
Przegląd Starego Testamentu



Jerozolima w 586 r. przed Chrystusem. 

Przed najazdem Babilończyków. 



Jerozolima została oblężona i zdobyta 

przez Nebukadnesara króla Babilonii.



Izraelici, którzy przeżyli zostali uprowadzeni jako niewolnicy do Babilonu.



Księga Jeremiasza była napisana przed tym wydarzeniem. 

Rozdział 25 prorokuje o 70 latach niewoli. 



Drugą księgę Jeremiasz napisał podczas niewoli babilońskiej. 



Księga Trenów (Lamentacji) Jeremiasza

to pięć poematów o zniszczeniu Jerozolimy. 



Ezechiel został uprowadzony do Babilonii i tam napisał księgę w której

nawołuje do zwrócenia się do Boga, który obiecał odnowić swój lud.



Nebukadnesar wziął wszystkie złote naczynia świątyni PANA

i zawiózł je do Babilonu. 



Najzdolniejszych książąt izraelskich – król kazał – kształcić,

aby mogli później służyć w pałacu babilońskim. 



Wśród chłopców judzkich znaleźli się między innymi: 

Daniel, Chananiasz, Miszael i Azariasz. 



Zmieniono im imiona na babilońskie. 

Danielowi dano na imię Belteszasar, Chananiaszowi — Szadrach, 

Miszaelowi — Meszach, a Azariaszowi — Abed-Nego. 



Bóg błogosławił tych chłopców obdarzając ich wiedzą i rozumem.  

Stali się dobrymi doradcami królewskimi. 



Pewnego dnia Nebukadnesara miał sen. 

Zobaczył posąg. Głowa ze złota, piersi i ramiona ze srebra, 

brzuch i biodra z miedzi, łydki z żelaza, a stopy z żelaza i gliny. 



Rano zawołał wróżbitów i mędrców

oraz kazał im opowiedzieć mu jego sen, a potem jego znaczenie. 

Ale nikt nie mógł tego zrobić, bo król nie powiedział im co mu się śniło.



Wówczas Daniel udał się do króla i prosił go, 

by dał mu czas na przedstawienie mu wyjaśnienia snu.



W nocy, Bóg objawił Danielowi sen króla oraz jego znaczenie. 

Rano Daniel poszedł do króla i rzekł:



„Bóg na niebie objawia tajemnice. Złota głowa reprezentuje twoje 

królestwo. Po tobie powstanie inne królestwo - srebro. Miedź 

reprezentuje trzecie królestwo, a żelazo ostanie królestwo.”



Wtedy król Nebukadnesar padł na twarz i rzekł: 

„Wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów!”



Następnie król uczynił Daniela 

naczelnym zwierzchnikiem wszystkich mędrców babilońskich.



Szadrachowi, Meszachowi i Abed-Negowi

powierzył opiekę nad całą prowincją babilońską.



Dwadzieścia lat później król Nebukadnesar zbudował posąg ze złota. 

Zgromadził wszystkich urzędników królewskich na poświęcenie posągu. 



Dano rozkaz: „Gdy usłyszycie muzykę padnijcie i złóżcie pokłon 

posągowi. Kto tego nie zrobi będzie wrzucony do rozpalonego pieca.”



Szadrach, Meszach i Abed-Nego tego nie uczynili. Wtedy Chaldejczycy 

oskarżyli ich przed królem i sprowadzono ich do Nebukadnesara. 



Rzekli do króla: „Jeśli nasz Bóg, może nas wyratować, to nas wyrwie. 

A jeśli nawet nie, to wiedz królu, że twoich bogów nie czcimy

i złotemu posągowi pokłonu nie oddamy.



Król rozkazał aby jeszcze bardziej rozpalić piec.



Związano Szadrach, Meszach i Abed-Nego, 

a następnie wrzucono do rozpalonego pieca. 



Piec był tak rozpalony, że płomień zabił żołnierzy, 

którzy wrzucali ich do pieca.



Wtem zaniepokojony król rzekł: 

„Czy nie wrzuciliśmy do ognia trzech mężczyzn? Ja widzę czterech ludzi.”



Król Zawołał: „Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, wyjdźcie!” 

I wtedy oni wyszli spośród płomieni. 



Oto ogień nie tknął ich ciał, nie osmalił im włosa na głowie! 

Ich płaszcze nie były zniszczone i nawet ich nie przeniknął swąd ognia.



Król powiedział: „Błogosławiony niech będzie ich Bóg, 

bo nie ma innego Boga, który mógłby uratować w taki sposób jak ten.” 



Nebukadnesar miał kolejny sen. Widział drzewo. Potem anioła, który 

kazał je ściąć, zostawiając tylko korzeń w metalowej obręczy na 7 lat. 



Daniel wyjaśnił sen. „Drzewem jesteś ty królu. 

Stracisz rozum i będziesz jadł i żył jak zwierzę przez 7 lat.”



„Pozostawiony korzeń w ziemi oznacza, że gdy w końcu zrozumiesz,

iż władza należy do niebios, odzyskasz królestwo.”



Po roku król usłyszał głos z nieba: 

„Królu właśnie tracisz władzę. Przez siedem lat będziesz mieszkał 

z polnymi zwierzętami aż zrozumiesz, że władza należy do Boga.”



Po siedmiu latach powrócił mu rozum. 

Bóg wrócił mu majestat i świetność. 


