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d czasów niewoli babilońskiej, obietnice Boga skoncentrowały się na pokoleniu Judy - z którego
miał wyjść Mesjasz - Król Izraela. I my pozostańmy przy Żydach. Mene, Mene, Thekel, Peres
(Dan. 5,25 – 30; NBG) - te słowa wypisane tajemniczą ręką na ścianie, oznaczały śmierć króla Balsasara (wnuka Nabukadnecara), upadek Babilonu i zwycięstwo Medo - Persów. Nowym władcą Judejczyków
zostaje Cyrus - współzałożyciel Imperium Medo - Perskiego. Prorok Daniel, który dostąpił zaszczytów na
obu dworach, wykazał (za Izajaszem i Jeremjaszem), że nadszedł kres 70-cio letniej niewoli. Nazwał Cyrusa narzędziem Boga - wyzwolicielem narodu wybranego. Król uwierzył przepowiedni sprzed 200 lat.
Żydzi znów odzyskali wolność. Pod wodzą Zerubabela - księcia Judy, rozpoczął się powrót do ojczyzny.
Natychmiast odbudowano Świątynię i oczywiście Jerozolimę. Niemniej Babilon pozostaje na wieki symbolem niewoli Izraela i wszelkiego odstępstwa od Boga.

Proroctwo Daniela dotyczyło także Jezusa i czasów ostatecznych. Siedemdziesiąt będących po siedem
(czyli 70x7 lat) wyznaczono twojemu ludowi (Izraelowi według ciała wewnętrznego) i twemu świętemu
miastu na skończenie przestępstwa, zgładzenie grzechów, oczyszczenie nieprawości, nadejście wiecznej
sprawiedliwości, na zapieczętowanie widzenia oraz proroctwa i namaszczenie Świętego świętych. Dlatego wiedz i zrozum, że od wyjścia słowa o powrocie i odbudowie Jeruszalaim – do Mesjasza Wodza będzie siedem będących po siedem. Potem sześćdziesiąt dwa będące po siedem, kiedy znowu będzie ustanowiony plac i decyzja; a będą to trudne czasy. Po owych sześćdziesięciu dwóch będących po siedem,
Mesjasz zostanie zabity, jednak to mu nic nie zaszkodzi; owszem, lud wodza, co przyjdzie, zniszczy miasto oraz Świątynię, a jego koniec będzie w powodzi, bo aż do końca wojna i ustawiczne przerażenie.
Tu zostały przerwane Czasy Izraela według ciała i jak wiadomo z Nowego Testamentu, rozpoczęły się
Czasy Łaski (Izraela według Ducha, czyli właściwego Izraela). Do Izraela według ciała Bóg powróci w
”ostatnim tygodniu”, czyli 7-miu latach wielkiego ucisku. Jednak w ostatnim z będących po siedem, (antychryst) umocni wielkie przymierze; a w połowie tego, z będących po siedem, pustoszyciel w obrzydliwej szacie położy kres ofiarom krwawym i z pokarmów (ale najpierw musi zostać obudowana Świątynia
oraz wznowiona służba ofiarnicza). Więc aż do skończenia wyznaczonego czasu wyleje się kara na tego,
co powoduje spustoszenie (Dn. 9, 24 – 27; NBG). Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jerozolimy - do śmierci Mesjasza, miało upłynąć 69 tygodni lat (czyli 69x7=483 lata). Żydzi znali więc,
przybliżony czas oraz miejsce narodzin (Betlejem; Mich. 5, 2) Zbawiciela. W Księdze Daniela (Dn. 2+8)
przedstawiono także posąg odstępstwa. Przybrał on formę 4 potęg, którym dana będzie władza nad całą
ziemią. Pierwszą z nich było Imperium Babilońskie (głowa ze złota), drugą Medo - Persja (pierś i ramiona ze srebra), trzecią Grecja (brzuch oraz biodra z miedzi), a następnie powstało Imperium „Rozdzielone”
- na świat zachodu i wschodu - obie nogi posągu, mieszanina żelaza i gliny. Zauważmy - do czasów
Konstantyna, każdy z przywódców imperialnych był władcą absolutnym, niemal bogiem. Później władza
polityczna została oddzielona od religijnej, a tym samym powstające mocarstwa okazały się niestabilne
(jak żelazo zmieszane z gliną). Niemniej Imperium Rozdzielone też trzyma w kleszczach całą ziemią i
dąży do zespolenia pod przywództwem jednego człowieka - antychrysta, którego po zakończeniu Okresu
Łaski wskaże fałszywy prorok. Księgi Zachariasza i Malachiasza kończą Pisma Starego Testamentu. Następnym prorokiem Boga będzie dopiero Jan Chrzciciel, który przyjdzie za 400 lat.

