynik do ośmiu),
Hiskiasz-Manasses 11 lat. Suma tych 4, 24, 8 i 11 lat
koregencji wynosi 47 lat.
(5)

6½ roku na podbój kraju uzasadnia się jak następuje.
Podział ziem nastąpił 45 lat po wysłaniu szpiegów (Joz
14:10), którzy wyruszyli w okolicach miesiąca Tiszri,
około 1½ roku po Exodusie. Przyjmując, że Kaleb miał
na myśli 45 mniej więcej pełnych lat, podział ziem miał
miejsce blisko jesieni, 6½ roku po przejściu Jordanu, 46½
roku po Exodusie. (Można też zasadnie przypuszczać, iż
podzielenie ziem nastąpiło po podbojach tegoż roku, a
okres wiosenno-zimowy był zwykłym czasem walki, II
Sam. 11:1).
(6)
Lata panowania Salomona biegły od siódmego
miesiąca do siódmego miesiąca (obecnie zwanego
Tiszri). Zatem wiosna jego czwartego roku przypadła 3½
roku po rozpoczęciu jego „roku pierwszego”.
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Część trzecia

Weryfikacja przy pomocy Jubileuszy
Niniejsza część wyjaśnia niezwykłą, niezależną weryfikację trzech zmian chronologii,
przedyskutowanych w części drugiej. Ten podwójny sprawdzian był długo lekceważony za
sprawą cykli jubileuszy i pewnych tekstów biblijnych.
Jeśli zdołalibyśmy znaleźć w Pismach wyraźne odniesienie do jakiegoś konkretnego z
późniejszych jubileuszy Izraela, moglibyśmy sprawdzić nasze wyniki, licząc w przód od daty
pierwszego, do późniejszego jubileuszu, by zobaczyć, czy liczba lat się zgadza.
Istnieje takie odniesienie. Ezechiel 7:13 wspomina ostatni jubileusz w historii Izraela, ten,
którego jego lud nie mógł obchodzić, jako że znajdował się w niewoli babilońskiej, zamiast w
Izraelu, ziemi przodków. „Sprzedawca nie powróci już do tego, co sprzedał, choćby jeszcze
żył” (Ezechiel 7:13). Choć Ezechiel nie używa słowa „jubileusz”, bez wątpienia właśnie to
miał na myśli. Kiedy indziej sprzedawca powraca do tego, co sprzedał? Ezechiel wskazuje
zatem na jubileusz, który miałby przerwać cykl i zmierzać ku antytypowi.
JUBILEUSZE NIE ZOSTAŁY PORZUCONE
Ze wzmianki Ezechiela jasno wynika, że lud Izraela nawykły był do obchodzenia jubileuszy i
wiedział, kiedy spodziewać się kolejnego. Istniały oczywiście wystarczające powody, dla
których Izraelici pamiętali o tym prawie i ufali w korzyści, jakie każdy z jubileuszy przyniósł
tak wielu z nich.
Prawdopodobnie obliczanie jubileuszy dostarczało także na wiele stuleci podstawowej
metody rachuby czasu i tłumaczy, skąd skrybowie na dworze Salomona znali prawidłową
liczbę lat od Exodusu do czasu budowy Świątyni Salomona (I Kr. 6:1).
OKREŚLENIE DATY OSTATNIEGO JUBILEUSZU IZRAELA
Ezechiel podaje szczegółową informację o dacie tego ostatniego jubileuszu. Znajduje się ona
u Ezechiela 40:1, gdzie przedstawia on swą wizję Królestwa. Oświadcza on, że wizja została
mu zesłana w roku 50, 7 miesiącu i 10 dniu, co – jak widzą badacze Biblii – stanowi początek
roku jubileuszu (II Moj. 25:9, 10). Jednakże, podaje on tę datę w sposób, który wymaga
argumentacji i dlatego data ta zostaje często przeoczona. Jednak rachuba nie jest
skomplikowana.
„W dwudziestym piątym roku naszego wygnania, w pierwszym miesiącu, dziesiątego dnia
tego miesiąca, w czternastym roku po zdobyciu miasta, w tym właśnie dniu spoczęła na mnie
ręka Pana…” (Ezechiel 40:1).
Jeśli chodzi o dzień, został on jasno sprecyzowany – dzień 10. Co do miesiąca, żydowski rok
rozpoczynał się wówczas, tak jak i dziś, siódmego miesiąca, Tiszri. (Kiedy chodzi o pierwszy
rok, jest to zaznaczone wprost, jak u Ezech. 29:17 i 30:20). Co do roku, to jest to rok 50, 20
lat po roku „30”, w którym otwarta jest księga (porównaj: Ezech. 1:1,2, 40:1).1 Rok 50,
miesiąc 7, dzień 10 – początek jubileuszu.
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Od dawna odczytywano to w żydowskim Talmudzie, który określa nawet numer tego
jubileuszu. „Siedemnaście jubileuszy… ostatni jubileusz przypada na dziesiąty dzień miesiąca
[Tiszri], w czternastym roku po zdobyciu miasta (Ezech. 40:1), który to dzień był pierwszym
dniem jubileuszu (‘Ab. Zarah 9b; ‘Ar. 11b-12b)” (Jewish Encyclopedia, s. 607).

Co do daty ostatniego jubileuszu, przypadła ona na 14 rok „po zdobyciu miasta”. Jerozolima
została splądrowana, a świątynia spalona w piątym miesiącu kalendarza żydowskiego. Jak
powiedziano w Części drugiej, miało to miejsce w 587 roku p.n.e. Skoro rok żydowski
zmienia się z początkiem siódmego miesiąca, pierwszy rok po zdobyciu miasta rozpoczął się
w miesiącu Tiszri roku 587 p.n.e. Stąd „czternasty rok po zdobyciu miasta” rozpoczął się 13
lat później, w miesiącu Tiszri roku 574 p.n.e.
ILE CZASU MINĘŁO POMIĘDZY JUBILEUSZAMI?
Jednakże, zanim będziemy mogli posłużyć się tą datą, musimy określić ile lat upłynęło od
jednego jubileuszu do drugiego. Jubileusz przypadał zawsze na rok 50. Lecz który rok stawał
się rokiem „pierwszym” kolejnego cyklu? Czy był to rok następujący po jubileuszowym, czy
też sam rok jubileuszowy? W pierwszym wypadku jubileusze dzieliłoby 50 lat, zaś w drugim
49 lat.
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W pierwszym przypadku siedmioletni cykl sabatowy rozpada się przy każdym jubileuszu
(ponieważ rok jubileuszowy wbija się pomiędzy dwa siedmioletnie cykle). W drugim
przypadku lata sabatowe przypadają na siedmioletni okres, od jego początku do końca, przez
wszystkie stulecia (ponieważ jubileuszowy, 50. rok jest również pierwszym rokiem kolejnego
cyklu).
Obie możliwości były brane pod uwagę przez żydowskich uczonych i obie znajdują
odzwierciedlenie w żydowskich pismach. „Zarówno w literaturze tanaickiej, jak i w
Apokryfach znajdujemy dwa odmienne systemy obliczania jubileuszu i lat sabatowych.
Baraita oznajmia, że rok jubileuszowy, to rok pięćdziesiąty, przypadający po ukończeniu
siedmiu cykli sabatycznych, następny zaś rok jest pierwszym rokiem kolejnego shemittah…
Juda jednakże utrzymuje, iż „rok jubileuszowy zawiera się w rachubie heptad”, tj. rok
jubileuszowy jest… pierwszym rokiem następnego shemittah i jubileuszu” (Encyclopedia
Judaica, 579).
18 ROK JOZJASZA
Kwestia ta może zostać rozwiązana za pomocą komentarza w Talmudzie, dotyczącego
szesnastego jubileuszu. „Szesnasty jubileusz przypadł na osiemnasty rok Jozjasza” (Jewish
Encyclopedia, s. 607). Jest to wiarygodne, jako że poszukiwania zapisów związanych z
rokiem jubileuszowym przyspieszają naprawy świątyni Bożej, prowadząc do odkrycia księgi
Prawa w tymże roku (II Kron. 34:8, 18, 19).
A zatem, umiejscawiając osiemnasty rok Jozjasza, możemy wyznaczyć datę szesnastego
Jubileuszu. Wtedy zaś możemy policzyć lata pomiędzy Jubileuszem 16. i 17. I określić, czy
minęło pomiędzy nimi 49, czy też 50 lat.
Możemy wyznaczyć 18 rok
Jozjasza licząc wstecz od
Sedekiasza.
Sedekiasz
utracił tron późnym latem
roku 587 p.n.e., blisko końca
jego 11 roku. Odliczając
wstecz 11 lat Jojakima i
ostatnie 14 lat, spośród 31
lat Jozjasza, otrzymujemy
datę 623 r. p.n.e. – jako
początek 18 roku Jozjasza.
(587 p.n.e. + 11 + 11 + 14 =
623 p.n.e.).2
Zatem 623 rok p.n.e. byłby
rokiem rozpoczęcia szesnastego jubileuszu. Jak widać powyżej, 574 p.n.e. był rokiem
rozpoczęcia siedemnastego jubileuszu. Te dwie daty dzieli dokładnie 49 lat. 3 Stąd druga
możliwość (diagram na stronie 16, dół) jest prawidłowa.
PIERWSZY JUBILEUSZ
Trzeba, byśmy określili teraz datę pierwszego jubileuszu. Exodus miał miejsce wiosną 1445 r.
p.n.e. (zobacz listę na końcu Części drugiej), zaś przekroczenie Jordanu nastąpiło 40 lat
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później, na wiosnę 1405 r. p.n.e. Jednak 2½ plemiona osiedliło się na wschód od Jordanu już
wcześniej, zaraz po przekroczeniu Arnonu, późnym latem poprzedniego roku, 1406 p.n.e.
(Zobacz Czas i proroctwo, Dodatek J, „Lata liczone od wyjścia z Egiptu”).
W tym czasie Izraelici odmierzali lata od wiosny do wiosny. Skąd to wiemy? IV Moj. 33:38
stwierdza, że Aaron zmarł w „czterdziestym roku po wyjściu synów izraelskich z ziemi
egipskiej pierwszego dnia piątego miesiąca”. Następnie, V Moj. 1:3 mówi o „czterdziestym
roku, jedenastym miesiącu”. Jeśliby okres tych policzonych lat dobiegł końca w miesiącu
Tiszri, byłoby to w 41 z kolei roku.
Te dwa wnioski – że Izraelici weszli do ziemi późnym latem 1406 r. p.n.e. oraz że liczyli
(pierwotnie) lata, poczynając od wiosny – oznaczają, iż pierwszy rok ich osiedlenia ubiegł
pomiędzy wiosną 1406, a wiosną 1405 r. p.n.e. Bóg oznajmił, „gdy wejdziecie do ziemi, którą
Ja wam daję, to ziemia ta będzie obchodzić sabat dla Pana. Przez sześć lat będziesz obsiewał
swoje pole … i będziesz zbierał plon” (III Moj. 25:2, 3). Przypuszczalnie, zatem inicjującą
sześciolatkę poczęto liczyć od tego roku, wraz z pierwszym zasiedleniem ziemi obiecanej.
Jeśli rok pierwszy miał swój początek wiosną 1406 r. p.n.e., wówczas rok 49 rozpoczynałby
się na wiosnę 1358 r. p.n.e. Wraz z nastaniem siódmego miesiąca nadszedłby czas ogłoszenia
roku jubileuszowego. „Naliczysz sobie … czterdzieści dziewięć lat. W dziesiątym dniu
siódmego miesiąca każesz zadąć w róg. W dniu pojednania każecie dąć w róg po całej waszej
ziemi” (III Moj. 25:8, 9). A zatem pierwszy jubileusz zaczynałby się w miesiącu Tiszri roku
1358 p.n.e. (Zobacz Czas i proroctwo, Dodatek J, podtytuł „Rok pierwszy cyklu
sabatowego”, dla zapoznania się z komentarzami na temat przejścia z lat wiosennych do
jesiennych).

DECYDUJĄCY TEST
Jeżeli pierwszy jubileusz rozpoczął się w miesiącu Tiszri 1358 r. p.n.e., zaś jubileusz
siedemnasty w miesiącu Tiszri roku 574 p.n.e., wówczas przerwa między nimi wynosi 784
lata, co stanowi dokładnie 16 okresów po 49 lat każdy – oto precyzyjne potwierdzenie.
Zastanówmy się przez moment nad tym odkryciem i spróbujmy przyswoić sobie jego
wymowę. Dzięki ścisłemu oznaczeniu daty jubileuszu przez Ezechiela możemy, odliczając
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wstecz, określić datę pierwszego jubileuszu Izraela i przekonać się, że współgra ona z datami
chronologii biblijnej.4
Zamieszczony w Talmudzie zapis, mówiący, iż jubileusz Ezechiela był siedemnastym z kolei,
stanowi najwidoczniej informację zachowaną w kulturowej pamięci ludzi, którzy pokolenie
po pokoleniu odliczali jubileusze tak, jak nasza kultura odlicza wieki. Wiedzieli, że był to 17
jubileusz, podobnie jak my wiemy, że mamy obecnie XXI wiek, bez potrzeby zatrzymywania
się nad całą historyczną przeszłością, a jedynie dzięki powszechnej wiedzy towarzyszącej
codziennemu życiu. Tym sposobem otrzymaliśmy wielce satysfakcjonujący „podwójny
sprawdzian” naszych wniosków.
Zawarte w Księdze Ezechiela wskazówki, dotyczące jubileuszu nie były brane przez Braci
pod uwagę prawdopodobnie z uwagi na ich rozbieżność z poprzednimi ustaleniami. Edwin
Thiele nie zauważa owych wskazówek w swej pracy poświęconej chronologii Królów
Hebrajskich. Podobnież nikt, na ile nam wiadomo, nie dostrzegł, jak współgrają one z
chronologią, dopóki końcem 1989 roku nie uświadomił nam tego w prywatnej korespondencji
pewien spostrzegawczy brat. To cenne, dyskretne potwierdzenie nadeszło w odpowiednim
czasie za sprawą Bożej opatrzności, wywołując nasze zdumienie. Jego wartość wywarła na
nas ogromne wrażenie.

Proszę to sobie uświadomić. Proszę nie przechodzić nad tym, bez uznania nieodpartego
świadectwa dokładności chronologii, jakie stanowi ta weryfikacja jubileuszy. Bywa, że
dyskusja o faktach i liczbach przyprawi umysł o odrętwienie, niwecząc potężne wrażenie,
jakiego dostarczyć powinny równie precyzyjne dowody.
Sami rozważaliśmy ten przyczynek do naszej wiedzy przez dni i tygodnie. Raz za razem
przenikało nas zdumienie, gdy zastanawialiśmy się nad tym nadzwyczajnym potwierdzeniem
i jego, jakże doniosłymi, konsekwencjami. Było to prawdziwe „przypieczętowanie” całego
świadectwa Księgi Królewskiej, Kronik, Jeremiasza, Daniela i Ezechiela oraz ich rozlicznych,
dobrze udokumentowanych, związków z historią świata. We wszystkim tym dostrzegamy
zamysł Boży … i składamy dzięki.
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DRUGORZĘDNE POTWIERDZENIE
Współbrzmi z tym także zapis u Izajsza. 37:30. Jeśli Jubileusz rozpoczął się w 574 r. p.n.e., to
rok sabatowy miał początek w jesieni 575 r. p.n.e. i w każdym poprzednim siedmioletnim
interwale, jak choćby w 701 r. p.n.e., czyli 14 r. Hiskiasza. Przed jesienią tego roku Jeruzalem
było oblegane przez Sennacheryba, króla Asyrii (II Król. 18:13). Wówczas Izajasz rzekł: „W
tym roku wyżywieniem będzie zboże samorodne, w drugim roku zboże dziko wyrosłe, lecz w
trzecim roku będziecie siać i żąć” (Iz. 37:30). Armia najeźdźcy splądrowała uprawy na
bieżący rok, następny zaś (rozpoczynający się jesienią 701 r. p.n.e.) był najwyraźniej rokiem
sabatowym … co zgadza się z ustaleniami (patrz diagram powyżej).
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(1)

Niektórzy sądzą, że „30. rok” w Ezech. 1:1 oznacza, iż Ezechiel miał 30 lat, gdy objął godność proroka, podobnie, jak na
przykład kapłani mogli sprawować ofiary w wieku 30 lat. Jednakże, jeżeli obliczano wówczas wiek tak, jak to się robi
obecnie, Ezechiel miałby 29 lat w swoim 30. roku. (A jeśliby odnosiło się to do jego wieku, należałoby się spodziewać, że
tekst będzie mówił o „jego” 30. roku, zamiast „w” 30. roku.) Ezechiel nie wyjaśnia, co dokładnie ma na myśli, sugerując, że
chodzi o cykl doskonale znany jego czytelnikom, a zatem o bieżący cykl jubileuszowy. Jest to także 30. rok od reform
Jozjasza, lecz to tylko konsekwencja tego, że zostały one wprowadzone w roku jubileuszowym.

(2)

Zarówno wyjaśnienie, jak i wykres zawierają uproszczenia. Właściwie wyliczenia następujące po Jozjaszu powinny
obejmować rok intronizacji Joachaza, 11 lat przypadające na Jojakima i 10 lat na Sedekiasza (stosował on system nie
uwzględniający roku intronizacji, zatem jego rok pierwszy był tym samym, co 11rok Jojakima, co zostawia jeszcze 10
pełnych lat do końca królestwa). Jednak wynik jest ten sam.
(3)

Zgadza się to również ze sposobem, w jaki obliczano jubileusze w apokryficznej „Księdze Jubileuszy”, która
przypuszczalnie odzwierciedla poglądy, właściwe okresowi jej powstania, czyli – jak często się uważa – drugiego wieku
p.n.e.
(4)

Gwoli pełnej ścisłości, istnieje teoretyczny sposób datowania Exodusu o rok wcześniej, tj. na 1446 r. p.n.e., a stąd
przekroczenie rzeki Arnon na wiosnę 1407 do 1406 r. p.n.e. W tym wypadku rok rozpoczynający pierwszy cykl
jubileuszowy, jak „jesienny” rok, rozpoczynający się w miesiącu Tiszri roku 1407 p.n.e., musiałby dać początek pierwszemu
jubileuszowi jesienią 1358 r. p.n.e. i tym samym współgrać z 17. Jubileuszem, który rozpoczynałby się w 574 r. p.n.e.
Pozostaje jeszcze ściśle techniczna kwestia, dotycząca pewnego momentu okresu królów: koregencja Jozafata i Azy mogłaby
wynosić trzy, zamiast czterech lat, o ile wczesne synchronizmy pomiędzy Izraelem i Judeą nie były wzajemnie warunkowane
stosowaniem przez skrybów systemów uwzględniających i nieuwzględniających roku intronizacji. (Zobacz Czas i proroctwo,
s. 46 i przypis końcowy numer 52 na s. 131).
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Część Czwarta

Jubileusze
Widzieliśmy nieodparte dowody na to, że okres 6000 lat zakończy się około roku 2043 oraz
przekonujący tego sprawdzian obejmujący historyczne cykle jubileuszowe. Czytelnik może
być ciekawy, na ile zgadza się to z tekstami wiążącymi powrót Chrystusa z zaraniem nowego
„dnia”, skoro siódmy tysiącletni „dzień” jeszcze nie nastał. Jednak wstrzymamy się z jakże
miłym wyjaśnieniem tych tekstów do następnej części, by naprzód zbadać, jak wszystko to
oddziaływa na typy, proroctwa i symetrie, zależne od chronologii Starego Testamentu.
Ponieważ omówiliśmy cykle jubileuszowe, zaczniemy właśnie od nich. Co z ich antytypami?
Czy cykle jubileuszowe, tak widoczne w typach, także wiodą do spełnienia? Jest tak w
istocie. Ostatni jubileusz Izraela, wymieniony u Ezech. 7:13 i 40:1, został zaniedbany
zgodnie z przewidywaniami Ezechiela, jako że Bóg usunął Izraelitów z ziemi. W ten oto
sposób typ uległ przerwaniu i w tym właśnie momencie Bóg przedstawił wspaniałą wizję
Królestwa, które nastąpi, gdy Izrael, a wraz z nim cały świat, zostanie przywrócony
doskonałości Edenu.
Ta wizja, zawarta w dziewięciu rozdziałach, nazywana jest zwykle Wizją Świątyni Ezechiela.
Zaczyna się u Ezech. 40:1 i jest dokładnie datowana na 10 Tiszri 574 r. p.n.e. Królestwo,
które wizja ta symbolicznie opisuje, nie nadejdzie jeszcze przez szereg lat. Jednakże dzieło
wielkiego odnowiciela zostało już rozpoczęte – wstępna, przygotowawcza praca, niezbędna
do jego podjęcia. Tak istotny dla tego przedsięwzięcia rozwój technologiczny zaczął już się
rozprzestrzeniać po świecie. Znamienne, że Izrael zostaje odzyskany, gdyż w nim to
zaprowadzone ma być królestwo i przezeń błogosławieństwo spłynie na pozostałych (Mich.
4:1-2, Iz. 2:2-3, Jer. 31:31, Zach. 14:8).
Pierwsza zapowiedź ponownego zjednoczenia Izraela pojawiła się w 1878 r. Zwołano wtedy
Berliński Kongres Narodów, by rozwiązać kwestię wojny Rosyjsko-Tureckiej z roku
poprzedniego. Wśród podjętych uzgodnień znalazła się klauzula, rozszerzająca równość
wobec prawa na wszystkie ludy Imperium Ottomańskiego. Dotyczyło to zwłaszcza narodu
żydowskiego, który wykorzystał okazję do podjęcia pierwszego w czasach nowożytnych
osadnictwa na ziemiach Izraela – Petah Tikvah.1
CYKLE JUBILEUSZOWE WSKAZUJĄ NA ROK 1878
Jubileusz dotyczył odzyskania ziemi, a przywrócenie ziemi Izraelitom rozpoczęło się w roku
1878. Jakże zatem urzeka obserwacja, że 50 cykli jubileuszowych – od przerwania typu w
574 r. p.n.e. – wiodą do roku 1878.
Lecz dlaczego miałoby 50 cykli, w szczególności, wskazywać na to odzyskanie? To wspólne
podejście jest usprawiedliwione, jako rozsądne rozszerzenie wzoru dni i lat sabatowych w
żydowskim systemie, którego kulminacją jest jubileusz. Liczymy 50 dni dla Święta
Pierwszych Płodów, 50 lat dla jubileuszu, a zatem dla antytypu liczymy 50 jubileuszy.
Wyniki tego wiarygodnego rozwinięcia wzoru są wysoce owocne.
Oto szczegółowe liczby. Jako że wszystkie jubileusze dzieliło 49 lat, 50 cykli jubileuszowych
daje nam 50 x 49 = 2450 lat, a następujący po 50. jubileuszu rok, to 2451. rok z kolei. Rok, w
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którym ustał typ, ten, ku któremu wybiega Ezech. 7:13, a na który wprost wskazuje Ezech.
40:1, to rok 574 p.n.e. Dodając 2450 lat otrzymujemy datę 1877 r. n.e. (pamiętając o
jednorocznej modyfikacji), natomiast następujący rok pięćdziesiąty trwał od jesieni 1877 do
jesieni 1878 r. Podczas tego właśnie roku zebrał się Kongres Berliński i zostało założone
Petah Tikvah.

INNE PODEJŚCIE
Istnieje drugie, zgodne podejście, które przynosi takie same rezultaty i pokazuje, jak ów cykl
2450 lat przystaje do typu. Wiosną każdego roku, spośród 49, wiodących do jubileuszu lat,
liczono 50 dni poprzedzających i obejmujących Święto Pierwszych Płodów. Zatem każdy
jubileusz poprzedzony był i wprowadzony 49 Cyklami, każdy po 50 dni – w sumie 2450
dniami. Doskonale koresponduje to z 2450 latami, wprowadzającymi do wypełnienia
jubileuszy, które rozpoczęło się w 1878 roku.
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PODSUMOWANIE
Jubileusze uważane są czasem za najbardziej zawiłą część proroctw czasu. W rzeczywistości,
jak mógł się przekonać czytelnik, są one zupełnie proste. Jeśli tylko podążymy za przykładem
typu, 50 dni zawiedzie nas do Święta Pierwszych Płodów, 50 lat do jubileuszu, a 50
jubileuszy do spełnienia. Jest to najprostsze, najbardziej bezpośrednie i najdokładniejsze
podejście do jubileuszy, jakie kiedykolwiek widzieliśmy. Poczynając od 574 r. p.n.e. pozwala
ono prześledzić jubileusze wstecz do źródła, bądź w przód do antytypu. Jest ono cudowne,
harmonijne i przejrzyste.2
(1)

(2)

„Państwo nie powstało owego doniosłego dnia 14 maja
1948 roku, tak samo jak nie stworzyło go 650,000
Żydów, mieszkających tego dnia w kraju. Deklaracja
niepodległości poprzedzona została pionierskimi
działaniami trzech pokoleń, które rozpoczęły się w 1878
r., gdy założono pierwszą w kraju hebrajską osadę, Petah
Tikvah” (David Ben Gurion, pierwszy premier Izraela,
1958. Zobacz The Herald of Christ’s Kingdom, czerwiec
1958, „Israel Marks Tenth Anniversary”, s. 95).

Rachuba ta wolna jest od kilku anomalii cechujących
zwykłe podejście. Zwykłe obliczenia, na przykład (1) nie
przeliczają właściwie przejścia z ery przed Chrystusem
do naszej, (2) zakładają, że jubileusze dzieliło 50, zamiast
49 lat, (3) przyjmują, że opuszczone lata odnoszą się
jedynie do nie obchodzonych jubileuszy, podczas gdy II
Kron. 36:21 włącza wszystkie lata sabatowe, (4)
przyjmują 70 lat opuszczonych, podczas gdy było ich
tylko 49 – jeden pełny cykl sabatowy, okres stosowny, by
„odpokutować” za wszystkie niewłaściwie obchodzone
sabaty i jubileusze podczas władania Izraela (patrz
Dodatek A).

24

Część Piąta

Siedem Czasów
Zakładamy, że czytelnik zna podstawowe obliczenia, dotyczące tego okresu. Siedem Czasów
to siedem okresów po 360 lat każdy, w sumie 2520 lat, podczas których Izrael był poddanym
Babilonu, Persji i Medii, Grecji, Rzym i jego kolonii.
Pogląd ten pochodzi z czwartego rozdziału Księgi Daniela. Tam to siedem „czasów” przeszło
nad Nabuchodonozorem, gdy wiódł on dziki żywot, co reprezentuje siedem proroczych
„czasów”, podczas których dzikie, pogańskie imperia władały Izraelem. 3½ „czasu” z Dan.
7:25 to 1260 lat, a zatem siedem „czasów”, to dwukrotnie więcej, mianowicie 2520 lat. Ten
sam okres opisany jest w III Moj. 26, gdzie siedem czasów lub chwil czy epizodów stanowi
karę obiecaną za odstępstwo narodu od Prawa.1
PRECYZYJNE OBLICZENIA
Jeśli okres ten dobiegł kresu w 1914 r., to musiał się zacząć w 607 r. p.n.e. (2520 – 607 + 1 =
1914, pamiętając o jednorocznej poprawce na przełomie er). Jednakże różni się to o rok od
znanej daty 606 r. p.n.e., tak często wymienianej, jako początek Czasów Pogan. (606 r. p.n.e.
oblicza się dodając 70 lat do 536 r. p.n.e., przypuszczalnego pierwszego roku Cyrusa).
Bracia, uznający, że 606 r. p.n.e. nie wiedzie nas do roku 1914, zmieniają zwykle 606 r. p.n.e.
na 607 (a 536 r. p.n.e. na 537) i przyjmują, że to miał właśnie na myśli Brat Russel. To błąd.
Kiedy Brat Russel powiedział 606 r. p.n.e., miał na myśli 606 r. p.n.e. „Pojmanie Sedekiasza
nastąpiło w październiku, 605¼ roku przed 1 r. n.e.” (R5142)i. Kiedy mówił 536 r. p.n.e.,
miał na myśli 536 r. p.n.e. „Siedemdziesiąt lat żydowskiej niewoli dobiegło końca w
październiku 536 r. p.n.e.” (R5141). Jak zatem Brat Russel poradził sobie z tą jednoroczną
różnicą?
W artykule „Koniec Czasów Pogan”, napisanym w 1912 r., Brat Russel zwrócił uwagę na tę
sprawę. „Kwestia wydawała się mniej istotna trzydzieści czy czterdzieści lat temu, niż
obecnie”. Następnie uzasadnił prawidłowo, że jeśli nie ma roku zerowego (a nie ma), wtedy
„2520 lat ubiega w … październiku 1915 r.” (R5141). Była to data inna, niż przyjmowana,
lecz kusząca, jako że odpowiadała zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej w 70 r., 1845 lat
wcześniej. (Odnosi się on do tej paraleli w R 5142, górny paragraf, a także w B219, C132).
Lecz nadszedł rok 1914 i wybuchła wojna. Co można było pomyśleć? Ewidentnie Czasy
Pogan skończyły się w 1914 r. i dwa lata później wniosek ten wypowiedziany został w
R5950. „Proroczy okres, znany jako Czasy Pogan skończył się chronologicznie w
październiku 1914r.” Ale co z błędnymi o rok obliczeniami? Nigdy na to nie odpowiedziano.2
RZECZYWISTE DATY
Łatwo jednak na to odpowiedzieć przy użyciu prawdziwych dat z okresu Nabuchodonozora.
W 607 r. p.n.e. Nabuchodonozor, jako książę, przekroczył po raz pierwszy w swej karierze
Eufrat, będący północną granicą ziemi obiecanej. Wtedy to zajął miasto Kimuhu, na zachód
od Eufratu. W następnym roku Babilończycy zdobyli jeszcze trzy miasta u brzegów Eufratu.
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W ciągu czterech lat od pierwszego wtargnięcia podboje Babilończyków poddały cały kraj
ich kontroli (II Król. 24:7, Jer. 46:2, Dan. 1:1).
Odpowiada to dokładnie
czterem latom, od 1914 do
1918 r., I Wojny Światowej.
Rok 1914 był jedynie
początkiem wojny, która
stłamsiła
europejskie
„Mocarstwa” i wyzwoliła
Palestynę
spod
władzy
Imperium
Ottomańskiego.
Wielka Wojna zakończyła się
zawieszeniem broni w 1918 r.
Wcześniejsza o 2520 lat data
równoległa to 603 r. p.n.e.,
drugi rok Nabuchodonozora. W tym właśnie roku, po czteroletniej kampanii, został ogłoszony
przez Daniela „głową ze złota”, a jego imperium było już ustanowione (Daniel 2:1, 38)4.
Cztery lata pomiędzy 607 i 603 r. p.n.e. doskonale odpowiadają czterem latom pomiędzy
1914 i 1918 rokiem, 2520 lat później.
PARALELA SIEDMIU LAT
Jednak odpowiedniości sięgają dalej. 70 lat Babilonu rozpoczęło się wraz z upadkiem Asyrii
w 610 r. p.n.e. Zatem proces konsolidacji władzy nad Asyrią, wraz z południowymi
podbojami – przez Izrael do granicy Egiptu – pochłonęły siedem lat, do 603 r. p.n.e., kiedy to
Nabuchodonozor został ogłoszony „głową ze złota”.5
Późniejszy o 2520 lat okres równoległy to lata 1911 – 1918. Winston Churchill napisał
czterotomową historię wojny, wznowioną ostatnio w dwóch tomach, zatytułowanych The
World Crisis, 1911-1918. Rozdział trzeci poświęcony jest znaczeniu roku 1911, gdy wybuchł
kryzys w Agadirze, który niemal postawił Francję i Niemcy w stan otwartego konfliktu.
„W całej Europie zaczęły natychmiast drżeć dzwonki alarmowe” (s. 29). „Na umysłach
wszystkich położyła się ciężka obawa … w Ministerstwie Wojny zawrzało … podjęto
przezornie wszelkie przygotowania i opracowano każdy szczegół … nie potrafiłem myśleć o
niczym, poza groźbą wojny” (s. 46). Kryzys został ostatecznie rozwiązany pokojowo, jednak
od tego momentu zaczęto przygotowywać się do nadchodzącej klęski. Churchill
wyszczególnia kilka dowodów przełomowego znaczenia tego roku.6
IMPERIUM OTTOMAŃSKIE
Rok 1911 to także milowy krok na drodze upadku Imperium Ottomańskiego, w którego
uścisku leżała przez 400 lat święta ziemia. Jeśli Izrael miał odzyskać swą ojczyznę, imperium
to musiało runąć, a siedem lat od 1911 do 1918 r. jasno zakreślają jego siedmioletni upadek.
W 1911 r. Włochy atakują swe posiadłości w północnej Afryce. W 1912 r. Grecja pomyślnie
prowadzi z nimi wojnę. W 1913 r. Turcja przekazuje Mocarstwom swe europejskie terytoria.
W 1914 r., ku zaskoczeniu Anglii, Turcja przystępuje do wojny po stronie Niemiec. Dlatego
Anglia wysyła na Bliski Wschód swe siły, które wydzierają świętą ziemię Turcji. Do 1918 r.
Imperium Ottomańskie obróciło się w pył. W 1918 r. zakończyła się dla Turcji pewna era.
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W międzyczasie Anglia wydaje
deklarację
Balfoura,
w
listopadzie 1917 r., zaraz przed
pokojowym
zajęciem
Jerozolimy
przez
gen.
Allenby’ego, w tym samym
miesiącu.
„Rząd
Jej
Królewskiej Mości przychylnie
patrzy na ustanowienie w
Palestynie ojczyzny narodu
żydowskiego.” W rezultacie
upadku
Imperium
Ottomańskiego Anglia mogła
wprowadzić nowy kurs. Siedem Czasów kary dla narodu Izraela dobiegło końca. Więzy „z
żelaza i spiżu” zostały zerwane, a narodowe sentymenty Żydów zaczęły wypuszczać pąki
(Dan. 4:15, Iz. 45:2, Ps. 107:10-16).
PARALELE ŻNIW
Ta paralela siedmiu lat będzie nawet bardziej uderzająca, jeśli uświadomimy sobie, że taki
sam okres wystąpił podczas Wojen Rzymskich przeciwko Judei, od 66-73 r. p.n.e. Data 70 r.
n.e. znana jest jako rok spalenia Świątyni przez Tytusa, jednak był to zaledwie jeden epizod
kampanii, która zajęła siedem lat. Pierwsze żydowskie Powstanie wybuchło w 66 r. i trwało
zrywami do upadku Masady w 73 r. Daty równoległe, 1845 lat później, to 1911 i 1918 r. –
dokładnie te same, co te, przypadające 2520 lat po siedmioletnim podboju babilońskim.
Data 1914 r. zapowiadana jest
także w paraleli 1845 lat.
Odpowiadającą datą byłby 69 r.
n.e., kiedy to jesienią złożono
w Świątyni po raz ostatni
ofiary
Dnia Pojednania.
Zakończyło to okres próby i
szansy (dla Izraela), liczący 40
lat od chrztu Jezusa. Rok 1914
zakończył okres próby i szansy
(dla Chrześcijaństwa), liczący
40 lat, jakie nastąpiły po
drugim przyjściu Jezusa.
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PRZEDŁUŻONE PARALELE 2520 LAT
Jest jednak jeszcze coś więcej. Istnieją dodatkowe zgodności, dotąd niewidoczne, jako że
musiały minąć lata, by można je było dostrzec z perspektywy. Lecz teraz możemy je ujrzeć i
są one uderzające – stanowią nagrodę i zachętę do zajmowania się tymi proroctwami z wiarą i
zainteresowaniem. Pan dostarczył szeregu epizodów na początku Siedmiu Czasów Izraela i
odpowiadają one szeregowi epizodów na końcu Siedmiu Czasów Izraela, przywracając jego
narodowe nadzieje.
Po zakończeniu I Wojny Światowej naród żydowski musiał jeszcze dużo znieść, nim miał
zostać uznany za równego pośród innych narodów. Najsilniejszym czynnikiem
przyspieszającym powstanie Państwa Izrael był holocaust Hitlera, a powstanie tego wroga
poprzedziło kilka znaczących etapów. Hitler wyłożył swój program w Mein Kampf, wydanym
w 1924 r. Partia nazistowska doszła do władzy w trakcie trzyletniego zamachu stanu. Podczas
letnich wyborów 1931 r. partia nazistowska stała się największym ugrupowaniem w
parlamencie. W 1933 r. Hitler został kanclerzem. W 1934, po śmierci prezydenta Von
Hindenberga, Hitler uzyskał również to stanowisko i stał się faktycznym dyktatorem
niegdysiejszej republiki.
W 1939 r. rozpoczęła się, wraz z niemiecką inwazją na Polskę, II Wojna Światowa i
jednocześnie zaczął się Holocaust. Kiedy największe skupiska ludności zostały zajęte, Żydzi
byli z nich wyprowadzani i mordowani. W listopadzie 1947 r., w następstwie tej zbrodni,
ONZ zezwoliło na niepodległość Izraela, wprowadzoną następnej wiosny. W 1960 r.
przyznano mu równą pozycję wśród innych państw rozwiniętych w ONZ 5. Oto doniosłe daty,
znaczące ponowne ustanowienie Państwa Izrael od I Wojny Światowej począwszy.
1911 Przygotowania do wojny / początek zmierzchu Imperium Ottomańskiego
1914 Początek I Wojny Światowej
1918 Koniec wojny, wyzwolenie Palestyny
1924 Wydanie Mein Kampf
1932 Partia nazistowska zdobywa większość w rządzie
1933 Hitler zostaje kanclerzem
1934 Hitler zostaje prezydentem
1939 Rozpoczęcie Holocaustu
1947 Ogłoszenie państwowości Izraela, wprowadzone w życie następnej wiosny
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1960 Przyznanie równej pozycji Izraelowi wśród państw rozwiniętych
Ta sekwencja wydarzeń odpowiada, data po dacie, sekwencji wydarzeń towarzyszących
zmierzchowi i ostatecznemu rozpadowi państwa Judejskiego w czasach Nabuchodonozora.
610
607
603
597
589
588
587
582
574
561

Babilon pokonuje ostatni asyryjski bastion, Harran
Rozpoczyna się podbój wzdłuż Eufratu
Nabuchodonozor zostaje ogłoszony „głową ze złota”
Jerozolima ponownie zajęta przez Nabuchodonozora, a Jojachin pojmany
Rozpoczyna się oblężenie Jerozolimy Sedekiasza
Drugi rok oblężenia
Jerozolima upada, koniec królestwa Judy Sedekiasza
Ostateczne uprowadzenie pojmanych (Jer. 52:30)
Wizja Ezechiela odzyskania Izraela podczas ostatniego Jubileuszu
Uhonorowanie Jojachina pośród innych władców (Jer. 52:31-32)

Dysponujemy kompletnym wzorem zdarzeń, towarzyszących upadkowi starożytnego Izraela,
odpowiadającym kompletnemu wzorowi zdarzeń, wiodących do założenia nowożytnego
Izraela 2520 lat później. Główne jądro tych 2520 lat, od 607 r. p.n.e. do 1914 r., zostało
potwierdzone tak dobitnie, jak nigdy dotąd. Oto porównanie.
610-603
597
589-587
582
574-573
561

Podbój babiloński
Pojmanie Jojachina
3 lata oblężenia Sedekiasza
Ostatnie Uprowadzenie
Ostatni Jubileusz, Wizja Odzyskania
Uznanie Jojachina

1911-1918
1924
1932-1934
1939
1947-1948
1960

Kryzys światowy, upadek Ottomanów
Mein Kampf
3 lata dochodzenia Hitlera do władzy
Początek Holocaustu
Ponowne ustanowienie Państwa
Uznanie Izraela

400-LETNIE KRÓLESTWO / PRZEŚLADOWANIE
Nawet to jednak nie wszystko. Imperium Ottomańskie kontrolowało świętą ziemię przez 400
lat, nim utraciło ją, wraz ze swym upadkiem w latach 1911-1918. Zdobyli ją 400 lat wcześniej
dzięki wyniesieniu Selima do godności sułtana i w następstwie późniejszych podbojów, w
latach 1511-1518.8 (I Moj. 15:13 ma tu pewne znaczenie).
Dopiero przygotowując niniejsze studium, dostrzegliśmy, iż Monarchia Dawidowa istniała
przez taki sam, 400-letni okres czasu, nim została zgnieciona przez Babilon. Dawid doszedł
do władzy w przeciągu siedmiu lat (1010 – 1003 r. p.n.e., II Sam. 5:5). Również Babilon
przejmował władzę przez siedem lat (610 – 603 r. p.n.e.) – dokładnie 400 lat później.
Samo to tworzy interesującą paralelę. Zarówno monarchia Dawidowa (przed Babilonem), jak
i panowanie Ottomanów (do I Wojny Światowej) trwało 400 lat. Zauważmy, że te dwa
czterystuletnie okresy dzieli dokładnie 2520 lat. Po lewej mamy 400 lat Królestwa Dawida do
podboju babilońskiego. Po prawej zaś, 400 lat prześladowań, zakończonych upadkiem
Imperium Ottomańskiego – 2520 lat później.
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Zauważmy dalej, że owe 2520 lata składają się z dwóch przedziałów po 1260 lat, z których
drugi określa 1260 lat, podczas których ziemie Izraela kontrolowane były przez Sunnitów.
Interesujące, że podbój Bliskiego Wschodu przez sunnickich Muzułmanów również stanowił
siedmioletni epizod, od 651 do 658 r. n.e.9 Zatem tak, jak Duchowy Izrael był zdominowany
przez fałszywy system religijny przez 1260 lat (539 do 1799), tak naturalny Izrael pozostał
zdominowany przez fałszywą religię na 1260 lat.10
Symetrie te mówią o Bożym zamyśle. Niechaj czytelnik przemyśli je gruntownie i doceni ich
sens, który jest naturalną konsekwencją uznanej historii. Są to cenne wejrzenia w Boski plan,
który prawdopodobnie przewyższa to, co możemy teraz dostrzec.
PODSUMOWANIE
Stosując poprawne daty możemy obecnie usunąć występujące nieścisłości z obliczeń Siedmiu
Czasów kary dla narodu Izraela. Są one już jasne i precyzyjne. Kampania podboju, która dała
im początek rozpoczęła się w 607 r. p.n.e., zaś wojna, która położyła im kres zaczęła się w
1914 r. n.e. – 2520 lat później. Paralela rozciąga się na siedem lat w każdym przypadku i
obejmuje również Wojny Rzymskie od 66 do 73 r.
Dodatkowo okres 2520 lat zostaje powiększonych o pełny wzór odpowiadających sobie dat i
wydarzeń na jego początku i końcu. Każdy główny epizod upadku Królestwa Judy posiada
odpowiadający, późniejszy o 2520 lat, epizod narodowego odrodzenia Izraela. Wreszcie,
istnieje symetryczna równowaga pomiędzy 400 latami Królestwa Dawidowego na początku
okresu i 400 latami ucisku przez Imperium Ottomańskie na jego końcu.
Są to zachęcające wyniki – głębsze, bogatsze i pełniejsze, niż dotąd. Symetria i porządek tych
cech stanowią rozsądne dowody na to, że fundująca je chronologia, zbudowana w oparciu o
zapisy biblijne i zakorzeniona w historii świata, jest prawdziwa.11
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(1)

Słowo „czasy ” nie występuje w hebrajskim tekście III
Moj. 26, lecz sugeruje je kontekst. Nie twierdzimy zatem,
że to szczególne słowo „czasy” stanowi tutaj
uzasadnienie okresu 360 lat. Jednak okres kary wyraźnie
zbiega się z „czasami” u Dan. 4. Zauważmy związki – u
Dan. 4 wzrost drzewa hamują więzy z żelaza i spiżu. W
III Moj. 26:19 „Uczynię wasze niebo jak z żelaza, a
ziemię waszą jak ze spiżu” – te same dwa symbole.
Najcięższe prześladowania spadły na Izrael podczas
późniejszych faz imperium Greckiego (spiż) i imperium
Rzymskiego (żelazo), prawidłowo więc oba te elementy
zostały wyszczególnione.

upłyną nad rodzajem ludzkim, nim odzyska on swe
utracone dominium.
(2)

Reprinty zawierają w tym miejscu błąd typograficzny.
R5142 mówi o „605¾ roku przed 1 r. n.e.” – co
oznaczałoby wiosnę 606 r. p.n.e.- ale oryginał mówi o
„605¼ roku przed 1 r. n.e.” – co oznacza październik 606
r. p.n.e. W Harvest Truth Database zapisano to
prawidłowo.
(3)

Ktoś mógłby chcieć ustalić datę ponownego osiedlenia
w Izraelu na październik 537 r. p.n.e. (a na 607 r. p.n.e.
początek Czasów Pogan). Pociągałoby to za sobą
umiejscowienie pierwszego roku Cyrusa – nie w 536, a w
538 r. p.n.e. – i założenie, że rozporządzenie nadeszło
wraz z końcem wiosennego roku babilońskiego, zaraz
przed wiosną 537 r. p.n.e. Zatem u Ezdrasza 3:1
chodziłoby o jesień 537 r. p.n.e.
Sprawia to jednak, że inne, znane Braciom daty, bazujące
na 536 r. p.n.e. należałoby zmienić o rok. Na przykład
data śmierci Jakuba przesunęłaby się z 1813 na 1814 r.
p.n.e., czyniąc żydowski Dwójnasób niedokładnym.
Zatem stan rzeczy nie został przez dekady …
uporządkowany.

Odniesienie do „siedmiu czasów” pojawia się w obydwu
ustępach dokładnie tyle samo razy, mianowicie cztery, co
jeszcze bardziej zbliża obie relacje. Przypuszczalnie owo
czterokrotne wtrącenie daje do zrozumienia, że cztery
imperia będą władać Izraelem – Babilon, Persja, Grecja i
Rzym. Prawdopodobnie sugeruje też, że istnieją cztery
możliwe rozumienia –
(1) Siedem Czasów za Nabuchodonozora – bez
uściślenia, czy chodzi o lata, miesiące, czy pory. (2)
Siedem dekad podległości Izraela Babilonowi. (3)
Siedem proroczych okresów, po 360 lat każdy = 2520 lat
(konwencjonalne podejście). (4) Siedem tysiącleci, jakie
(4)

Świadectwo to stwierdza dobitnie, że wizerunek Pogańskiej Potęgi uzyskał autorytet, który miał trwać przez 2520 lat, już
w drugim roku Nabuchodonozora. Jest zatem jasne, że okres 2520 lat nie czekał nie na osiemnasty rok Nabuchodonozora, w
którym Sedekiasz utracił tron. Jeśliby ostatni królowie Judejscy podporządkowali się dominacji Babilonu, ich królestwo
mogłoby przetrwać (Jer. 27:11, 12).

(5)

Oto lista działań, podjętych przez Babilończyków w tym czasie.
610 – Armia babilońska „wkroczyła zwycięsko do Asyrii” i zajęła Harran.
609 – Asyryjczycy przypuścili kontratak, lecz nie zdołali odbić Harran z rąk Babilończyków.
608 – Nabopolasar i jego armia podbijali stare terytorium Asyrii, w górę Tygrysu.
607 – Nabuchodonozor podbił północ; później przekroczył Eufrat i zajął Kimuhu.
606 – Egipt oblega Kimuhu; Nabopolasar zajął trzy miasta na zachód od Eufratu.
605 – Nabuchodonozor zwyciężył w Karkemisz, ścigał Egipcjan, wrócił po tron, powrócił do Palestyny.
604 – Zwycięski marsz w „Hattu” (Palestyna) i wszyscy jego królowie składają mu hołd.
603 – Daniel, jeniec Babilonu, tłumaczy, że Nabuchodonozor jest głową ze złota.
(6)
Agadir było nazwą zatoki na atlantyckim wybrzeżu
Maroka, w którym to państwie Francja zdobyła znaczne
wpływy. „Rankiem 1 lipca … ogłoszono, że Cesarz
Niemiec wysłał swą kanonierkę Panther do Agadiru” (s.
29). Nadeszła chwila konfrontacji głównych stron
nadchodzącego konfliktu.

abdykację ojca, zaś Bajezid zmarł kilka lat później,
najwyraźniej otruty na rozkaz syna. Selim zdobył
imperium, mordując swych braci i ich synów i wyruszył
na podbój. W 1514 r. pokonał perskiego króla Ismaela, w
1516 zdobył Damaszek, Bejrut, Gazę i Jerozolimę, w
1517 r. pokonał mameluckiego sułtana Tumana pod
Kairem i zajął Algier w 1518 r. „Imperium Ottomańskie
obejmowało teraz całą Mezopotamię, Armenię, ziemie do
Morza Kaspijskiego, Syrię, Palestynę i Egipt.” (The 6th to
18th Centuries, rozdz. 17, Frank E. Smith,
www.fsmith.com, 1998).

(7)

Czytaliśmy dwukrotnie to oświadczenie, jednak nie
udało nam się tego udowodnić. Sprawa wygląda tak, że
podczas dyskusji w o zatrzymaniu i procesie Adolfa
Eichmanna, Golda Meir zakwestionowała prawo
Narodów Zjednoczonych do narzucania swej woli
Izraelowi, którego nie uznawały one za równoprawnego
partnera. W odpowiedzi, jedna z delegacji wysunęła,
szybko przyjęty, wniosek o równouprawnienie Izraela.
(Po czym Golda Meir podkreśliła, że jeśli jest on na
równi suwerenny, to ma prawo postępować zgodnie ze
swym interesem). Jednak, jak powiedziano, nie byliśmy
w stanie tego potwierdzić. Jeśliby nie było to możliwe,
osłabiłoby to ostatnią paralelę ze strony 28.

(9)

Istnieją dwa główne odłamy Islamu, Szyici i Sunnici,
których drogi rozeszły się wraz z pytaniem o
przywództwo po śmierci Alego, zięcia Mahometa.
„Podczas gdy wielkie ciało Islamu, Sunnici,
zaakceptowali sukcesję pierwszych czterech kalifów oraz
prawa i tradycje (lub sunnizm) wczesnego okresu,
mniejszościowa sekta (szyici) utrzymywali, że od
zamordowania Alego, linia kalifatu znajduje się w rękach
uzurpatorów. (The Fires of Faith, s. 54). W 651 r.
muzułmanie sunniccy podbili Presję, a w 658 odzyskali
Egipt, wieńcząc tym swe przejęcie Bliskiego Wschodu.

(8)

Latem 1511 r. Książę Selim, syn sułtana Bajezida II,
wywołał otwarty bunt, by przejąć tron. W roku
następnym Selim był dostatecznie silny, by przeforsować
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(Patrz Czas i proroctwo, s. 62-63 oraz przypis 68 na s.
134, by poznać detale).
(10)

Mahomet oznacza po arabsku „poprzedzający
Mesjasza” (Mc&S, „Mohammed”, s. 403), co oznacza, że
uzurpował on sobie pozycję Chrystusa.

(11)

Zauważmy znaczenie siedmioletnich okresów – pięć z
nich na diagramie na dole strony 29, sześć jeśli dodamy
siedem lat Wojen Rzymskich na poprzednim. Może tak
być za sprawą dwóch przyczyn. (1) Jest przynajmniej
teoretycznie możliwe, że „siedem czasów” Izraela
otwiera się i zamyka w okresie „siedmiu lat”. (2) Jak
zobaczymy w następnej Części, 70. tydzień u Dan. 9,
jakże istotny dla tego proroctwa, pozostaje w zgodzie
zarówno z Wojnami Rzymskimi w latach 66-73, jak i ze
Światowym Kryzysem lat 1911-1918.
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Część Szósta

Siedemdziesiąt Tygodni
Siedemdziesiąt Tygodni u Dan. 9:24-27 rozpoczęło się kiedy „objawiło się słowo o ponownej
odbudowie Jeruzalemu”, aż do „Mesjasz-Księcia”, wraz z jego śmiercią na krzyżu,
stanowiącą „zadość-uczynienie za grzechy”. Wszyscy zgadzają się, że Jezus stał się
Mesjaszem wraz ze swym chrztem, jesienią 29 r. n.e., umarł zaś wiosną 33 r.1, jednak nie
wszyscy zgadzają się co do tego, jak daty te identyfikowane są przez proroctwo.
Popularny pogląd mówi, że rozporządzeniem, zapoczątkowującym 490 tygodni, było to, które
wydał perski król Artakserkses w swym 20. roku, zezwalając Nehemiaszowi na powrót i
odbudowę Jerozolimy w 454 r. p.n.e. Zgodnie z tym poglądem Jezus został ochrzczony na
początku 70. tygodnia, zmarł w jego połowie, a pozostałe 3½ roku trwały dzięki pojedynczym
Izraelitom zanim Korneliusz, poganin, został ochrzczony z końcem tego tygodnia. Pogląd ten
opisano w Tomie 2, rozdz. 3 i przedstawiono na poniższym diagramie.

Jednak uważny czytelnik dostrzeże mankament tego ujęcia. Daty nie zostały poprawnie
określone, gdyż nie uwzględniono przeliczenia przy przechodzeniu z ery do ery. W istocie 69
tygodni, licząc od 454 r. p.n.e. kończy się w 30 r. n.e., środek tygodnia wypada w 34 r., a jego
koniec w 37 r. – co nie zgadza się. Ten problem unieważnia całe ujęcie.
Kwestia warta jest namysłu. Nie ma wątpliwości – daty się nie zgadzają. Czytelnik może
zastanawiać się jak równie proste zagadnienie mogło tak długo krążyć pomiędzy Braćmi, nie
będąc dostrzeżonym, skomentowanym … skorygowanym. Podobne uchybienia nie należą do
rzadkości w kwestiach religii, jako że mimo doniosłości tych zagadnień, dobrzy ludzie zwykli
ufać szanowanym poglądom innych dobrych ludzi, zaniedbując tym samym należyte
zbadanie szczegółów swej wiary.
Na błędy w obliczeniach przy przejściu między erami zwróciliśmy uwagę podczas
młodzieńczych studiów nad Tomem 2. Konsultując się z kolejnymi dorosłymi Braćmi –
głównie ze starszymi – odkryliśmy, jak niewielu zna ten problem. W następnych dekadach
sytuacja nieco się polepszyła. Jednak nawet dziś słyszymy i czytamy twierdzenia o celności i
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precyzji dotyczących chronologii poglądów, które zdradzają głęboką niewrażliwość na tę
kwestię … nawet, kiedy ich autorzy zostają o tym powiadomieni.
Ufam, że czytelnik weźmie tę sprawę pod uwagę i dostrzeże wartość precyzyjnego myślenia
w tych i innych kwestiach wiary. Nie powinno to nikogo usposabiać podstępnie czy
krytycznie. Powinno natomiast wieść do uważnego, pełnego szacunku i czci przeanalizowania
wszelkich studiów nad Słowem Bożym, a tym samym do uszanowania apostolskiej rady, by
„dowieść wszystkiego, mocno trzymać to, co dobre” (I Tes. 5:21). Jest to fundamentalna
zasada Ruchu Prawdy Żniw i wszystkiego, co wspiera Posłaniec Żniw. „Prawdziwi święci …
sprawdzą z miłością i krytycyzmem każdą naukę i każdego nauczyciela” (R3427). Niedbałe
traktowanie tak podstawowych zasad nie jest cnotą. Nie może też być korzystne.
PROBLEM HISTORYCZNY
Drugi problem z popularnymi poglądami wynika stąd, że 454 r. p.n.e. nie jest datą powrotu
Nehemiasza w 20. roku Artakserksesa (Neh. 2:1 i kontekst). Właściwa data jest, jak pokazują
obecne badania, o dziewięć lat wcześniejsza, mianowicie jest to 445 r. p.n.e.
Inaczej wszak, niż poprzedni problem, nie jest to proste niedopatrzenie. Różnica ta została
uznana w przeważającej liczbie badań. „Datę rozpoczęcia misji Nehemiasza określa się
zwykle na 445 r. p.n.e. Jednak studium chronologiczne Dr Hale’a (s. 449 do 531) i dysertacja
Dr Priestlie’a, poświecona „Harmonii Ewangelistów” (s. 24-38) wskazują, że owo popularne
datowanie zawiera dziewięcioletni błąd, co czyni 454 r. p.n.e. prawdziwą datą początku misji
Nehemiasza” (B67).
Analiza pracy Dr Hale’s pokazuje jednak, że jego datę różni od obecnych ustaleń rok, nie zaś
dziewięć2. Dr Priestley wyjaśnia teorię zawierającą dziewięcioletnią różnicę, lecz w kolejnym
rozdziale tłumaczy, dlaczego wybrał pogląd odmienny3. Zatem żadne ze źródeł nie uzasadnia
dobrze owej dziewięcioletniej różnicy – która w żadnym razie nie dostarcza prawidłowych
obliczeń4. Czyż nie jest tedy oczywiste, że trzymanie się daty 454 r. p.n.e. źle służy prawdzie?
PROPONOWANE ROZWIĄZANIE
Jest jasne, że Bracia John i Morton Edgar’owie dostrzegli problematyczność tej daty. Musieli
zrozumieć, że nie daje ona prawidłowych obliczeń, i sprawdziwszy źródła uświadomili sobie
prawdopodobnie, że ani Hale, ani Priestley nie podają dlań dobrego uzasadnienia.
Dlatego porzucili oni to rozwiązanie, by znaleźć nowe. Zastosowali dziesięcioletnią różnicę,
zamiast dziewięcioletniej, co ulokowało początek misji Nehemiasza w 455, zamiast 454 r.
p.n.e. Podejście to zostało szeroko omówione w Części 59 Great Pyramid Passages, Tom 2
(s. 295 w dużej wersji, s. 315 w wersji małej)5. Opiera się ono na dziele niemieckiego teologa
E. W. Hengstenberga pt. Christology of the Old Testament.
Rozwiązanie Hengstenberga zakłada, że Kanon Ptolemeusza zawiera pomyłkę liczb 11 z 21 w
zapisie nt. rządów Kserksesa, ojca Artakserksesa. Przyjmując, jak wszyscy, że pierwszy rok
Kserksesa rozpoczął się wiosną 485 r. p.n.e., błąd taki przesunąłby pierwszy rok
Artakserksesa w przód, z 474 do 464 r. p.n.e. Usunięcie błędu umiejscawia początek jego
pierwszego roku w 474 r. p.n.e., zaś jego 20. rok 19 lat później, w 455 r. p.n.e. Tym
sposobem arytmetyka się zgadza – 70 tygodni, licząc od 455 r. p.n.e., daje faktycznie 36 r.
n.e.
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Jednak rozwiązanie to nie jest już dopuszczalne6. Kiedy Hengstenberg publikował swe prace
w latach 30-tych XIX w., prawdziwe zapisy z Bliskiego Wschodu nie były jeszcze wykopane.
Teraz je znamy. Nie ma już wątpliwości, co do tego, jak długo panował Kserkses – trwało to
21 lat.. Nasze przekonanie, co do tego nie oznacza dogmatyzmu, odzwierciedla jedynie
świadectwo rzeczywistych, pochodzących z pierwszej ręki zapisów Imperium Perskiego,
wydobytych obecnie i opublikowanych.7 Pamiętajmy, że jedyne, co pozwala nam datować
okres panowania Artakserksesa, to dane historyczne i to one są decydujące.
Dzięki przyjętemu w starożytności zwyczajowi datowania transakcji finansowych wedle roku
panującego króla możemy, analizując daty wyryte na glinianych tabliczkach pochodzących z
tej ery, odtworzyć długość panowania tych królów. Istnieją bogate zapisy, datujące się
pomiędzy 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20 i 21 rokiem Kserksesa, które mówią, że jego panowanie
trwało dłużej, niż przyjęte przez Hengstenberga 11 lat. Jeśliby tabliczki te znane były w
początkach XIX w., teoria Hengstenberga nie ujrzałaby światła dziennego. Ponadto istnieje
bezpośrednie świadectwo biblijne w Est. 3:7 , że Achaszwerosz (ta sama osoba, co Kserkses)
panował co najmniej do końca swego 12 roku i z pewnością w ciągu 13 roku (Est. 3:13).
Posiadamy dodatkowo zapisy dotyczące zaćmienia datowane na 3 i 21 rok Kserksesa, co
oznacza odpowiednio 483 i 465 r. p.n.e.8,9
Wszystkie te dowody opublikowano już w Czasie i proroctwie, na s. 23, 36 i odnośnych
przypisach, wraz ze źródłami, które można do woli sprawdzać. Będziemy zachwyceni mogąc
dostarczyć każdemu zainteresowanemu wyjaśnień, pomocy, kopii czy bibliografii, jakich
tylko życzyłby sobie, by te kwestie ustalić10. Poniżej znajduje się diagram Królów Perskich.11

DEKRET EZDRASZA
Fakty te, jakże jasno poświadczone, mówią nam, że misja Nehemiasza z 20 r. Artakserksesa,
445 r. p.n.e., nie jest tożsama z rozporządzeniem, o którym mowa u Dan. 9:25. Zwracamy się
tedy ku innej opcji. Izaak Newton, William Miller i wielu innych wierzyło, że
rozporządzenie, zapoczątkowujące 70 tygodni było tym, które umożliwiło powrót Ezdrasza w
7 r. Artakserksesa, 458 r. p.n.e.
Czytelnik znajdzie całość tego rozporządzenia u Ezdr. 7:11-26 i od razu uderzy go niezwykle
formalny sposób jego zapisu, tak jakby za jego pomocą Duch Święty chciał wskazać na
kluczowe znaczenie owego rozporządzenia dla proroctwa. Dan. 9:25 mówi, że rozporządzenie
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nakazywało „odnowić i odbudować Jerozolimę”, a Ezdrasz podjął się jednego i drugiego.
Odnowił świątynię, zbudowaną 57 lat wcześniej (Ezdr. 6:15, 7:8) i położył fundamenty pod
mury Jerozolimy. Jak zauważyli jego przeciwnicy „zamierzają znowu odbudować Jeruzalem
… i już rozpoczęli budowę murów i położyli fundamenty” (Ezdr. 4:11, 12).12

Trzynaście lat później Nehemiasz miał zakończyć, przerywaną w międzyczasie, pracę13. Tak
jak wiele lat wcześniej wstrzymano prace nad przebudową Świątyni, zainicjowane dekretem
Cyrusa i podjęte ponownie w 2 r. Dariusza (Ezdr. 4:24), rozporządzenie zezwalające na
odnowienie i budowę Jerozolimy dotarło do Ezdrasza, lecz zostało zablokowane, aż
ponownie uczynił z niego użytek Nehemiasz.
Ezdrasz wrócił z Babilonu do Jerozolimy w miesiącu Nisan, 7 r. Artakserksesa (Ezdr. 7:9, 8),
czyli w 458 r. p.n.e. Jezus zmarł w Nisan 33 r. n.e. by „przywrócić wieczną sprawiedliwość”
(Dan. 9:24). Te dwa wydarzenia dzieli dokładnie 490 lat – 70 tygodni po siedem lat każdy.
NATYCHMIASTOWY POŻYTEK
Wielu chrześcijan z kręgów fundamentalistycznych oddziela ostatni tydzień proroctwa, bądź
jego ostatnią część, od części poprzedniej i przenosi go o 2000 lat w przód, do powrotu
Chrystusa. Nie był to nigdy rozsądny sposób pojmowania proroctwa. Teraz wszak możliwość
taka jest zupełnie wykluczona. Skoro 70 tygodni kończy się wiosną 33 r. n.e., nie pozostaje z
nich nic, co można by przenieść w przyszłość. Ani siedem lat, ani 3½, ani inna ilość.
USUNIĘCIE NIEŚCISŁOŚCI
Zauważmy jak proste jest to zastosowanie. Ezdrasz otrzymał polecenie wiosną, zaś 490 lat
później, na wiosnę 33 r. n.e., Jezus oddał życie na krzyżu. W poprzedniej teorii, odwołującej
się do misji Nehemiasza, rozporządzenie zostało wydane wiosną, zatem cały okres 490 lat
skończył się wiosną, jednak środek ostatniego tygodnia, który wypadał jesienią, związany był
ze śmiercią Chrystusa na wiosnę – sprzeczność. Nieścisłości nie da się uniknąć.
„W SAMYM ŚRODKU TYGODNIA”
Proroctwo podane jest w jednostkach „tygodni” – przyrastających, co siedem lat. Stosując tę
miarę, proroctwo określa liczbę tygodni, jakie upłyną do pojawienia się Mesjasza, mianowicie
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69. Mesjasz zjawił się po zakończeniu 69 tygodnia i, rzecz jasna, przed końcem 70 tygodni,
tak by ta część proroctwa mogła zostać właściwie wypełniona.
Lecz w którym dokładnie momencie tego ostatniego tygodnia nastąpiło jego poświęcenie?
Aby to uściślić, proroctwo mówi, iż Bóg zniesie „ofiary i obiaty.” Prawa „w środku
[ostatniego] tygodnia”. Środek tego tygodnia przypada na jesień 29 r. n.e., dokładnie na czas,
gdy Jezus zjawił się przed Janem, by ten ochrzcił go w Jordanie. Od tej chwili Jezus zaczął
zastępować typowe , stając się ich antytypem. „Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją.
Znosi więc pierwsze [Prawo i jego typy], aby ustanowić drugie [antytypy]” (Hebr. 10:9).
Zauważmy, iż proroctwo nie zapowiada, że Jezus zostanie zabity w połowie tygodnia. Myśl
ta, wbrew przyjętym interpretacjom, nie jest wyrażona w tekście. Wers 26 mówi, że
„Pomazaniec będzie zabity”, zaś wers 27, że w środku tygodnia Bóg zniesie „ofiary i obiaty”,
lecz są to oddzielne części proroctwa.
PRZYMIERZE NA JEDEN TYDZIEŃ
Wiersz 27 stwierdza, że „zawrze on [Bóg] przymierze z wieloma na jeden tydzień”. Kiedy
czytamy „On”, jest jasne, że chodzi o Boga. Niektórzy przypuszczają, że zaimek ten wskazuje
Chrystusa i twierdzą, iż chodzi o Tego, do którego odnosi się zaimek „Go” w wersecie 26.
Jednak w wersecie tym „Go” nie pojawia się w Hebr. „On” z wersetu 27, który zawiera
przymierze jest tym samym, który „wyznacza” siedemdziesiąt tygodni (wers. 24), mianowicie
Bogiem.
Wspomniany tydzień to, oczywiście, tydzień ostatni, na który przypada poświęcenie Jana
Chrzciciela, co nastąpiło zanim Jezus zjawił się jako Mesjasz w połowie tygodnia. Żydowskie
Przymierze „zawarte” zostało zarówno przez Jana, jak i Mesjasza, by przekazane było
wiernym od Mojżesza do Mesjasza. Po ukrzyżowaniu Jezus stał się „końcem zakonu … dla
każdego, kto wierzy”(Rzym. 10:4). Przymierza nie „zawarto” z Żydami po śmierci Jezusa.
26 r. n. e.
Początkiem tygodnia byłby 26 r. n.e. i trzeba naturalnie zapytać jaki epizod go wyznacza.
Wszelako proroctwo nie wymienia żadnego szczególnego wydarzenia. Ustala ono, że 69
tygodni minie przed zjawieniem się Mesjasza, co jednak nie wymaga, by Mesjasz pojawił się
natychmiast po upływie 69 tygodni, tak jak wiersz 26 nie wymaga, by Mesjasz został „zabity”
natychmiast „po sześćdziesięciu dwóch tygodniach”.
Zauważmy przy okazji, że 26 r. n.e. to data objęcia przez Poncjusza Piłata rządów nad Judeą,
co przygotowało scenę dla nadchodzących wypadków14. Wrócimy do tego w następnej części.
STRESZCZENIE
Fundamentem dla zastosowania koncepcji Siedemdziesięciu Tygodni muszą być odpowiednie
daty historyczne. Jeśli zwolnimy siebie z tego wymogu, kaprysy interpretacji mogą zawieść
kwestię na bezdroża, bez zakotwiczenia w faktach.
Dziś mamy owo zakotwiczenie. Misja Ezdrasza przypada na 485 r. p.n.e., zaś Nehemiasza na
445 r. p.n.e. i tylko pierwsza pasuje do proroctwa. Siedemdziesiąt tygodni dobiega kresu na
Kalwarii, bez żadnych nieścisłości przy przekraczaniu er. Informacja ta zostanie z pewnością
doceniona przez pokornych badaczy, spragnionych wiedzy o zamysłach Ojca Niebieskiego.15
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OPROMIENIENIE
Prawidłowe umiejscowienie 70 tygodni dowiedzie swej wartości – jak możemy się
spodziewać, kiedy kwestia zostanie lepiej naświetlona. Przyda to nowego wymiaru Paralelom
Żniw (następna część). Zainicjuje to niezwykłą serię poszerzonych paraleli(2 części dalej).
Wniesie nowe znaczenie do słów Abakuka, mówiących o „środku lat” (3 części dalej).
Otworzy pewne nadzwyczajne wzory (4 części dalej). Taka jest natura prawdy.
(1)

Tj. wszyscy nasi prawdopodobni czytelnicy. Daty
dotyczące życia Chrystusa bywają niekiedy dyskutowane.
Jednak kwestia została rozstrzygnięta dzięki spojrzeniu
Badacza Biblii. W październiku 1966 r., w The Journal of
Theological Studies, pojawił się artykuł Williama Filmera
pt. „The Chronology of the Reign of Herod the Great”,
pokazujący że Herod zmarł około początku 1 r. p.n.e. (a
nie 4 r. p.n.e.). Zatem Jezus mógł urodzić się końcem 2 r.
p.n.e., 30 lat przed rozpoczęciem działalności, w 15 r.
Tyberiusza (Łuk. 3:1, 23). Ponieważ w Ew. św. Jana
wymieniono trzy Paschy w trakcie misji Jezusa i
prawdopodobnie jeszcze jedna u Jan. 5:1, jest to zgodne z
3½ latami działalności, która kończyłaby się w Paschę 33
r. n.e., w którym 14 Nisan przypadł na piątek, a także
zgodne z relacją Ewangelii. Patrz także artykuł „Dating
the Crucifixion” Humphreys’a i Waddington’a, magazyn
Nature, grudzień 1983, który pokazuje, że jest to jedyna
możliwa data ukrzyżowania podczas rządów Piłata nad
Judeą, czyli w latach 26-36 n.e.

błędna. Zastanawiające, dlaczego tak jest. Po części
prawdopodobnie dlatego, że obliczenia pochodzą z
różnych źródeł. Twórcy niektórych właściwie przeliczyli
przejście między erami, inni nie. Szczegół ten stanowił
problem dla wielu badaczy w minionych latach.
(5)
Niektórzy z Braci przyjmują, że jest to ten sam pogląd,
co przedstawiony w The Time is at Hand, tyle, że
ponownie wyłożony. To jednak nie prawda. Stosuje on
inną datę, wywiedzioną z odmiennych dowodów. Jeden
używa dziewięcioletniej, drugi dziesięcioletniej różnicy.
(6)

Wymaga ono także dalszych niewytłumaczalnych 10letnich korekt, by nie powikłać historii kolejnych królów.

(7)

Część Braci było przekonanych, że starożytny historyk
Tukidydes określił okres panowania Kserksesa na 11 lat.
To pomyłka. Nie uczynił tego ani Tukidydes, ani żaden
inny starożytny kronikarz.

(2)

(8)

Przytaczanie Hale’a na poparcie tego poglądu to
pomyłka. Na stronie 531 swej pracy sugeruje on korekty
o odpowiednio 5, 3 i 1 rok, co daje 9 lat, ale dotyczy to
wydarzeń okresu greckiego, wiele lat po Artakserksesie,
w czasach Persji. Na stronie 449, a później na 531, Hale
wprost odnosi 444 r. p.n.e. do panowania Nehemiasza.
„Od daty jego misji, 444 r. p.n.e.” (s. 531). Różni się to o
rok od przyjętej daty, 445 r. p.n.e.
Wielu współczesnych mu badaczy proroctw przyjęło tę
jednoroczną rozbieżność, co utrzymało się nawet do dziś
wśród adwentystów, nie wyłączając poważanego Edwina
Thiele. (Trzeba było sporo czasu i badań, by wyśledzić
pomyłkę w przyczynku Thiele’go do tego błędu …
zainteresowanych prosimy o kontakt) Poszukiwanie
motywu tej rozbieżności prowadzi nas na powrót do
Williama Millera. Zgodził się on, że Jezus został
ukrzyżowany wiosną 33 r. n.e. i powiązał początek 70
tygodni, tak jak my teraz, z dekretem zezwalającym na
powrót Ezdrasza do Izraela. Datował ten dekret na 457 r.
p.n.e. (rok później od prawdziwej daty, 458 r. p.n.e.).
„Pasowało” to Millerowi, gdyż nie dodał on jednego roku
przy przechodzeniu z ery do ery. Myślał zatem, że 490 –
457 r. p.n.e. = 33 r. n.e. i że 2300 dni kończy się w 1843
r. (2300 – 457 = 1843). Kiedy uświadomiono sobie
problem, zmieniono daty na 34 i 1844 r. n.e., zamiast
poprawić początkową datę … i tak adwentyści uznają to
do dziś. (Patrz Czas i proroctwo, s. 8, i przypisy 5 i 6, by
poznać szczegóły).

Edgarowie uznali skrócenie panowania Kserksesa o 10
lat za jedyne rozwiązanie, skoro 21-letni okres władzy
„nie jest astronomicznie potwierdzony” (Great Pyramid
Passages, Tom 2, s. 316, mała wersja). W 30-tych latach
XIX w. nie był. Teraz już jest. Okresy panowania królów
imperium Neobabilońskiego i królów Perskich do
Artakserksesa zostały astronomicznie potwierdzone.
Jeden z zapisów, który umiejscawia ten okres, to tablica
18-letnich cykli zaćmień, szczególnie wyróżniająca 3 i 21
r. Kserksesa i 18 r. jego następcy, Artakserksesa.

(9)

Część drogich braci wykazała się wyobraźnią w
poszukiwaniu nowych sposobów w dopasowywaniu
perskiej historii o 10 lat. Tak dobitne dowody, jak te
ukazane powyżej, spotkały się z budowanymi naprędce
spekulacjami nt. koregencji Artakserksesa i Kserksesa,
bądź też Kserksesa i jego ojca Dariusza – żadne z nich
nie są w najmniejszym stopniu wiarygodne i zostały
odrzucone w świetle znanych zapisów. Przykładowo
Artakserkses był w chwili przejęcia tronu nastolatkiem i
musiałby być malutkim chłopcem w czasie, gdy
wyniesiono go do koregencji dziesięć lat wcześniej.
Ponadto, zanim Artakserkses zasiadł na tronie, został on
na krótko przejęty przez uzurpatora, Artabanusa.
Pomiędzy Dariuszem, a Kserksesem? Herodot (Księga
Siódma, dwie pierwsze strony) notuje, iż Kserkses został
wybrany na następcę Dariusza na rok przed objęciem
tronu, co w oczywisty sposób uniemożliwia jakąś
mityczną, 10-letnią koregencję. Żadna 10-letnia
kondensacja historii nie pasuje także do zapisów nt.
następujących co 18 lat zaćmień, które trwały bez
przerwy, począwszy od imperium babilońskiego, aż po
rządy Artakserksesa. Pobożni uczniowie mogą sprawdzać
cały wachlarz możliwości, lecz nie powinni ulegać
bezmyślnym twierdzeniom. Solidna historia przychodzi

(3)

Priestley optował za 10-letnią różnicą, tak jak John i
Morton Edgar’owie, jednak z innych niż oni powodów.
(4)

Dwa obliczenia z Tomu 2, przekraczające granicę er,
są prawidłowe, mianowicie od 1813 p.n.e. do 33 n.e. jest
1845 lat, a od 2 p.n.e. do 29 n.e. 30 lat. Cała reszta jest
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w samą porę, by pomóc zrozumieć boskie proroctwo i
przynieść błogosławione korzyści.

2 r. Dariusza na mocy pierwotnego dekretu (Ezdr. 3:8,
4:4, 5, 24).
Podobnie z dekretem Artakserksesa, wystosowanym do
Ezdrasza na rzecz Jeruzalem. Odbudowawszy świątynię,
Ezdrasz położył fundamenty pod mury Jerozolimy, lecz
prace zostały zablokowane przez wrogie skargi, składane
Królowi. Podjęto je ponownie kilka lat później, za
czasów Nehemiasza, który ukończył dzieło rozpoczęte
przez Ezdrasza. Zarówno w przypadku świątyni, jak i
miasta mamy więc rozpoczynający wszystko dekret,
położenie fundamentów, zaprzestanie pracy i jej
wznowienie.
Co do obliczeń Ezdrasza, dotyczących tych kwestii, to
zauważmy, że w Ezdr. 4:6-23 wspomina on różne skargi
wrogów Izraela, mające miejsce po panowaniu Dariusza,
wymienionego w wersie 5 i 24. Królowie Aswerus
(Kserkses) i Artakserkses z wers. 6 i 7 nadeszli po
Dariuszu (Dariuszu Histaspesie, nie mylić z Dariuszem
Medyjczykiem z Księgi Daniela). Niezrozumienie tej
kwestii leży u podstaw ujmujących skądinąd podejść do
Ezdrasza i Nehemiasza, pióra pisarzy z pocz. XIX w., a
część z tych nieporozumień podejmowana jest czasem
nawet obecnie przez nieświadomych czytelników.
Aswerus z Ezdr. 4:6 jest tym samym, co Aswerus z
Księgi Estery, prawidłowo rozpoznany przez br. Russella
i nowszych badaczy, jako Kserkses, ojciec Artakserksesa.

(10)

Źródła: Catalog of the Babylonian Tablets in the
British Museum, Tomy VI, VII, VIII: Tablets from Sippar
1, 2, 3, Leichty, Finkelstein i Walker, British Museus
Publications for the Trustees of the British Museum,
1986-1987. Babylonian Chronology 626-75 AD, Parker i
Dubberstein, Brown University Press, 1956. Supplement
to Gentile Times Reconsidered, s. 40-44, Carl Olof
Jonsson, Odeon Books, Danville, 1989.
(11)

Pokazano królów panujących co najmniej rok.
Pomiędzy Kambyzesem, a Dariuszem rządził Bardia,
zwany też Smerdisem, nie trwało to jednak nawet roku.
Jest on jednakże ważny dla proroctwa, jako że Daniel
11:2 mówi, iż podczas rządów Cyrusa „jeszcze trzej
królowie powstaną w Persji, lecz czwarty zdobędzie
większe bogactwa niż wszyscy … poruszy wszystkich
przeciwko państwu greckiemu”. Ów czwarty król to
Kserkses, znany ze swej nieudanej wyprawy przeciw
Grecji. Jeśli nie uznamy panowania Bardii, liczby nie
zgodzą się, lecz oczywiście był on na prawdę królem,
nawet jeśli jedynie przelotnie, a proroctwo prawidłowo
zalicza go do jednego spośród trzech pomiędzy Cyrusem
i Kserksesem (mianowicie Kambyzesa, Bardii, czy
Smerdisa i Dariusza).
(12)

Odbudowa świątyni nie jest wymieniona w
proroctwie siedemdziesięciu tygodni, najwyraźniej
dlatego, że została zrekonstruowana na wiele lat przed
tym, jak się one zaczęły. Na początku 70 tygodni Ezdrasz
odnowił świątynię i rozpoczął budowę miasta. Został
posłany, by „zbadać sprawy Judei i Jeruzalemu”, czego
dokonał (Ezdr. 7:14). Siedemdziesiąt tygodni później
Jezus oczyścił świątynię i położył podwaliny pod Nową
Jerozolimę, co czyni jego dzieło równoległym z dziełem
Ezdrasza.

(13)

Czy jeśli Ezdrasz zapowiadał Jezusa, Nehemiasz
zapowiadał św. Pawła? Nehemiasz był namiestnikiem,
Paweł pierwszą „gwiazdą”? Nehemiasz zakończył swą
pierwszą służbę w 433 r. p.n.e. (Neh. 5:14, 13:6), Paweł
został uwięziony w Rzymie, gdy Festus stał się
namiestnikiem, co niektórzy datują na 58 r. n.e. (70 lat
później). Nehemiasz powrócił na kolejny okres służby,
zaś Paweł został uwolniony i znów służył. (Czy „siedmiu
doradców” z Ezdr. 7:14 odnosi się do „siedmiu gwiazd” z
Objawienia?)

(14)
Mc&S, „Piłat” – s. 199 – „Poncjusz Piłat (Antiquities
18, 2, 2) mianowany w 25-6 r. n.e., w 12 r. Tyberiusza.
Sprawował swój urząd przez okres 10 lat (Antiquities 18,
4, 2)”. Tyberiusz otrzymał tron w sierpniu 14 r. n.e. Jeśli
był to rok intronizacji, to jego pierwszy rok byłby 15 r.
n.e., a zatem jego 12 r., w którym mianowano Piłata,
byłby 26 r. n.e., zaś jego piętnasty, w którym Jan
Chrzciciel rozpoczął swą działalność, byłby 29 r. n.e
(15)

Po ustaleniu faktów, oczom naszym ukazuje się
uderzająca paralela pomiędzy odbudowaniem świątyni za
Cyrusa, Jozue i Zorobabela, a odbudową miasta za
Artakserksesa, Ezdrasza i Nehemiasza. Cyrus wydał
dekret nakazujący odbudowę świątyni, a jej fundamenty
położono zaledwie rok po powrocie Żydów. Jednak prace
przeciągały się, utrudniane przez wrogów Izraela, którzy
skarżyli się Królowi. Prace zostały wznowione później, w
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Część siódma

Paralele Żniw
Paralele żniw, ukazane na diagramie na stronie 219 Tomu II odwołują się do 70 tygodni z
proroctwa Daniela, a także do zniszczenia świątyni w 70 r. n.e. Oto daty równoległe do żniw
wymienionych na tym wykresie, spośród których każdą dzieli 1845 lat.
29
33
36
70

1874
1878
1881
1915

Gdy rok 1915 minął, nie przynosząc końca królestwom tego świata, br. Russell zmodyfikował
paralele, zwłaszcza ostatnią parę dat. Zauważył, że upadek Masady nastąpił w 73 r. n.e.,
kończąc powstanie Żydów przeciw Rzymowi, zaś rokiem równoległym (1845 lat później)
będzie rok 1918. Wymienił zatem paralelę 70/1915 na paralelę 73/1918. Paralele z R5950
to…
29
33
36
73

1874
1878
1881
1918

Modyfikacja ta okazuje się owocna. Chociaż kres królestw tego świata nie nastąpił w 1918 r.,
to rok ten oznacza koniec Wojny Światowej, co stanowi sensowną paralelę dla zakończenia
Wojen Rzymskich przeciwko Judei, co nastąpiło wraz z upadkiem Masady.
Lecz co z datą 1914 r.? Czy powinna się pojawić gdzieś wśród tych paralel? Jeśli tak,
musiałaby być paralelą daty 69 r. n.e. (1845 lat wcześniej). Co zdarzyło się w roku 69? Jeśli
chodzi o Wojny Rzymskie, był to rok pokoju, podczas którego Generał Wespazjan był zajęty
w Rzymie walką o tron. Kampania przeciwko Judei nie została wznowiona do wiosny 70 r.
n.e., kiedy to wysłał on swego syna Tytusa, by ten zdobył Jeruzalem.
Jednak jesień 69 r. n.e. upamiętnia coś doniosłego. Tego roku Żydzi po raz ostatni złożyli w
Świątyni ofiary na Dzień Pojednania, gdyż do następnego roku Świątynia legła w ruinie. Data
ta przypada 40 lat po tym, jak Jezus przedstawił nad Jordanem swą antytypiczną ofertę
Pojednania , jesienią 29 r. n.e. Wtedy zamknął się dla Izraela 40-letni okres próby, tak samo
jak równoległy okres 40 lat próby zamknął się dla Chrześcijaństwa w roku 1914, kiedy to
wybuchła Wielka Wojna. Dodając to, paralele wyglądać będą…
29
33
36

1874
1878
1881

69
73

1914
1918

40

Umieściliśmy dwie ostatnie, większe o 40 lat, pary równoległych dat na prawo od innych, by
unaocznić oczywistą symetrię, wskazującą na kolejną parę dat równoległych, o 40 lat
późniejszych od 36/1881, mianowicie 76/1921. Oto całość, po dodaniu ostatniej pary.
29
33
36

1874
1878
1881

69
73
76

1914
1918
1921

Pojawia się jednak problem. Nie wiadomo nam, by w 76 r. n.e. lub w 1921 r. n.e. wydarzyło
się coś znaczącego, wskazującego na miejsce tych dat w Boskim planie. Pasują do wzoru,
lecz poza tym nie posiadają żadnego znaczenia. Zauważmy również, że wcześniejsze o 40 lat
daty, 36 i 1881, stanowią najsłabsze ogniwo pozostałych paralel. Dlaczego? Ponieważ za
obiema tymi datami przemawia jedynie wzór, nie zaś żadne wyraźne wydarzenie.
Sądzi się, że wraz z datą 36 r. naród żydowski przestał być jedynym miłym Panu, i że zostało
to zasygnalizowane przez Piotra, niosącego Ewangelię do Korneliusza (Dz.Ap. 10). Nie
istnieje jednak odrębny sposób ustalenia, czy 36 r. n.e. był datą tej misji. Prawdopodobnie jest
ona poprawna – nie ma tu sprzeczności z Dziejami Apostolskimi – lecz nie sposób tego
dowieść.
Podobnie data 1881 wytworzona została mocą symetrii paralel, lecz jakie jest jej znaczenie?
Pierwotnie przypuszczano, iż data ta wyznaczy ukompletowanie Kościoła (R175-8, R117-2,
R180B-1). „Dopóki nie narodzi się »stadko«, co spodziewane jest w roku 1881”(R183B-3).
Oczekiwania te wyjaśniły się w maju tego roku, w artykule pt. „Rok 1881”, konkludującego,
iż „wraz z tym rokiem … drzwi owego Wysokiego Powołania … [zostaną] zamknięte na
zawsze” (R224-7). W Tomie 3 zostaje to jeszcze udoskonalone i przyjmuje się, że chodzi o
koniec Wysokiego Powołania, natomiast zamknięcie „drzwi” ma nastąpić później (C212-2).
W obydwu przypadkach odnosi się to jednak do czegoś niezauważonego.
PONOWNE USTALENIE PARALEL
Teraz jednak jest oczywiste, że siedemdziesiąty tydzień biegnie od 26 do 33 r. n.e. Stosując tę
samą koncepcję, co powyżej, otrzymujemy paralele…
26
29
33

1871
1874
1878

66
69
73

1911
1914
1918

Rok 66 n.e. dał początek siedmioletnim Wojnom Rzymskim przeciwko Judei. Rok 1911 był
początkiem przygotowań do I Wojny Światowej, początkiem siedmiu lat Światowego
Kryzysu, jak to widzieliśmy w Części piątej.
Lecz co z 26 i 1871 r. n.e.? Pierwszy jest datą mianowania Poncjusza Piłata na namiestnika
Judei, co przygotowało scenę dla wzbierających zdarzeń, jak zaznaczono w Części szóstej.
Drugi to data powstania Republiki Niemieckiej, które zwiastowało I Wojnę Światową.
Jak zauważa Churchill we wprowadzających rozdziałach Światowego kryzysu, tłem I Wojny
Światowej była wojna prusko-francuska. Nikogo niesatysfakcjonujący traktat, wieńczący tę
wojnę, podpisano w 1871 r., zaś wcześniej tego samego roku „William I został obwołany
Cesarzem Niemiec w Wersalu. Narodziło się Imperium Niemieckie” (Milestones of History,
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tom 9, s. 77). Tak, jak mianowanie rzymskiego namiestnika 1845 lat wcześniej, przygotowało
grunt dla klęski, jaka nadejść miała 40 lat później.
PODSUMOWANIE
Paralele Żniw są obecnie pewniejsze, bardziej kompletne i trwalsze, niż dotąd. Uwzględniają
ostatnią korektę z R5950 oraz wybuch Wielkiej Wojny w całościowym, symetrycznym
układzie. Posiadamy pełny komplet paralel, bazujących na prawidłowym zastosowaniu
siedemdziesiątego tygodnia Daniela. Każda data jest obecnie niezależnie ustalona,
historycznie bądź na podstawie proroctwa. To podniesienie stabilności, rozszerzenie narasta
naturalnie dzięki rzeczowemu podbudowaniu profetycznego słowa.
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Część ósma

Poszerzone Paralele
Paralele Żniw z poprzedniej części opierają się na przepowiedni 70 tygodni, przekazanej
przez Daniela. Oddzielające je 1845 lat1 to okres pomiędzy dwoma przyjściami Chrystusa,
oznaczonymi w przepowiedni Daniela – pierwsze po 70 tygodniach, drugie po 1335 latach,
wskazanych u Dan. 12:122. Kolejna data równoległa, 1914 rok, również określona jest w Ks.
Daniela – oznacza koniec Siedmiu Czasów, wspomnianych w czwartym rozdziale Księgi
Daniela.
Zatem paralele dotyczą trzech profetycznych okresów Daniela – 490, 1335 i 2520 lat. Lecz co
z pozostałymi trzema okresami przepowiedzianymi przez Daniela – 1260, 1290 i 2300
latami? Sprawdzimy je teraz, by przekonać się, że także one powiązane są z paralelami.
1260 LAT
Zupełnie niedawno przekonaliśmy się, że paralela 1845 lat stosuje się także do okresu 1260
lat z 7 i 12 rozdziału Księgi Daniela. Okres ten zamknął się wraz z rokiem 1799 (C50).
Szczególny ten rok wyróżnia się wśród przeżyć Napoleona i zawiera się w epizodzie
opisanym u Dan. 11:41-45. W 1799 r. Napoleon zajął z wielkim trudem Egipt (werset 42) i
ruszył na północ, przez Palestynę. Jako że nie wtargnął na wschód, „Edom i Moab, i główna
część Amonitów” nie zostali podbici, jak czytamy u Dan. 11:41.
Podczas marszu na północ zatrzymał się, założywszy obozowisko „pomiędzy morzami, w
stronę przepięknej świętej góry” (Rotherham, wiersz 45). Chodzi przypuszczalnie o Morze
Śródziemne i Morze Martwe (Zach 14:8), a piękna święta góra to Jeruzalem (Dan. 9-16, 20, 1
Machabeuszy 11:37). Innymi słowy Napoleon ruszył z Egiptu na północ, nie wchodząc w
głąb lądu na wschód, do Edomu, Moabu lub Amonitów. Napoleon wypełnił to w 1799 r. i
wrócił wkrótce do Francji i zażądał władzy. Papież zmarł jako więzień we Francji tego
samego roku, Napoleon zaś nie dopuścił do elekcji sukcesora. Papiestwo rzymskie
przeżywało kryzys.
Odliczenie 1845 lat daje datę 47 r. p.n.e., która
przypada na panowanie Juliusza Cezara,
człowieka,
który
ustanowił
Imperium
Rzymskie (jako imperium, w odróżnieniu od
Republiki – za co zapłacił drogo podczas
niesławnych Idów Marcowych). Niezwykłe, że
właśnie w 47 r. p.n.e. Juliusz Cezar również
(ledwo) zdobył Egipt, po czym ruszył na
północ „pomiędzy morzami, w stronę
przepięknej świętej góry”, a później wrócił do
Rzymu, by zażądać władzy. Jest to paralela w
stosunku do Napoleona – Juliusz ustanawia
władzę Rzymu, a Napoleon kładzie kres
(papieskiej) władzy Rzymu.
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Zatem proroctwo 1260 lat jest czwartym proroctwem Daniela, określonych równoległymi
datami, które dzieli 1845 lat. Jest to ważne, ponieważ odnosi się to do proroctwa, które nie
wskazuje wprost na żniwa. Pojawia się pytanie, czy inne Danielowe proroctwa czasu również
określone są przez daty równoległe. Uważamy, że tak jest.
1290 LAT
1290 lat u Dan. 12:11 kończy się w 1829 r.
(C84). Odliczenie 1845 lat daje nam datę 17 r.
p.n.e. Czy ona coś znaczy? Nie brzmi znajomo,
lecz odrobina dociekliwości popłaca. Jest to
data zasugerowana w Jan 2:20, wypowiedziana
podczas pierwszej Paschy kapłaństwa naszego
Pana, która przypadła na 30 r. Pismo mówi:
„Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię”.
Zakładając, że budowa trwała do tego
momentu 46 lat, musiała się rozpocząć w 17 r.
p.n.e.3
1290 lat, kończących się w 1829 r. oznacza okres, w którym „mądrzy zrozumieją” (Dan.
12:10, 11). Mniej więcej wtedy rozkwitło zainteresowanie proroctwami, poruszając Klasę
Świątyni duchem odnowy. Dzieło odbudowy Świątyni Ducha jest w zrozumiały sposób
równoległe do dzieła odbudowy Świątyni w znaczeniu dosłownym.

2300 LAT
To proroctwo pochodzi z Dan. 8:14 i powinno
być generalnie biorąc liczone od początku 70
tygodni z Dan 9 (C107). Biorąc, jak w Części
Szóstej, 458 r. p.n.e., za ten początek, 2300 lat
kończy się w 1843 r., w którym Adwentyści
oczekiwali powrotu Pana (zmodyfikowanym
zaraz po początkowym rozczarowaniu). Więc
1843 r. oznacza kulminację Ruchu Millera,
który zidentyfikował szereg błędów, tym
samym „oczyszczając” Klasę Świątyni w
oczekiwaniu na przywrócenie starych prawd w
czasie Żniw.
Odliczając 1845 lat od 1843 r., otrzymujemy datę 3 r. p.n.e. (pamiętając o odjęciu jednego
roku przy przechodzeniu między erami). Właśnie w tym roku anioł Gabriel ukazał się
Zachariaszowi w – zauważmy – świątyni, obwieszczając podjęcie przygotowań na przyjęcie
Mesjasza (Łuk. 2:9-11). Tan sam Gabriel objawił się Danielowi, gdy ten otrzymał proroctwo
2300 dni (Dan. 8:14-16). Oczyszczenie świątyni w 1843 r. było równoległe do wcześniejszej
o 1845 lat wizyty Gabriela, która miała miejsce podczas ofiarowania kadzidła.
Ofiarowanie kadzidła powiązane jest z modłami świętych w Ps. 146:1 i Obj. 8:3. Ofiara z
kadzidła, złożona przez Zachariasza w świątyni, symbolizuje zapewne modlitwy świętych,
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szukających proroctwa, gdy zbliżało się Drugie Przyjście. W obu przypadkach chodziło o
przygotowanie się do błogosławieństwa, mającego nastąpić wraz z Przyjściem Chrystusa.
70 TYGODNI
Wspominaliśmy już proroctwo 70 tygodni. W poprzedniej części widzieliśmy, że 70-ty
Tydzień tego proroctwa stanowi fundament Paraleli Żniw. Zauważmy jednak, że w każdym z
pozostałych proroctw czasu – 2520, 1335, 2300, 1290, 1260 – paralela wiedzie od kresu
proroctwa, 1845 lat wstecz.
Wiedząc, że 70 tygodni dobiega końca w 33 r., wraz z ukrzyżowaniem i wzbudzeniem
Chrystusa, powinniśmy konsekwentnie szukać paraleli 1845 lat wcześniej, mianowicie w
1813 r. p.n.e. Data ta znana jest Braciom, gdyż w tradycyjnej chronologii była to data śmierci
Jakuba. 1845 lat dzielących ją od ukrzyżowania wyznacza istnienie Izraela, jako narodu
wybranego, aż do jego odrzucenia, na krótko przed śmiercią Chrystusa.
Jednakże dziś wiemy, że Chrystusa od Jakuba dzieliło 170 lat mniej, niż sądzono, co
umiejscawia datę śmierci Jakuba w 1643 r. p.n.e., zamiast w 1813 r. p.n.e. Co więc, o ile
cokolwiek wydarzyło się w 1813 r. p.n.e., zgodnie z poprawną chronologią? Okazuje się –
dość zaskakująco – że nastąpiło coś istotnego, mianowicie śmierć jedynej kobiety ze Starego
Testamentu, której wiek i data śmierci są nam znane – Sary, żony Abrahama.

Kiedy urodził się Jakub, Izaak miał 60 lat, Jakub zaś żył 147 lat. Zatem minęło 207 lat od
narodzin Izaaka do śmierci Jakuba. Podczas narodzin Izaaka, Sara miała 90 lat i żyła jeszcze
37 lat, aż osiągnęła wiek 127 lat. Jeśli odejmiemy te 37 lat od 207, otrzymamy okres czasu,
jaki minął od śmierci Sary do śmierci Jakuba – dokładnie 170 lat, tyle samo, ile wynosił błąd
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w chronologii. Wszystko to znaczy, że Sara umarła w 1813 r. p.n.e., który uważaliśmy kiedyś
za rok śmierci Jakuba4. (Na powyższym rysunku Sara miała 65 lat, podczas wejścia do
Kanaan, a zmarła w wieku 127, 62 lata później, w 1813 r. p.n.e.)
Sara była obrazem na Przymierze Abrahamowe, które zrodzi obiecane nasienie
błogosławieństw. Pierwszym synem tego przymierza był Chrystus , „zrodzony” poza
zasłoną, po zmartwychwstaniu w 33 r.n.e. Tak więc pierwsze potomstwo przymierza Sary
zostało zrodzone 1845 lat po tym jak obrazowa Sara umarła.
POSZERZONE PARALELE
Zatem każde z Danielowych proroctw czasu zaopatrzone jest w odpowiednią paralelę czasu,
wcześniejszą o1845 lat. Oto ich lista.
Proroctwo
490 lat
1260 lat
1290 lat
2300 lat
1335 lat
2520 lat

Data końcowa
33 r. n.e.
1799
1829
1843
1874
1914

Data równoległa, 1845 lat wcześniej
1813 r. p.n.e.
47 r. p.n.e.
17 r. p.n.e.
3 r. p.n.e.
29 r. n.e.
69 r. n.e.

Lista taka nie pojawiła się dotąd, gdyż dwie spośród jej pozycji zależą od poprawnych dat w
proroctwie 70 tygodni – 490 lat i 2300 lat. Raz jeszcze wyłania się niezwykła symetria,
łącząca w tym wypadku fakty historyczne, chronologię biblijną i proroctwa Daniela. Pismo
objawia wciąż nowe wieści, jako że czas postępuje, a nasze wyzwolenie zbliża się.
kiedy on sam go oczekiwał. Zatem okres czasu w
„paralelach” Barbour’a wynosił pierwotnie 1843 lata.
Wówczas dostrzegł on, że wedle jego chronologii Jakub
umarł w 1813 r. p.n.e. Dodanie 30 lat nowej ery, do
rozpoczęcia misji Jezusa dało znów 1843 lat – od śmierci
Jakuba do ogłoszenia Jezusa Mesjaszem, to zaś było
zaczątkiem teorii „podwójnego” okresu 1843 lat – od
1813 r. p.n.e. do 30 r. n.e. do 1873 r. n.e. –
wyznaczającego dwa Przyjścia Chrystusa. Z czasem
udoskonalono je i dopasowano stopniowo do paraleli
przedstawionych w Tomie 2. Do opublikowania The
Three Worlds w 1877, nie rozszerzył on paraleli poza
rok 1881, myśląc że niebieskie powołanie zakończy się w
1878 r. Zainteresowanych szczegółami odsyłam do
książki „Histories, Chronologies, Chronologists and Time
Prophecies” Brata Jeffa Mezera, którą udostępnia on jako
dokument elektroniczny.

(1)

Dostrzeżenie doniosłości okresu owych 1845 lat,
przewijającego się przez proroctwa, wiedzie naturalnie
do pytania czy liczba ta posiada znaczenie symboliczne.
Jest ona ilorazem 41 i 45. Jedna z nich jest liczbą
pierwszą, zaś suma jej cyfr daje pojedynczą cyfrę 5.
Druga z kolei jest liczbą złożoną, 5 x 3 x 3. Zatem dwie
cyfry składające się na równi na całą liczbę lat to 3 i 5.
Pierwsza jest biblijną liczbą Dnia Pojednania, druga zaś
biblijną liczbą Nowego Stworzenia. Więc symbolika,
stojąca za tą liczbą lat jest stosowna do wyznaczenia
odcinka czasu dzielącego dwa Przyjścia, które spinają
klamrą wiek odkupienia Kościoła.

(2)

Paralele odległe od siebie o 1845 lat dostrzegł bez
wątpienia jako pierwszy Brat Nelson Barbour, co
widzimy w jego czasopiśmie The Midnight Cry. Barbour
był oczywiście współpracownikiem Williama Millera u
zarania jego pracy oraz kilka lat po wielkim
rozczarowaniu, a po odejściu Brata Millera dostrzegł, że
zamiast kończyć 1260 i 1290 dni wtedy co Miller,
powinno się zacząć w momencie, który miał zakończyć
1290 dni, 30 lat później, w 1873 r. Doprowadziło go to
do obserwacji, że jeśli Jezus urodził się w hipotetycznym
roku „zero” (którego w rzeczywistości nie było), tuż
przed rozpoczęciem się 1 r. n.e. i po 30 latach podjął swą
misję jako Mesjasz, to odpowiada to 30 latom pomiędzy
1843 r. w którym tak wielu oczekiwało Chrystusa i 1873,

(3)

Odbudowę ukończono najwyraźniej kilka lat później,
co skłania do przypuszczenia, że Jan 2:20 wskazuje czas
od rozpoczęcia prac, do chwili ówczesnej, tj. 30 r. n.e.
Jozefus mówi, że Herod rozpoczął budowę świątyni w
18-tym roku swych rządów (Antiquities 15, 11, 1).
William Filmer stwierdza: „Jozefus mówi, że Herod
panował 37 lat od wybrania go przez Senat Rzymu lub 34
lata od obaleniu Antygonusa” (The Journal of
Theological Studies, październik 1966, „The Chronology
of the Reign of Herod the Great”, s. 291). Konkluduje, że
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jeśli rok 18-ty jest liczony od wyboru, wówczas datą tą to
20 r. p.n.e. Dlatego, jeśli rok 18-ty liczony jest obalenia
jego poprzednika, otrzymujemy datę o trzy lata
późniejszą, mianowicie 17 r. p.n.e., zgodnie z Jan 2:20.
(4)
Utrzymanie tradycyjnego „Żydowskiego dwójnasobu”
jest zatem niemożliwe, bo nie pozwalają na to fakty. Jak
zwykle, gdy fakty wiodą do nieuniknionych wniosków,
Pismo rzuca na przedmiot nowe światło. Istnieją w
zasadzie trzy fragmenty Pisma, potwierdzające Żydowski
Dwójnasób – równą liczbę lat sprzyjających i
niesprzyjających – mianowicie Izajasz 40:2, Jeremiasz
16:18, Zachariasz 9:12. Jest jednak jeszcze jeden tekst o
„dwójnasobie”, który kłóci się z tradycyjnym poglądem.
Chodzi o Izajasza 61:7, gdzie słowo „podwójny” to
mishneh, tak jak w Jeremiaszu i Zachariaszu (podwójny
w znaczeniu powtórzenia. W Iz. 40:2 jest to słowo
kephel, podwójny w znaczeniu dwukrotnie większy). „Za
to, że hańba ich była podwójna, a zniewaga i oplwanie
były ich udziałem, dlatego odziedziczycie podwójną
cząstkę w swoim kraju i wieczna radość będzie waszym
udziałem”.
To
jasne,
że
ten
dwójnasób
jest
czasem
błogosławieństwa, nie kary. Odnosi się nie do
jednakowego odstępu lat, lecz do błogosławieństwa,
współmiernego
do
przeszłych
nieszczęść.
W
rzeczywistości Zach.9:12 odnosi się
także do
błogosławieństwa, nie zaś do kary, „Nadto dziś
ogłaszam: W dwójnasób ci oddam” (patrz: NASB, NIV,

REB, Rotherham i inni). Jest to przepowiednia
błogosławieństwa tych, którzy przyjęli Mesjasza podczas
pierwszego Przyjścia oraz narodu, który nawraca się w
czasie drugiego Przyjścia.
Iz. 40:2 i Jer. 16:18 odnoszą się do kary , a nie do
konkretnego przedzialu czasu równemu jakiejś liczbie
wcześniejszych
lat
sprzyjających.
Zauważmy
przykładowo, że w Obj. 18:6 odpłata dla Babilonu
wymierzona jest „w dwójnasób”, czyli współmiernie do
przeszłych jego grzechów, lecz nie w ciągu określonego
okresu czasu. Podobnie jak w Iz. 40:2 i Jer. 16:18.
Pamiętajmy, że jeśli w tradycyjnej chronologii zmienimy
606 r. p.n.e. na 607, by Siedem Czasów i Jubileusze były
prawidłowo obliczone przy przekraczaniu granicy er,
wówczas 1813 r. p.n.e., wyznaczający datę śmierci
Jakuba automatycznie zmienia się na 1814 r. p.n.e., co
nie zgadza się z podwójnym okresem czasu. Teraz
wszystko się zgadza – proroctwa „dwójnasobu” nie
wskazują równych przedziałów czasu, a współmierne
kary i błogosławieństwa.
Jesteśmy zmuszeni pozbyć się nieścisłości, jednak zostaje
ona zastąpiona nawet bardziej niezwykłym zbiorem
paralel…czego możemy spodziewać się po prawdzie.
Pierwotną podstawą tego wszystkiego była Barboura
obserwacja paralel pomiędzy pierwszym i drugim
Przyjściem – zasadniczo poprawna, a teraz poprawiona,
poszerzona i wycyzelowana.
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Część dziewiąta

W połowie lat
Kilka miesięcy temu, na długo po tym, jak zorientowaliśmy się, że Chronologia Biblijna
umiejscawia stworzenie Adama w roku 3958 p.n.e. i wiele lat po uznaniu, że 70 tygodni
rozpoczęło się w 458 r. p.n.e., zdaliśmy sobie sprawę, że połowa okresu 7000 lat od Adama
upływa w 458 r. p.n.e. Była to wspaniała chwila.
Bracia mieli od dawna na uwadze wskazówkę z Księgi Abakuka 3:2, mówiącą, że środek, czy
połowa siedmiu tysiącleci może oznaczać milowy kamień na drodze do uwolnienia się od
grzechu i śmierci. „PANIE, w połowie lat tchnij życie w Twe dzieło, w połowie lat ujawnij je;
a w gniewie pomnij na miłosierdzie”. Jakiż to niezwykły kamień milowy – ten sam rok, który
proroctwo wyznacza na początek odliczania do zadość-uczynienia za grzechy na Kalwarii.

Oto pieczęć, znak, potwierdzenie, że odgadliśmy prawidłowo święte świadectwo. Abakuk
przepowiedział, że naród Babiloński użyty zostanie, by ukarać Judę za jej grzechy i
zakończyć monarchię Dawidową. Jakże stosownie znak ten ujawniony został przed Danielem,
prorokiem niewoli babilońskiej i wskazuje (1) pracę nad odbudową Jeruzalemu, (2)
Odkupienie na krzyżu i (3) całkowite zadość-uczynienie na końcu Tysiąclecia, gdy Nowe
Jeruzalem i wszyscy jego mieszkańcy zostaną wybawieni od potępienia.
JESZCZE JEDNA PARALELA
Ten kamień milowy, kończący 3500 lat Adamowego przekleństwa i pierwszą połowę
wielkiego tygodnia tysiącleci, dostarcza jeszcze jednego cudownego, końcowego punktu,
który prowadzi wstecz do równoległego epizodu, 1845 lat wcześniej. Odliczając je od 458 r.
p.n.e., otrzymujemy 2303 r. p.n.e.…dokładnie ten, w którym potop położył kres
„dotychczasowemu światu”, zamykając stary rozdział i otwierając w dramacie wieków nowy.
Jakże zgodna to paralela do wielkiej „połowy lat”, która opuszcza kurtynę na 3500 lat grzechu
i śmierci oraz wskazuje na możność odnowy i odkupienia.
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Mamy zatem teraz w proroctwie Daniela siedem doniosłych punktów końcowych, z których
każdy wyznacza krok w Boskim planie wieków. Od każdego z nich wiedzie równoległa data i
epizod, wcześniejszy o 1845 lat – całkowita pełnia.
Proroctwo
3500 lat
490 lat
1260 lat
1290 lat
2300 lat
1335 lat
2520 lat

Data końcowa
458 r. p.n.e.
33 r. n.e.
1799
1829
1843
1874
1914

Data równoległa, 1845 lat wcześniej
2303 r. p.n.e.
1813 r. p.n.e.
47 r. p.n.e.
17 r. p.n.e.
3 r. p.n.e.
29 r. n.e.
69 r. n.e.

Lista taka nie mogła się dotąd pojawić, jako że trzy z jej pozycji zależą od poprawnych dat w
proroctwie 70 tygodni – 490 lat, 2300 lat i 3500 lat. Raz jeszcze wyłania się niezwykła
symetria, stapiając ze sobą historyczne fakty, chronologię Biblijną i proroctwo Daniela. Ta
sama informacja została przedstawiona poniżej.

PODZIAŁ TYGODNI
Zasadniczym problemem tej Części jest fakt, że wielki „tydzień tysiąclecia” podzielony jest
na pół przez wyraźny znak proroczy, dekret u Dan. 9:25, przytoczony w całości u Ezdr. 7:1116). Zatem „połowa tygodnia” jest w tej wielkiej skali czasu niezwykle znacząca, tak samo
jak znacząca jest„połowa tygodnia” u Dan. 9:27 (chrzest Chrystusa).
Praca odbudowy i wznoszenia ziemskiego Jeruzalem, później zaś jego antytypu, zajmuje
3500 lat, drugą połowę wielkiego tygodnia tysiącleci. Podobnie służba (misja) Chrystusa,
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rozpoczynające się „w połowie tygodnia” trwało 3 ½ roku, drugą połowę tego tygodnia lat.
Czy sprawdzi się to także w przypadku proroczych „tygodni?”
Objawienie dzieli okres Ewangeli na siedem, różnej długości, odcinków – siedem Kościołów.
Środkowy kościół ma numer cztery, Tiatyra. Jak widać po czterech jeźdźcach w szóstym
rozdziale Objawienia, praca, która rozpoczęła się dobrze (biały koń) ustąpiła symbolicznej
wojnie (ognisty), głodowi (kary) i śmierci (siwy). Jednak w połowie tego środkowego
kościoła wszystko zaczęło się odwracać. „Znam uczynki twoje… i wiem, że ostatnich
uczynków twoich jest więcej niż pierwszych” (Obj. 2:19). Wówczas nastąpiły okresy piąty
(Reformacja), szósty (ekspansja Protestantyzm) i siódmy (Żniwa). Ostatnie 3 ½ okresu to
ponowne zbieranie, ukończenie dzieła.
W Części Piątej widzieliśmy, że Siedem Czasów dzieli się na dwa okresy po 1260 lat –
kolejny przykład podziału okresu siedmiu jednostek czasu. W części następnej zbadamy
głębiej tę prawidłowość. Przyniesie to pewne zadowalające rezultaty.
PODSUMOWANIE
Podzielenie wielkiego tygodnia Siedmiu Tysiącleci dokładnie w przełomowym roku 458
p.n.e. przynosi trzy korzyści. (1) Dostarcza niezależnej spójności, czy symetrii, której się nie
spodziewaliśmy. Wyrosła ona samorzutnie z właściwych dat Biblijnej Chronologii, których
ani nie wymyśliliśmy, ani nie zmanipulowaliśmy oraz z prawidłowej daty wydania dekretu u
Dan. 9:25, który umieszczony jest i potwierdzony w zapisach historycznych. (2) Wzmacnia
poszerzone paralele dzięki uderzającej zgodności pomiędzy odejściem „dotychczasowego
świata” i zamknięciem pierwszej połowy 7000 lat edukacyjnego doświadczenia. (3) Dostarcza
klucza, który zostanie użyty w następnej Części, a który ujawni jeszcze więcej bogatych
harmonii, wiążących ze sobą różne „tygodnie” czasu w Boskim Planie.
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Część dziesiąta

Podział tygodni
W części tej zbadamy podział różnych „tygodni” – 7000 lat, 490 lat, 70 lat i innych,
wspomnianych w części poprzedniej. Celem jest dostrzeżenie głębszego wzoru, który układa
się w kolejny dowód na to, że stanowiąca jego podstawę chronologia jest prawidłowa. Wzór
ten może także wyjaśnić, dlaczego u Dan. 9:25 pierwszych siedem spośród siedemdziesięciu
tygodni oddzielone jest od reszty. Zaczniemy od wykresu 7000 lat, objaśnionego w Części
dziewiątej.

Tuż za nim prezentujemy kolejny wykres, który przedstawia 490 lat tak, jak poprzedni
pokazywał 7000 lat.

Wzór jest wystarczająco wyraźny, skala zaś zostaje zredukowana tak, że rozpoczynający się
w połowie okres wynosi 49, zamiast dłuższych 490 lat na pierwszym wykresie. Znajdująca się
w połowie data, 213 r. p.n.e., wyznacza jedynie środkowy punkt, który nie posiada znaczenia,
poza tym, że rozpoczyna rachubę 49 lat do sedna sprawy, 164 r. p.n.e. Data ta nie brzmi
znajomo dla większości Braci, jednak była ona niezwykle istotna w żydowskiej historii, gdy
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powstanie Machabeuszy odniosło zwycięstwo nad syryjskimi (greckimi) suwerenami i
oczyściło świątynię przez Antiocha Epifanesa ,po jej zbeszczeszczeniu.
O zwycięstwie tym mówi wprost Zachariasz 9:13, który przewiduje, że Bóg da Judzie
zwycięstwo nad jej greckimi władcami, co będzie przełomowym momentem historycznego
preludium do nadejścia Mesjasza1. Oczyszczenie świątyni w 164 r. p.n.e. przez Machabeuszy
było zapowiedzią oczyszczenia jej w 33 r. n.e. przez Mesjasza.

70 lat na tym wykresie to siedemdziesiąt lat „dla Babilonu” (Jer. 29:10). Jak wyjaśniono w
Dodatku A, lata te biegły od 610 r. p.n.e.do 540 r. p.n.e. Te 70 lat wiąże się z 70 tygodniami u
Dan. 9, jako że ten drugi został dany, gdy Daniel modlił się w poszanowaniu tych
pierwszych2. Powyższy diagram postępuje z tymi 70 tak, jak z 490. Środek to 575 r. p.n.e.
Rok 574 p.n.e., sedno kwestii, jest datą rozpoczęcia ostatniego Jubileuszu Izraela, od którego
bierze początek cykl 50 Jubileuszy, zmierzających do antytypu (patrz Część czwarta).
Skala tego wykresu, zredukowana w stosunku do poprzedniego, nie pozwala by od punktu
środkowego upłynęło 49 lat. Rzeczywiście zaledwie jeden rok dzieli go od centralnej daty
574 r. p.n.e. Jest jednak tak, że rok ów jest 49. z kolei – tym, który bezpośrednio poprzedza
rok 50., ostatni Jubileusz, 574 r. p.n.e. Więc wzór lat jest kontynuowany od środka – 490, 49,
49ty.
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49 lat tego wykresu, są 49 latami opisanymi w księdze Daniela 9:25 , który to zapis sugeruje
70 tygodni w kolejności „ siedem,sześćdziesiąt dwa” i jeden pozostały do ogólnej liczby 70.
.Osobne wymienienie ostatniego tygodnia jest zrozumiałe. Lecz oddzielne wymienienie
pierwszych siedmiu tygodni (49 lat) od dawna wprawiało Braci w zakłopotanie. Co zaszło w
409 r. p.n.e., by data ta miała być postrzegana samodzielnie?
Czytaliśmy ogólne wyjaśnienie, mówiące, że do końca tych 49 lat ukończono odbudowę
Jeruzalemu i miasto prosperowało jako regionalne centrum handlu i przedsiębiorczości.
Brzmi to rozsądnie, jednak nie słyszeliśmy nigdy nic szczególnego o samym 409 r. p.n.e.
Jednak, jeśli potraktujemy ten wykres tak jak pozostałe, nadamy sens środkowemu punktowi,
434 r. p.n.e. Każdy wykres pokrywa krótszy okres, niż poprzedni, zaś lata, jakie upływają od
połowy, kurczą się konsekwentnie w każdym przypadku – 490, później 49, wreszcie rok 49ty.
Dalsza redukcja wskazuje nie na płynące lata, a na to, że to w samym tym znaczącym roku
wprowadzić trzeba podział… i o to chodzi w owym czwartym wykresie.
Połowa 49 to 24 ½. Poczynając od wiosny 458 r. p.n.e., 24 lata upływają wiosną 434 r. p.n.e.,
a kolejne pół, jesienią tegoż roku, gdy rozpoczyna się żydowski rok, od Tiszri 434 do Tiszri
433. (żydowskie lata kalendarzowe biegną od Tiszri do Tiszri nawet dziś). W roku tym
Nehemiasz ukończył swą pracę w Jeruzalem i wrócił na służbę do Artakserksesa. Neh. 5:14 i
13:6 uściśla, że opuścił on Jeruzalem w 32. roku Artakserksesa. Przybył w roku 20., 12 lat
wcześniej. Dwanaście lat od podjęcia zadania przez Nehemiasza, wiosną 445 r. p.n.e.
upłynęło na wiosną 433 r. p.n.e. i w tym czasie wspólne dzieło Ezdrasza i Nehemiasza zostało
ukończone, wraz z wypełnieniem dekretu, wydanego pierwotnie w 7 roku Artakserksesa.
Podzielenie danego „tygodnia” ustanawia zawsze punkt środkowy, wyjściowy dla pewnego
celu Boskiego programu. Koncepcja „49”, istotna w każdym z trzech pierwszych wykresów
(490, 49, 49ty) utrzymana zostaje w czwartym, jako całościowy okres 49 lat. W następnym,
piątym wykresie zostaje utrzymana pod postacią siódemki, która podniesiona do kwadratu,
daje 49.

Podążając za tym samym wzorem, dotarliśmy do ostatniego i najkrótszego tygodnia, tygodnia
pojedynczych lat. Jest to 70. tydzień proroctwa, sam podzielony, poprzedzony siedmioma i
62. Skala jest znacznie zredukowana, punkt środkowy nie „wiedzie” tym razem do spełnienia,
bo sam jest jego datą, mianowicie datą chrztu Chrystusa, chrztu, inaugurującego odkupienie.
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Za pomocą jednego, jednolitego wzoru doszliśmy od makro do mikroskali – od 7000 lat, ze
środkiem rozpoczynającym 3500 lat, wypełniające plan odkupienia, do 7 lat, ze środkiem
rozpoczynającym 3,5 roku, wypełniając cenę odkupienia.
W każdym z wykresów znacząca data to ta, do której „doliczamy się” od punktu środkowego.
Za każdym razem wyznacza ona czyn znaczący dla całego danego okresu. Oto pięć dat i ich
odniesienia.
(1) 33 r. n.e., ofiara, zapewniająca odkupienie, mające nadejść za 7000 lat.
(2) 164 r. p.n.e., oczyszczenie świątyni przez Machabeuszy, zapowiedź oczyszczenia
świątyni przez Chrystusa w 33 r. n.e.
(3) 574 r. p.n.e., rozpoczęcie wielkiego cyklu wiodącego do powrotu Izraela do ziemi
utraconej w czasie 70 lat.
(4) 433 r. p.n.e., zakończenie odbudowy Jeruzalem przez Ezdrasza i Nehemiasza.
(5) 29 r. n.e., rozpoczęcie misji (służby)Jezusa, zakończonej na krzyżu.
2520 LAT
Pozostaje jeden niewyjaśniony „tydzień”, tydzień wieków proroczych, 2520 lat (7 x 360). Ten
tydzień jest odmienny. Pozostałe mają związek z proroctwem 70 tygodni – ten jedynie
pośrednio. Posiada wszak związek z powyższymi seriami, zwłaszcza z liczącym 7000 lat
tygodniem tysiącleci.
Przypomnijmy wzmiankę u Dan. 4, gdzie mowa o Nabuchodonozorze. Stracił on swe
dominium i „siedem czasów” przeszło nad nim, nim zostało ono przywrócone. Odpowiada to
zarówno 7000 lat, jakie przejdą nad ludzkością, nim jej panowanie zostanie odzyskane, jak i
siedmiu proroczym czasom, 2520 latom, jakie przejdą nad Izraelem, nim jego panowanie
zostanie przywrócone. Zatem dwa długie „tygodnie”, jakie teraz porównujemy powiązane są
proroctwem. 7000 lat dzieli się na dwa okresy (3500 lat każdy) i, jak widzieliśmy w ostatniej
części, 2520 lat również dzieli się na dwa okresy (1260 lat każdy). Jak dotąd całkiem dobrze.
W powyższym wzorze zaczynaliśmy od środka i odliczaliśmy 490 lat, później 49, potem 49ty
rok, ten sam rok, wreszcie żaden… co powinniśmy zrobić tym razem? Ten tydzień jest
ogromny, tej samej z grubsza wagi, co tydzień tysiącleci, pozostańmy więc przy 490 latach,
których dotąd używaliśmy. Licząc od środka nie otrzymujemy nic znaczącego. Dodając 490
do każdej połowy, owszem. 490, 1260, 1260 i 490 daje 3500, długość owocnej połowy
siedmiu tysiącleci3. Wnioskujemy stąd jedynie, że jest to część spójnego układu…
powiększając liczbę dowodów na to, że stanowiąca podłoże chronologia jest prawdziwa.
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PARALELA 2520
Kolejny okres 2520 odnosi się do królestwa 10 plemion na północy, które uległy Asyrii w 723
r. p.n.e. i zostały wysiedlone, prawdopodobnie w następnym, 722 r. p.n.e.4,5 Licząc 2520 lat w
przód, otrzymujemy 1799 r., który zamyka 1260 lat podejmowanych w Danielu i Objawieniu,
powtórzonych w tych księgach siedmiokrotnie. Zatem okres ten również dzieli się w jasny
sposób na dwie równe połowy, z których druga stanowi 1260 lat prześladowań duchowego
Izraela przez Papiestwo. Dodaje to wagi naszym uprzednim spostrzeżeniom (Część piąta), że
ostatnia połowa 2520 lat Judy to 1260 lat islamskiego ucisku ziemi Izraela6.

PODSUMOWANIE
Wzory te dostarczają cudownego świadectwa na rzecz chronologii i proroctwa, które za nimi
stoją. Jest to świadectwo drugorzędne. Nie jest to materiał, na którym zbudowane są fakty. Są
to jednakże sensowe dowody dodatkowe, jednoczące jakże wiele, potwierdzonych przez
Biblię, tygodni czasu.
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(1)

Machbeusze należeli do plemienia Leviego i przypisali
sobie autorytet królewski, łącząc urząd duchowy i
królewski, jak miał to uczynić Chrystus, po
zmartwychwstaniu jako Melchizedek. W tym sensie
Machabeusze byli figurą nadchodzącego Mesjasza.
Powstali w imię prawowitej wiary i zostali
pobłogosławieni przez Pana (pomimo że z czasem
zbłądzili, jak to się nieraz zdarza). Oczyszczenie świątyni
w grudniu 164 r. p.n.e. świętowane jest dziś przez Żydów
jako Chanuka.
(2)
Istnieją inne związki między 70 latami a 70
tygodniami. 70 tygodni podzielone zostało przez proroka
na siedem, sześćdziesiąt dwa i jeden, co oznacza, że
obejmują one odrębny okres 49 lat. Do 70 lat
wprowadzony zostaje odrębny okres 49 lat, mianowicie
spustoszenie Judei, które trwało od 587 r. p.n.e. (koniec
królestwa Judy) do 538 r. p.n.e. (powrót Izraelitów w
pierwszym roku Cyrusa). Istnieje też interesujący
związek liczb – 70 odjąć 49 to 21. 70 tygodni odjąć 49 to
21 do kwadratu. (Zauważmy jednak, że 49 lat
spustoszenia nie zamyka się w 70 latach „dla Babilonu”.
Te pierwsze zakończyły się w 538 r. p.n.e., drugie zaś w
540 r. p.n.e. Lata spustoszenia wypełniają 70 lat, jak
stwierdzają, poprawnie przełożone, II Kron. 36:21 i Dan.
9:2. Jednak trwają jeszcze dwa lata dłużej).
(3)

Zauważmy tylko, że od początku 2520 lat (607 r.
p.n.e.) Judy do początku 70 tygodni (458 r. p.n.e.)
Daniela mija 149 lat… „49” w jeszcze jednej formie.
(4)

Idąc tropem poprzedniego przypisu, od początku 2520
lat Izraela (722 r. p.n.e.), 149 lat w przód daje nam rok
573 r. p.n.e., koniec niedotrzymanego Jubileuszu z
Ezech. 40:1.
(5)

W 732 r. p.n.e. król Pekach utracił tron na rzecz
Ozeasza w powstaniu ludowym. W 1789, 2520 lat
później, król Ludwik XIV utracił tron w skutek
powstania ludowego, które przekształciło się w niesławną
Rewolucję Francuską. W 725 r. p.n.e. rozpoczęło się
trzyletnie oblężenie Samarii. W 1796, 2520 lat później,
Napoleon zaatakował z powodzeniem Kraje Papieskie. W
723 r. p.n.e. Salmanaser z Asyrii zajął Samarię, kończąc
dziewięcioletnie rządy Ozeasza (II Król. 17:3-6). W
1798, 2520 lat później, papież Pius VI został zabrany z
Rzymu do Francji, gdzie w następnym roku złożył tron.
Napoleon nie dopuścił na elekcję następcy, pozostawiając
Papiestwo tymczasowo bez zwierzchnika, do 1799 r.
(6)
Brat Donald Holliday zauważył, że 10 plemion
królestwa północnego może odnosić się do 10 rogów
królestwa papieskiego, które trwało od 539 do 1799 r., co
wskazuje na symboliczny związek pomiędzy tymi 2520 a
1260 władzy papieskiej. To każe nam zastanawiać się,
czy 2 plemiona południowego królestwa odnoszą się do
dwóch odłamów Islamu (sunnitów i szyitów),
zdominowanych przez sunnitów w okresie 1260 lat, od
654 do 1914 r. (na 654 r., w połowie pomiędzy 651 i 658
r., wspomniany w Części piątej, przypadła gwałtowna
ekspansja muzułmanów w Afryce Północnej. Niektórzy
uważają też, że w roku tym Koran otrzymał swą
dzisiejszą postać – możliwe, jednak nie potwierdzone).
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Część jedenasta

Ezechiel rozdział czwarty
Część ta odnotowuje Boski nakaz, w którym polecił Ezechielowi leżeć 390 dni na lewym
boku i 40 dni na prawym, by dać wyraz niegodziwości odpowiednio Izraela i Judy. (Zapewne
wstawał on od czasu do czasu, gdy wymagały tego okoliczności, jednak była to jego zwykła
pozycja, będąca znakiem dla jego żydowskich współwięźniów).
Były no najwyraźniej lata niegodziwości z okresu królów i można zasadnie pytać o ich
związek z chronologią Izraela i Judy. Umyka wszak czasem uwadze, że okresy te stosują się
także do czasów po Ezechielu, jako kara za przeszłe grzechy. Przez 390 i 40 dni Ezechiel miał
jeść 20 sykli chleba, zmieszanych z sześcioma składnikami, co odpowiadało nieczystemu
„chlebowi”, jaki jedli pod panowaniem niewiernych, którzy zbrukali czystość ich religii
(Ezech 4:13). Zatem owych 390 i 40 dni odpowiada tyluż latom, sięgając w przeszłość
(grzechy) i w przyszłość (kara). Kiedy się one zaczęły? Kiedy się kończą?
IDĄC NAPRZÓD
Zbadamy najpierw kwestię drugą. Data wizji Ezechiela to „piąty rok uwięzienia króla
Jehojakima” (Ezech. 1:2). Niewola ta rozpoczęła się wiosną 597 r. p.n.e. Odnotowuje ją
zarówno Pismo, jak i dokumenty babilońskie, dzięki czemu łatwo ją datować1. Rok żydowski
zaczął się poprzedniej jesieni w 598 r. p.n.e. i był pierwszym rokiem niewoli. Piąty jej rok
rozpoczął się tedy jesienią 594 r. p.n.e. (około 9 miesięcy przed wizją Ezechiela). 430 lat
później wypada jesień 164 r. p.n.e. i właśnie w grudniu tego roku Machabeusze obalili swych
gnębicieli, oczyścili świątynię i poświęcili ją ponownie Jehowie. Zgodnie z przewidywaniami
kara trwała 430 lat.
Przystańmy na moment w zadumie nad
znaczeniem
tego
wszystkiego.
Rozwiązuje to nareszcie problem
umiejscowienia
430
lat
kary.
Jednocześnie
jest
to
unikalne
świadectwo precyzji proroctwa, skoro
nawet
przeciwnicy
przyznają
zazwyczaj, że Księga Ezechiela została
napisana na
długo
przed
erą
Machabeuszy. Potwierdza to również
chronologię Jehojakima, a więc i
Nabuchodonozora,
Sedekiasza
i
spustoszenia.
Potwierdzają się więc wzajemnie (1) precyzja proroctwa, (2) świętość zapisów biblijnych, (3)
dokładność historii. Oto namacalne rezultaty dotarcia do dowodów faktograficznych.
Co więcej wskazówka ta, odnosząca się do reformy Machabeuszy i wspomniana także w
Zach. 9:13, dodaje wiarygodności drugiemu wykresowi z poprzedniej części (strona 55), co
zwraca uwagę na ten epizod. Pozwólmy przemówić tym dowodom z całą mocą.
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LATA NIEGODZIWOŚCI
Byłoby wspaniale, gdyby Ezechiel uściślił datę rozpoczęcia i zakończenia lat niegodziwości
Izraela i Judy. Długo pozostało to otwartą kwestią. Jednak Ezechiel nie znał przypuszczalnie
odpowiedzi, ani nie pojmował rachuby lat wstecz, poprzez wszystkich królów. Rozumiemy ją
teraz, dzięki przewagom, jakie opatrzność zgromadziła w naszych czasach. Kiedy trwa tych
390 i 40 lat niegodziwości? Najwyraźniej do okresu królów i dalej, lecz począwszy od kiedy?
Czy winniśmy zacząć od Saula? Rachuba na to nie pozwala, skoro 463 lata od Saula do
Sedekiasza włącznie to więcej niż suma 390 i 40, czyli 430. Skłania nas to ku obserwacji, że
nic nie wskazuje na to, by w czasach Saula Izrael porzucił kult Jehowy, niewątpliwym zaś
zadość uczynieniem za osobiste grzechy Saula był upadek jego dynastii. Dawid zajął miejsce
Saula i pomimo swych grzechów, słynął z niezachwianej wiary w Jehowę.
Kieruje nas to ku czasom Salomona, za panowania którego Izraelici błądzili. Jako że Salomon
był częściowo za to odpowiedzialny, królestwo rozpadło się w następnym pokoleniu na dwie
części. Spróbujmy więc zacząć od Salomona. Wstąpił on na tron w 970 r. p.n.e. Jeśli 430 lat
Ezechiela rozpoczęło się wtedy, dobiec musiały końca w 540 r. p.n.e. Czy to znacząca data?
Owszem. Wieńczy ona 70 lat „dla Babilonu” (Jer. 29:10). Babilon podbił ostatni asyryjski
bastion, Haran, w 610 r. p.n.e., zaś w 540 r. p.n.e. upłynęło 70 lat, jakie mu wyznaczono. W
tym samym roku Cyrus, podbiwszy Lidię (jedno z trzech żeber w paszczy niedźwiedzia, Dan.
7:5), skierował swą uwagę ku Babilonowi, który upadł jesienią 539 r. p.n.e.2 W roku
następnym Cyrus zezwolił Izraelitom na powrót do domu.3
Jeśli to jest ukryty sens,
wówczas 40 lat dla Judy,
oddzielone od 390, mogą
odnosić się do 40 lat
Salomona,
w
czasie
których królestwo wciąż
było zjednoczone pod
Judejską
(Dawidową)
4,5
monarchią .
W
tym
wypadku
390
latom
odpowiada jako pierwszy
dramat
Ezechiela,
ponieważ stanowią one
pełną liczbę lat i były mu
najbliższe.6
PODSUMOWANIE
430 lat kary wydaje się jasne. Jeśli rok proroctwa Ezechiela jest pierwszym, to rok 430 minął
zaraz przed ponownym poświęceniem świątyni przez Machabeuszy. 430 lat niegodziwości
najwyraźniej sięga od panowania Salomona do końca 70 lat wyznaczonych Babilonowi.
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(1)

Chodzi o II Król. 24:8-16, II Kron. 36:9-10. Fragment Ks. Królów datuje kapitulację Jehojakima na ósmy rok
Nabuchodonozora (używając Judzkiego systemu nieuwzględniającego roku intronizacji), lecz Jer. 52:28 przypisuje ją do
roku siódmego (używając babilońskiego systemu uwzględniającego rok intronizacji). Oba mówią w zasadzie o tym samym
roku, mianowicie 597 r. p.n.e. Data ta jest prawdziwa. Panowanie Nabuchodonozora jest określone na wiele sposobów, m.in.
w zapisach zaćmień księżyca w latach 1, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 41, 42. Dlatego biblijne odwołania do czasów
Nabuchodonozora stanowią odniesienie do historii.
Babiloński zapis o pojmaniu Jehojakima należy do annałów królewskich za okres panowania Nabuchodonozora i głosi: „Rok
siódmy: w miesiącu Kislew król Akadu {Babilon} zebrał swą armię i ruszył do Hatti {Palestyna}. Zasadził się pod miastem
Juda i w drugim dniu miesiąca Adar {miesiąc 12} zajął miasto (i) pojmał (jego) króla. Osadził na jego miejscu króla z
własnego wyboru (i) zgromadziwszy ogromne łupy, zabrał je do Babilonu” (Texts from Cuneiform Sources, Tom V, Assyrian
and Babylonian Chronicles, Chronicle 5, s. 102, Grayson, 1975).
(2)

W Jer. 25:12 czytamy: „Ukarzę króla babilońskiego i ów naród” po upływie 70 lat. Oznacza to, że 70 lat upłynęło co
najmniej w 539 r. p.n.e., co dowodzi, że nie stało się to ani w 536, ani 537 r. p.n.e. Przyjmujemy za datę końcową 540 r.
p.n.e., ponieważ jest to 70 lat po zajęciu Haran, ostatniego bastionu asyryjskiego, kiedy to Babilon stał się dominującą potęgą
światową.
(3)

Składamy podziękowania Siostrze Maty Ann Fiorillo za zauważenie tego odniesienia 430 lat. Może się wydawać dziwne,
że 430 lat niegodziwości sięgają końca 70 lat, kilka dekad po Ezechielu. Jednak niewola babilońska oczyściła naród Izraela z
jego grzechów (Iz. 1:25). Prawdopodobnie dlatego ich grzechy przedstawione są, jako trwające do końca tego
doświadczenia. Grzechy ich nie ustawały nawet po czasach Sedekiasza (Jer. 43:7).
(4)

Rozważyliśmy sugestię mówiącą, że owych 40 lat odnosi się do Judy, od rozpoczęcia misji Jeremiasza do końca
królestwa. Być może,- istnieją jednak cztery trudności, na które natrafia ta koncepcja. (a) Licząc od roku, w którym
Jeremiasz rozpoczął modlitwy aż do końca 11 roku Sedekiasza (Jer. 1:2, 3) otrzymujemy 41 lat, zamiast 40. (b) Juda
pogrążona była w niegodziwości już wcześniej. (c) Oznaczałoby to prawdopodobnie, że 40 i 390 lat zazębiało się, miast
następować po sobie, inaczej niż należałoby przypuszczać. (d) Znaczyłoby to, że grzechy Judy popełnione za panowania
króla Ahaza i Manassesa, dwóch najgorszych, nie zostałyby uwzględnione. Tymczasem o ile 40 lat jest okresem
zjednoczonej monarchii Judzkiej (pod Salomonem), to 390 lat „dla Izraela” w oczywisty sposób odnosi się do obu części
królestwa, od momentu podziału i dalej.
(5)
W tym wypadku pierwotne 40 lat poprzedzało 390 lat. Warto pamiętać, że pierwsze 40 lat kary, poczynając od czasu
Ezechiela, wprowadza 553 r. p.n.e. Czy to coś znaczy? Nabonidus, ostatni imperator Babilonu panował 17 lat. Jego ostatni
rok rozpoczął się wiosną 553 r. p.n.e., 14 lat wcześniej. W tym roku przekazał on berło swemu synowi Baltasarowi i ten
właśnie rok wyznacza początek wizji Daniela (Dan. 7:1). Prawdopodobnie dar ten miał za zadanie wyznaczyć koniec
pierwszych 40 lat kary, obwieszczony Ezechielowi.
(6)

Niektórzy uważają, że 390 lat trwało od apostazy Izraela, gdy rozpadło się królestwo, do końca ery Sedekiasza. Usiłują w
ten sposób podeprzeć koncepcję 513 lat dla królów Izraela. Jednakże jeśli odejmiemy od 513 trzy 40-letnie okresy Saula,
Dawida i Salomona, zostanie 393 lat, nie zaś 390, podczas gdy I Król. 12 pokazuje, że apostaza króla Jeroboama nastąpiła
natychmiast, a nie trzy lata później. Zapewne dlatego Świadkowie Jehowy skrócili o trzy lata okres królów, co jednak jest
tylko początkiem niezbędnych korekt. Okres królów trwał w rzeczywistości 463 lata, a nie 513.
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Część dwunasta

Siódmy dzień
Wszystko powyższe wskazuje jasno, że 6000 lat od Adama upłynie około 2043 r. Wówczas
rozpocznie się wielkie Siódme Tysiąclecie, prawdopodobnie tysiąc lat z Obj. 20:6. Lecz co z
wersetami łączącymi powrót Chrystusa (1874) z początkiem siódmego dnia? Jak zobaczymy,
siódmy dzień nie jest w tym wypadku Siódmym Tysiącleciem, a siódmym okresem Kościoła.
JOZUE
Rozważmy na przykład obchodzenie przez sześć dni Jerycha przez Jozuego (Joz. 6). Każdego
z sześciu dni Izraelici musieli okrążać Jerycho wraz z siedmioma kapłanami dmącymi w
trąby, siódmego zaś dnia obejść je siedem razy wznosząc okrzyk tak, by mury runęły, a miasto
mogło być zajęte. Owych siedem dni symbolizuje siedem okresów trąb z Objawienia, które
znajdują kulminację podczas Żniwa, wraz z siedmiokrotnym sądem (siedem ostatnich plag).
Zatem Jerycho (chrześcijaństwo) upada (porównaj Obj. 16:19).
To jasne, że tych siedem dni to nie siedem tysiącleci, a siedem części Wieku Ewangelii.
Pierwszego dnia „Jozue wstał wcześnie rano” (werset 12), tak jak Jezus, nasz przewodnik,
wstał z martwych wczesnym rankiem pierwszego okresu Kościoła1. Siódmego dnia „wstali
wcześnie, gdy wzeszła zorza poranna” (werset 15), co oznacza zapewne powstanie śpiących
świętych u zarania siódmego okresu Kościoła.
Nie wyklucza to rozpoczęcia siódmego okresu Kościoła wraz z początkiem Siódmego
Tysiąclecia. Jednak nie jest to stwierdzone. Fragment ten poucza, że siódmy „dzień”,
rozpoczynający się paruzją i przebudzeniem świętych, to siódmy okres. Nie mówi niczego na
temat Siódmego Tysiąclecia.

EZECHIEL
Ezechiel 43:18-27 wyjaśnia, jak został poświęcony symboliczny ołtarz królestwa po to, by
ludzkość mogła składać ofiary w następnych wiekach. Najpierw złożony zostaje cielec na
ofiarę za grzech (werset 19). Następnie, przez siedem dni ofiaruje się kozła (wersety 20-26).
„Przez siedem dni winni dokonywać oczyszczenia ołtarza i oczyścić go; później zaś [kapłani]
poświęcą siebie” (werset 26). Tych siedem dni symbolizuje Wiek Ewangelii, gdy święci
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zostają odłączeni do służby Bożej. Jezus jest cielcem, zaś składane przez siedem dni w ofierze
kozły odpowiadają siedmiu okresom Kościoła.
Królestwo jest w tym fragmencie symbolizowane przez nadchodzący dzień. „A gdy skończą
się te dni, wtedy ósmego dnia i w następne złożą kapłani ofiary całopalne i ofiary spokojne; i
będę dla was łaskawy (werset 27)”. Zauważmy, że królestwo nie nadchodzi tu siódmego, lecz
ósmego dnia. Następuje po siedmiu okresach Kościoła. Ów siódmy dzień to nie Tysiąclecie,
lecz Laodycea.

LEWICI
Tę samą myśl niesie zapis z 3 Moj. 8:33 mówiący o poświęceniu kapłaństwa. Symbolizuje to
poświęcenie członków Kościoła na kapłanów Królestwa, co zajmuje siedem dni,
odwzorowujących siedem okresów kościoła. „Nie odejdziecie [od] drzwi namiotu w czasie
siedmiodniowego zgromadzenia…bo siedem dni was poświęci” (werset 33). Następnego dnia
gotowi byli służyć (3 Moj. 9:1). Tutaj także siódmy dzień nie oznacza Tysiąclecia.
PASCHA, ŚWIĘTO NAMIOTÓW
Święta w Prawie zostały rozdzielone na wiosenne i jesienne, przy czym na wiele sposobów te
późniejsze były równoległe względem wcześniejszych. Święta wiosenne to Pascha, Święto
Przaśników, Pięćdziesiątnica. Odnoszą się one głównie do Kościoła. Święta jesienne to Dzień
Pojednania, Święto Namiotów i Jubileusz. Te odnoszą się głównie do świata. Dwie pory…
dwa wieki.
Chcielibyśmy teraz porównać siedmiodniowe święto wiosenne (przaśników) z
siedmiodniowym świętem jesiennym (namiotów). Każde z nich rozpoczyna się dniem
„świętego zgromadzenia”. Tak samo każdy kończy się „świętym zgromadzeniem”, lecz
innego dnia. Wiosną był to dzień siódmy, jesienią natomiast ósmy. Skąd ta różnica?
Siedem wiosennych dni symbolizuje siedem okresów Kościoła, kiedy święci radowali się
swym namaszczeniem. Święte zgromadzenie siódmego dnia symbolizuje naszą szczególną
radość, bo jest to dzień naszego wyzwolenia. Dzień niezmiernie cudowny.
Siedem jesiennych dni symbolizuje świat świętujący w Królestwie, przepojony pamięcią tego,
czego w przeszłych wiekach dokonał Bóg, by przygotować dlań takie błogosławieństwa.
Nazwano je „świętem namiotów”, gdyż upamiętniają tymczasowe bytowanie w czasie 40 lat
tułaczki po pustyni (Wiek Ewangelii). Nazwano je „świętem zbiorów”, w podzięce za
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obfitość wina (odkupienie), oliwy (duch święty), ziarna (Kościół), które obrodziły podczas
Wieku Ewangelii i które zapewniły Królestwu błogosławieństwo. Owych siedem dni
upamiętnia Wiek Ewangelii. Błogosławieństwo dla świata nadchodzi w zasadzie ósmego
dnia, następując po siedmiu kościołach i tym samym w święcie tym ósmy dzień jest właściwą
kulminacją uroczystości.

Raz jeszcze siódmy dzień odnosi się do ostatniego okresu Kościoła, a nie do siódmego
tysiąclecia. Następujący po nim dzień ósmy odnosi się do Królestwa.
2 Król. 8:2,3 zawiera opowieść o kobiecie (symbolizującej Izrael), która została ostrzeżona
przed siedmioletnim głodem (Wiek Ewangelii, który dla Izraela był czasem łaknienia).
Została ona ocalona i powróciła wraz z końcem siedmiu lat, zażądała zwrotu swej własności i
odzyskała ją. Siedem lat symbolizuje siedem okresów Wieku Ewangelii.
2 Król. 3:9 mówi o siedmiodniowej podróży przez krainę Edom. To również odnosi się do
ludu Izraela, wędrującego w znoju i pragnieniu poprzez chrześcijaństwo w trakcie siedmiu
okresów Wieku Ewangelii.
SIÓDMY DZIEŃ TYSIĄCLECIA
Odnotowawszy wszystkie powyższe przykłady możemy zastanawiać się, czy jakiekolwiek
teksty uznają siódmy dzień za Tysiąclecie. Tak, jest ich kilka. W typach koncentrujących się
na Kościele, dzień siódmy oznacza Żniwo, a ósmy – Królestwo (jak powyżej). Jednak w
typach koncentrujących się na świecie, dzień siódmy oznacza Królestwo.
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W tych przypadkach siódmy dzień to Siódme Tysiąclecie, ósmy zaś to Ósme Tysiąclecie,
włączając w to „mały czas” i zagładę bezbożnych. Znaczące, że żaden z tych przypadków nie
wiąże początku dnia siódmego z początkiem paruzji.

Ezechiel 46:1 – „Tak mówi Wszechmogący Pan: Brama dziedzińca wewnętrznego zwrócona
ku wschodowi będzie zamknięta przez sześć dni pracy. Ale w dniu sabatu będzie otwarta, tak
samo będzie otwarta w dniu nowiu”.
Odnosi się to do świata, a sześć dni symbolizuje 6000 lat pracy w grzechu i śmierci.
„Albowiem tysiąc lat w oczach twoich jest jak dzień wczorajszy, który przeminął” (Psalm
90:4) – to szacowny tekst, dostarczający nam biblijnych podstaw tego obrazu. Dzień sabatu
oznacza tutaj wielkie Siódme Tysiąclecie, gdy brama dostępu do Ojca Niebieskiego będzie
szeroko otwarta. Czy jest ona otwarta dla świata już teraz? Czy może on swobodnie zbliżać
się do Niego? Oznacza to, że Siódme Tysiąclecie jeszcze nie nadeszło. Świat wciąż tkwi w
ciemności, pogrążony w grzechu. Najwidoczniej sześć dni pracy jeszcze nie minąło2.
Uzdrowienia sabatowe – Uzdrowienia, jakich dokonał Pan nasz w dzień sabatu, symbolizują
błogosławieństwa Tysiąclecia (Mat. 12:10; Łuk. 13:14, 14:2-4; Jan 5:9, 9:14).
3 Moj. 14:9; 4 Moj. 19:12 – Trędowaci byli oczyszczeni siódmego dnia, tak jak ludzkość
będzie obmyta z grzechów podczas Tysiąclecia. Ci, którzy pokalali się przy umarłych, byli
oczyszczeni popiołem czerwonej jałowicy siódmego dnia, najwyraźniej symbolizującego
Tysiąclecie.
Mateusz 24:20 – „Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą…”. Istniały dwie
pory, lato (Żniwo) i zima. Mamy uciec od chrześcijaństwa podczas Żniwa, przed zimą ucisku,
która nadejdzie po nim, „…ani w sabat”. Ten sabat nie jest zapewne siódmym okresem
Kościoła (gdyż wtedy to my mamy uciec, Obj. 18:4), ale Siódmym Tysiącleciem. Sugeruje to,
że Tysiąclecie zaczyna się po właściwym 07:41Żniwie i odpowiada zimie.4
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Objawienie 1:10 – Tutaj Jan symbolizuje świętych czasu Żniwa, będących duchem w „dniu
Pańskim”, w paruzji (1 Tes. 5:2). Dosłownie dniem tym była niedziela, a nie sobota, tak by
odróżnić Żniwo od sabatowego tysiąclecia.
Obrzezanie – Obrzezania dokonywano ósmego dnia (1 Moj. 17:12). Skoro odnosi się do
świata, symbolizuje ósme tysiąclecie, gdy świat zostanie zbiorowo „obrzezany” w „małym
czasie” przez usunięcie grzeszników. Ponieważ „siódmy dzień” to czasem okres Laodycei, a
czasem Tysiąclecie, to „ósmy dzień” oznacza czasem Królestwo (po siedmiu okresach), lecz
może również oznaczać ósme tysiąclecie (jak w tym przypadku).
TRZECI DZIEŃ TYSIĄCLECIA
Gdy Abraham wyruszył ofiarować Izaaka, podróż zajęła kilka dni. Bóg zażądał, by poszedł on
do kraju Moria, wiedział bowiem, że Jego syn, Jezus, zostanie tam ofiarowany wiele wieków
później. Było to w pewnej odległości od miejsca, w którym na południowy-zachodzie
mieszkał Abraham. „Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to
miejsce” (1 Moj. 22:4). Abraham żył w trzecim tysiącleciu po Adamie. Łatwo to sprawdzić –
od Adama do potopu jest 1656 lat, do przymierza z Abrahamem kolejne 427, co daje 2083
lata. Ponieważ przekracza to 2000, doprowadza nas to do trzeciego tysiąclecia, do trzeciego
dnia. To, że Abraham ujrzał miejsce „z daleka”, symbolizuje, że wiarą widział on odległe
zadośćuczynienie. „Abraham cieszył się, że miał oglądać dzień mój, i oglądał, i radował się”
(Jan 8:56).
Prawdopodobnie jest to też klucz do odnośnika do trzeciego dnia w 4 Moj. 19:12. Jest tam
napisane o tych, którzy byli oczyszczeni popiołem czerwonej jałowicy: „A jeśli się nie oczyści
trzeciego i siódmego dnia, nie będzie czysty”. W dniu trzeciego tysiąclecia Abraham otrzymał
przymierza obietnicy. Przyniosły one owoc poprzez Abrahama, Izaaka, Jakuba, a później
przez naród izraelski. Gdyby nie owe przymierza, zawarte z tymi świętymi mężami Starego
Testamentu i praca podjęta w Żydowskim i Ewangelicznym Wieku, świat nie zostałby
oczyszczony siódmego dnia. Gdyby świat nie otrzymał spuścizny tych świątobliwych,
oczyszczenie siódmego dnia nie nastąpiłoby.
TEKSTY WYMAGAJĄCE WYJAŚNIENIA
Wszystko, co powyżej stwierdziliśmy, jest spójne z wnioskami chronologicznymi – Siódme
Tysiąclecie nie jest synchroniczne ze Żniwem, lecz następuje po nim. Jednak należy wyjaśnić
kilka innych miejsc, które zdają się potwierdzać inny pogląd.
2 Piotra 3:10
„A dzień Pański nadejdzie jak złodziej”. Odnosi się to z pewnością do drugiego przyjścia. To
tak jak w 1 Tes. 5:2: „dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy”. Ta analogia, użyta przez
Piotra i Pawła względem paruzji, została najwyraźniej zaczerpnięta ze słów Pana w Mat.
24:43, że wróci jak złodziej (nie zdradziecko, lecz niezauważalnie).
Kwestia Tysiąclecia u Piotra pojawia się w wersecie 8, gdzie apostoł mówi: „u Pana jeden
dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień”. Jeśli Piotr ma na myśli, że „dzień Pański”
trwa tysiąc lat, rzeczywiście łączyłoby to drugie przyjście z Tysiącleciem – i jest to chyba
potężny argument dla tych, którzy uważają, że Tysiąclecie już się rozpoczęło.
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Nie jest nim jednak dla nas4. Wiele lat temu przekonaliśmy się, że nie o to chodziło Piotrowi.
Jego komentarz dotyczący Boskiej rachuby czasu odnosi się do wersetu 9, z którym jest
bezpośrednio związany, nie zaś do wersetu 10. Piotr wyjaśnia, że to, co wydaje się długą
zwłoką przed przyjściem Chrystusa, jest w istocie chwilą dla Pana, gdyż liczy On czas według
innej skali niż my. Pozorna zwłoka nie oznacza opieszałości, jak sugerują prześmiewcy, lecz
cierpliwą uprzejmość Pana, dającą okazję do skruchy przed czasem sądu. Niemniej jednak
Piotr mówi, że dzień nadejdzie w odpowiednim czasie i pochłonie bezbożnych. Krótko po
odejściu Piotra wydarzyło się to w odniesieniu do Jeruzalemu (porównaj Mat. 10:23 i Mar.
13:30), zostało jednak odroczone o kolejne 1800 lat w odniesieniu do drugiego przyjścia.
„Dzień Sądu” właśnie nadszedł. Narody wiją się pod jego wyrokami, a crescendo narasta.
Chrześcijaństwo zostało odrzucone, zjawił się wiatr, trzęsienie ziemi i ogień Eliasza.
Pozostaje jeszcze „łagodny, cichy głos” spokojnego pouczenia, gdy będą ustanowione „nowe
niebiosa i nowa ziemia” (2 Piotra 3:13). Nastąpi to w czasie Siódmego Tysiąclecia.
Trzy dni
Jan 2:19: „Zburzcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję”. Dotyczyło to dosłownie
zmartwychwstania Jezusa trzeciego dnia, lecz symbolicznie – wskrzeszenia Jego Ciała
podczas trzeciego tysiąclecia. W tym wypadku chodzi o dni 4,5,6, a nie o znane 5,6,7. Adam
został stworzony w 3958 r. p.n.e., zatem czwarte tysiąclecie minęło w 43 r. n.e., a piąte w
1043, szóste w 2043. Ciało Chrystusa zostanie najwyraźniej skompletowane blisko końca,
lecz w trakcie szóstego tysiąclecia5. Oz. 6:2 stosuje tę samą rachubę – dni 4,5,6, zamiast 5,6,7.
Koncepcję dni 4,5,6 potwierdzają dwie inne okoliczności. (1) Skompletowanie „drugiej Ewy”
wraz z końcem szóstego tysiąclecia pokrywa się ze stworzeniem Ewy przy końcu szóstego
dnia stworzenia. (2) Jezus wskrzesił Łazarza czwartego dnia po jego śmierci. Łazarz,
przyjaciel i wyznawca, symbolizuje tych zmarłych, którzy słyszeli „głos Syna Bożego” i
otrzymali życie dzięki Jego posłannictwu (Jan 5:25, 6:63; Efez. 5:14). W czasach Łazarza
świat znajdował się w czwartym tysiącleciu po śmierci Adama.
Wesele w Kanie
Jan 2:1 podnosi tę samą kwestię: „trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej”, które
symbolizuje związek Chrystusa i Jego Oblubienicy. Zarówno koncepcja 4,5,6, jak i 5,6,7
pasują do tego tekstu. Jednak liczba dni prowadzących do tego ślubu jest wiele mówiąca. Jan
1:19 rozpoczyna opowieść w pierwszym dniu. Werset 29 rozpoczyna dzień drugi. Werset 35 –
dzień trzeci. Werset 43 – dzień czwarty. „Trzeci dzień” w 2:1 liczony jest wszak od dnia
czwartego, a wesele nastąpiło szóstego dnia… zgodnie z koncepcją dni 4,5,6.
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PORANEK
Część ta rozpoczyna się przywołaniem Jozuego, który wstał rankiem pierwszego dnia, i jego
towarzyszy, którzy wstali wcześnie rano siódmego dnia. Istnieją inne teksty, odnoszące się do
„poranka”, w których dzień nie jest podany, a które jednak stosują się do poranka dla świętych
(we wczesnej Laodycei) lub poranka dla świata (we wczesnym Tysiącleciu).
Znany jest Psalm 46:6 o świętych. „Bóg jest w nim, nie zachwieje się: Bóg wspomoże go
przed świtem”. (Psalm 5:3 i 88:13 również mogą się stosować.) Odnosi się to do Kościoła i
stosuje do poranka siódmego okresu.
Kolejny tekst to Sędz. 16:2. Samson i siedem epizodów tej opowieści symbolizują Kościół w
jego siedmiu okresach. Gdyby Samson pozostał całą noc w mieście, zginąłby rankiem. Gdyby
święci nie podzielili się w czasie Reformacji, nie dotrwaliby do świtu Laodycei.
Także świat ma swój poranek, który nadchodzi później niż poranek dla Kościoła. 2 Król. 3:20
mówi o kryzysie, w obliczu którego stanął stary Izrael, a który symbolizuje kryzys, jakiego
doznaje współczesny Izrael, nim Bóg uwolni go w Królestwie. „A z rana, w porze składania
ofiary z pokarmów [gdy krew Chrystusa oddana zostaje za świat], oto zaczęła płynąć woda od
strony Edomu i okolica napełniła się wodą”. Te same prawdy, które przenikają
chrześcijaństwo6, symbolizowane przez Edom, odnowią wtedy Izrael. Poranek ten następuje
znacznie później niż poranek dla świętych. Rozpoczyna się wraz z zaraniem Siódmego
Tysiąclecia w odróżnieniu od początku Siódmego Okresu.
Jest to ten czas, o którym mówi 1 Moj. 32:24, gdy Jakub zmagał się z aniołem w obliczu
czekającej go konfrontacji z Ezawem. Anioł rzekł: „Puść mnie, bo już wzeszła zorza. Ale
[Jakub] odpowiedział: Nie puszczę cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz” (werset 26). Jakub
otrzymał błogosławieństwo o świcie, tak jak otrzyma je Izrael u zarania Tysiąclecia. Do tego
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czasu ich utrapienia i niebezpieczeństwa będą trwały. Do tego samego poranka odnosić się
może 2 Król. 19:35, gdy Izrael znalazł wybawienie od Asyryjczyków zagrażających
Jerozolimie.
Jest jasne, że istnieje jeden ranek dla Kościoła – początek Żniwa – i zupełnie inny poranek dla
Izraela – początek Królestwa. Jeden wprowadza siódmy okres, drugi zaś Siódme Tysiąclecie.7
PODSUMOWANIE
Termin „dzień” odnosi się czasem do okresów Kościoła, czasem zaś do tysiącleci. Powrót
Chrystusa zsynchronizowany jest z siódmym okresem Kościoła8. Królestwo natomiast z
Siódmym Tysiącleciem. Poniżej znajduje się zestawienie potwierdzających to wersetów.
Dni jako Okresy Kościoła

Dni jako Tysiąclecia, liczone od Adama

Jozue 6:12, 15
Ezechiel 43:18-27
3 Moj. 8:33
3 Moj. 23:7,8,39
2 Królewska 3:9 (por. 8:2)
Objawienie 1:10
(2 Piotra 3:10)
(1 Tesaloniczan 5:2)

Ezechiel 46:1
Mateusz 12:10, Łukasz 13:14, 14:2-4
Jan 5:9, 9:14
3 Moj. 14:9
4 Moj. 19:12
Mateusz 24:20
1 Moj. 17:12
Jan 2:19
Ozeasz 6:2
1 Moj. 1:27,31
Jan 11:17
Jan 2:1
1 Moj. 22:4

Cztery konkluzje są szczególnie znaczące dla naszych rozważań. (1) Wszystkie teksty łączące
„siódmy dzień” z powrotem Pana, odnoszą się siódmego Kościoła, a nie do siódmego
Tysiąclecia. (2) Klasa Łazarza podczas pierwszego przyjścia była pod przekleństwem przez
cztery tysiąclecia, a nie pięć. (3) Wesele w Kanie odbyło się szóstego, a nie siódmego dnia, co
sugeruje, że ślub Chrystusa i Jego Oblubienicy przypada na zakończenie szóstego tysiąclecia.
(4) W tym samym wydarzeniu „trzeci dzień” zbiega się z dniem szóstym, a nie z siódmym, co
sugeruje, że wskrzeszenie Kościoła trzeciego dnia przypada w trakcie szóstego tysiąclecia.
Wnioski te stoją w zgodzie z poglądem, że Siódme Tysiąclecie należy jeszcze do przyszłości i
nie inaczej.
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(1)

(4)

Zmartwychwstanie Jezusa wczesnym rankiem
pierwszego dnia tygodnia symbolizuje, że został
wzbudzony wczesnym rankiem pierwszego okresu
Kościoła. Jednak w swej mądrości Pan sprawił, że jego
zmartwychwstanie symbolizuje także wzbudzenie
członków Jego Ciała wczesnym rankiem siódmego
okresu Kościoła. Jak? Przez zwrócenie szczególnej uwagi
na ostatnich kilka dni poczynań naszego Pana, do ranka,
w którym zmartwychwstał, włącznie. Wszyscy czterej
ewangeliści odnotowują wjazd Jezusa do Jerozolimy w
czasie jego ostatniego tygodnia. Jan 12:1,12 informuje,
że nastąpiło to pięć dni przed Paschą, co oznacza
piętnasty dzień miesiąca Nisan, który tego roku przypadał
w sobotę. Zatem Jezus wjechał do Jerozolimy 10 dnia
Nisan (zaraz gdy wybrano baranki paschalne – 10 dnia
Nisan), który wypadł w poniedziałek.

Nawet gdy wierzyliśmy, że Tysiąclecie się rozpoczęło,
co miało miejsce jeszcze niecałe 3 lat temu.
(5)

Można przypuszczać, że koncepcja 5,6,7 lepiej pasuje,
bo zakłada, że święci powstali rankiem 7. Tysiąclecia i
Jezus powstał rankiem. Jest to jednak broń obosieczna.
Jezus zmarł tuż przed końcem dnia, a w koncepcji 4,5,6
poświęcenie świątyni rozpoczęło się zaraz przed końcem
4. tysiąclecia. W rzeczywistości żadna z koncepcji nie
może wiele powiedzieć na temat pory dnia, gdyż każda z
nich ustępuje w czymś drugiej.

(6)
Prawdy Ewangelii – Jezus jest Mesjaszem, naszym
Odkupicielem, itd. Oczywiście prawdy te zostały
fałszywie przedstawione i zniekształcone przez
chrześcijaństwo, tak jak święte naczynia świątynne
zostały sprofanowane przez Babilończyków (Dan. 5:3,
4). Zauważmy podobieństwo miedzy Obj. 14:20 i Zach.
14:20. W pierwszym krew podchodzi do uzd końskich
(doktryny), ukazując, że zostaną one zawrócone na
właściwą drogę. Drugi pokazuje, że zaowocują one
świętością, jeśli zostaną dobrze pokierowane –
„dzwoneczki” jako „uzdy”.

Rozważmy ów pierwszy dzień opowiadania. Dzień drugi
był, jak wyjaśnia świadectwo Marka, dniem, w którym
przeklął on drzewo figowe i oczyścił świątynię.
Trzeciego dnia Jego uczniowie obserwowali uschnięte
drzewo, spotkano Jezusa w świątyni, w okolicy której
nauczał on cały dzień.
Czwartego dnia powstrzymał się On od pójścia do
świątyni, lecz wieczorem spożył ostatnią wieczerzę ze
swymi uczniami. Piątego dnia, w piątek, został
ukrzyżowany. Dnia szóstego leżał w grobie i wczesnym
rankiem w niedzielę – siódmego dnia tego cyklu –
powstał z martwych, tak jak członkowie Jego Ciała
powstają z martwych począwszy od wczesnego ranka
siódmego okresu Kościoła.

(7)

W tych przypadkach wszystkie sześć okresów – czy to
kościołów, czy tysiącleci – traktowanych jest łącznie jako
„noc”, po której nadchodzi poranek. Psalm 30:6mówi:
„płacz może trwać noc (trwającą 6000 lat), ale z poranku
wesele”. Ranek ten rozpoczyna niekończący się „dzień”,
podczas którego noc nie zapadnie (Obj. 21:25). Różni się
to od obrazu Jerycha, w którym poranek oznacza po
prostu początek okresu, a poranek pierwszego dnia
odróżniony jest od poranka dnia siódmego. (Patrz także
przypis 5, następny rozdział.)

W obrazie Jerycha zmartwychwstanie zarówno Jezusa
(Jozue), jak i świętych („oni”) następuje wcześnie rano,
odpowiednio pierwszego i siódmego dnia. Zatem w
zmartwychwstaniu większego Jozuego, Jezusa, ukazano
wskrzeszenie Jego samego w pierwszym dniu tygodnia
oraz świętych, członków Jego Ciała, „siódmego” dnia –
także wczesnym rankiem.

(8)

Siedem kościołów określa etapy Kościoła liczbą
siedem. Dzień ósmy to Królestwo, co identyfikuje tę
liczbę ze świętymi Starego Testamentu. Znamienne, że
Mich. 5:5 porównuje Kościół do siedmiu pasterzy, a
świętych Starego Testamentu – do ośmiu dowódców.
(Pasterze symbolizują królów, zaś dowódcy to „książęta”
ludzi).
Sędz. 12:6-15 również stosuje liczby do oznaczenia
okresów Kościoła. Wspomnienie śmierci 42.000
buntowników przypomina nam karę po prześladowaniu
przez 42 miesiące. Kara wyobraża Rewolucję Francuską i
wojny napoleońskie, które miały miejsce w trakcie
szóstego okresu Kościoła, zapowiedziane sześcioma
latami sądzenia Jefty, po którym przyszedł Ibsan z
Betlejem (reminiscencja Chrystusa). Sądził siedem lat,
zapowiadając drugie przyjście Chrystusa w czasie
siódmego kościoła. Po nim przez 10 lat sądził Elon,
wskazując zapewne Tysiącletnie Królestwo ziemskie. Ten
sam okres zapowiada też osiem lat Abdona, jako że
tysiąclecie to ósmy „dzień”, czyli okres następujący po
siódmym okresie Kościoła. Jeśli interpretacja ta jest
poprawna, dostarcza ona niezależnych dowodów na to, że
Tysiąclecie nadchodzi po siódmym okresie Kościoła.

(2)

„Dzień nowiu” to jeszcze jeden symbol Królestwa.
Izrael utracił swą pozycję u Boga, gdy podczas pełni
ukrzyżowano Jezusa, wraz z czym skończyła się laska dla
niego. W Królestwie ich powodzenie, jakże blade na
początku – skoro księżyc w nowiu nie daje światła –
zalśni i wzrośnie w czasie królestwa. 2 Król. 4:23
obrazuje Królestwo za pomocą tych samych dwóch
symboli, co u Ezech. 46:1, mianowicie sabatu i nowiu.
Fragment ten pokazuje Izrael pogrążony w rozpaczy
podczas Wieku Ewangelicznego, przed nadejściem
Królestwa.

(3)

Rodzi to pytanie, czy niektórzy „święci ucisku”
dotrwają do początku Tysiąclecia, aż wzbudzeni zostaną
święci Starego Testamentu. Jeśli tak, Przypowieść
Salomona 5:8-9 odnosi się do tego. Ostrzeżenie przed
podjęciem ucieczki w zimie sugeruje, że Wielkie Grono
może doczekać zimy ucisku kończącego ten wiek. Z 1
Moj. 19:23-25 i 2 Król. 3:20 można wnosić, że
ostateczny ucisk zahaczy o Siódme Tysiąclecie.
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Część trzynasta

Północ
Część niniejsza ma związek z poprzednią. Tekst w Psalmie 90:4, porównujący dzień do
tysiąca lat, także łączy ten okres ze „strażą nocną”. By zrozumieć ten obraz, musimy przyjrzeć
się, jak żydowski dzień został podzielony w kulturze żydowskiej. Godziny dzienne
podzielono na ranek (od wschodu słońca do południa) i wieczór (od południa do zachodu
słońca). Każda z tych części była podzielona dalej tak, że dzień miał cztery części – mniejszy
ranek i większy ranek, mniejszy wieczór i większy wieczór. (R2953 opisuje szczegóły.)
Godziny po zmierzchu także podzielone były na cztery części, zwane strażami (Psalm 63:6).
Mar. 6:48 mówi wprost o „czwartej straży nocnej”1. Zatem cztery pory dnia, wraz z
następującymi po nich czterech strażach nocnych, dzieliły całość na osiem segmentów.2

A teraz pytanie zasadnicze – co symbolizuje każdy z tych okresów? Psalm 90:4 sugeruje, że
„straż nocna” symbolizuje tysiąc lat, tak jak „dzień”. Jednak dzień może także przedstawiać
okres Wieku Ewangelii. Czy dotyczy to też straży nocnych?
PÓŁNOC
Zdecydowanie tak, co pokażemy przy pomocy terminu „północ”. W dwóch zapisach
Ewangelii odnosi się on do drugiego przyjścia. Łuk. 12:38 mówi: „Czy przyjdzie o drugiej,
czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak, błogosławieni są oni słudzy”. Pomiędzy tymi dwoma
strażami wypada północ, a Mat. 25:6 uściśla, że „o północy powstał krzyk: oto oblubieniec,
wyjdźcie na spotkanie” – powrót Chrystusa – u zarania Żniwa.
Jednakże „północ” pojawia się również w 2 Moj. 11:4 i 12:29, jako czas, w którym anioł
śmierci uderzył w czasie pierwszej paschy, podczas 10. plagi egipskiej. Ta ostatnia plaga,
która dotknęła niedoszłych dziedziców Egiptu (aby ukazać nadchodzący koniec starego
porządku), to czas siódmej plagi z Objawienia. Nadchodzi przy końcu Żniwa, nie zaś na
początku. Śmierć pierworodnych symbolizuje uwolnienie kościoła od ostatnich utrapień
kończących ten wiek.
W jednym przypadku przejście pomiędzy strażą drugą i trzecią oznacza początek Żniwa,
kiedy indziej oznacza jego koniec. Tylko w jeden sposób oba przypadki mogą być prawdziwe
– każdy z nich znajduje się na innej skali. Pierwszy odnosi się do okresów Kościoła, drugi zaś
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do okresów Tysiąclecia. Innymi słowy, początek Żniwa wyznacza otwarcie siódmego
Kościoła, a jego koniec wyznacza otwarcie siódmego Tysiąclecia.
Północ z Ewangelii dotyczy żniwa Kościoła, jest więc zrozumiałe, że straże te są okresami
Kościoła. To, że Chrystus nadejdzie na przełomie szóstego i siódmego Kościoła, jest jasne,
dzięki przesłaniu Objawienia. Chrystus ma „nadejść rychło” w okresie Filadelfii (Obj. 3:11),
lecz stoi i kołacze w Laodycei (Obj. 3:20).
Północ w Księdze Wyjścia dotyczy sądu nad światem, zaprowadzającym Królestwo, wolno
więc sądzić, że te straże stanowią tysiącletnie okresy od Adama. To, że Królestwo
zaprowadzone będzie wraz z siódmym tysiącleciem zgadza się ze wszystkimi naszymi
dotychczasowymi ustaleniami. Tak jak pierworodni zostali uśmierceni przez anioła śmierci,
tak Kościół zostanie ocalony podczas ostatecznej próby nad światem, symbolizowanej także
przez ognisty rydwan i trąbę powietrzną, która zabrała Eliasza.

CZWARTA STRAŻ
To samo znaczenie, co u Mat. 25:6 – okresy Kościoła – użyte jest w Mat. 14:25, Mar. 6:48 i
Jan 6:213. Epizod ma miejsce, gdy Jezus idzie po wzburzonej wodzie, by przyłączyć się do
swych uczniów na targanej wiatrem łodzi, ucisza wiatr i łódź natychmiast przybija do brzegu
(Jan 6:21). Zdarzyło się to, gdy zbliżała się czwarta straż4. Oto piękny obraz naszego Pana,
zmierzającego na spotkanie swych świętych w czasie ucisku, przywodzącego nas do
wiecznego ukojenia i uciszającego wiatry konfliktu (Psalm 46:10). Wydarzenie to rozpoczyna
się z końcem trzeciej straży – 7. okresu od świtu – i odnosi się do zamknięcia siedmiu
okresów Kościoła. Czwarta straż natomiast, która miała się właśnie zacząć w okresie ósmym
– do Królestwa.
PSALMY
Psalm 119:62 mów:, „O północy wstaję, abym cię wysławiał za sprawiedliwe sądy twoje”.
Zapewne odnosi się to proroczo do Kościoła. W tym wypadku zgadza się z Mat. 25:6, z
północą powrotu Pana. Werset 105 tegoż Psalmu mówi: „Słowo twoje jest pochodnią nogom
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moim a światłością ścieżce mojej”, używając tego samego symbolu, co Mat. 25:1 (lampa), raz
jeszcze łącząc ten psalm z Ew. Mat. 25.
GEDEON
Trzystu wojowników Gedeona zaatakowało Madiańczyków „na początku środkowej straży
nocnej – a właśnie rozstawiano straże – zadęli w trąby i rozbili dzbany, które mieli w rękach”
(Sędz. 7:19). Gedeon symbolizuje naszego Pana, trzystu wojowników – odkupionych
świętych, trąby – objawienie Prawdy, a gliniane dzbany, rozbite by uwolnić ich światło,
symbolizują ich człowieczeństwo, rozbite podczas służby. We wszystkim tym jest mowa o
poselstwie Żniwa, wydobywającym się od braci, a stanowiącym pierwszą linię frontu przeciw
chrześcijaństwu, w ogień której rzucają się wciąż nowi. Konflikt rozpoczyna się w czasie
środkowej straży, zaraz po jej rozpoczęciu. Prawdopodobnie środkowa straż to ta, która
zaczyna się w środku nocy. To północ, rozpoczynająca siódmy Kościół, Kościół Żniwa.
MOJŻESZ
Po Exodusie Egipcjanie ruszyli za Izraelitami i dopędzili ich nad Morzem Czerwonym.
Izraelici przeszli, lecz Egipcjan pochłonęła woda. Większość braci widzi w tym obraz
„małego czasu, gdy Szatan i niewierni zostaną zniszczeni (F459), a czas tego wydarzenia
zgadza się z tym poglądem. Miało ono miejsce „podczas rannej straży” (2 Moj. 14:24). Jest to
zapewne straż, która poprzedza poranek, czwarta straż, „ósmy okres”. Odnosi się on do
ludzkości, a zatem okresy symbolizują Tysiąclecia, w tym wypadku tysiąclecie ósme.
Widzieliśmy w poprzedniej części, że to samo symbolizuje obrzezanie ósmego dnia.
PODSUMOWANIE
Nocne straże, tak jak dni, znajdują zastosowanie w dwóch skalach. Dla nas są okresami
Kościoła, dla świata są tysiącleciami trwającymi od Adama. Straż trzecia to siódmy okres,
licząc od świtu. Dla Kościoła oznacza to Żniwo, dla świata zaś Tysiąclecie. Dla Kościoła
nadejście czwartej straży oznacza wyzwolenie, dla świata rozpoczyna „mały czas”.
Północ to przejście z szóstego do siódmego okresu. Istnieją dwie północe – jedna rozpoczyna
Żniwo (Mat. 25:6), druga je kończy (2 Moj. 12:29). Muszą się zatem znajdować na innych
skalach. Pierwsza dotyczy okresów Kościoła, druga okresów tysiącletnich. Innymi słowy,
początek Żniwa wyznacza otwarcie siódmego okresu Kościoła, a koniec Żniwa wyznacza
otwarcie siódmego Tysiąclecia.5
Jest to cenne, niezależne świadectwo tego, że sześć tysiącleci zamyka się wraz z końcem
Żniwa… które wciąż się zbliża. Zgadza się to z rzeczowym świadectwem Pisma Świętego i
historii, że 6000 lat upłynie około roku 2043.
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(1)

„do czwartej”. Analitical Greek Concordance Moultona
mówi, że jest to celownik liczby pojedynczej, rodzaju
żeńskiego słowa tetartos (czwarty). Celownik oznacza w
gramatyce „…w wielu językach, zbliżanie się do czegoś”
(Webster’s New 20th Century Dictionary, Unabridged,
Second Edition, 1973). W oczywisty sposób epizod ten
miał miejsce, gdy zbliżała się czwarta straż, a nie w jej
trakcie.

Komentatorzy zgadzają się generalnie, że w Nowym
Testamencie są cztery straże, ale czasem sugerują, że w
Starym Testamencie były tylko trzy. Brak nam dowodów
na poparcie tego wniosku. Pochodzi zapewne od terminu
„środkowa straż” w Sędz. 7:19, sugerującego nieparzystą
liczbę, tak, by jedna mogła być w środku. Uważamy za
bardziej prawdopodobne, że środkowa straż to ta,
zaczynająca się w środku nocy, o północy, czyli trzecia z
czterech straży.

(5)

Istnieje w zasadzie jeszcze jedna prorocza „północ”,
wyznaczająca trzy pozostałe. Jak wyjaśniono w przypisie
siódmym poprzedniej części, istnieją teksty traktujące
wszystkie sześć okresów (czy to Kościoła, czy świata)
łącznie jako „noc”, po której nadejdzie błogosławiony
poranek w okresie siódmym. W tych wypadkach
„północ” przypadałaby w środku. Jeśli obraz dotyczy
Wieku Ewangelii, wówczas północ przypadałaby na
wieki ciemne. Na przykład Samson w Sędz. 16:3 miał
leżeć do „północy”, aż wstał i uniósł triumfalnie bramy
miasta na swych ramionach. Obrazuje to świętych w
mieście (chrześcijaństwo) zapominających o swych
książętach (papiestwo), powstających w ciemności i
odchodzących triumfalnie w czasie Reformacji. Gdyby
tego nie uczynili, zginęliby do rana, jak wskazuje Sędz.
16:2. Psalm 63:6 i Przyp. 3:1,2 zgodne są z tym
podejściem, przedstawiając okres Wieku Ewangelii aż do
Laodycei razem jako noc – czas nocnych straży –
powstając, by szukać swego Pana, gdy nadciągnie koniec.

(2)

Można by przypuszczać, że noc powinna być pierwsza,
jak w normalnym dniu żydowskim. Najwyraźniej użyty tu
typ wywodzi się z popularnego wyobrażenia o początku
dnia – gdyż inaczej obraz ten nie może funkcjonować.
Zgadza się to z Joz. 6:12,15, gdzie wschód słońca
symbolizuje początek odpowiednio pierwszego i
siódmego okresu Kościoła.

(3)

Jan 6:21 to ten sam epizod, choć ten fragment nie
wymienia „czwartej straży”.

(4)

Mar. 6:48 mówi „o [peri] czwartej straży”, wskazując,
że miała ona miejsce na styku straży. W Mat. 14:25
Biblia King James „o czwartej straży” nie oddaje
dokładnie tekstu greckiego, ponieważ greckie słowo
„en”, tłumaczone często jako „w”, nie pojawia się w
tekście (Porównaj np. z Mat. 2:1, gdzie się pojawia).
Mateusz mógł powiedzieć „w”, lecz tego nie zrobił.
Słowa „o czwartej” pochodzą od pojedynczego greckiego
słowa tetarte, które zapisane jest zarówno w Concordant
Interlinear, jak i w New World Interlinear dosłownie jako
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Część czternasta

Kwestie powiązane
Rozwiązaniem wielu problemów związanych z Siódmym Dniem jest fakt, że istnieją dwa
różne i oddzielne okresy tego rodzaju, jeden dla Kościoła, a jeden dla świata. Weszliśmy już
w siódmy dzień dla świętych, Laodyceę. Stąd cudowna prawda, którą wszyscy dzielimy,
namaściwszy nasze oczy duchową „maścią” (Obj. 3:18). Gdy zakończy się Żniwo, nadejdzie
Siódmy Dzień dla świata, witany jako Złoty Wiek, którego pragnie ludzkość. Ustalenia te
wpływają na pewne powiązane kwestie. Poniżej rozważamy wstępnie trzy spośród nich.
POWRÓT CHRYSTUSA
Bracia przywiązani do koncepcji nieobecności będą musieli rozważyć tę propozycję na nowo.
Dwa „poziomy” obrazów siódmego dnia zbadane w części dwunastej wspierają zdecydowanie
pogląd, że istnieje 7 okresów Wieku Ewangelii, symbolizowanych przez 7 kościołów z
Objawienia. Któż zaprzeczy w takim wypadku, że jesteśmy w okresie Laodycei?
Zauważmy silną więź pomiędzy tym kościołem a obecnością Chrystusa. Czwartemu
kościołowi Chrystus rzekł: „Trzymajcie się mocno, aż przyjdę”, kościołowi piątemu –
„Przyjdę jak złodziej”, kościołowi szóstemu – „Przyjdę rychło”, zaś kościołowi siódmemu –
„Stoję u drzwi i kołaczę”! (Obj. 2:25, 3:3,11,20).
Czyż nie wskazuje to wyraźnie, że ma On być obecny podczas ostatniego okresu? Czyż nie
jest to ten sam symbol, jakim Chrystus zapowiada swój powrót w Łuk. 12:36? „Aby mu zaraz
otworzyć, kiedy… przyjdzie i zapuka”. U Łukasza Mistrz podaje wspaniały posiłek
czekającym sługom. W Obj. 3:20 podaje wspaniały posiłek czekającym świętym. Czyż nie
odnosi się to do Boskiego planu, którym się wszyscy karmiliśmy? Czyż nie dowodzi to, że
Mistrz nasz powrócił i wspomógł nas „zaraz z poranku” w tym nowym dniu?1
SIÓDMA TRĄBA
Jak widzieliśmy w części dwunastej, obraz Jerycha łączy tych siedem okresów z siedmioma
trąbami sądu z Obj. 8-11. Skoro rozpoczął się siódmy dzień Kościoła, zabrzmiała też siódma
trąba z Obj. 11:15. „Królestwo [liczba pojedyncza] świata stało się królestwem Pana naszego
i Chrystusa jego i będzie on rządził na wieki wieków” (Rotherham). Król-zwycięzca objął
władzę. Przemiana obwieszczona została przez „doniosłe głosy na niebie”, poprzez
posłannictwo Żniwa. Nowy Król wynagrodził śpiących świętych i zwrócił swój gniew ku
chrześcijaństwu. Ta, która „skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim”, sama została skażona,
zniszczona (Obj. 19:2, 11:18).
Wykres na końcu tej części pokazuje, że po okresie siódmego kościoła / siódmej trąby
następuje siódme tysiąclecie dla świata. Zauważmy, że płynie stąd wniosek, iż siódma trąba
nie rozbrzmiewa poprzez Królestwo, a jedynie poprzez Żniwo. Kilka lat temu, bez związku z
chronologią, doszliśmy do tych samych wniosków, spostrzegłszy, że wszystkie czynności,
wymienione, w związku z siódmą trąbą, mają miejsce podczas Żniwa. „Prorocy” nagrodzeni
w wersecie 18 nie są prorokami Starego, lecz Nowego Testamentu, rzecznikami Boga w
czasie Wieku Ewangelii. (Patrz np. Obj. 16:6, 18:24 i Efez. 3:5.) Zagłada tych, którzy zbrukali
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ziemię nie jest drugą śmiercią, jak na przykład podczas „małego czasu”, ale zniszczeniem
chrześcijaństwa w Żniwie.2
Zdajemy sobie teraz sprawę z niedostrzeganej dotąd istoty tego wszystkiego. Obecne ustalenia
wymagają, by siódma trąba poprzedzała Siódme Tysiąclecie. Jeśli siedem dni w Jerychu
symbolizuje siedem okresów trąby w Wieku Ewangelii przed Tysiącleciem, to (w oczywisty
sposób) okres siódmej trąby musi przypaść przed Tysiącleciem.
SIÓDME TYSIĄCLECIE
Siódmy dzień dla świata następuje po siódmym dniu dla świętych, będąc Siódmym
Tysiącleciem po Adamie. Jest to tysiącletnia „epoka panowania Chrystusa, wielki Sabat
restytucji dla świata” (B39). „Czcigodna tradycja” i jej „sensowne założenia” są w ten sposób
potwierdzone. Teraz jednak wizja ta uzgodniona zostaje z inną, wypowiedzianą w poselstwie
Żniwa. „Słowa Pisma, dotyczące świętych…mówią, ‘Żyli i panowali tysiąc lat’. Początku
panowania świętych [o którym tu mowa] nie można zasadnie umiejscowić przed
zgromadzeniem wszystkich ‘klejnotów’, ani przed końcem ‘czasów pogan’” (R2739,40).
Napięcie pomiędzy tymi poglądami, stosującymi tradycyjną chronologię, przetrwało przez
całe Żniwo. Pastor Russell uczciwie przyznał, że problem ten nie doczekał się rozwiązania.
„Problem obliczenia, kiedy ten tysiącletni okres w pełni się zaczyna i w pełni kończy” był
„otwartą kwestią” (R2739). Nie były to marginalne uwagi bądź ogólne stwierdzenia, ale jego
reakcja na pytania sprowokowane tym szczególnym problemem.3
Uważamy, że problem ten został obecnie rozwiązany. Królestwo to Siódme Tysiąclecie i
następuje ono po uwielbieniu wszystkich klejnotów Pana. Dwie wizje stają się teraz jedną.
Rozwiązaniem jest po prostu właściwa chronologia. Rozwiązanie to było sugerowane tu i
ówdzie już wcześniej, lecz brakowało mu specyficznych dowodów chronologicznych. Teraz
wszak, skoro nadszedł czas, fakty pochodzące z Biblii z jednej strony i świecka historia od
starożytności z drugiej, nakładają się wzajemnie, by ujawnić rozwiązanie.4
(1)

doświadczenie]…na [eis] spotkanie Pana” (zgodnie z
Kingdom Interlinear).

Najtrudniejszym pojedynczym tekstem w tym
przedmiocie jest 1 Tes. 4:17, „my, którzy żywi
pozostaniemy, razem z nimi porwani będziemy”,
śpiącymi świętymi. Jeśli wydarzy się to wszystko w
jednej chwili, „razem”, czy nie znaczy to, że przyjście
Chrystusa wciąż się zbliża? Ważne, byśmy zrozumieli
sens tego „razem”. Może ono oznaczać jedność czasu lub
doświadczenia, niekoniecznie w tym samym momencie.
Paweł ma na myśli to drugie znaczenie, zarówno tutaj,
jak i gdzie indziej.

(2)

Siedmiokrotne okrążanie miasta siódmego dnia w
obrazie Jerycha symbolizuje siedem plag z Obj. 16, które
ograniczają się do Żniwa. Podobnie Joz. 3:15 pokazuje,
że upadek Jerycha nastąpił w porze żniw, analogicznie do
upadku chrześcijaństwa, który przypada na Żniwo.
(3)

Nic dziwnego, że fragmenty pism pastora Russella
przytaczane są przez obie strony sporu…, ponieważ jest
wiele komentarzy do obu tych poglądów. Jakże jest teraz
oczywiste, że zlekceważenie któregoś z punktów
widzenia, stawianie jednego ponad drugim na mocy tego
czy tamtego cytatu, naraża tę część na niebezpieczeństwo.

Wynika to jasno z innych zastosowań tego słowa. W tym
samym kontekście, w wersecie 14 mówi on: „Jak
wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też
wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych,
którzy zasnęli”. Bóg wskrzesił Jezusa… On wskrzesi
naszych braci „z nim”. Nie w tym samym momencie, a
wieki później, lecz „z” Jezusem, w tym samym
doświadczeniu. Zarówno Kol. 2:13, jak i Efez. 2:5
mówią, że zostaliśmy ożywieni „razem z” Chrystusem.
Czy zostaliśmy ożywieni w tym samym czasie co Jezus?
To samo w 1 Tes. 4:16, 17. Śpiący święci „powstaną
najpierw, potem [epeita] my…którzy pozostaniemy przy
życiu, razem z nimi porwani będziemy [to samo

(4)

Obj. 20:6 mówi: „lecz będą kapłanami Boga i
Chrystusa i panować z nimi będą przez tysiąc lat”.
Sądzimy, że święci za zasłoną zasiadają teraz na tronie
wraz z naszym Panem (Obj. 3:21), ale jest oczywiste, że
okres tysiąca lat jest okresem, podczas którego służą
także jako kapłani. Co do tysiącletniego uwięzienia
Szatana, szanujemy teraz głębiej to, że Obj. 16:13
ukazuje smoka ruszającego się i nieskrępowanego aż do
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zabrał mu „zbroję jego, na której polegał”. Słowa te
odnoszą się wprost do pierwszego przyjścia, lecz ich
paralela stosuje się do czasu dzisiejszego, czasu drugiego
przyjścia.

czasu szóstej plagi. Tym niemniej moc Szatana zanika.
Podobnie jak ranne zwierze doznaje przypływu energii i
jego zdolność szkodzenia jest nadal silna. Jednak, jak
mówi Łuk. 11:21-22, mocniejszy od niego naszedł i
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Część piętnasta

Wnioski
Praca ta, łącząca Pismo Święte z historią, dostarcza solidnych dowodów na to, że 6000 lat od
Adama minie około 2043 r. n.e. Gdy patrzymy wstecz, obliczenia są bardzo proste.
1656
427
430
479
36
343
587

od Adama do końca potopu
do Przymierza z Abrahamem
do Exodusu
do czwartego roku Salomona
do śmierci Salomona
do upadku Sedekiasza
p.n.e., 18 rok Nabuchodonozora

3958
2043

p.n.e., stworzenie Adama
n.e., koniec 6000 lat

Potwierdzają to obliczenia jubileuszy w czasach Ezechiela. Zauważyliśmy, że 50 kolejnych
jubileuszy było wprowadzeniem do odbudowy Izraela w czasach nowożytnych. Widzieliśmy,
że Siedem Czasów narodowego karania Izraela trwało od babilońskiego podboju Ziemi
Obiecanej do I wojny światowej, która wyzwoliła ziemię tę spod panowania Imperium
Otomańskiego i przetarła drogę dla nowożytnego państwa Izrael.
Siedemdziesiąt Tygodni Daniela, zakończonych na krzyżu, zaowocowało bardziej
kompletnymi i precyzyjnymi paralelami żniw niż dotąd. Dodatkowo wyłonił się zbiór
poszerzonych paraleli. Każde z Danielowych proroctw czasowych wyznaczone jest przez
równoległą, wcześniejszą o 1845 lat, datę.
Zauważyliśmy, że centralny punkt liczącego 7000 lat Boskiego planu, wyznacza kluczową
datę 458 r. p.n.e., licząc 70 tygodni do odkupienia na Kalwarii, co jest zaledwie jednym
przykładem całego wzoru proroczych „tygodni”. Widzieliśmy, jak 40 i 390 dni Ezechiela
stosuje się zarówno wstecz, jak i w przód.
Tego rodzaju harmonijny splot, bazujący na ustalonych faktach historii i Pisma Świętego –
faktach, których nie wymyśliliśmy ani nie nagięliśmy – dowodzi, że rozpoznaliśmy zamysł
Pana co do tych spraw. Nigdy dotąd nie zbudowano na fundamencie historycznych faktów
takiego systemu. Chronologia zastosowana przez brata Millera dopasowana była do jego
proroczych oczekiwań. Ta, której użył brat Barbour, została dobrana pod kątem jego
proroczych oczekiwań.
Tutaj rzecz ma się inaczej. Chronologia stanowiąca jądro tej pracy nie jest jedynie wyborem
kilku dat, spełniających nasze życzenia. Pochodzi ona z uznanych zapisów światowych
imperiów, splecionych z podwójną nicią chronologii hebrajskiej, sięgającą wstecz, poprzez
podzielone królestwo Izraela. Ci, którzy ustalili owe daty, nie współpracowali z nami, by
uzyskać satysfakcjonujące wyniki, ani my nie wybraliśmy ich spośród rozmaitych opcji.
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WIELKI SIÓDMY DZIEŃ
Chronologia niniejsza jednoczy wszystkie biblijne świadectwa dotyczące Siódmego Dnia i
uzgadnia obie wizje Tysiąclecia znalezione w poselstwie Żniwa. Nie trzeba już więcej sporów
i dyskusji. Te, jakże wyraźnie widoczne fakty wystarczają, by uciąć wszelkie wątpliwości i
rozjaśnić naszą drogę przez kilka lat, jakie zostały do zakończenia naszej wędrówki.
Siódmy Dzień wzeszedł już nad świętymi. Jest to siódmy okres Kościoła, w którym Bóg
niesie pomoc „zaraz z poranku” (Psalm 46:6). Jak widać po ludziach z Jerycha w Ks.
Jozuego, święci powstali wczesnym rankiem tego dnia. Ci, którzy „pozostali przy życiu”
pożywią się teraźniejszą Prawdą. Rozpoczął się „dzień Pański”, o którym mówił Piotr.
Uczniowie Jana, „w duchu dnia Pańskiego”, otrzymali od siódmego anioła wspaniałą wizję.
W równoległej wizji nocnych straży święci usłyszeli krzyk o północy, a ich wyzwolenie zbliża
się wraz z nadejściem czwartej straży.
Kolejny Siódmy Dzień rozpocznie się niebawem dla świata. Będzie to wielkie Siódme
Tysiąclecie, gdy brama dziedzińca z Ezech. 46:1 stanie szeroko otworem, dając światu
swobodny dostęp do „Ojca Światłości” w Jego Świątyni. Wówczas przekleństwo 6000 lat
zostanie cofnięte. Ciągnące się do świtu zmaganie Jakuba zaowocuje potężnym
błogosławieństwem, światło poranka rozproszy mrok i odpowie mu crescendo głosów. „Oto
nasz Bóg, na którego czekaliśmy… Weselmy i radujmy się z jego zbawienia!” (Izaj. 25:9).
OSTATNIA PROŚBA
Niektórzy z energicznych i fanatycznych braci mogą odnieść się do kwestii, nim ją pojmą.
Niektórzy, źle poinformowani słuchacze, mogą uznać ją za zamkniętą i ustać w
poszukiwaniach. Czyż nie zaznaliśmy wszyscy tego, że gdy zaświadczamy innym o
największej na obliczu świata nowinie nadziei i prawdy, oni odrzucają ją nawet się nad nią nie
zastanowiwszy? Zdarza się to zawsze i wciąż, nawet w przypadku problemów bardziej
doniosłych, niż tutaj omawiane. (Zobacz tragiczny przykład w Jan 7:40-42.)
Sprawy te zasługują na jeszcze bliższe zbadanie. Jeśli przychodzą ci na myśl pytania,
poszukuj odpowiedzi. Dociekaj. Ustal fakty. Nie porzucaj łatwo rozwiązań kwestii, które de
facto użyczyły braterstwu solidnej konstrukcji. Nie zakładaj po prostu, że kontrowersje nigdy
nie ustaną. Rozważ zapisy Pisma Świętego, fakty i rozumowanie, jakie tu przedstawiono.
Niechaj wiara nasza będzie elastyczna, gotowa żywo reagować, co uczyni ją silną, krzepką i
niezachwianą. Podążaj za sprawami wiary, czytaj, myśl, badaj, pytaj. Zaspokajaj swój umysł i
intelekt, przejęty sprawami ducha. Czyż przejście błyskawicy nie rozświetla nieba?
Kulminacja wszystkich naszych nadziei leży na wyciągnięcie ręki! Niech ona nas zachwyci, a
my ją powitajmy!
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Nasza Nadzieja
Zbudź się, duszo moja, napnij każdy nerw i w wysiłkach nie ustawaj,
nasze niebiańskie wyzwanie wymaga zapału, jeśli korony dostąpić mamy.
Błogosławiony Zbawicielu, wdzięczni za twe wezwanie, podejmiemy szczerze walkę,
Bystry wzrok i jedno serce mieć będziemy, aż rzekniesz „zadanie spełnione”.
Minione dni naszego żywota wystarczą, by wykuć
wolę, która jedynym być może źródłem słabości naszej.
Zapomnij o krokach, które już za nami i dalej nas prowadź,
Gdyż nadeszło żniw zaranie, a niebawem dzień nastanie.
Ten Boga głos, co porusza, co woła nas z wyżyny,
I nasze oko, co podąża za ręką jego, która niesie nagrodę.
Tę nagrodę i całą słodką łaskę niebios z tobą, o Panie, otrzymamy,
Gdy przepadnie chwała i sława wszystkich wielkich tego świata.
I ujrzą ludzie w nowym świata dniu wielkość z dawna wyczekaną,
złoty wiek, jasność Królestwa, tak drogo cierpieniem okupionego.
Jakiż zachwyt poruszy serca i radość je niezmierna napełni,
Gdy na kolana padnie każda dusza, by dziękować Bogu swemu na wysokościach.
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Dodatek A

Datowanie okresu Nabuchodonozora
Datowanie panowania Nabuchodonozora jest ważne, ponieważ Pismo Święte łączy
bezpośrednio koniec Królestwa Judejskiego z jego 18 rokiem, zaś przypomnienie chronologii
Starego Testamentu liczone jest od tego punktu wstecz.
Nabuchodonozor jest tak znamienitą postacią – jak Cyrus i Aleksander – że istnieje cały
szereg dowodów określających jego miejsce w historii. Inaczej miały się rzeczy niemal dwa
wieki temu, kiedy kładziono podwaliny poglądów wyznawanych powszechnie przez braci.
Wówczas posiadaliśmy wyłącznie świadectwa historyków klasycznych, piszących wieki po
czasach Nabuchodonozora i wciąż możliwe było, że błędnie ocenili oni historię tak odległych
im czasów.
Owe czasy niepewności należą do przeszłości. Prowadzone w międzyczasie wykopaliska
ujawniły tysiące ówczesnych dokumentów i nie ma już uzasadnionych wątpliwości co do dat
z okresu Imperium Babilońskiego1, w tym Nabuchodonozora. Oto zestawienie królów
Babilonu. Daty oznaczają początek „roku pierwszego” każdego monarchy (datą koronacji był
zwykle rok poprzedni). Liczba poprzedzająca każde z imion oznacza długość panowania
danego króla. Lista ta przedstawia ujednolicone stanowisko dzisiejszych badaczy.
625 r. p.n.e.
604 r. p.n.e.
561 r. p.n.e.
559 r. p.n.e.
---555 r. p.n.e.

21 Nabopolasar
43 Nabuchodonozor
2 Amel-Marduk (Ewil-Merodach)
4 Neriglisar
0 Labaszi-Marduk (kilka miesięcy)
17 Nabonidus (jego synem i koregentem był Belsazar z Dan. 5)

Z listy tej wynika jasno, że 18 r. Nabuchodonozora rozpoczął się w 587 r. p.n.e. W roku tym
pojmał Sedekiasza i położył kres Królestwu Judy. Ten rok, a nie 606 r. p.n.e. jest poprawną
datą kluczową, do której odnoszona powinna być biblijna chronologia wstecz aż do Adama.
CZYM UWARUNKOWANE SĄ TE DATY?
Istnieje kilka wzajemnie się zazębiających i potwierdzających sposobów. Jeden mógłby
zaczynać się od Nabuchodonozora i datować go osobno. Z ery Seleucyda pochodzą zapisy
zaćmień księżyca z roku 1, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 41 i 42 jego długiego panowania i
odnoszą one owe lata do dat 604, 593, 592, 591, 590, 575, 574, 573, 564 i 563 r. p.n.e. Dzięki
nim okres Nabuchodonozora jest historycznie określony, niezależnie od innych relacji.
Możemy też liczyć wstecz od Cyrusa Perskiego. Jego armia zajęła Babilon w październiku
539 r. p.n.e., a pierwszy rok jego rządów rozpoczął się następnego Nisan, 538 r. p.n.e. Licząc
wstecz 17, 0, 4, 2 i 43 lata (z powyższej listy) dochodzimy do 604 r. p.n.e., pierwszego roku
Nabuchodonozora.
Możemy też zacząć od zaćmienia słońca, 15 czerwca 763 r. p.n.e., odnotowanego w
asyryjskich zapisach z 10 r. króla Asur-Dana, gdy eponimem był Bur-Sagal i liczyć w przód
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przez lata asyryjskiej historii. Ułatwia to praktykowany w Asyrii zwyczaj przypisywania
każdemu z lat oficjalnej nazwy i zachowywania tych „eponimów”, będących tym samym listą
lat. Licząc w przód dochodzimy do asyryjskich królów, takich jak Tiglat-pileser, Salmanassar,
Sargon i Sennacheryb (wszyscy wymienieni w Biblii), którzy władali niegdyś Babilonem.
Później liczymy poprzez królów Babilonu, którzy nastąpili po Nabuchodonozorze i
otrzymujemy ten sam wynik – 604 r. p.n.e., jako jego rok pierwszy. (Patrz Czas i proroctwo,
Dodatek G i H).
Zatem, korzystając z któregokolwiek z trzech podejść – licząc wprost od Nabuchodonozora,
wstecz od Cyrusa lub w przód od zaćmienia słońca w Asyrii, wyniki są jednolite i zgodne –
18 r. Nabuchodonozora, który Pismo Święte łączy z upadkiem Sedekiasza, zaczął się wiosną
587 r. p.n.e.2
ILE DOWODÓW?
Dyskusja o datach Nabuchodonozora nie ma nic wspólnego z ilością dostępnych dowodów.
Dowodów wyszczególnionych w Czasie i proroctwie jest więcej, niż bracia niechętni naszym
wnioskom skłonni są przyjąć i czy byłoby ich dwakroć czy trzykroć więcej, jest bez
znaczenia. Faktem jest, że istnieje więcej dowodów, pozwalających osadzić w historii
Nabuchodonozora niż choćby Cyrusa Wielkiego.
Czas i proroctwo wymienia przeszło 9000 tabliczek z datami, 25 zapisów zaćmień, 2000
zapisów z firmy finansowej „Dom Egibiego” i 10 bezpośrednich potwierdzeń okresów
panowania. Ani jeden monarcha czy rok od Nabuchodonozora do Cyrusa nie został
pominięty. Dowody nie zostały też wyczerpane. Nie zgromadziliśmy po prostu liczb, ale
wyjaśniliśmy przydatność każdej z nich, a także to, jak każdy z elementów przeplata się z
innymi i udokumentowuje okres, nie dopuszczając żadnej ubocznej czy zapomnianej daty.
Wiadomości te podsumowane zostały w wykresie na końcu tego Dodatku.
Każdy może oczywiście odrzucić, co zechce3. Oficjalne zapisy królewskie, niezliczone daty
transakcji finansowych, zapisy zaćmień, szczegółowe obserwacje astronomiczne, tablice z
listami królów, powielane wielokroć listy dat – cały materiał historyczny – można po prostu
odrzucić na wiarę. Jednak takie podejście zostawia nas bez żadnych podstaw, gdyż historia
świata starożytnego w Asyrii, Babilonie i Persji oparta jest na takich właśnie danych.
PRZYCZYNA DYSKUSJI
Przyczyną dyskusji wokół dat okresu Nabuchodonozora jest konkurencyjny pogląd na biblijne
świadectwo. Mówi on, że pomiędzy upadkiem Sedekiasza a powrotem z Babilonu minęło 70
lat (606 r. p.n.e. do 536 r. p.n.e.), podczas gdy przyjęte przez nas daty zakładają jedynie 49 lat
(587 r. p.n.e. do 538 r. p.n.e.). Utrzymujemy, że 70 lat Jeremiasza to 70 lat „dla Babilonu”, a
nie 70 lat dla Judei. Rozpoczęły się one kilka lat przed upadkiem Sedekiasza i dobiegły końca
na krótko przed powrotem z Babilonu. Oto porównanie dwóch koncepcji.
Pogląd A oparty jest na dwóch założeniach – (1) Że pierwszy rok Cyrusa Persa, który uwolnił
Żydów z Babilonu, rozpoczął się wiosną 536 r. p.n.e., (2) Że Pismo Święte mówi o „70 latach
spustoszenia” Judei. Nastąpiło ono wkrótce po upadku Sedekiasza, zatem dwa te punkty
zakładają łącznie, że upadek Sedekiasza nastąpił w 606 r. p.n.e. Nie zgadza się to z dowodami
historycznymi, które tym samym należałoby odrzucić.
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Pierwsze założenie, mówiące, że 536 r. p.n.e. był pierwszym rokiem Cyrusa, okazało się
fałszywe. Pojawiało się ono regularnie w literaturze chrześcijańskiej XIX w. i dlatego od
dawna było uważane za „ustaloną datę” (B80). Jednak już nią nie jest. Dziś jest jasne, że
pierwszy rok Cyrusa4 to 538 r. p.n.e., co zostało powszechnie uznane przez braci.
Założenie drugie, że Pismo Święte mówi o „70 latach spustoszenia”, jest również fałszywe.
Każdy może sprawdzić dowolne wydanie, bądź przeszukać elektroniczną wersję Biblii, by
przekonać się, że wyrażenie to nie występuje nigdzie w Piśmie Świętym – pomimo, że jest
niekiedy cytowane w cudzysłowie i pisane dla uwydatnienia kursywą w naszej literaturze
dotyczącej Prawdy5.
Jednakże to, że wyrażenie „70 lat spustoszenia” nie występuje w Piśmie Świętym, nie
dowodzi, że sama koncepcja jest nieprawdziwa. Jest ona powszechnie przyjęta i wymaga
przeanalizowania. Co mówi Pismo Święte o „70 latach”? Spójrzmy na odnośne teksty i
porównajmy je z dwoma powyższymi poglądami.
Jeremiasz 25:12 – „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”. Zauważmy,
że kara dla króla Babilonu nadchodzi po zakończeniu 70 lat. Króla Babilonu spotkała kara w
539 r. p.n.e., kiedy to został zabity (Dan. 5:30). Jest oczywiste, że do tego czasu 70 lat
musiało upłynąć – zgodnie z tym, co napisano powyżej. Nie pozwala na to wykres A, gdzie 70
lat upływa trzy lata po zabiciu króla Babilonu6. W wykresie B nie ma tego problemu.
Jeremiasz 29:10 – „Bo tak mówi Pan: Gdy upłynie dla Babilonu7 siedemdziesiąt lat,
nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce”
(podkr. nasze). Zauważmy – siedemdziesiąt lat „dla Babilonu”. Wiele się wydarzyło w tym
czasie, lecz punkt wyznaczający te 70 lat odnosi się do Babilonu, a nie do Judei.
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Tekst ten jest częścią listu napisanego około 4 r. Sedekiasza (Jer. 28:1) do Żydów w
Babilonie, pojmanych z Jojakimem. Jeremiasz polecał im osiedlić się, założyć rodziny i
gotować się do długiego pobytu w Babilonie. Więźniowie, którzy otrzymali ten list,
zrozumieli na pewno, że 70 lat „dla Babilonu” zaczęło się – i dlatego byli pod władzą
Babilonu – kilka lat przed upadkiem Sedekiasza. Ten tekst również zgadza się z Wykresem B,
ale nie z Wykresem A.
Jeremiasz 25:11 – Tu Jeremiasz po raz pierwszy wspomina o 70 latach. Proroctwo przypada
na czwarty rok Jojakima (system nie uwzględniający roku intronizacji), ten sam, co trzeci rok
Jojakima u Dan. 1:1 (w systemie uwzględniającym rok intronizacji). Był to 605 r. p.n.e., rok
intronizacji Nabuchodonozora, jednak gdy proroctwo zostało wypowiedziane, był on wciąż
przyszłym następcą swego niedomagającego ojca, Nabopolasara.
Siedemdziesiąt lat „dla Babilonu” już się rozpoczęło. Babilon zajął miejsce Asyrii jako
mocarstwa Środkowego Wschodu, gdy zajął asyryjską twierdzę Haran, pięć lat wcześniej.
Trzy lata później Nabuchodonozor przeprowadził swą armię przez Eufrat i zajął miasto
Kimuhu. W roku następnym jego ojciec Nabopolasar zajął trzy kolejne miasta na zachód od
Eufratu. Jednak siły Babilonu nie ruszyły jeszcze na południe i Palestyna nadal znajdowała się
pod kontrolą Egiptu8.
Jer. 25:6 mówi, że Judea miała okazję do skruchy, lecz skoro ta nie nastąpiła, Bóg wysłał
przeciwko niej Nabuchodonozora. Nastąpiło to jeszcze tego samego roku. Jeremiasz ostrzega
wówczas: „I cała ta ziemia stanie się rumowiskiem i pustkowiem” (Jer. 25:11), lecz ta część
wyroku odwlekła się o wiele lat. Bóg rzekł, że nawet po upadku Sedekiasza niedobitki będą
bezpieczne w tej ziemi (Jer. 42:10, 11), jednak zlekceważyli to, przenieśli się do Egiptu i
ziemia pozostała ostatecznie spustoszona.
Jeremiasz wyjaśnia, że poddaństwo narodu (nie opuszczenie Judy) Babilonowi trwać będzie
70 lat. „Narody te będą poddane królowi babilońskiemu, siedemdziesiąt lat” (Jer. 25:11)9. W
miarę upływu czasu kolejne narody ulegały Babilonowi. Ani Juda, ani inne narody nie służyły
mu przez cały ten okres, ale w ciągu 70 lat wyznaczonych Babilonowi podporządkowały się
lub zostały podbite. Asyria poddała się na początku 70 lat. Judea upadła pięć lat później. Tyr
przeszło 30 lat potem, a Egipt jeszcze później (Jer. 25:19,22; Ezech. 29:17-19).
2 Kronik 36:21 – „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” (NASB). Spustoszenie wypełniło proroctwo
Jeremiasza. Raz rozpoczęte, trwało nieprzerwanie do kresu 70 lat Babilonu. Utrzymało się
zatem „do skończenia 70 lat”. Tekst nie mówi, że zajęło ono całe 70 lat. Nie mówi także, że
zakończyło się natychmiast po tym, jak dobiegły one końca. (Faktycznie spustoszenie zaczęło
się 23 lata po rozpoczęciu tego okresu i trwało jeszcze 2 lata po jego zakończeniu.)
Daniel 9:2 – „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”
(NASB). Tekst ten mówi to samo, co poprzedni – 70 lat musi upłynąć przed końcem
spustoszenia. Daniel wiedział od Jeremiasza, że Babilon otrzymał 70 lat. Wiedział, że
spustoszenie Jeruzalemu nie zakończy się przed czasem jego upływu. Wiedział z Jer. 29:10,
że „Gdy upłynie dla Babilonu siedemdziesiąt lat… sprowadzę was z powrotem na to miejsce”
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(NASB). Babilon upadł. Upłynęło 70 lat. Więc Daniel wiedział, że pora modlić się o
oswobodzenie Żydów.
Zachariasz 1:12. „Jak długo jeszcze nie zmiłujesz się nad Jeruzalemem i nad miastami
judzkimi, na które gniewasz się już siedemdziesiąt lat?”. Gniew ten zaczął się wraz z
najazdem Nabuchodonozora na Judeę pomiędzy 589 a 587 r. p.n.e. Siedemdziesiąt lat od 589
r. p.n.e. mija w 519 r. p.n.e., a Zachariasz 1:7 podaje datę końca 2 r. Dariusza, wczesne
miesiące 519 r. p.n.e., 70 lat po nastaniu gniewu. Zgadza się to z Wykresem B, ale nie z
Wykresem A.
Zachariasz 7:3 – Datą jest 4 r. Dariusza, dziewiąty miesiąc, blisko końca 518 r. p.n.e.
Powstała wtedy kwestia postu w piątym i siódmym miesiącu, mającego zasadniczo
upamiętniać spalenie Świątyni i zabicie Godoliasza w 587 r. p.n.e. Teraz jednak, gdy
odbudowywano świątynię, nadszedł czas zrezygnować z tych postów. „Czy w piątym
miesiącu mam [nadal] pokutować z płaczem i postem, jak to czyniłem przez tyle lat?”. Werset
5 mówi o 70 latach. Naród przeżył Tiszri, wchodząc w siedemdziesiąty rok od spalenia
Świątyni. Zgadza się to z Wykresem B, ale nie z Wykresem A.
Oto lista wszystkich odnośnych dat, zgodnych z powyższymi tekstami.
610 r. p.n.e. – Babilon podbija Asyrię w Haran, rozpoczynając 70 lat Babilonu.
605 r. p.n.e. – Nabuchodonozor zajmuje Jeruzalem (Jer. 25:1,2; 2 Król. 24:1; 2 Kron. 36:6;
Dan. 1:1).
597 r. p.n.e. – Nabuchodonozor pojmuje Jehojahima (2 Król. 24:12; 2 Kron. 36:10).
589 r. p.n.e. – Nabuchodonozor najeżdża Judeę po raz trzeci (2 Król. 25:1; Ezech. 21:14).
587 r. p.n.e. – Sedekiasz upada, początek spustoszenia Judei (2 Król. 25:8-26).
540 r. p.n.e. – Koniec 70 lat Babilonu, Cyrus szykuje się do zajęcia Babilonu.
539 r. p.n.e. – Babilon podbity przez Cyrusa.
538 r. p.n.e. – Nisan zaczyna 1-szy rok Cyrusa – Daniel modli się – Cyrus uwalnia Żydów.
519 r. p.n.e. – Siedemdziesiąt lat od oblężenia Jerozolimy w 589 r. p.n.e.
518 r. p.n.e. – Siedemdziesiąt lat od spalenia Świątyni w 587 r. p.n.e.
PASTOR RUSSELL
Bracia odrzucający historyczne świadectwa nie potrafią uznać, że podejście do historii pastora
Russella różni się od ich podejścia. Żył on w czasach, gdy dane nie były tak oczywiste jak
dzisiaj. Pisał, zanim fakty, na które się tu powołujemy, zostały udostępnione. Lecz nawet w
swoich czasach nadał on myśli badaczy większą wiarygodność, niż potrafią to zrobić
niektórzy współcześni. Zauważmy przykładowo, jak przyczynił się do ustalenia daty początku
ery Nabonasara na 747 r. p.n.e. (B36, cały dolny paragraf). Czy ktokolwiek może uwierzyć, że
pastor Russell, gdyby jeszcze żył, odrzuciłby po prostu dzisiejsze, bogatsze i pełniejsze
świadectwo, badając odpowiedzialnie zamysł ducha? Przekonani jesteśmy o czymś
przeciwnym. Szacunek dla jego misji widoczny jest w szacunku dla jego zasad.
PODSUMOWANIE DOWODÓW
Oto krótkie podsumowanie dowodów, określających długość panowania władców Babilonu,
od Nabopolasara po Nabonidusa, który zaprzepaścił imperium Cyrusa. Obok poszczególnych
pozycji figuruje liczba lat, jaką dowody te przypisują wymienionym królom. (Szczegóły, z
bibliografią, wymienione są w Czasie i Proroctwie, część piąta). Pomijamy Labaszi-Marduka,
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który rządził kilka miesięcy po Neriglisarze, ponieważ rządy jego nie trwały do wiosny
kolejnego roku, zatem nie powiększyły liczby lat.

Pism Święte
Kroniki babilońskie
Lista króla Uruk
Stella Adda-Guppi
Stella Hila
Tabliczki Egibi’ego
2000 tabliczek
4500 tabliczek
Tabliczki zaćmień
VAT 4956
Nabon. 18
Proroctwa dynastyczne
Lista 18 roku

Nabopolassar
-21
21
21
21
21
21
21
21
-----

Nabucho- Amel
donozor
Marduk
43
---43
2
43
2
43
2
43
2
43
2
43
2
43
2
43
2
-------
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Neriglisar
---4
4
4
4
4
4
4
----

Nabonidus
-----17
17
17
17
17
17
17
17

(1)

Formalnie królestwo Nabopolasara, Nabuchodonozora, aż do Cyrusa Persa określa się mianem Neo-Babilonii, by odróżnić
ten okres od starożytnego Babilonu, którym władali tacy władcy, jak Hammurabi. Używamy terminu krótszego, jako że
wydaje się być jasnym, o który okres chodzi.
(2)

Jest to znaczne skrócenie kwestii. Moglibyśmy również zacząć od wzoru zaćmienia w 18 r., przechodząc przez 14 i 32 r.
Nabuchodonozora, 1 r. Nabonidusa i 2 r. Cyrusa. Ten ostatni to 537 r. p.n.e., zatem 1 r. Nabonidusa przypadł 18 lat
wcześniej, czyli w 555 r. p.n.e., 32 r. Nabuchodonozora 18 lat wcześniej, w 573 r. p.n.e., co oznacza, że jego pierwszy rok
rozpoczął się w 604 r. p.n.e.
Możemy też polegać na siatce udokumentowanych dat Imperium Babilońskiego. Każde z 87 lat od Nabopolasara do końca
imperium jest udokumentowane średnio ponad 40 tabliczkami na każdy rok. Tabliczki te stanowią zapis transakcji
finansowych przyporządkowanych do określonego roku królewskiego i sięgają do okresu perskiego przez Cyrusa,
Kambyzesa, Dariusza i dalej. Zatem jakakolwiek data ustalona w całym spektrum – powiedzmy przykładowo w trakcie
panowania Cyrusa – automatycznie wyznacza każdy inny rok tego okresu.
Możemy także datować odrębnie panowanie Nabuchodonozora za pomocą tabliczki VAT 4956, która określa 37 r.
Nabuchodonozora jako 568 r. p.n.e, poprzez zapisy różnych obserwacji Merkurego, Marsa, Wenusa, Saturna, Jowisza,
księżyca i księżycową datę letniego przesilenia. Nie brak dowodów. (Dwanaście elementów dowodu wyjaśniono w Czasie i
Proroctwie, część piąta, z cytowaną bibliografią.)

(3)

Ostatecznie zawierzamy badaczom i historykom, którzy przekazali nam tę informację i któż rozstrzygnie jaka
niekompetencja czy skryte porozumienie umknęło naszej uwadze? Argument zostaje więc zbudowany na domysłach i
podejrzeniach. Nie widać chęci rozproszenia tych wątpliwości, a zwykłe przeoczenie w jakimś zapisie daje asumpt do
odrzucenia całości. Celem takiego podejścia nie jest zastosowanie dowodów, ale ich oddalenie. Nie mylmy domysłów,
podsuwanych przez fragmentaryczne dane (jak w przypadku odległej historii Egiptu) z oczywistym świadectwem tysięcy
państwowych i handlowych dokumentów (jak w Neo-Babilonii). Jeśli u któregoś z czytelników wzbudzi to uzasadnione
wątpliwości, prosimy o email, by przedyskutować szczegóły.
(4)

W Czasie i Proroctwie (s. 13,14) zacytowano cztery, wszystkie pochodzące z wcześniejszych prac, przykłady tego poglądu
– oparte na wierze, że Dariusz Medejczyk rządził przez dwa lata pomiędzy zajęciem Babilonu a panowaniem Cyrusa
(przesuwając jego pierwszy rok z 538 na 536 r. p.n.e.). Jednakże odkryte od tego czasu dokumenty stwierdzają wyraźnie, że
Cyrus został obwołany imperatorem, gdy wjechał triumfalnie do Babilonu dwa tygodnie po jego upadku (Patrz dwa
paragrafy dalej. Zgadza się to także z Izaj. 45:1.) Dominujący dziś pogląd mówi, że Dariusz Medejczyk to ta sama osoba, co
Cyrus Pers (jego matka była Medejką, a ojciec Persem) i że Dan. 6:28 powinien brzmieć „Dariusz, również… Cyrus” (tak
samo 1 Kron. 5:26, NASB, brzmi „Pul…również…Tiglat-Pileser”, dwa imiona dla tej samej osoby). Podzielamy ten pogląd.
Uzupełnia go następująca obserwacja. Herodot mówi, że żona Cyrusa, Kasandane, „umarła, gdy Cyrus jeszcze żył i nie tylko
gorzko opłakał on jej stratę, ale wydał też nakaz, że wszyscy jego poddani mają okryć się żałobą po niej” (Księga Druga,
pierwszy paragraf). W Kronice Nabonidusa pojawiają się komentarze dotyczące miesięcy następujących po zdobyciu
Babilonu przez Cyrusa. „W miesiącu […] zmarła małżonka króla. Od dwudziestego siódmego dnia miesiąca Adar do
trzeciego Nisan [trwała] (oficjalna) żałoba w Akadzie. Wszyscy chodzili z odkrytymi głowami” (Texts from Cuneiform
Sources, Tom V, Assyrian and Babylonian Chronicles, Grayson, 1975, s. 111). Zgadza się to z twierdzeniem Herodota, że
„król”, o którego tu chodzi, to Cyrus.
Z tego samego źródła (s. 109-111) pochodzi obszerniejsza relacja z podboju Babilonu przez Cyrusa, pokazująca jasno, że był
on przywódcą od samego początku. Nasze komentarze znajdują się w {nawiasach}. „W miesiącu Tiszri {539 r. p.n.e.}, gdy
Cyrus (II) stoczył z armią Akadu {Babilon} bitwę pod Opis na [brzegu] Tygrysu, ludzie Akadu wycofali się. Splądrował on
ziemię (i) wymordował ludzi. Czternastego dnia Sippar został pojmany bez walki. Nobonidus uszedł. Szesnastego dnia
Ugbaru, władca Guti, i armia Cyrusa (II) wkroczyła do Babilonu bez walki {zgodne z Dan. 5}. Następnie, po ucieczce
Nabonidusa, został on pojmany w Babilonie {…} Trzeciego dnia miesiąca Marcheswan Cyrus (II) wkroczył do Babilonu
{…} Spokój zapanował w Babilonie, gdy Cyrus (II) pozdrowił jego lud. Jego oficer polowy, Gubaru, wyznaczył oficerów w
Babilonie. Pomiędzy miesiącem Kislew a miesiącem Adar bogowie Akadu, sprowadzeni przez Nabonidusa do Akadu,
powrócili do swych ziem. W nocy jedenastego dnia miesiąca Marcheswan zmarł Ugbaru”.
(5)

Wyrażenie to pojawia się dziesięciokrotnie w Tomie 2. Dwukrotnie w cudzysłowie (B185, B191). W tym drugim
przypadku napisano je dla podkreślenia kursywą, natychmiast potwierdzając, że „siedemdziesiąt lat… oznacza w Biblii
‘siedemdziesiąt lat spustoszenia ziemi’”. Są to zwyczajne potknięcia. Wyrażenie takie nie pojawia się w Piśmie Świętym.

(6)

Niektórzy bracia zmieniają przyjętą datę końca 70 lat z 536 na 537 r. p.n.e. (nie zapoznawszy się z różnicą pomiędzy nimi,
przedstawioną w Tomie 2 i Reprintach), ale nie rozwiązuje to problemu. Jer. 25:12 zakłada, że 70 lat kończy się przed
nadejściem kary, gdy w tym wypadku następuje ona dwa lata przed końcem 70 lat.
(7)

Używamy terminu „dla” tak, jak w NASB i NIV. Biblia King James zamienia to na „w Babilonie”, co jest z pewnością
błędne – sprawdź jakiekolwiek tłumaczenie. Przyimek „dla” pochodzi od hebrajskiego przedrostka litery lamed (nasze „L”)
oznaczającej odnoszenie się do lub ku czemuś. Niektórzy z braci, o zapale przekraczającym ostrożność, popełnili szkolny
błąd, używając Konkordancji Stronga i zakładając, że po hebrajsku występuje tu inne słowo, oznaczające czasami „w” – lecz
tak nie jest.
(8)

Babilon zajął Palestynę po bitwie o Karkemisz, wspomnianej w Jer. 46:2, podczas gdy Nabuchodonozor był nadal
koronowanym księciem. Bitwa ta była jednym ze zwrotnych punktów w historii. Nabuchodonozor pokonał faraona Necho,
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ruszył na wschód za egipską armią i zajął również Jerozolimę. Jest to podbój wspomniany w Dan. 1:1, gdy Daniel i reszta
zostali jeńcami Babilonu. W trakcie tej kampanii do Nabuchodonozora dotarła wieść, że jego ojciec Nabopolasar zmarł,
ruszył on tedy z eskortą przez pustynię, by objąć tron. Wszyscy jeńcy, skierowani do Babilonu, dotarli tam później, nie tak
spiesznie. Do wiadomości czytelników podajemy babilońską relację tego epizodu (nasze komentarze znajdują się w
{nawiasach}, inne uwagi pochodzą ze źródła).
„[Dwudziesty pierwszy rok {Nabopolasara, ojca Nabuchodonozora}]: Król Akkadu {Babilonu} pozostał w domu (gdy)
Nabuchodonozor (II), jego najstarszy syn (i) koronowany książę zebrał [armię Akadu]. Objął dowództwo armii i ruszył na
Karkemisz, leżący nad brzegiem Eufratu. Przekroczył rzekę [by stanąć naprzeciw armii Egiptu] stacjonującej w Karkemisz.
[…] Zwarli się w boju. Armia Egiptu ustąpiła przed nim. Zadał im [klęskę] (i) całkowicie ich rozgromił. W dystrykcie Hamat
{północne wejście do Izraela} armia Akadu pokonała niedobitków armii [Egiptu, które] zdołały ujść zagłady i nie zostały
pobite. Zadali (armia Akadu) im razy, (tak że) żaden (Egipcjanin) [nie wrócił] do domu. Do tego czasu Nabuchodonozor (II)
podbił całe Ha[ma]t {prawdopodobnie należy tłumaczyć jako Hattu, Palestyna}. Przez 21 lat Nabopolasar władał Babilonem.
Ósmego dnia miesiąca Ab zmarł. W miesiącu Elul {szósty miesiąc, zaraz przed Tiszri} Nabuchodonozor (II) wrócił do
Babilonu {co oznacza, że wtedy przybył} i pierwszego dnia miesiąca Elul zasiadł na tronie Babilonu. W roku (jego)
intronizacji {pozostałe miesiące przed następnym Nisan} Nabuchodonozor (II) wrócił do Hattu {czyli Palestyny, co
potwierdza, że był w „Hattu” już wcześniej}. Do miesiąca Szebat {11 miesiąc} wkroczył zwycięsko {nie napotkawszy
oporu} do Hatti {Palestynę, inny zapis}. W miesiącu Szebat zabrał potężny łup z Hattu {Palestyna} do Babilonu. W
miesiącu Nisan ujął rękę Bela {zwykły rytuał wiosenny} (i) obchodził święto Akitu” (Texts from Cuneiform Sources, Tom V,
Assyrian and Babylonian Chronicles, A. K. Grayson, 1975, s. 99, 100).
W Dan. 1:1 pojawia się „trzeciego roku” Jehojahima (system roku intronizacji) lub, jak u Jer. 46:2 „czwartego roku” (system
bez roku intronizacji). Zajęcie Jeruzalem musiało nastąpić przed Tiszri roku intronizacji Nabuchodonozora, 605 r. p.n.e.,
gdyż ten miesiąc przesuwa liczbę lat Jehojahima o jeden rok. Zatem Jeruzalem padło w trakcie kampanii Nabuchodonozora,
nim ten wrócił, by objąć tron, a nie, gdy powrócił on do Palestyny po koronacji.
(9)
Okres (znak interpunkcyjny) odnosi się tutaj do wersetu 11, co można zobaczyć porównując ten werset z wersetami: Jer.
34:7 i 16:9, które nie zawierają materiału z Jer. 25:11b.
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Dodatek B

Królowie Judy
Na końcu tego dodatku znajduje się lista wszystkich danych, dotyczących królów Judy i
Izraela. Czas i Proroctwo, Cześć Dziewiąta, zawiera skrupulatną analizę tych danych,
wyjaśniającą szczegółowo, jak ustalają one długość i umiejscowienie panowania każdego z
królów. Oto mniej wnikliwy wywód, ograniczony do wytłumaczenia szczególnych zazębień
okresów panowania królów Judy, które skracają okres ten o 50 lat w porównaniu do prostej
sumy poszczególnych okresów rządów.
Szczególne modyfikacje idą, jak następuje. (1) Koregencja Jozafata i jego ojca skraca
panowanie jego samego o cztery lata. (2) Rządy Jorama, Achazjasza i Joasza obliczano w
systemie nieuwzględniającym roku intronizacji, co oznacza, że pierwszy rok panowania
każdego z nich, był tym samym, co ostatni rok jego ojca. To redukuje sumę o trzy lata. (3)
Koregencja Uziasza i jego ojca Amaziasza skraca rządy Uzjasza o 24 lata. (4) Samodzielne
panowanie Jotama skrócone zostaje o osiem lat. (5) Koregencja Manassesa i jego ojca
Hiskjasza redukuje jego rządy o 11 lat. Całkowita redukcja to 4 + 3 + 24 + 8 + 11 = 50 lat.
UWAGI WSTĘPNE
Dzisiejszy rok Żydowski, jak za starego Królestwa Judy, odmierza miesiące od wiosny, ale
lata od jesieni. Stąd dziwna okoliczność, że Tiszri, miesiąc siódmy, jest początkiem nowego
roku. Jednak, gdy Jeroboam objął rządy 10 plemion po śmierci Salomona, zmienił zwyczaje
swego północnego królestwa (Izraela) na zwyczaje pozostałych dwóch plemion
południowych (Judy). Uczynił Betel i Dan centrami kultu, by jego ludzie nie sprawowali go w
Jeruzalem. Świętował w ósmym miesiącu, by wyprzeć święto namiotów w miesiącu
siódmym. Rozpoczynał lata wiosną, zamiast jesienią. Zmienił lata królewskie na system nie
uwzględniający roku intronizacji, z judzkiego systemu z rokiem intronizacji. (Zmiana ta
została zarzucona z początkiem rządów Joasza).
Tymczasem Roboam utrzymywał w Judzie zwykłe zwyczaje. Jednak za Jozafata powstało
sprzymierzenie między dwoma królami, Jozafatem i Achabem, łącznie z małżeństwem jego
syna Jorama i Atalii, córki Achaba i Jezabel. Z odejściem Jozafata południowe królestwo
przyjęło system bez roku intronizacji dla Jorama, Achazjasza i Joasza,1,2 zanim przywrócono
dawny obyczaj za panowania Amazjasza.3
WYKRES KRÓLÓW
Do pracy tej włączono wykres z królami Judy i Izraela, ukazujący każdy rok podzielonego
królestwa. Umieszczono go pomiędzy stronami, jako oddzielną, ruchomą kartę, by ułatwić
korzystanie z niej w trakcie lektury. Proszę go znaleźć, rozłożyć i śledzić w miarę omawiania.
Wykres ma trzy główne kolumny, po 70 lat w każdej. Każda podzielona jest na dwie kolejne
kolumny, z królami Judy po lewej i królami Izraela po prawej stronie. Lata wahają się, gdyż
lata królewskie Judy liczone były od Tiszri do Tiszri, ale w Izraelu od Nisan do Nisan.
Wykres zaczyna ramka przedstawiająca ostatni rok Salomona, czyli jego rok 40. Gdzieś w
tym roku Salomon zmarł, a jego miejsce zajął syn Roboam. Lecz rok ten liczono jako rok
intronizacji Roboama, zaś jego oficjalny „rok pierwszy” zaczął się od następnego Dnia
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Nowego Roku, mianowicie od pierwszego Tiszri. Zatem wpisujemy imię „Roboam” –
oznaczając jego pierwszy rok – w ramce następnej. (W wykresie nowe imię króla pojawia się
zawsze w ramce, która stanowi „rok pierwszy” jego panowania). Później następują rok 2, 3, 4,
etc., przez 17 lat rządów Roboama. Potem są trzy lata Abijama i 41 lat Azy.
Małe kropki widoczne blisko centralnej pionowej linii pomiędzy Judą a Izraelem, oznaczają
przybliżoną datę śmierci jednego króla i zmienienia go przez innego. Czy widzicie kropeczkę
w ramce z ostatnim rokiem Salomona? Znajduje się ona w punkcie, w którym Salomon zmarł
i został zastąpiony przez Roboama. Mniej więcej w tym samym czasie północne plemiona
Izraela oderwały się, by stworzyć odrębne królestwo, z Jeroboamem na tronie. Czy widzicie
kropeczkę w ramce z pierwszym rokiem Jeroboama? Wyznacza ona czas, gdy wstąpił on na
tron – gdzieś pomiędzy Tiszri, zaczynającym pierwszy rok Salomona, a następnym Nisan.
Dla pewności uwzględniono na wykresie pięć dat. Pierwsza to 930 r. p.n.e., drugi rok
Jeroboama, a także rok, w którym nadszedł ostatni rok królewski Salomona. Następnie, dla
ogólnego rozróżnienia, w podobnym miejscu w następnych dwu kolumnach znajdują się daty
o 70 i 140 lat późniejsze, tj. 860 r. p.n.e. i 790 r. p.n.e. Ostatnia data, na końcu wykresu, to
723 r. p.n.e., w którym obalony został Ozeasz, ostatni monarcha północnego królestwa.
Czterdzieści lat wcześniej wskazany jest 763 r. p.n.e., rok zaćmienia słońca (15 czerwca,
kalendarz juliański), zanotowanego w zapisach asyryjskich. To samo zaćmienie było znakiem
nadchodzącego sądu nad królestwem północnym, zapowiedzianym u Amosa 8:9, „sprawię, że
słońce zajdzie w południe i mrokiem okryję ziemię w biały dzień”.
Północne królestwo dziesięciu plemion zwane było „Izraelem”, w odróżnieniu od
południowego królestwa dwóch plemion „Judy”, więc gdy mówimy o Izraelu, mamy na myśli
królestwo północne. Zwróćmy uwagę na pierwszego króla Izraela, Jeroboama. Rok, w którym
wstąpił on na tron, uważa się za jego rok pierwszy (pamiętajmy, imię króla oznacza „rok
pierwszy” jego rządów). W Izraelu stosowano system nieuwzględniający roku koronacji, co
znaczy, że panowanie króla zaczyna się w „roku pierwszym”, a nie w roku koronacji.
Następują pozostałe lata 22-letniego panowania Jeroboama, a jego rok śmierci stanowi też
„rok pierwszy” jego następcy Nadaba, panującego „dwa lata”. Faktycznie Nadab rządził
zaledwie około 1 roku – ale skoro rok koronacji był „pierwszym”, a rok jego śmierci „rokiem
drugim”, zapisy mówią, że panował 2 lata (I Król 15:25). Jego 2. rok to ten sam, co rok
pierwszy jego następcy Baazy. Jego 24. to ten sam, co jego następcy Eli, jego drugi jest tym,
w którym Zimri rządził przez 7 dni i tym samym rokiem, w którym Omri przejął władzę, etc.
Łatwo dostrzec, że w nie uwzględniającym roku intronizacji systemie Izraela ostatni rok króla
był liczony podwójnie – raz dla niego, a raz dla sukcesora. „Prostsza” metoda, używana w
Judzie pozwala po prostu dodawać wyliczone lata rządów poszczególnych królów, by
otrzymać prawidłową sumę.
SKĄD WIEMY?
Mówimy, że Juda używała system z rokiem intronizacji, a Izrael bez. Skąd to wiemy?
Niektórzy sądzą, że to tylko przypuszczenie. Tak nie jest. Wynika to logicznie z biblijnych
danych, które są całkiem inne. Spójrzmy przykładowo na następujące dwie listy lat.
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Roboam
Abijam
Aza

17
3
41
-61

Jeroboam
Nadab
Baaza
Ela
Omri
Achab

22
2
24
2
12
5
67

Roboam i Jeroboam zaczęli rządzić jednocześnie, a Jozafat zastąpił Azę w 5 roku Achaba
(rok określany w Judzie jako 4 r. Achaba).4 Więc te dwie listy obejmują dokładnie te same
lata. Jednak suma jednej to 61, a drugiej 67 – sześć lat różnicy. Dlaczego? Naraz zdajemy
sobie sprawę, że w tym czasie było sześciu królów Izraela i jeśli w każdym przypadku
pierwszy rok liczono podwójnie (jak w systemie nie uwzględniającym roku intronizacji),
tłumaczy to rozbieżność.
Następnie sprawdzamy synchronie. Abijam zaczął rządzić w roku zwanym w Judzie 18 (a w
Izraelu 19) rokiem Jeroboama. Sprawdzone. Aza zaczął w roku zwanym w Judzie 20 r.
Jeroboama (w Izraelu 21 r. Jeroboama). Sprawdzone. Jozafat zaczął w roku zwanym w Judzie
4 r. Achaba (w Izraelu zwanym 5 r. Achaba). Sprawdzone.
Teraz sprawdzamy synchronie w drugą stronę. Nadab zaczął rządzić w roku zwanym w
Izraelu 2 r. Azy (w Judzie 1 r. Azy). Sprawdzone. Baaza zaczął rządzić w roku zwanym w
Izraelu 3 r. Azy (w Judzie 2 r. Asy). Sprawdzone. Ela zaczął rządzić w roku zwanym w
Izraelu 26 r. Azy, a Zimri w 27 (w Judzie zwanymi odpowiednio 25 i 26). Sprawdzone.5
Achab zaczął rządzić w roku zwanym w Izraelu 38 r. Azy (w Judzie 37 r. Azy). Sprawdzone.
Czy widzicie jak to wszystko wyłania się z danych? Każda długość rządów i każda
synchronia pasuje. Nie zgodziłyby się bez uwzględnienia odmienności systemów królewskich
i lat kalendarzowych. Pisma przechowały prawidłowo wszystkie dane, zapisane pierwotnie
rok po roku w różnych annałach. Przypomina to rekonstruowanie transakcji na podstawie
codziennych wpisów do rejestru rachunkowego. Dane przechowali późniejsi skrybowie,
włączając informacje do ksiąg Królewskich i Kronik, którymi dysponujemy dzisiaj.
JAK DOTĄD, DOBRZE
Jak dotąd wszystkie dane się zgadzają, a panowanie żadnego z królów Judei nie zazębia się.
Jednak z Jozafatem rzecz ma się nieco inaczej – najpierw krótka, czteroletnia koregencja z
Azą, a potem przejście Judy na system nie wliczający roku intronizacji. Skąd to wiemy?
Skupmy się teraz na pierwszej pocieniowanej części wykresu, 28-letnim panowaniu Jehu,
króla Izraela. W królestwie jego stosowano system nieuwzględniający roku intronizacji, więc
jego rok pierwszy to ten sam, co 12 r. jego poprzednika Jorama – patrz wykres.
W siódmym roku swych rządów Joasz z Judy rozpoczyna rządy – patrz mała kropka w
pierwszym roku Joasza, blisko szczytu 7 r. Jehu. W 23 r. Joasza Jehu zastąpiony został przez
Joachaza – patrz kropka u dołu pierwszego roku Joachaza. Czy, biorąc pod uwagę te dwie
kropki, widzicie, że nie możemy umieścić panowania Jehu wyżej względem Joasza? Jeśli
przykładowo przesuniemy rządy Jehu o jeden rok w górę, jego ostatni rok nie będzie już
zsynchronizowany z 23 r. Joasza. Podobnie, nie możemy przesunąć rządów Jehu o rok w dół,
gdyż rok siódmy nie będzie zsynchronizowany z pierwszym rokiem Joasza.
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Innymi słowy, 28 lat Jehu nie można przesunąć ani w górę, ani w dół w odniesieniu do
rządów Joasza – pasują tylko tam, gdzie są. Oznacza to jednak, że rok, w którym Joasz
wstąpił na tron jest „rokiem pierwszym” jego rządów – z czego wynika, że Juda przeszła na
system nie wliczający roku intronizacji. Eksperyment, jeśli sobie życzycie… wniosek
pozostaje.6
Skoro panowanie Joasza liczone jest w systemie bez roku intronizacji, jego pierwszy rok był
tym samym, co ostatni (siódmy) rok Atalii. Zatem, jak widać z wykresu, odliczając wstecz od
roku siódmego do pierwszego, jej pierwszy rok nakłada się na górną częścią pierwszego roku
Jehu. Atalia doszła do władzy, gdy Jehu zabił w tym samym epizodzie jej syna Ochazjasza i
swego poprzednika, Jorama. Zatem rok numer jeden jej rządów był tym samym, w którym
doszła ona do władzy, co oznacza, że też stosowała system bez roku intronizacji.
Zgodnie II Król. 8:25 Ochozjasz wstąpił na tron w 12 r. Jorama, co oznacza, że jego krótkie
panowanie zawarło się w tym samym roku – a skoro okres jego rządów został wymieniony
jako „rok pierwszy” (wers 26), także on używał najwyraźniej systemu bez roku intronizacji.7
Oznacza to, że ostatni (ósmy) rok Jorama z Judy był tym samym, co pierwszy (i jedyny) rok
Ochozjasza. Możemy więc, posiłkując się wykresem, odliczyć wstecz do jego pierwszego
roku i zobaczyć, że nachodzi on na górną część piątego roku Jorama z Izraela. Zgodnie z II
Król. 8:16 jest to rok, w którym zasiadł on na tronie – co znaczy, że także panowanie Jorama
zapisane jest zgodnie z systemem nie uwzględniającym roku intronizacji.
Zatrzymajmy się teraz na moment, by ustalić, co to wszystko znaczy. Pierwszy rok Jorama,
Ochozjasza, Atalii i Joasza nakłada się na ich poprzednika. Jak wyjaśniono w przypisie
pierwszym, nie zmienia to przyjętej chronologii Atalii. Zmienia jednak chronologię dla
Jorama, Ochozjasza i Joasza. W każdym przypadku skraca to właściwą długość ich
panowania o jeden rok. W sumie pociąga to za sobą zmianę o trzy lata.
Jest to ważne odkrycie. Jest to odkrycie biblijne. Aby go uniknąć, należałoby odrzucić pisma,
które tego wymagają – nie pojedynczy tekst, a uzupełniające się wzajem i spójne świadectwo
wielu. Jest to prawdziwa wieść słowa Bożego. Czyż nie powinniśmy sprawdzić podobnie
świadectwa królów, kierując się przewodnictwem Ducha… pewni, że przyniesie to pożytek?
JOZAFAT
Z wykresu wynika, że jeśli Joram rządził od 5 r. Jorama z Izraela to od końca rządów Azy do
początku rządów Jorama minęło tylko 21 lat – a nie 25, jak się zwykle zakłada. Innymi słowy,
samodzielne rządy Jozafata trwały 21 lat. Zatem 25 lat przypisanych mu w II Kron. 20:31
uwzględnia najwyraźniej 4 lata koregencji z jego ojcem Azą. Według II Kron. 16:12 Aza
chorował u schyłku swych rządów, co jest prawdopodobną przyczyną koregencji.
JOAZ
Powiedzieliśmy wcześniej, że Izrael odszedł od systemu niewliczającego roku intronizacji
wraz z rządami Joaza. Skąd wiemy? II Król 13:10 mówi, że Joaz panował od 37 r. Joasza.
Jednak, co widać na wykresie, rok, w którym zaczął on rządzić, po śmierci swego ojca
Joachaza, byłby 38 r. Joaza (widzisz kropkę w ostatnim roku Joachaza?). Różnicę tę można
wyjaśnić, jeśli Joaz adoptował obliczanie bez roku intronizacji, gdyż wtedy skrybowie
izraelscy – wprowadzając swój system do Judy – nazwaliby ten rok 37 r. Joasza.
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AMAZJASZ
Dwa lata późnej, u schyłku rządów Joasza, Amazjasz także przeszedł na tradycyjny judejski
system wliczający rok intronizacji, co widać na wykresie. Skąd to wiemy? W innym wypadku
pierwszy rok Amazjasza wypadłby rok wcześniej, niż na wykresie… co znaczy, że jego
ostatni (29.) rok wypadłby rok wcześniej, niż na wykresie. To wszak oznacza, że Amazjasz
przeżyłby Joaza tylko o 14 lat, podczas gdy II Kron. 25:25 podaje nam niezwykłą (acz bardzo
przydatną) informację, że Amazjasz przeżył Joachaza o lat 15. (Tych 15 lat widoczne jest w
kolumnie trzeciej, małym, wytłuszczonym drukiem)8. Nie możemy tedy zacząć 29 lat
Amazjasza wcześniej, niż na wykresie… co oznacza, że pierwszy rok Amazjasza nie był tym
samym, co 40 r. Joaza… co znaczy, że Amazjasz stosował system z rokiem intronizacji.
UZJASZ (AZARIASZ)
Skierujmy uwagę na drugą pocieniowaną część wykresu. Zawiera ona 12 lat – 10 Menachema
i 2 jego poprzedników. (Pomijając Pekacha – omówimy go później). Zgodnie z synchroniami,
panowanie Menachema zaczęło się w 39 r. Uzjasza, a skończyło w 50 r. Uzjasza. Jak widać
na wykresie nie można zacząć jego panowania wcześniej, bo tych 10 lat nie sięgnie 50 r.
Uzjasza. Nie można go zacząć później, bo nie mogło by zacząć się w 39 r. Uzjasza. Znaczy
to, że „rok pierwszy” Menachema następuje po tym, w którym wstąpił on na tron… Co
oznacza użycie systemu wliczającego rok intronizacji. Zgadza się to z powyższą uwagą, że
poczynając od Joasza Izrael zaadoptował system z rokiem intronizacji.
Umieściwszy Manachema na wykresie, możemy zrobić to samo z jego poprzednikiem,
Sellumem, panującym jeden miesiąc i Zachariaszem, panującym 6 miesięcy, od 38 r. Uzjasza.
To zaś wyznacza ostatni rok 41-letnich rządów Jeroboama, tak jak na wykresie.9
Przejdźmy teraz do 27 r. Jeroboama. Jest to rok, w którym zmarł Amazjasz, 15 lat po śmierci
Joasza. Naturalnie jest to też czas, kiedy jego syn Uzjasz przejął po nim władzę. II Król. 15:1
potwierdza, że stało się to rzeczywiście w 27 r. Jeroboama.
Jednak patrząc na wykres zauważamy problem – miało to miejsce w 24 r. Uzjasza! Znaczy to,
że Uzjasz panował wraz ze swym ojcem Amazjaszem 24 lata, nim stał się samodzielnym
władcą. Co było powodem tak długiej koregencji? Już to wiemy – pojmanie Amazjasza przez
Joasza podczas bitwy (przypis 8). Lud Judy, nie wiedząc co stanie się z jego królem, wyniósł
na tron jego młodego, 16-letniego syna, tylko po to, by dowiedzieć się później, że król
Amazjasz został uwolniony i w rzeczywistości przeżył swego gnębiciela o wiele lat.10
Tymczasem przed bitwą Joasz w swej roztropności wyniósł najwyraźniej do koregencji
swego syna Jeroboama, wyznaczając tym samym następcę na wypadek porażki. Jak widać na
wykresie koregencja Jeroboama przeciągnęła się do 12 lat, nim stał się samodzielnym władcą
w 15 r. Amazjasza (II Król. 14:23). Zarówno panowanie Uzjasza, jak i Jeroboama było
nadzwyczaj długie, lecz teraz widzimy tego przyczynę – sporo lat zajęła w obu przypadku
koregencja z ich ojcami.
JOTAM
Sprawdziliśmy trzy z pięciu korekt wprowadzonych w tym dodatku. Pisma ukazują
koregencje 4, 3, a teraz 24 lat – w sumie 31. Rozważmy teraz Jotama.. Liczby dotyczące jego
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panowania są bardzo dziwne. Według II Kron. 27:1 panował on 16 lat, ale II Król. 15:20
mówi, że Ozeasz, król Izraela, wstąpił na tron w 20 r. Jotama. Jak mógł panować tylko 16 lat,
skoro mówi się o jego 20 roku?
W rzeczywistości, jak widać na wykresie, Achaz zastąpił Jotama w 17 r. Pekacha, po jego 16letnich rządach – jednak Jotam żył jeszcze przez cztery lata. (Nie wiadomo czy Jotam został
zastąpiony z przyczyn zdrowotnych, czy politycznych – obaj preferowali zupełnie odmienną
politykę w stosunku do dominującej Asyrii). Samodzielne rządy Achaza okazały się trwać
kolejnych 16 lat po odejściu Jotama. Zatem cztery lata życia Jotama po detronizacji nie są
poza tym liczone, co dodaje cztery lata do historii Judy.
Jednak Jotam panował przez 12 lat wspólnie ze swym ojcem Uzjaszem, który zapadł na trąd,
podczas gdy „Jotam, jego syn, sprawował zwierzchnictwo nad pałacem królewskim i sądził
prosty lud” (II Kron. 26:21)11. Ta 12-letnia redukcja, wraz z rozszerzeniem o 4 lata, daje
nową, 8-letnią, redukcję. Suma naszych redukcji to teraz 31 i 8, czyli 39 lat.
POTWIERDZENIE
Rozważaliśmy dotąd jedynie dane pochodzące z pism hebrajskich. Chcielibyśmy teraz
zweryfikować rezultaty, zestawiając znaną z nich historię z historią z dalekim, lecz
dominującym sąsiadem Izraela, Asyrią. Oto lista odnośnych królów Asyrii, wraz z datami,
przypisywanymi im w asyryjskich zapisach.
35 Salmanasar III
13 Samsi-adad V
28 Adad-nerari III
10 Salmanasar IV
18 Assur-dan III
10 Assur-nerari V
18 Tiglat-pileser III
5 Salmanasar V
Ten ostatni, to ten, który położył kres północnemu królestwu Izraela w czasach Ozeasza.
„Przeciwko niemu nadciągnął Salmanasar, król asyryjski, i Ozeasz został jego lennikiem, i
płacił mu daninę. Gdy jednak król asyryjski wykrył spisek Ozeasza… Po czym król asyryjski
najechał cały kraj, ruszył na Samarię i oblegał ją przez trzy lata” (II Król. 17:3-5). Krótki
zapis w starożytnych Kronikach12 mówi, że Salmanasar „spustoszył Samarię” – Izrael. W
opisach z listy eponimów za 2, 3, 4 rok rządów Salmanasara czytamy „przeciwko…
przeciwko… przeciwko…” Nazwa miejsca tej trzyletniej kampanii została wyrwana, lecz
była nim najwyraźniej Samaria, zgodnie z pismem, mówiącym, że zajął Samarię po
trzyletnim oblężeniu.
Możemy zatem przypisać 2, 3, 4 r. Salmanasara do 7, 8 i 9 r. Ozeasza – lat, które położyły
kres jego królestwu. Zrobiliśmy to na wykresie. Czy widzicie małe wytłuszczone liczby w
długich kolumnach, poza głównymi kolumnami – drugą i trzecią. Liczby te odpowiadają
datom królów asyryjskich, wymienionym powyżej. (Imiona podano skrótami, odpowiednio
S3, SA, AN, S4, AD, AN, TP, S5). Zauważmy, że 2, 3, 4 r. Salmanasara V (S5) sąsiadują z 7,
8, 9 r. Ozeasza.
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TERAZ PODWÓJNY SPRAWDZIAN
To umiejscowienie królów asyryjskich pozwala podwójnie sprawdzić nasze wyniki, gdyż
zapisy asyryjskie mówią o królach Achabie i Jehu, za panowania wcześniejszego
Salmanasara, mianowicie Salmanasara III. Oto ich powiązania.
W swym 6 r. Salmanasar III odnotowuje, że podczas bitwy o Karkar napotkał wśród swych
wrogów „Achaba Izraelitę”13. Później, w zapisie swego 18 r. Mówi „W czasie tym oddał mi
hołd … Jehu z ziemi Omriego”14. Jeśli znajdziecie na wykresie 6 r. S3, ujrzycie, że zgadza się
on z ostatnim rokiem Achaba, a rok 18 z pierwszym rokiem Jehu. Nie możemy zatem
przesunąć panowania Salmanasara o rok w górę czy w dół – i doskonale się to zgadza! Jest to
wysoce satysfakcjonujący dowód na to, że pojęliśmy właściwie hebrajskie pisma, gdyż
zgadzają się one co do roku z historią Asyrii.15
Podobnie II Król. 15:19 mówi, że Pul (skrót od Tiglat-pileser) wziął daninę od Menachema.
Potwierdzają to zapisy asyryjskie.16 Mówią też, że Tiglat-pileser był współczesnym
Ozeasza.17 Oznacza to, że 18-letnie rządy Tiglat-pilesera nachodziły zarówno na czasy
Menachema, jak i Ozeasza. Zgadza się to z naszym wykresem. Jednakże, jeśli Pekach nie
pokrył by się z Menachemem, to nie było by to możliwe.
OD ACHAZA DO SEDEKIASZA
Można dyskutować też nad innymi kwestiami, dotyczącymi Jotama, Achaza i Hiskiasza. Skąd
wiemy na przykład, że oficjalne „16 lat” Achaza zaczęło się od jego samodzielnych rządów, a
nie od jego koronacji w 16 r. Jotama? Ponadto Hiskiasz panował wspólnie z Achazem odkąd
miał 12 lat, co wyjaśnia II Król. 18:9,10 (lata koregencji widoczne na wykresie w nawiasach).
Skąd wiemy, że oficjalne „29 lat” Hiskiasza zaczęło się od jego samodzielnych rządów, a nie
od tej koregencji? Krótka odpowiedź na te pytania – (1) dzięki temu inwazja Sennacheriba w
14 r. Hiskiasza przypada na 701 r. p.n.e., gdzie umieszcza ją historia, (2) unikamy
nieprawdopodobnego założenia, że Hiskiasz urodził się, gdy jego ojciec miał zaledwie 11 lat.
Wszystko to i więcej omówiono w Czasie i Proroctwie, strona 55 i dalej.
Jedyne zazębienie, jakie trzeba jeszcze omówić, to 11-letnia koregencja Hiskiasza i
Manassesa. Możemy obliczyć to zazębienie dzięki ustalonym wcześniej datom – 723 r. p.n.e.,
ostatni rok Ozeasza, zsynchronizowany z 8 r. Achaza (patrz wykres) i 587 r. p.n.e., ostatni rok
Sedekiasza. Oto, pochodzące z Pism, daty dotyczące tych króli:
16
29
55
2
31
11
11
155

Achaz
Hiskiasz
Manasses
Amon
Jozjasz
Jojakim
Sedekiasz
w sumie
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Dedukujemy stąd pierwszych osiem lat Achaza, co prowadzi nas do 723 r. p.n.e., gdy
Królestwo Izraela przestało istnieć. Daje to 147 lat, jakie minęły do końca Królestwa Judy i
upadku Sedekiasza.
Jednak 723 r. p.n.e. i 587 r. p.n.e. oddziela tylko 136 lat, mniej o 11, co sugeruje tej długości
koregencję, gdzieś pomiędzy Achazem i Sedekiaszem. Koregencja tych rozmiarów mogła
pojawić się tylko w tym miejscu pomiędzy tymi królami, czyli Hiskiaszem i Manassesem (co
pomaga także wyjaśnić niezwykle długie panowanie Manassesa).
Wyjaśnia to również młody – 12 lat – wiek Manassesa na początku jego rządów. Hiskiasz
wiedział, że Pan przedłużył jego życie o 15 lat. Musiał między innymi myśleć o tym, jak
przed własnym odejściem przygotować syna do sprawowania władzy. Nie mógł tego zrobić
lepiej, niż poprzez uczynienie go koregentem tak szybko, jak to było możliwe – gdy tylko
osiągnął pełnoletniość, w wieku 12 lat.18
PODSUMOWANIE
Potwierdziliśmy zatem wszystkie pięć redukcji – 4, 3, 24, 8, 11 – w sumie 50 lat. Okres
Królów Izraela i Judy wynosił 463, a nie 513 lat. Okres podzielonego królestwa trwał 120 lat
mniej, mianowicie 343 lata (co łatwo zapamiętać, gdyż to siedem do sześcianu).
Dodatek ten jest szczegółowy. Zauważmy wszak, że tych kilka stron zawiera esencję 230
stron książki Thiele’a na ten temat, czytelnik może więc docenić oszczędność wielu godzin
namysłu, otrzymując ten skrót. Niektórzy Bracia, napotkawszy w pracy taki ładunek
szczegółów, posuwają się do zupełnie błędnego wniosku, że wszystko to jest nadto
skomplikowane i że Pan nie obarczałby nas taką złożonością. Jest to absolutny błąd z kilku
przyczyn. (1) Jest jasne, że On ofiarował nam te szczegóły, gdyż znajdujemy je w Piśmie. (2)
Daniel, Ezechiel i Objawienie przepełnione są szczegółami. Czy znaczy to, że nie pochodzą
od Boga? (3) Przyjęta wśród Braci chronologia wymaga nie mniej szczegółów, ukrytych
wszak przed zwykłym czytelnikiem, który przyjmuje pewne historyczne daty, nie poszukując
detali, jakie się za nimi kryją.
W rzeczywistości Pan w zaplanowanym czasie uczynił kwestię bardzo prostą i jasną. Sprawił,
że badacze tacy, jak Edwin Thiele zgłębili ją – a inni, mniej znakomici brnęli przez nią,
sprawdzali, aktualizowali i podsumowywali ją – tak, by drodzy bracia otrzymali dla swej
wygody owoce tej pracy i badań. Nie trzeba wnikać w starożytne zapisy, by dowiedzieć się od
historyków, że 539 r. p.n.e. to pierwszy rok Cyrusa. Nie trzeba wnikać w starożytne zapisy,
by dowiedzieć się od historyków, że 930 r. p.n.e. zamykał 40 r. Salomona.
Szczegóły dostępne są wszystkim, życzącym sobie je przeanalizować. Wnioski otwarte są dla
wszystkich, którzy chcą się na nich oprzeć. Wszystko to zjawia się we właściwym czasie,
dzięki Bożej opatrzności. Przypuszczenie Brata Russela, że „pewnego dnia dostrzeżemy, jak
można zharmonizować”19 Księgi Królów i Kronik okazało się prawidłowe. Wówczas było
przedwczesne… teraz nadeszła właściwa pora.

94

DANE BIBLIJNE DOTYCZĄCE KRÓLÓW
KRÓLOWIE JUDY
17 Roboam
3 Abijasz
41 Aza
25 Jozafat
8 Joram
1 Ochozjasz
7 Atalia
40 Joasz
29 Amazjasz
52 Ozjasz
16 Jotam
16 Achaz
29 Ezechiasz
55 Manasses
2 Amon
31 Jozjasz
11 Jojakim
11 Sedekiasz

następca Salomona
rozpoczął rządy w 18 r. Jeroboama
rozpoczął rządy w 20 r. Jeroboama
rozpoczął rządy w 4 r. Achaba
rozpoczął rządy w 5 r. Joroama
rozpoczął rządy w 12, 11 r. Jorama
rozpoczęła z Jehu
rozpoczął rządy w 7 r. Jehu
rozpoczął rządy w 2 r. Joasza
rozpoczął rządy w27 r. Jeroboama
rozpoczął rządy w 2 r. Pekacha
rozpoczął rządy w 17 r. Pekacha
rozpoczął rządy w 3 r. Ozeasza

KRÓLOWIE IZRAELA
22 Jeroboam
powstał przeciw Roboamowi
2 Nadab
rozpoczął rządy w 2 r. Azy
24 Baaza
rozpoczął rządy w 3 r. Azy
2 Ela
rozpoczął rządy w 26 r. Azy
Zimri, 7d
rozpoczął rządy w 27 r. Azy
Tibni
Tibni i Omri byli rywalami
12 Omri
rozpoczął rządy w 31 r. Azy
22 Achab
rozpoczął rządy w 38 r. Azy
2 Achazjasz
rozpoczął rządy w 17 r. Jozafata
12 Joram
rozpoczął rządy w 18 r. Jozafata
Joram
rozpoczął rządy w 2 r. Jorama
28
17
16
41

Jehu
Joachaz
Joasz
Jeroboam
Zachariasz, 6m
Sellum, 1m
10 Menachem
2 Pekiasz
20 Pekach
9 Ozeasz
Ozeasz

rozpoczął z Atalią
rozpoczął rządy w 23 r. Joasza
rozpoczął rządy w 37 r. Joasza
rozpoczął rządy w 15 r. Amazjasza
rozpoczął rządy w 38 r. Uzjasza
rozpoczął rządy w 39 r. Uzjasza
rozpoczął rządy w 39 r. Uzjasza
rozpoczął rzą dy w 50 r. Uzjasz
rozpoczął rządy w 52 r. Uzjasza
rozpoczął rządy w 20 r. Jotama
rozpoczął rządy w 12 r. Achaza

II Kron. 12:13
II Kron. 13:1, 2
II Kron. 16:13
II Kron. 20:31
II Kron. 21:20
II Kron.22:2
II Kron. 22:8-23:1
II Kron. 24:1
II Kron. 25:1
II Kron. 26:3
II Kron. 27:1
II Kron.28:1
II Kron. 29:1
II Kron. 33:1
II Kron. 33:21
II Kron. 34:1
II Kron.36:5
II Kron. 36:11

I Król. 15:1
I Król. 15:9
I Król. 22:41
II Król. 8:16
II Król.8:25, 9:29
II Król.12:1
II Król.14:1
II Król. 15:1
II Król. 15:32
II Król. 16:1
II Król. 18:1

I Król. 14:20
I Król. 15:25
I Król. 15:28, 33
I Król. 16:8
I Król. 16:10, 15
I Król. 16:21, 22
I Król. 16:21-23
I Król. 16:29
I Król. 22:51
II Król. 3:1
II Król 1:17
II Król. 10:36, 9:24, 27, 11:3
II Król. 13:1
II Król. 13:10
II Król. 14:23
II Król. 15:8
II Król. 15:13
II Król. 15:17
II Król 15:23
II Król. 15:27
II Król. 17:1, 6, 15:30
II Król. 17:1

RÓŻNE
Omri panował przez 6 lat w Tirsie
Aza zachorował w 39 roku
Amasjasz przeżył Joasza o 15 lat
4 r. Hiskiasza = 7 r. Ozeasza
6 r. Hiskiasza = 9 r. Ozeasza

I Król. 16:23
II Kron. 16:12
II Kron. 25:25, II Król. 14:17
II Król. 18:9
II Król. 18:10
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(1)

Dotyczyło to także Atalii, jednak w przyjętej
powszechnie liście królów przyznaje się jej sześć lat – o
rok za mało, gdyż w zasadzie panowanie jej potrwało do
siódmego roku (II Kron. 23:1) – lecz w systemie nie
wliczającym roku intronizacji jej pierwszy rok zazębiał
się z jej poprzednikiem. Dlatego przyjmowane
tradycyjnie sześć lat jest prawidłowe.
(2)

II Król. 8:25 mówi, że Achazjasz zaczął w 12 r.
Jorama z Izraela, lecz II Król. 9:29 mówi, że zaczął w 11
r. Jorama. Pierwsze odpowiada ich nowemu systemowi
nie wliczającemu roku intronizacji, w którym panowanie
Jorama przypada na rok 12. Drugi zapis oddaje
tradycyjny system uwzględniający rok intronizacji, który
wyznacza panowanie Jorama na rok 11. W każdym razie
jest to ten sam rok, jedynie inaczej numerowany. Bez
względu na to, którego systemu używał skryba w jednym
królestwie, narzucony zostawał on drugiemu królestwu
podczas zapisywania oficjalnych synchronii.
(3)

Nastąpiło to w tym samym czasie, gdy na północy
Jozjasz porzucił system bez roku intronizacji. Zatem
obydwa królestwa zaadoptowały system wliczający rok
intronizacji, który jest dla potrzeb zapisu znacznie
„jaśniejszy”, gdyż nie pociąga za sobą podwójnego
liczenia lat. Asyria, główne ówczesne królestwo
Mezopotamii, również stosował system wliczający rok
intronizacji.

(8)

Skąd ta niecodzienna informacja o tym, o ile Amasjasz
przeżył Jozjasza? Prawdopodobnie była ona godna
wspomnienia, ponieważ Amazjasz został pojmany przez
Joasza w bitwie, jednak ostatecznie przeżył swego
pogromcę (II Król. 14:13-17).
(9)

Nie bądźcie zaskoczeni widząc Zachariasza na tej
samej wysokości, co 41 r. jego poprzednika. W tym
wypadku nie oznacza to, że był to „rok pierwszy”
Zachariasza. Pismo nie wspomina o jego „roku
pierwszym”, ponieważ zacząłby się on z następnym
Nisan, którego ten nie dożył. Dlatego długość jego
rządów określona jest po prostu na sześć miesięcy (II
Król. 15:8).

(10)

Fragment „Cały zaś lud judzki wziął Azariasza, a miał
on wtedy szesnaście lat, i obwołali go królem po jego
ojcu Amazjaszu” (II Król. 14:21, II Kron. 26:1) mówi o
niezwykłej sukcesji, takiej jak po nagłej i
niespodziewanej stracie króla podczas bitwy. Podobne
wyrażenie zostało użyte, gdy Jozjasz niespodziewanie
poległ w bitwie (II Kron. 36:1).

Pamiętajmy, że każde królestwo narzuca swój system
drugiemu. Dlatego od Roboama po Jozafata, gdy systemy
Judy i Izraela różniły się, judzcy skrybowie liczyli
Izraelowi jeden rok mniej, niż robiono to w Izraelu… zaś
izraelscy skrybowie liczyli Judzie jeden rok więcej, niż
robiono to w Judzie. Widzieliśmy coś podobnego w
Części Drugiej i Dodatku A w przypadku
Nabuchodonozora – ten sam rok określany jest czasem
rokiem 19., czasem rokiem 18. W przypadku Jojakima
ten sam rok określany jest czasem jako 3. (Dan. 1:1),
czasem zaś jako 4. (Jer. 25:1) – inny rok określany jest
jako 7 i 8 (Jer. 52:28, II Król. 24:12).

W Księdze Królów i Kronik opowieść o koronacji
Azariasza (Uzjasza) następuje po opisie śmierci
Amazjasza. Skłania to niektórych do kwestionowania
koregencji, bez względu na to, że daty wymagają jej.
Odpowiedź jest taka, że oryginalne zapisy zostały
zebrane w znane dziś Księgi Królów i Kronik po tym, jak
oba królestwa spotkał koniec, gdy autorzy (zupełnie
słusznie) sprowadzili dane do regularnego formatu tak, że
intronizacja nowego króla następuje po zapisach na temat
poprzedniego. Takie uporządkowanie zbioru nie oznacza,
że kolejnej intronizacji nigdy nie towarzyszyła
koregencja. Na przykład, 1 Moj. 5 rozdz. adoptuje
porządek zbioru, gdy podaje genealogię. Adam żył 130
lat i spłodził Seta / później żył 805 lat / spłodził innych
synów i córki / przeżył 930 lat i umarł. Zaraz później
werset szósty mówi „Set żył sto pięć lat i zrodził Enosza
…”. Jest jasne, że stało się to, nim zmarł Adam, pomimo
porządku narracji.

(5)

(11)

(4)

Mówi się, że Omri zaczął rządzić w 31 r. Azy
(oznaczanego w Judzie jako 30 r.). Zauważmy, że na
wykresie rok ten nachodzi na 5 i 6 r. Omriego.
Synchronia ta odnosi się do samodzielnego panowania
Omriego, po tym jak pokonał swego rywala Tibniego –
jak wyjaśniono w I Król. 16:21-23. Po pokonaniu
Tibniego Omri mógł rozwinąć Samarię i przenieść tam
stolicę po sześciu latach rządów w Tirsie (I Król. 16:23).

(6)

Zakładając, że same dane biblijne uważamy za
bezdyskusyjne.
(7)

Jak już zanotowano, druga niezwykła synchronia dla
tego króla, w II Król. 9:29 mówi, że zaczął on w 11 r.
Jorama z Izraela. Nie jest to inny rok, a jedynie inaczej
oznaczony przez skrybę, pozostającego przy starym
systemie wliczającym rok intronizacji, stosowanym przez
wcześniejszych królów Judy. Możliwe, że jest to rok, w
którym zmieniono w Judzie system, Achazjasz był pod
wpływem swej matki Atalii, która w istocie pochodziła z
północnego królestwa i że gdy jej mąż Joram z Judy
został zabity, nakazała ona skrybom, by prowadzili swe
zapiski w znanym jej systemie bez roku intronizacji.

Skąd wiemy, że koregencja ta trwała 12 lat? Zgodnie
z synchroniami, panowanie Jotama zaczęło się 2 r.
Pekacha, a Ozeasz zastąpił Pekacha w 20 r. Jotama. Jak
widać na wykresie, oznacza to, że pierwszy rok Jotama
był tym samym, w którym zaczął on rządzić, co
pogwałca system wliczający rok intronizacji stosowany
zarówno w Judzie, jak i w Izraelu. Najrozsądniejsze
wytłumaczenie jest takie, że 20 lat Jotama zaczęło się od
jego koregencji (system z rokiem intronizacji nie stosuje
się normalnie do koregencji). Jednak skoro Jotam i
Pekach są ze sobą powiązani, oznacza to, że Pekach
również musiał uczestniczyć w koregencji… lecz kiedy?
Prawdopodobnie wtedy, gdy zmarł Sellum i gdy w
powstałym chaosie Pekach począł rządzić w Gilead, jako
rywal Menachema. Rozwiązanie to widoczne jest na
wykresie i jak widać wyznacza długość koregencji
Jotama na 12 lat. (Patrz Czas i Proroctwo, które jest
pełnym omówieniem tych skomplikowanych rządów).
Odnotujmy paralelę. Po długich rządach Baazy zastąpił
go jego syn Ela i po krótkim panowaniu ustąpił na rzecz
uzurpatora (Zimriego), który rządził kilka dni. Z chaosu,
jaki nastał, wyłoniło się dwóch rywalizujących
przywódców, Omri i Tibni. Następnie po długim
panowaniu Jeroboama (drugiego) na tronie zasiadł jego
syn Zachariasz, by po krótkim panowaniu oddać go

uzurpatorowi (Sellum), który rządził kilka dni. Z
powstałego chaosu wyłonili się dwaj rywale, Menachem i
Pekach.
(12)

Texts from Cuneiform Sources, Tom V, Grayson,
1975, s. 73. Tekst mówi o „Samabarain”, którą niektórzy
badacze zrównują z „Samarią”, co czyni też Grayson.
(13)

Cuneiform Parallels to the Old Testament, wydanie II,
Robert William Rogers, 1926, s. 295-296.
(14)

Ibidem, s. 293-294.

(15)
Zapisy asyryjskie niezależnie wzajemnie się
sprawdzają podając listę eponimów (imiona dworskich
osobistości, przyporządkowanych każdemu rokowi w ich
historii), listę królów i powiązując je ze sobą. Obok listy
asyryjskich królów, w innych starożytnych kronikach
wymieniono też długości okresów panowania niektórych
z nich.
(16)
O tym, że Pul i Tiglat-pileser to ta sama osoba czytaj
w I Kron. 5:26, NASB. Fakt, że Menachem wręczył
daninę Tiglat-pileserowi potwierdzają też zapisy
asyryjskie, stwierdzające, że przyjąć daninę od
„Menihimmu z Samerina” (Ancient Records of Assyria
an Babylonia, Tom I, Daniel David Luckenbill, 1968,
Część 772).
(17)

„Zdetronizowali króla swego, Pekacha i postawiłem
nad nimi Hoszeę jako króla”. Ibidem, Część 816. II Król.
15:29, 30 odnosi się do tegoż samego epizodu.

(18)
Dziś młodzi chłopcy żydowscy osiągają pełnoletniość
w wieku 13 lat, jednak dawno temu wynosił on 12 lat, co
bez wątpienia było przyczyną dla której Pan nasz, mając
12 lat, przybył do świątyni, by poznać swe obowiązki.
Podobnie Achaz uczynił Hiskiasza koregentem, gdy ten
miał 12 lat. (Patrz Czas i Proroctwo, s. 55 i dalej).
(19)

Księga Pytań (Question Book), s. 42
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Dodatek C

Okres sędziów
Dodatek ten ma dwa cele – (1) wyjaśnienie sposobu, w jaki narracje Ks. Sędziów i I Ks.
Samuela zharmonizowane są z I Król. 6:1, wyznaczając 349 lat na okres Sędziów, (2)
zbadanie genealogii Ks. Rut 4:18-22. Poniżej znajduje się lista 19 okresów czasu z Ks.
Sędziów i I Samuela, odnoszących się do tego okresu.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

8 lat poddaństwa królowi Mezopotami
40 lat spokoju za czasów Otoniela
18 lat poddaństwa Moabowi
80 lat spokoju za czasów Ehuda
20 lat poddaństwa Jabinowi
40 lat spokoju za czasów Debory
7 lat niewoli u Madiańczyków
40 lat spokoju za czasów Giedeona
3 lata panowania Abimelecha
23 lata sędziowania Toli
22 lata sędziowania Jaira
18 lat prześladowań przez Amorejczyków
6 lat sędziowania Jefty
7 lat sędziowania Ibsana
10 lat sędziowania Elona
8 lat sędziowania Abdona
40 lat prześladowań przez Filistyńczyków
20 lat sędziowania Samsona
40 lat sędziowania Eli

Sędz. 3:8
Sędz. 3:11
Sędz. 3:14
Sędz. 3:15, 30
Sędz. 4;2, 3
Sędz. 4:4, 5:31
Sędz. 6:1
Sędz. 8:28
Sędz. 9:22
Sędz. 10:1,2
Sędz.10:3
Sędz.10:8
Sędz. 12:7
Sędz. 12:8,9
Sędz. 12:11
Sędz. 12:13,14
Sędz. 13:1
Sędz. 15:20
I Sam. 4:18

450 lat
Suma tych lat, 450, odpowiada dokładnie liczbie podanej w Dz.Ap.13:20. Nie jest to
przypadek. Paweł, „faryzeusz nad faryzeuszami”, uczony przez słynnego Gamaliela, znał tę
sumę i to było jego źródłem informacji w Dz.Ap. 13:20. Paweł wiedział, że wszyscy jesteśmy
świadomi – że okresy te pełne są pętli i luk i że dokładnej liczby lat nie oddaje ich prosta
suma.
Czy okresy te zgodne są jednak z I Król. 6:1, która wyznacza jedynie 349 lat na okres
Sędziów? Czy możemy skondensować powyższe 450 lat do potrzebnych 349? Odpowiedź
brzmi: tak. Kluczową kwestią jest zrozumienie toku narracji.
Pierwszych 11 okresów mówi o serii odtrąceń, prześladowań i wyzwoleń Izraelitów. W
dalszym ciągu jednak, powtarzające się grzechy Izraelitów skłaniają Pana do zesłania na nich
dwóch nieszczęść naraz – jednej z południowego zachodu, Filistynów, drugiej zaś ze
wschodu, Ammonitów. „I zapłonął gniew Pana na Izraela, i wydał ich Pan w ręce Filistynów i
w rękę Ammonitów” (Sędz. 10:7).
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Resztę rozdziału 10, a także cały rozdział 11 i 12 zajmuje wyjaśnienie, jak Jefta łagodził 18letnie prześladowanie Ammonitów i zapis sędziowania Ibsana, Elona i Abdona, którzy
nastąpili po nim. Co jednak z uciskiem Filistynów?
Kwestię podejmuje rozdział 13, cofając się o 49 lat do początków prześladowań, by wyjaśnić
jak sobie z nimi poradzono. Sędz. 13:1 ponownie wprowadza problem, tak jak to miało
miejsce w Sędz. 6:1. Niewola filistyńska okazała się cięższa, niż inne, trwając 40 lat. W tym
czasie urodził się Samson i rósł, aż dojrzał do wieku młodzieńczego i zaczął na różne sposoby
mścić się za Izrael na Filistynach. Trwało to 20 lat (Sędz. 15:20, 16:31) nim zginął, burząc
świątynię Dagona i pociągając za sobą 3000 wrogów, w tym wiele książąt filistyńskich.
Jednak nie położyło to kresu prześladowaniom. Nawet anioł, który przepowiedział narodziny
Samsona rzekł „zacznie on wybawiać Izraela z ręki Filistyńczyków”, lecz nie skończy z
uciskiem (Sędz. 13:5). 40 lat musiało skończyć się zaraz później, lecz jak? Kto ich
oswobodził? Gdzie jest to opowiedziane? Moglibyśmy spodziewać się, że w rozdziale 17, po
opisaniu śmierci Samsona, lecz zamiast tego wprowadzeni zostajemy w dwie niezwiązane
relacje o plemionach Dana i Benjamina, po czym księga się kończy. Księga Rut dodaje jedną
jeszcze fascynującą relację, lecz nadal nie ma żadnego śladu wyzwolenia z niewoli
Filistynów.1
Narracja podjęta zostaje w I księdze Samuelowej, wcześniej jednak cofa się, by opowiedzieć
historię Samuela, który był współczesnym Samsona. Gdy dochodzimy do rozdziału
siódmego, dowiadujemy się wreszcie jak skończyła się niewola u Filistynów. Samuel
zgromadził Izraelitów w Mispie, gdzie pościli i wyznawali swe grzechy. Filistyni dowiedzieli
się o zgromadzeniu i ruszyli, by je rozbić, co napełniło Izraelitów strachem – byli w końcu
poddanymi od 40 lat. Samuel modlił się do Boga i złożył mu ofiarę. Gdy tylko zjawili się
Filistyńczycy, Bóg poraził ich piorunami i zesłał na nich porażkę.
„Tak to Filistyńczycy zostali upokorzeni i już nie napadali na obszar Izraela. Ręka Pana zaś
ciążyła nad Filistyńczykami po wszystkie dni życia Samuela. Wróciły też do Izraela miasta,
które Filistyńczycy zabrali Izraelowi od Ekronu po Gat, i obszar ich także wyrwał Izrael z
ręki Filistyńczyków” (I Sam. 7:13, 14). Kilka lat później, gdy Samuel się zestarzał, Izrael
zażądał króla i Saul został namaszczony.
POWIĄZANIE LAT
W Sędz. 11:26 Jefta mówi, że Izraelici zamieszkiwali przez 300 lat w ziemiach, do których
pretensje miał król Ammonitów2. Zaczęło się to, gdy przekroczyli oni rzekę Arnon, siedem lat
przed podzieleniem ziemi. Zatem od podziału ziemi do czasów Jefty minęły 293 lata.
Pozostaje więc 56 lat do pierwszego roku Króla Saula.3
Niewola filistyńska zaczęła się 18 lat wcześniej, w tym samym roku, co zniewolenie przez
Ammonitów. Z 40-letniej niewoli filistyńskiej zostają więc 22 lata. Dobiegła ona końca po
tym, jak arka przymierza znalazła się na 20 lat w Kiriat-Jearim, wcześniej na krótko w BetSzemesz, a jeszcze wcześniej, na 7 miesięcy u Filistynów4. Z grubsza więc, niewola
filistyńska skończyła się 21 lat po tym, jak Izrael stracił arkę w czasie, gdy zmarł Eli (I Sam.
4:18, 6:1, 19, 7:2). Eli był sędzią Izraela przez 40 lat i zmarł w wieku 98 lat. Wszystko to
zebrano na poniższym wykresie.
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Gdy przejrzymy ten wykres, staje się jasne, że wszystkie epizody wpasowują się bez trudu w
349 lat, wskazanych w I Król. 6:1. Istotnie, jeśli okres Sędziów byłby dłuższy o 101 lat,
mielibyśmy ogromną, niewytłumaczalną lukę pomiędzy niewolą filistyńską, a Królestwem
Saula.
GENEALOGIA W KSIĘDZE RUT
Księgę Rut zamyka genealogia, od Peresa (syna Judy) do Dawida.
Peres
Chesron
Ram
Amminadab
Nachszon
Salmon (mąż Rachab)
Booz (mąż Rut)
Obed
Isaj
Dawid
Zauważmy, że Salmon poślubił
Rachab z Jerycha. Prawdopodobnie
miało to miejsce zaraz po upadku
Jerycha, około sześciu lat przed
podziałem ziemi. Dawid urodził się
10 lat po tym, jak Saul został
królem (ponieważ miał 30 lat na
końcu
40-letniego
panowania
Saula). Zatem od ślubu Salmona do
narodzin Dawida minęło około 16
lat więcej, niż wynosi okres
Sędziów. Jeśli mierzył on 349 lat,
to od ślubu Salmona do narodzin
Dawida minąć musiało 365 lat.
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To sporo czasu, jak na cztery pokolenia – Salmon (Rachab), Booz, Obed i Isaj. Każde z nich
musiało być zaawansowane w latach, by wypełnić tych 365 lat zaledwie czterema
pokoleniami. Spójrzmy jak to mogło wyglądać.
Gdy Jerycho zostało zajęte, Rachab była już dorosłą kobietą, ale załóżmy, że była tak młoda,
jak to możliwe, powiedzmy, że miała 20 lat. Przypuśćmy, że Booz urodził się, gdy była już
stara i przyjmijmy hojnie 40 lat od upadku Jerycha do jego urodzenia. (Ludzie żyli dłużej, niż
dziś, więc możliwe, że Rachab rodziła, mając 60 lat). Booz, Obed i Isaj muszą zatem
wypełnić 325 lat, jakie pozostały do narodzin Dawida. Oznacza to, że każdy z nich miał
średnio 108 lat w chwili narodzin potomka. Musieliby być niewiarygodnie starzy. Czy to
możliwe?
Wiemy, że Isaj był leciwy i
że
Dawid
był
jego
najmłodszym
synem.
Wiemy, że Booz był stary,
gdy poślubił Rutę. Nie
wiemy nic o Obedzie, lecz
(jako że fakty wydają się
tego
wymagać),
był
zapewne również bardzo
stary. Ile żyli ci ludzie?
Wiemy
o
jednym
niezwykle
wiekowym
człowieku, żyjącym wiele
lat później, w okresie
królów, mianowicie o kapłanie Jojadzie, który dożył 130 lat. Musiał to być wyjątek, ale
dopuszcza on możliwość, że wcześniejsze pokolenia żyły wystarczająco długo, by począć
potomstwo.
A może były jakieś brakujące pokolenia, które mogłyby tu pomóc? Wiemy, ze Isaj był
faktycznie ojcem Dawida, że Obed faktycznie był synem Booza, zaś Mat. 1:5 mówi, że
Salmon począł Booza z Rachab. Być może brakujące pokolenia mogłyby znajdować się
pomiędzy Obedem a Isajem, lecz nie ma na to niezależnych dowodów. I Kron. 2:11-15
zgadza się z genealogią Ruty i należy przypuszczać, że w przypadku takiej osoby jak Dawid,
genealogia powinna być kompletna.
Jest coś jeszcze. Powyższa genealogia zawiera 10 imion. Peres był synem Judy za sprawą
niecnego
związku
z
siostrzenicą
Judy
i
prawdopodobnie objął go
zakaz z 5 Moj. 23:2, który
sięga
dziesiątego
pokolenia5.
Dawid
należałby
do
tego
dziesiątego
pokolenia,
zatem zakaz wygasł i
został
on
obwołany
królem. Jakub prorokował,
że królestwo zacznie się
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od Judy, lecz musiało minąć 10 pokoleń, a w tym czasie służyli Saul i Benjamin.
Jeśli nie ma w genealogii brakujących pokoleń, a okres Sędziów trwał 101 lat dłużej, to średni
wiek Booza, Obeda i Isaja w chwili narodzin potomka wynosiłby 142 lata. Jest to
niewiarygodne. Jeśli genealogia wyglądała tak, jak ją utrwalono, dowodzi to, że okres królów
nie trwał 450 lat.
PODSUMOWANIE
I Król. 6:1 jest zupełnie zgodna z relacją Ks. Sędziów i I Ks. Samuela. Rzeczywiście trudno
byłoby wydłużyć ten okres o 101 lat i zachować relacją. Można by to zrobić, przyjmując
różnych długości okresy zniewolenia przez Filistynów. Jednak nie dysponowalibyśmy
wówczas opisem końca każdej z tych niewoli. Ponadto, jeśli genealogia z czwartego rozdziału
Księgi Rut jest kompletna, wówczas nie można wiarygodnie wydłużać okresu Sędziów.
(1)

Jest jasne, że wszystkie te trzy relacje pojawiły się na początku okresu Sędziów, przed czasami Samsona. Są one ważne
dla historii Izraela i wszystkie na swój sposób powiązane są z Betlejem, przyszłym domem króla Dawida, który później
założy dynastię królewską. Nie można ich dłużej odkładać na bok i dlatego tu zostają wtrącone do narracji.
(2)

Jest to prawdopodobnie liczba przybliżona, jednak weźmiemy ją dosłownie, pozostawiając czytelnikowi możliwość
dokonania korekt, jeśli sobie tego życzy.

(3)

Jeśli 300 lat minęło wcześniej, gdy Ammon rozpoczynał ofensywę, pozostaje tylko 38 lat. Wpłynie to na kształt wykresu
(s. 109, góra) w następujący sposób. (1) 293 lata skończą się tam, gdzie zaczyna się 18 lat. (2) Pomiędzy końcem niewoli
filistyńskiej a królem Saulem mija 17 lat (a nie 35). (3) Samuel mógł się urodzić, powiedzmy, 10 lat wcześniej, co dawało by
mu 65 lat w pierwszym roku Saula.
Saul panował 40 lat, zaś Dawid rozpoczął rządy, gdy miał 30 lat. Zatem Dawid urodził się, gdy Saul panował od 10 lat.
Samuel dożył czasu, gdy Dawid dowodził oddziałem, zatem w chwili śmierci Samuela Dawid musiał mieć przynajmniej 20
lat. Zatem Samuel żył około 30 lat po tym, jak Saul został królem. Oznacza to, że zmarł on, mając przeszło 100 – w jednej
wersji, lub dziewięćdziesiąt kilka lat – w drugiej wersji. Musiał dożyć zaawansowanego wieku, gdyż był określany jako
„stary” już kiedy Saul został królem (I Sam. 8:1, 5).

(4)

Arka została najwyraźniej w Kiriat-Jearim jeszcze na wiele lat później. Po okresie sędziowania Samuela i królowania
Saula, Król Dawid wywiózł arkę z Kiriat-Jearim w epizodzie, który kosztował życie Uzzy (I Kron. 13:5-10).

(5)

Pismo mówi: „aż do dziesiątego pokolenia nie wolno mu przystąpić do zgromadzenia”. Rotherham mówi: „nie wejdzie do
konwokacji Jahwe żaden z jego bliskich, aż do dziesiątego pokolenia”. W naszym przekonaniu oznacza to, że nie może wejść
nikt, kto nie doszedł do „dziesiątego pokolenia”, a dziesiąte pokolenie zostaje dopuszczone. Przyznajemy jednak, że przykład
Dawida – przykład będący przedmiotem roztrząsań – skłania nas do odczytania tekstu w ten właśnie sposób.
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