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Pierwsze czytanie  - z ksiegi  Daniela  7, 13-14 

Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn 

Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego.  

Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, 

ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego 

królestwo nie ulegnie zagładzie.  

 

« Patrzałem w nocnych widzeniach » 

- Prorok Daniel opisuje tu swoj proroczy sen. 

 

« na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy ». 

- To znaczy, ze Daniel jakby uczestniczy w tym, co dzieje sie w niebie, gdzie 

przebywa Bog. Kilka zdan wczesniej mowi o Starcu siedzacym na tronie : 

• « Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata 

Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. » (w.9) 

 

« Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego.  Powierzono Mu 

panowanie, chwałę i władzę królewską » 

- Syn Czlowieczy zbliza sie do Przedwiecznego, by otrzymac sakre krolewska.  

 



« służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki » 

- Wszystkie ludy i narody Mu podlegaja. 

 

« Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego 

królestwo nie ulegnie zagładzie »  

- Jego panowanie nigdy i przez nikogo nie zostanie zniesione. Jego krolestwo jest 

wieczne i uniwersalne. 

- Jezus nie zdobywa sila swego krolestwa, zostaje Mu ono dane przez 

Przedwiecznego.  

 

Aby dobrze zrozumiec slowa dzisiejszego czytania, trzeba spojrzec na dalsza czesc 

opisu snu Daniela, ktora tlumaczy, ze Synem Czlowieczym jest caly narod wybrany. 

 

• « Królestwo jednak otrzymają święci Najwyższego, i będą posiadać 

królestwo na zawsze i na wieki wieków". (w.18) 

• « panowanie i władzę, i wielkość królestw pod całym niebem  

otrzyma lud święty Najwyższego. Królestwo Jego będzie wiecznym 

królestwem; będą Mu służyły wszystkie moce i będą Mu uległe". (Dn, 7,27) 

 

« święci Najwyższego » 

- W jezyku biblijnym jest to narod wybrany, a w czasach przesladowan nazywa sie 

tak ocalala « Reszte Izraela », tych, ktorzy pozostali wierni Przymierzu. 
 

Daniel mial ten proroczy sen w czasach okupacji greckiej, za panowania 

Antiochusa Epifanczyka (kolo 165 roku pne). Tekst, ktory dzis czytamy jest 

zaadresowany do tych z narodu wybranego, ktorzy mimo ciezkich przesladowan, 

pozostali wierni Bogu. Daniel mowi im slowa pocieszenia i umocnienia:  

- « To wy jestescie świętymi Najwyższego, ktorzy wkrotce beda krolowac… »  

- « teraz jestescie przesladowani ale bliskie jest wasze wyzwolenie i bedzie ono 

definitywne » 

 

Niedlugo pozniej, narod wybrany zbuntowal sie przeciw okupujacemu go krolowi i 

przyczynil sie do jego ucieczki. W kraju zapanowal dlugo oczekiwany pokoj.  

 

« Syn Człowieczy » 

- W czasach Jezusa wiele osob z niecierpliwoscia oczekiwalo na Mesjasza. Jednak 

nie wszyscy tak samo sobie Go wyobrazali. Niektorzy czekali na Mesjasza-Krola, 

inni na Mesjasza, który uwolni ludzkość od chorób, cierpień i śmierci, jeszcze inni 

uwazali, ze Mesjaszem bedzie grupa ludzi nazwana « Reszta Izraela ». 



- Tytul ten wystepuje ponad osiemdziesiat razy w Ewangelliach. Jezus mowi w ten 

sposob o sobie, zaopowiadajac, ze to On jest Mesjaszem.  

Wzbudzalo to kilka watpliwosci wsrod Jego sluchaczy :  

 

1. Jezus sam przedstawia sie jako Syn Czlowieczy, nigdy nikt inny nie nadaje 

Mu tego tytulu. Jego sluchacze dobrze wiedza, ze jest to tytul Mesjasza ale 

trudno im przyznac, ze Jezus z Nazaretu, zwyczajny syn ciesli, moglby Nim 

byc !  
 

2. Jezus powoluje sie na Danielowy opis Mesjasza ale dodaje do niego aspekt 

cierpienia : 

• « Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z 

wielką mocą i chwałą... » (Mk 13,26) 

• « Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie 

wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach 

zmartwychwstanie». 32 Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go 

pytać. » (Mk 9,31) 

Dopiero po Zmartwychwstaniu Jezusa, Jego uczniowie zrozumieli ze : 

- jest On Bogiem i czlowiekiem w jednej osobie,  

- jest pierwszym Nowonarodzonym nowej ludzkosci,  

- czyni nas jednym cialem,  

- wszczepieni w Niego, staniemy sie “świętymi Najwyższego”, 

- Jesus jest oczekiwanym Mesjaszem.   
 

 

3. Daniel mowil o Synu Czlowieczym, majac na mysli konkretnego czlowieka. 

Tymczasem Jezus uzywa tego tytulu jako przedstawiciel calej ludzkosci. A to 

znaczy, ze Bog chce stworzyc z nas narod krolewski. Taki zamiar mial od 

wiekow… 

• « Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: 

stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do 

nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i 

uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad 

ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po 

ziemi» (Rodz 1, 27-28) 

 - To w tym samym znaczeniu Pawel mowi o Jezusie, ze jest nowym Adamem.  

o A Jan cytuje slowa pilata : « Oto Czlowiek » : 

• « Piłat rzekł do nich: «Oto Człowiek». Gdy Go ujrzeli arcykapłani i słudzy, 

zawołali: «Ukrzyżuj! Ukrzyżuj!» Rzekł do nich Piłat: «Weźcie Go i sami 

ukrzyżujcie! Ja bowiem nie znajduję w Nim winy». Odpowiedzieli mu Żydzi: 

«My mamy Prawo, a według Prawa powinien On umrzeć, bo sam siebie 

uczynił Synem Bożym». (J 19, 5-7) 

 

 



Psalm  93, 1abc, 1d-2, 5 

 

 

Pan króluje, oblókł się w majestat,  

Pan przywdział potęgę i nią się przepasał:  

tak utwierdził świat, że się nie zachwieje.  

Twój tron niewzruszony od wieczności,  
 

Ty jesteś od wieków, <o Boże>. 

Świadectwa Twoje są bardzo godne wiary;  

domowi Twojemu przystoi świętość  

po wszystkie dni, o Panie! 

 

- W liturgi zydowskiej swietuje sie zwycieskiego Boga – Krola, z niecierpliwoscia 

oczekujac nadejscia « Dnia Bozego ». Zydzi wspominaja wszystkie wydarzenia, 

gdzie Bog ukazal sie jako ich Wyzwoliciel.  

- Autor psalmu 93 wzoruje sie na zwyczajach, dotyczacych dnia sakry nowego krola.  

- Akcja rozgrywa sie w sali tronowej : nowy krol, ubrany w krolewski plaszcz, siedzi 

na tronie. Podpisal dokument sakry i stal sie dziedzicem palacu krolewskiego. 

Wowczas tlumy wykrzykuja « Niech zyje krol ! » Ten okrzyk pierwotnie wydawany 

byl zaraz po zwyciestwie krola nad wojskami nieprzyjaciol.  

- W spiewanym dzis psalmie, krolem jest sam Bog - On, ktory wyzwolil narod 

wybrany z sil wszelkiego zla. To dlatego psalm ten zaczyna sie slowami : « Pan 

króluje !.. oblókł się w majestat, Pan przywdział potęgę i nią się przepasał: » 

- Stworzyciel jest ubrany we « wspanialosc i sile ». Jego tronem jest caly kosmos ! 

 

« Twój tron niewzruszony od wieczności, Ty jesteś od wieków, o Boże. » 

- “Niewzruszony tron” znaczy, ze jest nie do obalenia, ze jest ponad kazda forma 

idolatri. 

- W przeciwienstwie do ziemskich krolow, Jego tron jest niezachwiany, On jest 

krolem na wieki.  

Psalm ten powstal, by byc spiewanym po powrocie z niewoli czyli w czasach 

bezkrolewia w Izraelu. Celebruje on Boga-Krola i oczekiwanego krola-Mesjasza, ktory 

bedzie na Jego obraz.   

Spiewano go tez w czasie Swieta Namiotow celebrujac Przymierze jako definitywne  

zaslubienie Boga z cala ludzkoscia. 

 

 

 



Dla chrzescijan Jezus jest Krolem : 

- Jest wielkim zwyciezca, zwyciezyl smierc. 

- Przebaczyl swym oprawcom, zwyciezyl nienawisc. 

 

Swietujac Chrystusa-Krola umacniamy nasza nadzieje i czerpiemy sily, by 

przyspieszac nastanie Jego krolestwa.  
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