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Poselstwo trzecie 

Triumf zwycięzców widziany na przykładzie Daniela i jego towarzyszy 

Wersety biblijne: Dn 1—6. 

I. „Wnikliwi będą świecić jak blask sklepienia, a ci,,którzy prowadzą wielu 
do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne” – Dn 12:3; zob. rozdz. 
1—6: 

A. Wszyscy w kościołach miejscowych powinni być świecącymi gwiazdami, 
powieleniem niebiańskiego Chrystusa, który jest żywą Gwiazdą (Lb 24:17; Obj 
22:16; zob. Mt 2:2); gwiazdy to ci, który świecą w ciemności i sprowadzają innych 
ze złej drogi na właściwą (Obj 1:20). 

B. Zwycięzcy, świecące gwiazdy, posłańcy kościołów, są jedno z Chrystusem, Bożym 
Posłańcem, i mają teraźniejszego Chrystusa, który jest żywym i świeżym 
poselstwem wysłanym przez Boga do Jego ludu – w. 20—21; Ml 3:1. 

C. Zwycięską gwiazdą można się stać na dwa sposoby: po pierwsze, dzięki Biblii, i 
po drugie, dzięki siedmiokrotnie wzmocnionemu Duchowi: 
1. „Mamy jednak mocniejsze, prorockie słowo, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie 

przy nim trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień 
zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach” – 2 P 1:19: 
a. Piotr przyrównuje słowo proroctwa w Piśmie Świętym do lampy, która 

świeci w ciemnym miejscu; pokazuje to, że: (1) ten wiek jest ciemnym 
miejscem pośrodku ciemnej nocy (Rz 13:12), a wszyscy ludzie na świecie 
poruszają się i działają w ciemności (zob. 1 J 5:19); (2) słowo prorockie 
Pisma Świętego, świecąca lampa dla wierzących, przekazuje im duchowe 
światło w ciemności, w jakiej się znajdują (a nie jedynie poznanie litery, 
pozwalające zrozumieć) i ich prowadzi, dzięki czemu wchodzą oni w jasny 
dzień, a także przechodzą przez ciemną noc, aż zaświta dzień Pańskiego 
ukazania się. 

b. Zanim dzień Pańskiego ukazania się zaświta, poranna gwiazda wschodzi 
w sercach wierzących, którzy doznają oświecenia dzięki zważaniu na 
świecące słowo proroctwa w Piśmie Świętym; jeśli będziemy zważali na 
słowo w Biblii, które świeci niczym lampa w ciemnym miejscu, Pan 
wzejdzie w naszych sercach i zaświeci w ciemności odstępstwa, w jakiej 
obecnie przebywamy, zanim faktycznie pojawi się jako poranna gwiazda 
– Obj 2:28; 22:16; 2 Tm 4:8. 

2. „To mówi Ten, co ma siedem Duchów Boga i siedem gwiazd” – Obj 3:1: 
a. Siedem Duchów jest jedno z siedmioma gwiazdami, a siedem gwiazd – z 

siedmioma Duchami. 
b. Dzięki siedmiu Duchom Bożym kościół może być bardzo żywy, a dzięki 

siedmiu gwiazdom może intensywnie świecić. 
c. Siedmiokrotnie wzmocniony Duch jest żywy i nie zastąpią Go nigdy 

martwe litery poznania – 2 Kor 3:6. 
d. Siedem gwiazd to posłańcy kościoła; to duchowi wierzący w kościołach, 

którzy niosą odpowiedzialność za świadectwo Jezusa; powinni oni mieć 
niebiańską naturę i zajmować niebiańską pozycję, podobnie do gwiazd – 
Obj 1:20. 

II. Zasadę Pańskiego odzyskiwania widzimy w Danielu i jego towarzyszach 
(Chananiaszu, Miszaelu i Azariaszu), którzy byli całkowicie jedno z Bogiem, 
odnosząc zwycięstwo nad sztuczkami Szatana – Dn 2:13-17; zob. Obj 17:14; 
Mt 22:14: 
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A. Nebukadnesar, kusząc w diabelski sposób Daniela i jego towarzyszy, zmienił im 
imiona mówiące o ich przynależności do Boga, na takie, które czyniły ich jedno z 
bożkami – Dn 1,6-7: 
1. Imię Daniel, czyli „Bóg jest moim Sędzią”, zostało zmienione na Belteszassar, 

co znaczy „książę Bel” lub „przychylność Bel” – Iz 46:1. 
2. Imię Chananiasz, które znaczy „Jah łaskawie obdarzył” lub „ulubieniec Jah”, 

zostało zmienione na Szadrak, co znaczy „oświecony przez boga słońce”. 
3. Imię Miszael, które znaczy „Kto jest jak Bóg?” zostało zmienione na Meszak, 

co znaczy „Kto może być jak bogini Shah?” 
4. Imię Azariasz, które znaczy „Jah okazał pomoc”, zostało zmienione na Abed-

Nego, co znaczy „wierny sługa boga ognia Nego”. 
B. Daniel i jego towarzysze odnieśli zwycięstwo nad demoniczną dietą – Dn 1: 

1. Nebukadnesar, kusząc w diabelski sposób Daniela i jego trzech towarzyszy, 
chciał przede wszystkim skusić czwórkę błyskotliwych młodzieńców, którzy 
byli potomkami pokonanych Bożych wybranych i skalać ich spożywaniem 
swojego nieczystego pokarmu, pokarmu składanego w ofierze bożkom. 

2. Dla Daniela i jego towarzyszy spożywanie tego pokarmu byłoby przyjęciem 
skalania, przyjęciem bożków, przez co staliby się jedno z Szatanem – zob. 1 
Kor 10:19-21. 

3. Kiedy Daniel i jego towarzysze odmówili spożywania nieczystego pokarmu 
Nebukadnesara i postanowili zamiast tego jeść warzywa (Dn 1:8-16), w 
zasadzie odrzucili drzewo poznania dobra i zła (zob. Rdz 3,1-6), a przyjęli 
drzewo życia, co sprawiło, że byli jedno z Bogiem (zob. 2:9, 16-17). 

4. Pańskie odzyskiwanie to odzyskiwanie spożywania Jezusa w celu budowania 
kościoła – w. 9, 16-17; Obj 2:7, 17; 3:20. 

5. Możemy jeść Jezusa, jedząc Jego słowa i przywiązując wagę do tego, by 
kontaktować się i przebywać z tymi, którzy wzywają Go czystym sercem – Jr 
15:16; 2 Tm 2:22; 1 Kor 15:33; Prz 13:10. 

C. Daniel i jego towarzysze odnieśli zwycięstwo nad diabelskim zaślepianiem, które 
uniemożliwia ludziom ujrzenie wielkiego ludzkiego posągu i miażdżącego kamienia 
– boskiej historii wplecionej w dzieje ludzkości – Dn 2: 
1. Zbiorowy Chrystus, czyli kamień i góra, Oblubieniec wraz z oblubienicą, 

zbiorowy człowiek Boży mający Boże tchnienie, zmiażdży i zgładzi Antychrysta 
i jego armie tchnieniem, mieczem, swoich ust – w. 34-35, 44-45; 2 Tes 2:8; Obj 
19:11-21; Rdz 11:4-9; zob. Iz 33:22. 

2. Chrystus czyni z oblubienicy nowe stworzenie w wyniku wzrostu, 
przeobrażenia i dojrzałości; dlatego musi ona pilnie osiągnąć dojrzałość – Kol 
2:19; 2 Kor 3:18; Rz 12:2; Hbr 6:1a. 

3. Chrystus – żywy i drogocenny kamień, kamień fundamentowy, kamień węgielny 
i kamień szczytowy Bożej budowli – przepaja nas sobą, drogocennością, i 
przeobraża w żywe i drogocenne kamienie na swoją budowlę – 1 P 2:4-8; Iz 
28:16; Za 3:9; 4:7, 9-10. 

D. Daniel i jego towarzysze odnieśli zwycięstwo nad uwiedzeniem przez oddawanie 
czci bożkom – Dn 3; zob. Mt 4:9-10: 
1. Wszystko, co nie jest prawdziwym Bogiem w naszym odrodzonym duchu, jest 

bożkiem, który zastępuje Boga; bożkiem jest wszystko to, co nie jest w duchu 
ani z ducha – 1 J 5:21. 

2. Wrogiem Ciała jest „ja”, które zastępuje Boga własną korzyścią, 
samowywyższeniem, samouwielbieniem, własnym pięknem i siłą; w Ciele i 
dla Ciała zapieramy się własnego „ja” i nie głosimy siebie, lecz Chrystusa 
Jezusa, który jest Panem – Mt 16:24; 2 Kor 4:5. 
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3. Towarzysze Daniela mieli prawdziwego ducha męczeństwa; opowiadali się 
za Panem, jedynym Bogiem i nie tolerowali oddawania czci bożkom za cenę 
własnego życia, przez co zostali wrzuceni na rozkaz Nebukadnesara do 
rozpalonego pieca – Dn 3:19-23. 

4. Gdy Nebukadnesar zajrzał do pieca, ujrzał czterech ludzi, którzy chodzili pośród 
ognia (w. 24-25); czwartym z nich był znakomity Chrystus, Syn Człowieczy, 
który przyszedł, by być z trójką swoich cierpiących i prześladowanych 
zwycięzców i uczynić z ognia miejsce przyjemne, w którym mogli się 
przechadzać. 

5. Trzech zwycięzców nie musiało prosić Boga o wybawienie z pieca (zob. w. 17); 
Chrystus, Syn Człowieczy – który wszystko może i który potrafi współczuć 
Bożemu ludowi we wszystkim (Hbr 4:15-16) – przyszedł, by być ich 
Towarzyszem i zatroszczyć się o nich w cierpieniu, swoją obecnością sprawić, 
że miejsce pełne cierpienia stało się miejscem przyjemnym. 

E. Daniel i jego towarzysze odnieśli zwycięstwo nad przykryciem, które utrudnia 
ludziom zobaczyć rządy niebios sprawowane przez Boga niebios – Dn 4: 
1. Ponieważ jesteśmy wybrani przez Boga na to, by być Jego ludem ze względu 

na Chrystusa, który ma wieść prym, podlegamy Bożym niebiańskim rządom, 
co czyni Chrystusa pierwszym – w. 18, 23-26, 30-32; Rz 8:28-29; Kol 1:18b; 2 
Kor 10:13,18; Jr 9:23-24. 

2. „Tych zaś, co postępują pysznie, może On poniżyć” – Dn 4:34b. 
F. Daniel i jego towarzysze odnieśli zwycięstwo nad nieświadomością skutków, 

jakie wobec Boga wywołuje rozpusta, i zniewagi, jakiej doznaje Jego świętość – 
rozdz. 5: 
1. Zabranie przez Baltazara naczyń, które służyły do oddawania czci Bogu w 

świętej świątyni w Jerozolimie i posłużenie się nimi do oddawania czci bożkom 
znieważyło Bożą świętość (w. 4); doświadczenie Nebukadnesara (4:15-34) 
powinno było dać mu nauczkę, on jednak nie wyniósł stąd żadnej lekcji, 
wskutek czego ucierpiał (5:18, 20, 24-31). 

2. „Stwierdzono u Daniela…, nadzwyczajnego ducha, wiedzę i zrozumienie, 
umiejętność tłumaczenia snów, wyjaśniania rzeczy zagadkowych i 
rozwiązywania zawiłych” – w. 12a. 

3. „Ty zaś…, Baltazar, nie uniżyłeś swego serca, mimo że wiedziałeś o tym 
wszystkim, lecz uniosłeś się przeciw Panu nieba. Przyniesiono do ciebie naczynia 
z Jego domu, ty zaś, twoi możnowładcy, twoje żony i twoje nałożnice piliście 
z nich wino. Wychwalałeś bogów srebrnych i złotych, miedzianych, żelaznych, 
drewnianych i kamiennych, którzy nie widzą, nie słyszą i nie rozumieją. Bogu 
zaś, w którego mocy jest twój oddech i wszystkie twoje drogi, czci nie oddałeś” 
– w. 22-23; zob. w. 20. 

G. Daniel i jego towarzysze odnieśli zwycięstwo nad podstępem, który nie zezwalał 
zwycięzcom na okazywanie wierności w oddawaniu czci Bogu – rozdz. 6: 
1. Centrum Ks. Daniela 6 stanowi modlitwa człowieka, która realizuje Bożą 

ekonomię; modlitwy człowieka są niczym szyny, które torują drogę dalszemu 
poruszaniu się Boga; jedynie modlitwa, żaden inny sposób, przynosi Bożej 
ekonomii pełnię i wypełnienie; to wewnętrzny sekret tego rozdziału. 

2. Daniel modlił się przy oknach wychodzących na Jerozolimę; w wyniku tej 
łaskawej modlitwy Bóg przywiódł Izrael z powrotem do ziemi jego ojców – w. 
11; zob. 1 Krl 19:12, 18. 

3. „Gdy Daniel dowiedział się, że spisano dokument, poszedł do swego domu. 
Miał on w swoim górnym pokoju okna skierowane ku Jerozolimie. Trzy razy 
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dziennie padał na kolana, modląc się i wielbiąc Boga, tak samo jak to czynił 
przedtem” – Dn 6:11. 

4. Bóg wysłucha naszej modlitwy, gdy będzie ona skierowana na Chrystusa 
(którego w formie typu przedstawia święta ziemia), na Boże królestwo (święte 
miasto) i na Boży dom (święta świątynia); oto cel odwiecznej Bożej ekonomii 
– 1 Krl 8:48-49. 


