
 

 

Pierwsze czytanie  -  z ksiegi Daniela  12, 1-3 

W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego 

narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do 

chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani 

są w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego 

życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask 

sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na 

zawsze.  

- Daniel pisze do sobie wspolczesnych, przezywajacych wyjatkowo ciezkie 

doswiadczenia. 

 

1. Probuje ich pocieszyc i umocnic. 

« Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do 

chwili obecnej.«  

- Mamy tu czas przyszly ale adresaci ksiegi dobrze wiedza, ze przeslanie 

Daniela dotyczy czasu terazniejszego. Daniel pisze w okresie wielkich 

przesladowan, musi wiec zachowywac pozory…. 

Jestesmy w drugim wieku pne. Narod wybrany zyje pod okupacja grecka. 

Alexander Wielki i jego nastepca byli poblazliwymi, i tolerancyjnymi 

wladcami. Jednak Antiochius Epifanczyk, ktory panowal kolo 170 roku pne, 

bardzo przesladowal Zydow: zabronil im praktyk religijnych i wymagal, by 

skladali mu hold, jaki dotad oddawali Bogu. Mieli dwa wyjscia: poddac sie 

jego wymaganiom albo doswiadczyc przesladowania i tortur…. Wielu 

przyplacilo to smiercia.  



To wlasnie w tym czasie Daniel przekazuje im slowa pociechy. Zapewnia 

ich, ze “Michał, wielki książę Aniolow czuwa nad nimi”. Tlumaczy im, ze ta 

walka toczy sie nie tylko na ziemi ale tez i w niebie: zastepy Anielskie, z 

Michalem na czle, wygraly juz te walke za nich.  

 

2. Zapowiada zmartwychwstanie cial, co jest wowczas zupelna 

nowoscia.  

• “Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do 

wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy 

będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu 

sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. “ 

 

- Daniel tlumaczy, ze Bog nie moze opuscic tych, ktorzy zgineli za wiare, 

ktorzy nie zaparli sie Go. Pisze, ze oni wprawdzie umarli, ale pewnego dnia 

zmartwychwstana.  

- Daniel, jako pierwszy zapowiada zmartwychwstanie poszczegolnych osob. 

Dotad mowiono zawsze o narodzie wybranym jako o grupie, a Daniel 

zwraca uwage na kazdego indywidualnie.   

 

Wedlug Daniela, wiara w zmartwychwstanie indywidualne zaklada dwa elementy: 

a)  Bog troszczy sie nie tylko o narod wybrany jako calosc ale tez o kazdego 

poszczegolnego jego czlonka. 

b) Bog jest wierny i nigdy nie opuszcza czlowieka: zatem takze wtedy, gdy ten 

umiera. Bog pragnie, by czlowiek byl wolny. Nie moze wiec zostawic go w sidlach 

smierci.  

 

Daniel pisze na razie tylko o zmartwychwstaniu sprawiedliwych.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Psalm  16, 5.8, 9-10, 11 

Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego:  

To właśnie Ty mój los zabezpieczasz.  

Sznur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały  

i bardzo mi jest miłe to moje dziedzictwo.  

 

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,  

bo nawet nocami upomina mnie serce.  

Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy,  

nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy.  

 

Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje,  

a ciało moje będzie spoczywać z ufnością,  

bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu  

i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu.  

Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie,  

rozkosze na wieki po Twojej prawicy.  

 

- Psalm 16, wbrew pozorom, opowiada o trudnej walce o wiernosc wierze. 

- Narod wybrany, aby lepiej wytlumaczyc swoj szczegolny « status », 

porownuje sie tu do lewity :  

“Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego: To właśnie Ty mój los 

zabezpieczasz. » 

- Slowa “dziedzictwo” i “kielich” wskazuja na specyficzna sytuacje lewitow, 

ktorzy w czasie podzialu ziemi Izraela miedzy potomkow Jakuba, otrzymali 

nie kawalek ziemi ale Swiatynie i posluge w Niej. Odtad cale ich zycie 

poswiecone bylo sprawom kultu. Utrzymywali sie z dziesieciny, otrzymywali 

tez mieso i pierwociny z czesci skladanych ofiar.  

- Pozycja Zydow jako narodu wybranego sposrod wielu innych i 

poswieconego Bogu, jest analogiczna do statusu lewitow. Ich konsekracja, 

sluzba i wiernosc Bogu sa zrodlem ich radosci : 

• « Boze, Ty jestes moja ucieczka. Ukażesz mi ścieżkę 

życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki po 

Twojej prawicy. » 

 

« rozkosze na wieki po Twojej prawicy » 

- Psalm ten zostal napisany duzo wczesniej niz ksiega Daniela. Jest tu mowa 

o wiecznosci ale nie o zmartwychwstaniu poszczegolnych osob. Zreszta 

wszystkie psalmy mowia o calym narodzie wybranym a nie o jego 

jednostkach. Caly ten narod jest przekonany, ze bedzie zyl wiecznie jako 

wybrany przez Boga.   



 

« ciało moje będzie spoczywać z ufnością, bo nie pozostawisz mojej duszy w 

Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu. »  

  - Slowa te nie sa wyznaniem wiary w zmartwychwstanie poszczegolnych osob ale w 

przetrwanie narodu wybranego:  

- Duzo pozniej, zaczeto odnosic te slowa do Jezusa. 
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