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Bestselerowa seria literacka amerykańskiej pisarki Ellen G. White.
Teraz w nowej kolorowej szacie graficznej wraz z audiobookami!
Piękne unikatowe wydanie!
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usze i herodianie byli zawziętymi wrogami, lecz obecnie połączyła ich
nienawiść do Chrystusa.
Faryzeusze byli zawsze rozzłoszczeni z powodu obowiązku płacenia
Rzymowi danin. Uważali to za sprzeczne z prawem Bożym. Teraz nada-

Rozdział 58 • Przyjście Zbawiciela
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prześladowań, „szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę” (Dz
8,4). Wkrótce potem prześladowca Saul nawrócił się i stał się Pawłem —
apostołem pogan.
Liczne proroctwa o przyjściu Zbawiciela skłaniały Hebrajczyków do zachowania postawy ciągłego oczekiwania. Wielu umierało w wierze, nie doczekawszy spełnienia obietnic. Jednak ujrzeli je z daleka, wierzyli im i wyznawali, że są obcymi i pielgrzymami na ziemi. Od czasów Henocha obietnice
powtarzane przez patriarchów i proroków podtrzymywały przy życiu nadzieję na Jego przyjście.
„Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono [odcięto]
twojemu ludowi” (Dn 9,24)
490 lat

Moneta przedstawiaj¹ca
barbarzyñcê podaj¹cego
dziecko Augustowi

Denar, grosz sk³adany w formie daniny, w czasach Tyberiusza (14-37 rok n.e.)

Denar w czasach Augusta
(27 rok p.n.e.-14 rok n.e.)

457 r.
p.n.e.

408 r.
p.n.e.

27 r.
n.e.

31 r.
n.e.

3,5
Sześćdziesiąt dziewięć tygodni
lub 483 lata
Siedem tygodni
lub 49 lat

Srebrne monety i garnek z br¹zu (datowane na I wiek p.n.e.-I wiek n.e.) znalezione podczas wykopalisk i eksponowane w muzeum w Jerozolimie.

Moneta z czasów Nerona
z wyobra¿eniem przystani
w Ostii i Neptuna

„Z uwagi na ró¿norodnoœæ monet bêd¹cych w obiegu w Jerozolimie, zwa¿ywszy
na kosmopolityczny charakter miasta i nap³yw pielgrzymów podczas œwi¹t, kwit³ tam
biznes zwi¹zany z wymian¹ pieniêdzy. Stragany wymieniaj¹cych pieni¹dze ustawiano
w pobli¿u bram i przy wa¿nych budynkach, w tym tak¿e w œwi¹tyni. Pobierano zwyczajowo prowizjê w wysokoœci 4-8%, zgodnie z ¿ydowskim prawem zakazuj¹cym lichwy.
Jednak wymieniaj¹cy pieni¹dze ulegali pokusie oszukiwania, zw³aszcza w zwi¹zku z zap³at¹ za nabywane zwierzêta ofiarne, st¹d gwa³towna reakcja Jezusa opisana w ewangeliach (zob. Mt 21,12-13; Mk 11,15; £k 19,45-46)” (tam¿e).

Sześćdziesiąt dwa tygodnie
lub 434 lata

34 r.
n.e.

10. Głos wołającego na pustyni

53. Ostatnia podróż z Galilei
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Powrót syna marnotrawnego (Bartholomé Esteban Murillo, 1667-1670).
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czem, ale w Jego ręce ten prosty bat wydawał się być ognistym mieczem.
Służba świątynna, spekulujący kapłani, maklerzy i handlarze bydłem wraz
ze swymi owcami i wołami rzucili się do ucieczki, opanowani jedną
myślą, aby oddalić się od tej oskarżającej obecności.
Panika ogarnęła tłum, który czuł się przyćmiony Jego boskością. Okrzyki przerażenia wyrwały się z setek pobladłych warg. Zadrżeli nawet uczniowie. Przeraziły ich słowa i zachowanie Jezusa, tak odmienne od Jego zwykłej postawy. Przypomnieli sobie słowa, które o Nim napisano: „Gorliwość
o dom twój pożera mnie” (Ps 69,10). W krótkim czasie cała ta hałaśliwa
ciżba wraz z towarem została usunięta ze świątyni Pańskiej. Dziedzińce
zostały uwolnione od bezbożnego handlu i zamiast zgiełku zapadła głęboka, uroczysta cisza. Obecność Pana, która niegdyś uświęciła górę, teraz przywróciła świętość domowi wzniesionemu na Jego cześć.

Jeden tydzień
lub 7 lat

Wykres 70 tygodni, które zostały wyznaczone dla ludu Bożego. Przyjście Chrystusa
potwierdziło autentyczność tego proroctwa. Wykres przedstawia proroctwo dotyczące
czasu działalności Mesjasza, znajdujące się w 9. rozdziale Księgi Daniela. Bóg powiązał to proroctwo z wydarzeniami historycznymi bliskimi Żydom, aby łatwiej im było
wyliczyć spełnienie się przepowiedni. Pobożni Izraelici mieszkający na wygnaniu żywili
wielką nadzieję na powrót do swojej ziemi i rozpoczęcie na nowo normalnego życia
religijnego w świątyni wraz ze wszystkimi jej obrządkami. Dlatego przywiązywali wielką
wagę do dekretów królewskich dotyczących odbudowy Jerozolimy. Do ostatniego
z nich, wydanego przez Artakserksesa w 457 r. p.n.e., Bóg nawiązał w proroctwie
o pojawieniu się Mesjasza. Od czasu wydania tego dekretu do rozpoczęcia działalności Chrystusa miało upłynąć 69 tygodni, czyli 483 lata. Dokładnie wtedy, w 27 r. n.e.,
Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa w rzece Jordan. Żydzi potrafili czekać na pojawienie się
Mesjasza aż do czasu, gdy Jezus rozpoczął swoją działalność publiczną i ogłosił:
„Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże” (Mk 1,15).

Życie Jezusa
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16. W Jego świątyni
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Dolina Jordanu to rów tektoniczny ci¹gn¹cy siê przez Izrael i Jordaniê. Ma d³ugoœæ ok. 450 km,
szerokoœæ do 30 km i maksymaln¹ g³êbokoœæ ok. 800 m (dno Morza Martwego). Dnem owej
doliny biegnie krêta rzeka Jordan.

objaśnienia historyczno-kulturowe
z usilną prośbą penitenta: „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu” (Łk
18,11.13). W ten sposób Chrystus potępił obłudę Żydów. Używając zaś
przypowieści o wielkiej uczcie i przykładu uschniętego drzewa figowego
przepowiedział zagładę, jaka spadnie na niepokutujący naród. Ci, którzy
z pogardą odrzucili wezwanie do wzięcia udziału w uczcie ewangelii,
usłyszeli Jego ostrzegawcze słowa: „Albowiem mówię wam, że żaden
z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy” (Łk 14,24).
Wskazówki dane uczniom były bardzo cenne. Przypowieści o natarczywej wdowie i o przyjacielu, który prosił o północy o chleb, nadały nową
siłę Jego słowom: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie;
kołaczcie, a otworzą wam” (Łk 11,9). Często ich chwiejna wiara była podtrzymywana myślą o słowach Chrystusa: „A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie i w nocy, chociaż
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Izajasza: „Różdżka z pnia Isajego (...) według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi”.
„Oto król będzie rządził w sprawiedliwości” — „jak kryjówka przed wiatrem”, „jak cień potężnej skały w ziemi spragnionej”. Izraela nie będą
więcej zwać „opuszczonym”, ani ziemia jego nie będzie więcej zwana „pustkowiem”, lecz zwany będzie przez Pana „Moja Rozkosz”, a jego ziemia
„Poślubioną” (Iz 11,1.4; 32,1.2; 62,4). Serce samotnego wygnańca przepełniała wizja chwały.
Patrzył na Króla w Jego pięknie i zapominał o sobie. Spoglądał
na majestat świętości, sam siebie uważając za niegodnego i pozbawionego wartości. Był gotów iść dalej jako wysłaniec Nieba, nie bojąc się ludzi, ponieważ oglądał boskość. Mógł stawać śmiało i bez strachu przed
ziemskimi monarchami, ponieważ nisko pokłonił się Królowi królów.
Jan nie w pełni pojmował istotę królestwa Mesjasza. Oczekiwał wyzwolenia Izraela spod jarzma wrogów; lecz przyjście Króla sprawiedliwości
i uznanie Izraela za święty naród było jego najbardziej upragnioną nadzieją. Dlatego wierzył, że ziści się proroctwo dane przy jego urodzeniu:

Nauczając swych uczniów Jezus ukazał im znaczenie Starego Testamentu jako źródła świadectwa o Jego misji. Wielu rzekomych chrześcijan
odrzuca dzisiaj Stary Testament jako zbiór pism nie mających już dziś żadnego zastosowania. Lecz to nie jest nauczanie Chrystusa. Cenił tak wysoko
Stary Testament, że kiedyś powiedział: „Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą” (Łk 16,31).
To właśnie głos Chrystusa przemawia ustami patriarchów i proroków
od dni Adama aż do końca czasu. Zbawiciel jest objawiony w Starym Testamencie tak samo wyraźnie jak w Nowym. Światło, które płynie z proroczej przeszłości, uwydatnia życie Chrystusa i naukę Nowego Testamentu, nadając im wyrazistość i piękno. Cuda Chrystusa są dowodem Jego
boskości, ale mocniejszy dowód, że jest On Odkupicielem świata, uzyskujemy, porównując proroctwa Starego Testamentu z historią Nowego.
Opierając się na proroctwach, Chrystus dał uczniom właściwe wyjaśnienie tego, co było jego posłaniem jako człowieka. Ich oczekiwania, że
Mesjasz zasiądzie na tronie i przejmie królewską władzę zgodnie z pragnieniami ludzi, nie spełniły się. Kolidowały one z właściwym zrozumieniem poniżenia Chrystusa, zstąpieniem z najwyższego miejsca na najniższe, jakie ktoś może zajmować. Chrystus pragnął, aby wyobrażenia

Chrystus w Emaus (Caravaggio, 1601)

reprodukcje klasycznych dzieł

Jerozolima, centrum œwiata ¿ydowskiego, sta³a siê scen¹ mêki Chrystusowej. Wydarzenia te
by³y przejawem Bo¿ej opatrznoœci. To, ¿e Syn Bo¿y z³o¿y³ siebie w ofierze, aby uratowaæ ludzi,
musia³o zwróciæ powszechn¹ uwagê. Jerozolima ma wielowiekow¹ historiê i stanowi centralny punkt dla judaizmu, chrzeœcijañstwa i wa¿ny punkt dla islamu. Le¿y wœród gór Judei rozci¹gaj¹cych siê pomiêdzy Morzem Œródziemnym a Morzem Martwym. Jest to najwiêksze miasto
w kraju pod wzglêdem powierzchni (123 km2) i ludnoœci (ok. 733 tys. mieszkañców).

współczesne fotografie
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słowo, że leczy On wszelkie schorzenia, niezależnie od tego, czy
proszący są bogaci czy biedni. Postanowiła nie tracić tej jedynej nadziei.
Chrystus znał sytuację tej kobiety. Wiedział też, że pragnie Go
zobaczyć, i dlatego pojawił się
na jej drodze. Przynosząc ulgę
w jej smutku miał okazję przedstawić żywy przykład lekcji, jakiej
zamierzał uczyć. W tym też celu
Ostatni rok s³u¿by Jezusa (liczby oznaczaj¹
wydarzenia ostatniego roku Jego dzia³alnoœci, w kolejnoœci chronologicznej):
1. Jezus podró¿uje z Galilei do Tyru i Sydonu, gdzie uwalnia córkê miejscowej
kobiety od opêtania przez demona.
2. Jezus wyrusza z powrotem do Galilei.
3. Przechodz¹c przez Dekapolis, Jezus
uzdrawia g³uchoniemego.
4. Jezus karmi t³um 4 tys. osób i ³odzi¹
przeprawia siê do Magdali.
5. Jezus dociera do Cezarei Filipowej. Piotr
oœwiadcza, ¿e Jego Mistrz jest Mesjaszem.
6. Piotr, Jakub i Jan s¹ œwiadkami przemienienia Jezusa, przypuszczalnie
na górze Hermon.
7. Jezus wraca do Kafarnaum, gdzie p³aci
podatek œwi¹tynny.
8. Jezus odwiedza Jerozolimê w czasie
Œwiêta Namiotów.
9. Maria, Marta i £azarz witaj¹ Jezusa
w Betanii.
10. Jezus pos³uguje w Perei.
11. Jezus wraca do Betanii i wskrzesza
£azarza.
12. Jezus wycofuje siê do Efraim.
13. Jezus wraca do Betanii. Maria wylewa
drogi olejek na Jego stopy w domu trêdowatego Szymona (Paul Lawrence,
Atlas historii biblijnej, Warszawa 2009,
s. 144).

Prorocy i królowie

„Twoi synowie i twoje córki padną od miecza. Twoja ziemia sznurem będzie
podzielona, a ty umrzesz na nieczystej ziemi, Izrael zaś pójdzie ze swej ziemi na wygnanie” (Am 7,17). „A ponieważ tak chcę z tobą postąpić, przeto
przygotuj się na spotkanie twojego Boga, Izraelu!” (Am 4,12).
Przez pewien czas wykonanie zapowiedzianych wyroków było odwlekane. Podczas długiego panowania Jeroboama II wojska izraelskie odniosły
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66. Spór

W okresie trwających 41 lat rządów Jeroboama II (793-753 p.n.e.) niebezpieczeństwo
ze strony Asyrii zostało na jakiś czas zażegnane i Izrael mógł się przejściowo wzmocnić. Za panowania Adadnirariego III (810-782 p.n.e.) imperium asyryjskie sięgnęło granic Izraela (mapa po lewej stronie). Gdy jego rządy zakończyły się, Asyria uległa osłabieniu, straciła wpływy w zachodnich prowincjach, a na skutek wewnętrznych walk
podupadła politycznie. Wówczas Jeroboam II zdołał podporządkować sobie spore obszary na północy i nałożyć na nie haracz na rzecz Izraela (mapa po prawej stronie).
Ten względnie szczęśliwy okres trwał jednak krótko. Ponad 30 lat później znów wzmocniona Asyria zdobyła Samarię — jej mieszkańcy zostali siłą przesiedleni, a północne
państwo izraelskie przestało istnieć.
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Wybrańcy Boga
Książka opisuje biblijne dzieje ludzkości począwszy
od czasów prehistorycznych aż po okres panowania żydowskiego
króla Dawida (XI-X wiek p.n.e.).
Czyta: Marcin Popczyński.

Prorocy i królowie
Niezwykle interesujący wgląd w dzieje starożytnego Izraela
od czasów króla Salomona, syna króla Dawida, aż do okresu tuż
po niewoli babilońskiej (V wiek p.n.e.).
Czyta: Dariusz Górski.

Życie Jezusa
Książka — w oparciu o zawarty w ewangeliach historyczny opis
wydarzeń — przedstawia życie Jezusa z Nazaretu jako człowieka
i Zbawiciela Świata.
Czyta: Jan Tuzin.

Krzyż i miecz
Książka ukazuje dzieje Kościoła wczesnochrześcijańskiego oraz
tryumf duchowej siły chrześcijaństwa w obliczu prześladowań
dotykających młody Kościół.
Czyta: Maciej Więckowski.

Wielki bój
Książka ukazuje odwieczny konflikt między dobrem a złem, sięgając
aż do współczesności, a następnie roztaczając proroczą wizje
wydarzeń czasów końca.
Czyta: Jan Mancewicz.
Dar na produkcje serii „Konflikt wieków” można przekazać na konto bankowe Wydawnictwa
„Znaki Czasu”: 35 1240 6003 1111 0010 6365 5673, z dopiskiem: Jubileuszowa kolekcja.

