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Ksi?ga Daniela daje nam proroczy wgl?d w to, jak sko?czy si? ta wojna czasów ostatecznych. Król Nebukadnesar
mia? sen i Daniel mu go wy?o?y?:
„Ty, królu, mia?e? widzenie: Oto olbrzymi pos?g sta? przed tob?; … pot??ny jego blask, a straszny jego wygl?d.
G?owa tego pos?gu by?a ze szczerego z?ota, jego pier? i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z
miedzi, jego golenie z ?elaza, jego nogi po cz??ci z ?elaza, po cz??ci z gliny” (Dan 2:31-33).
Król mia? sen o wielkim pos?gu w formie cz?owieka, l?ni?cym i strasznym. Jego ca?e cia?o by?o z litego metalu,
ale jego nogi by?y z gliny. Daniel wskaza?, ?e ten pos?g reprezentowa? królestwa tego ?wiata, a glina ?wiadczy o
s?abo?ci ostatniego mocarstwa ?wiata. Te królestwa b?d? pod koniec coraz mniej l?ni?ce i straszniejsze. Potem
Daniel kontynuowa?:
„Patrzy?e?, a wtem bez udzia?u r?k oderwa? si? od góry kamie?, uderzy? ten pos?g w nogi z ?elaza i gliny, i
skruszy? je Wtedy rozsypa?o si? to wszystko w kawa?ki….. i by?o to wszystko jak plewa na klepisku w lecie; i
rozniós? to wiatr, tak ?e nie by?o po nich ?ladu. Kamie? za?, który uderzy? w pos?g, sta? si? wielk? gór? i wype?ni?
ca?? ziemi?” (2:34-35).
Kamie?, który tu opisuje Daniel, to nic innego, jak Jezus Chrystus. On jest Ska?? Odwieczn? i to On przyjdzie z
nieba, by robi? wszystkie ziemskie imperia. Kiedy ?wiat to zobaczy, wtedy bóstwo naszego Pana b?dzie
niezaprzeczalne. Ka?de kolano ugnie si? przed Nim i ka?dy j?zyk wyzna, ?e Jezus Chrystus jest Panem.
Naszym uzbrojeniem, pociskami i bombami nie pokonamy terrorystów. Nie uwolnimy tego ?wiata od takich rzeczy
za pomoc? ludzkiej si?y. Bóg mówi, ?e Królestwo Jego Syna na ko?cu pokona i zniszczy wszystkie imperia z?a.
Tak, nastanie sprawiedliwo??. Ale ona przyjdzie od Ojca w niebie.
Có? to b?dzie za dzie?, kiedy wszyscy terrory?ci obudz? si? przed S?dow? Stolic? Chrystusow?. Wtedy pomy?l?,
„Mieli?my za nasz? ofiar? obiecany raj. Mówiono nam, ?e b?dziemy mieli pi?kne kobiety, najlepsze jedzenie i
napoje przez ca?? wieczno??,” Nagle u?wiadomi? sobie, ?e to imi?, które chcieli wymaza? kompletnie, stoi teraz
przed nimi, jako ich S?dzia.
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