
  

XXXIV Niedziela zwykła  21 XI 2021 

Uroczystość Chrystusa Króla 

 

J 18, 33b-37 (Biblia Tysiąclecia) 
 Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do 

Niego: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od 
siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?  Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? 
Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?  

 Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby 

królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany 
Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do Niego:               

A więc jesteś królem? / Odpowiedział Jezus: / Tak, jestem królem. Ja się na 

to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, 
kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Piłat był zdezorientowany i dociekliwy. Zaintrygowało go, dlaczego Żydzi tak 

bardzo nastają na życie jednego spośród swoich i to właśnie teraz, przed swoim 

największym świętem. Skąd takie niedorzeczne oskarżenie i ten pośpiech? Przywołał 

więc oskarżonego i zapytał Go wprost: „Czy ty jesteś Królem żydowskim?”                      

(J 18,33).  

Odpowiedź Jezusa była co najmniej tajemnicza. Stwierdził bowiem, iż Jego 

królestwo „nie jest stąd”, nie jest „z tego świata” (J 18,36).  

Gdzie więc znajduje się królestwo Jezusa i jak ono wygląda?  

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Obchodząc dziś uroczystość Chrystusa Króla, zastanówmy się nad tym, czym różni 

się królestwo Boże od królestw tego świata.  

W królestwach tego świata na piedestale znajduje się władza, bogactwo, zaszczyty i 

przyjemność. Rzeczy te nie są złe same w sobie, ale łatwo mogą stać się bożkami. 

Możemy nawet oszukiwać samych siebie, że wcale nam na nich nie zależy, jeśli 

jednak co rano budzimy się z myślą o nich i z ich powodu wstajemy, i jeśli 

poświęcamy im większość swojego czasu, to prawdopodobnie jesteśmy mocno 

osadzeni w królestwie tego świata.  

Królestwo Boże stawia na pierwszym miejscu ofiarną miłość, 

przebaczenie, pokorę i służbę.  

Te wartości nie zawsze są atrakcyjne, ponieważ wymagają trudu. Jednak nagroda 

jest o wiele większa – nie tylko w tym życiu, gdy przybiera postać miłosiernej miłości 

Jezusa, ale także w przyszłym, gdy ujrzymy naszego Zbawiciela twarzą w twarz i 

będziemy przebywać z Nim całą wieczność.  

Oddając dziś cześć Królowi królów podczas Mszy świętej, zastanów się, co jest dla 

ciebie najważniejsze i na czym ci najbardziej zależy. A potem pomyśl, czy te sprawy 

wiążą się bardziej z królestwem Boga czy z królestwem tego świata?  

Wszystkich nas od czasu do czasu nawiedza pokusa lawirowania między tymi 

dwoma królestwami. Jednak wciąż na nowo stajemy przed wyborem, czy będziemy 

służyć sobie czy innym. Obyśmy zawsze wybierali służbę Jezusowi, naszemu Królowi 

i Panu!  

„Chwała Tobie, Jezu, który jesteś Królem królów i Panem panów!” 

 

 

"Ewangelia według Jana"                                                              
Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 Francis Martin, William M. Wright IV.  Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      
 

 

Królowanie i Królestwo Jezusa  (J 18, 33-38A) 

 

ST: Iz 11,1-9; Dn 7,13-14 

NT: Dz 17,1-9; 1 Kor 15,20-28; Ap 1,5-8 

KKK: królestwo Boże,541-542, 2816-2821, Kościół ustanowiony przez Chrystusa, 

763 

Lekcjonarz: Wielki Piątek Męki Pańskiej; uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata (rok B) 



[18,33]  Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy 

Jezusa rzekł do Niego: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? 
 

Piłat (...) wszedł do pretorium i przywołał Jezusa. Tak jak u synoptyków, tak 

i tu Piłat najpierw pyta: Czy ty jesteś Królem żydowskim?  

W opowiadaniu Jana o męce ,,król" to najważniejszy tytuł Jezusa. Wcześniej Jezus 

został obwołany ,,królem" przez różnych ludzi spośród Żydów (1,49; 6,15; 12,13), 

którzy widzieli w Nim obiecanego Mesjasza, tego, którego Bóg naznaczy, by zniósł 

panowanie pogan i rządził odrodzonym królestwem Izraela (zob. Iz 11,1-9; Psalmy 

Salomona 17,21-25).  

Jezus używa jednak innych biblijnych obrazów, aby ukazać prawdziwą naturę 

swojego mesjańskiego królowania ( 

J 12,12-15: "Nazajutrz wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus 

przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołali: 

Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie oraz Król izraelski! A gdy 

Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane: Nie bój się, Córo Syjońska! Oto Król 

twój przychodzi, siedząc na oślęciu.";  

por: Za 9,9-10: " Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! 

Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny - jedzie na osiołku, na 

oślątku, źrebięciu oślicy.  On zniszczy rydwany w Eframie i konie w Jeruzalem, łuk 

wojenny strzaska w kawałki, pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od 

morza do morza, od brzegów Rzeki aż po krańce ziemi. ").  

Rzymski przywódca, jakim jest Piłat, z pewnością skupia się na politycznym 

aspekcie żydowskiego mesjanizmu. Dla Rzymian najwyższą władzę sprawuje cesarz. 

Każdy, kto ogłasza się królem, jest potencjalnym konkurentem cesarza, a zatem obelgą 

albo zagrożeniem dla imperialnej władzy Rzymu (por.  

Dz 17,7: "A Jazon ich przyjął. Oni wszyscy występują przeciwko rozkazom Cezara, 

głosząc, że jest inny król, Jezus. ") 

 

[18,34-35]  Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni 

powiedzieli ci o Mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój                              

i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił? 
 

Pytanie, którym Jezus rewanżuje się Piłatowi, dotyczy rodzaju królestwa, jaki może 

mieć na myśli rzymski prefekt. 
  

W odpowiedzi Piłat dystansuje się od swoich żydowskich poddanych:  

Czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie.  
 



Ponieważ nie sformułowano żadnych oskarżeń, Piłat pyta Jezusa, co uczynił, że 

jerozolimscy zwierzchnicy domagają się Jego śmierci.  
 

[18, 36]  Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. 

Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie 

został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. 
 

Piłat myśli o królowaniu w ziemskich, politycznych kategoriach.  

Jezus odpowiada mu trzyczęściową nauką o swoim królestwie; objawia w niej 

prawdziwą naturę owego królestwa i proponuje Piłatowi, by traktował Go stosownie 

do Jego niebiańskiego pochodzenia.  

Na początek oświadcza: Królestwo moje nie jest z tego świata.  

Jedyną u Jana wzmiankę o ,,królestwie" stanowiły dotąd wersety 3,3.5.  

Jezus nauczał tam, że aby widzieć królestwo Boże i wejść do niego, potrzeba 

nowego, duchowego życia z nieba, które otrzymać można przez nowe narodzenie z 

wody i z Ducha, dzięki chrztowi.  

Nowe niebiańskie życie to udział w boskiej komunii; dostępujemy go, stając się 

,,dziećmi" Ojca, przez Syna Jezusa (1,12;12,36).  

,,Królestwo" jest w samej swej istocie komunią między ludzkimi istotami a Bogiem. 

Ponieważ Jezus jest w odwiecznej komunii z Ojcem jako Jego Syn i ponieważ stał się 

człowiekiem, rzeczywistość królestwa jest ucieleśniona w samym Jezusie
1
.  

Mówiąc: Królestwo moje nie jest z tego świata. Jezus wypowiada się o naturze 

tego królestwa w kategoriach jego pochodzenia. Gdzie indziej powie o sobie: ,,nie 

jestem z tego świata" (8,23) i o swoich uczniach: ,,nie są z tego świata" (15,19; 

17,14-16).  

Jezus bowiem pochodzi od Ojca jako Syn, a uczniowie otrzymują nowe duchowe 

życie od Boga - jako Jego dzieci - przez Jezusa.  

Królestwo, komunia ludzkich istot z Ojcem przez Jezusa, przychodzi z inicjatywy 

Boga i na skutek Jego działania. Jest ono zatem z Boga, nie ze świata.  

Ten punkt odniesienia powraca w Jezusowym oświadczeniu: królestwo moje nie 

jest stąd.  

Greckie słowo tłumaczone jako ,,stąd" sugeruje punkt wyjścia albo pochodzenie, 

,,stąd", czyli ,,z tego miejsca" (zob. 2,16; 7,3; 14,31)
2
.  

                                                           
1
 KKK, 541-542, 763, 2816 



Jezus nie mówi, że Jego królestwo nie jest obecne w tym świecie albo że nie ma nic 

wspólnego z ziemską rzeczywistością. Przeciwnie,  

Ewangelia Jana głosi, że wierzący, którzy żyją na ziemi, autentycznie                           

i naprawdę już cieszą się  rzeczywistościami niebiańskimi, takimi jak komunia                            

z Bogiem.  

Teraźniejsze posiadanie tych niebiańskich dóbr, jakkolwiek niedoskonałe, 

prowadzić będzie do pełnego posiadania tych samych rzeczywistości, danych nam na 

całą wieczność w dniu ostatecznym ( J 5,24.28-29; 6,39-40; 11,25; por.  

1 Kor 15,20-28: "Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy 

spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez 

człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też 

w Chrystusie wszyscy będą ożywieni,  lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus 

jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. (24)Wreszcie 

nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką 

Zwierzchność, Władzę i Moc.  Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich 

nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. Wszystko 

bowiem rzucił pod stopy Jego. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z 

wyjątkiem Tego, który mu wszystko poddał. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, 

wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był 

wszystkim we wszystkich.").  

Królestwo, które jest obecne w Jezusie i w którym mamy autentyczny, choć 

niedoskonały udział jako wspólnota uczniów, może zatem zaistnieć w  ś w i e c i e, 

ale nie pochodzi ze  ś w i a t a (J 17,14-18).  

Jezus mówi o królestwie na przykładzie przeciwstawienia:  

Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie 

został wydany Żydom ( por. Mt 26,53).  

Ale królestwo Jezusa nie działa w ten sposób, ponieważ jest dziełem Boga
3
.  

Pamiętajmy, że Piotr walczył przemocą, by obronić Pana przed pojmaniem, ale 

Jezus go powstrzymał, by w wolności wykonać wolę Ojca, w posłuszeństwie i miłości 

(18,10-11).  

Tak działa Jego królestwo. 

Jezus ukazuje zatem, że jest ono ,,z Boga", a nie ,,ze świata". 

 

                                                                                                                                                                                     
2
 Ten aspekt zaimka enteuthen jest widoczny w RSV ("from the word" - z tego świata) i NRSV ("from here" - 

stąd, z tego miejsca). [Adnotacja ta odnosi się do amerykańskich wersji tłumaczenia enteuthen, polski 

przekład BT nie rodzi tu raczej trudności interpretacyjnych - przyp. tłum.]. 
3
 Podobnie św. Tomasz z Akwinu, Komentarz do Ewangelii Jana 18,16 



[18,37]   Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś królem? / Odpowiedział 

Jezus: / Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na 

świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego 

głosu. 

 

Piłat nie rozumie Jezusa, ponieważ myśli o Jego królestwie w kategoriach 

ziemskich, a nie niebiańskich. Słysząc, że Jezus mówi o ,,królestwie", Piłat uważa, że 

potwierdza On swoją polityczną władzę: A więc jesteś królem?  

Jezus w odpowiedzi definiuje naturę swojego królowania.  

 

Jak zauważa św. Augustyn, Jezus, mówiąc: To ty mówisz, że jestem królem
4
,  

,,ani nie zaprzecza, że jest królem (jest bowiem królem, którego królestwo nie 

jest z tego świata), ani nie przyznaje, iż jest takim królem, o którego królestwie 

można by mniemać, że jest z tego świata"
5
. 

 

 

 

Żywa tradycja: Święty Augustyn o królestwie Bożym ,,w świecie",                       

ale nie ,,z tego świata" 

,,Cóż jest bowiem Jego królestwem? Czy nie są nim ci, którzy wierzą w Niego, a 

którym mówi: nie są oni ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata (zob. J 15,19; 17,16). 

Chciał, aby oni byli w świecie, dlatego o nich mówił do Ojca: Nie proszę, abyś ich 

zabrał ze świata, ale żebyś ich zachował od złego (J 17,15). Toteż i tu nie mówi: 

Królestwo moje nie jest na tym świecie, lecz nie jest z tego świata. (...) Tu jest bowiem 

Jego królestwo aż do końca świata, kiedy przybędą żeńcy, to jest aniołowie, aby zebrać 

z Jego królestwa wszelkie zgorszenie (por. Mt 13,38-41). 

 To oczywiście by się nie stało, gdyby Jego królestwa tu nie było. Ale nie jest ono 

stąd, bo On pielgrzymuje na ziemi. Do swego królestwa mówi: Nie jesteście ze świata, 

ale ja was ze świata wybrałem" (J 15,19)
6
. 

 

Jezus mówi o królestwie w kategoriach swojej niebiańskiej tożsamości i swojej 

misji wcielonego Słowa:  

Na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie.  

 

                                                           
4
 Przekład za EŚP. Przypis w BT: "Ty mówisz, że jestem królem" - przyp. tłum. 

5
 Św. Augustyn, Homilie na Ewangelie i Pierwszy List św. Jana 115,3 

6
 Św. Augustyn, Homilie na Ewangelie i Pierwszy List św. Jana, cz.2 



Na królestwo Jezusa składa się Jego status posłusznego Syna, który objawia Ojca i 

wypełnia Jego zbawcze dzieło. A czyni to w sposób doskonały, ofiarowując swoje 

życie w miłości na krzyżu - tak właśnie objawia, że ,,Bóg jest miłością" (1 J 4,8-10).  

Na krzyżu Jezus jest ,,Wiernym Świadkiem [gr. martys, męczennik] (...), który nas 

miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas 

królestwem (...)"  

Ojciec przyciąga ludzi do wiary w Jezusa (6,29.37-38.44) i tworzy z nich wspólnotę 

Kościoła: Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Bycie ,,z prawdy" 

oznacza, że nie jest się ,,z tego świata" (18,36).  

Jezus mówi prawdę ,,usłyszaną u Boga" (8,40); kto przyjmuje i poddaje się Jego 

objawieniu, stanie się dzieckiem Ojca i wejdzie do komunii królestwa:  

,,Kto jest z Boga, słów Bożych słucha" (8,47).  

Konsekwentnie zatem uczestnicy królestwa Jezusa muszą 

 słuchać Jego głosu, tak jak owce słuchają pasterza (10,4)   

 żyć tak, jak żył Jezus: wiernie świadczyć o prawdzie i posłusznie pełnić 

wolę Ojca - zawsze powodowani miłością.  

 

 

[18,38a]  Rzekł do Niego Piłat: Cóż to jest prawda?  
 

Piłat stwierdza, że Jezus nie zagraża imperialnej władzy Rzymu.  
 

Pyta cynicznie: Cóż to jest prawda?  
 

Jakie znaczenie ma jednak ta rozmowa o prawdzie, gdy zestawi się ją z brutalną siłą 

imperialnej władzy Rzymu? Pytanie Piłata mieści w swojej głębi ironię.  
 

On sam być może drwi, Jezus natomiast, który właśnie przed nim stoi, sam jest 

,,prawdą" (14,6).  
 

Prawda wręcz spogląda Piłatowi prosto w twarz i mówi do niego, ale on ani jej nie 

widzi, ani jej nie słyszy. Nie uznaje niebiańskiego pochodzenia Jezusa; nie przyjmuje 

Jezusowego świadectwa. 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (J 18,33 - 38a) 
 

Kościół głosi tę Ewangelię w czasie liturgii na uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata, ale w ostatnią niedzielę okresu zwykłego (zob. także rozważania do 

19,8-12).  



Jako wcielony Syn Boży, który powstał z martwych i siedzi po prawicy Ojca, Jezus 

ma ,,wszelką władzę w niebie i na ziemi" (Mt 28,18).  

Panowanie zwycięskiego Syna Człowieczego ,,jest wiecznym panowaniem, które 

nie przeminie" (Dn 7,14).  

Jezus pełni swoją królewską władzę, składając świadectwo prawdy w miłości. 

Czyni to, ofiarowując swoje życie na krzyżu, a królewską mocą prawdy i miłości 

obecną w Jego krzyżu ,,zwycięża świat" (por. J 16,33).  

Jezus włącza swoich uczniów w to zwycięstwo nad światem i jego słabymi 

sposobami działania; nadal też króluje w świecie przez swoich członków.  

Królowanie Chrystusa objawia się w chrześcijanach, którzy żyją tak, jak żył On: 

składają wierne świadectwo prawdy z wielką miłością.  

Jeśli możemy dawać wierne, pełne miłości świadectwo w świecie, to jedynie dzięki 

działającej w nas mocy Jezusa; a ta moc przychodzi przez naszą komunię z Nim.  

Jeśli przez praktykowanie życia w świętości, przez modlitwę i sakramenty 

pozwolimy Bogu, by wyrył w naszych sercach swoją prawdę i miłość,  

On przemieni nasze życie tak, że będziemy w świecie narzędziami w ręku 

Chrystusa Króla.  

Jeśli będziemy tak postępować, Duch Święty przekona świat o grzechu (zob. 16,8) i 

objawi się zwycięstwo królestwa Bożego nad niesprawiedliwością świata, nad jego 

agresją i głodem przemożnej władzy. 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 

 Św. Augustyn 
 

Królestwo moje nie jest z tego świata 
 

 

W tej mowie mamy rozważyć i omówić, co Piłat powiedział do Chrystusa i co 

On odpowiedział Piłatowi. Gdy bowiem powiedziano Żydom: „Weźcie Go wy                

i osądźcie według swojego prawa” (J 18, 31nn), a oni odpowiedzieli: „Nam nie 

wolno nikogo zabić”,  



wszedł powtórnie Piłat do pretorium, przywołał Jezusa i rzekł do Niego: „Czy 

Ty jesteś królem żydowskim?” Jezus odpowiedział: „Czy ty to mówisz od 

siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?” 

Wiedział zaiste Jezus i to, o co go Piłat pytał, i to, co sam ma odpowiedzieć, 

chciał jednak, by to powiedziano nie po to, aby sam miał wiedzieć, ale aby 

napisano to, co chciał, abyśmy wiedzieli.  

„Odparł Piłat: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi 

Ciebie. Cóż uczyniłeś?” Odrzekł Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. 

Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie 

został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”.  

Dobry Nauczyciel chciał, abyśmy to właśnie wiedzieli. Ale najpierw musiał 

wykazać błędne poglądy tak pogan, jak Żydów o Jego królestwie, które Piłat od 

nich usłyszał, jakoby Jezus powinien być skazany na śmierć, ponieważ ubiegał 

się o owo królestwo. A że rządzący zwykli zazdrościć tym, którzy ubiegają się o 

władzę, trzeba było strzec się Jego królestwa, które stałoby się nienawistne czy to 

dla Rzymian, czy też dla Żydów... 

Już na pierwsze pytanie Piłata, gdy ten zapytał: „Czy Ty jesteś królem 

żydowskim?”, mógł Pan odpowiedzieć: „Królestwo moje nie jest z tego świata”.  

Ale On ze swej strony zapytał, czy to mówił od siebie, czy też usłyszał od 

innych, a przez jego odpowiedź chciał wykazać, że to Mu przed Piłatem zarzucali 

właśnie Żydzi, odkrywając tym samym myśli ludzi, bo sam wiedział, że są one 

próżne. A po odpowiedzi danej przez Piłata mógł odpowiedzieć lepiej i 

właściwiej tak Żydom, jak i poganom: „Królestwo moje nie jest z tego świata”.  

 

Jeśliby więc od razu odpowiedział Piłatowi, wydawałoby się, że odpowiada nie 

Żydom, ale tylko poganom, którzy o Nim tak mniemali. Skoro jednak Piłat 

odpowiedział: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i kapłani wydali mi 

Ciebie”, odsunął od siebie podejrzenie, jakoby mówił sam od siebie, że Jezus 

ogłosił się królem Żydów, a pokazał, że to usłyszał od Żydów.  

Następnie gdy rzekł: „Cóż uczyniłeś?”, wykazał dostatecznie, że to właśnie 

zarzucano mu jako zbrodnię. A te słowa znaczą tyle: Jeśli przeczysz, że jesteś 

królem, to co uczyniłeś, że mi Ciebie wydano? Nic dziwnego, że Ten, który 

ogłaszał się królem, został oddany sędziemu do ukarania, a jeśli tego nie głosił, 

trzeba było się od Niego dowiedzieć, co On innego uczynił, za co powinien być 

wydany sędziemu.  



Słuchajcie więc, Żydzi i poganie, słuchajcie, obrzezani, słuchajcie, 

nieobrzezani, słuchajcie, wszystkie królestwa ziemi! Nie przeszkadzam waszemu 

panowaniu na tej ziemi.  

„Królestwo moje nie jest z tego świata”. 

Nie lękajcie się czczym lękiem, jakim przeląkł się Herod Wielki, gdy 

oznajmiono, że Chrystus się narodził, i w tym tylko celu, aby Go zgładzić, zabił 

mnóstwo dzieci; był okrutniejszy przez lęk niż przez gniew.  

„Królestwo moje nie jest z tego świata”. 

Czegóż więcej chcecie? Przyjdźcie do królestwa, które nie jest z tego świata, 

chodźcie z wiarą i nie srożcie się ze strachu.  

Mówi bowiem proroctwo o Bogu Ojcu: „Ja zaś zostałem postawiony na 

Syjonie, świętej Jego górze” (Ps 2, 6), lecz owa góra Syjon nie jest z tego 

świata. Czymże bowiem jest Jego królestwo jak nie tymi, którzy w Niego wierzą 

i do których mówi: „Nie jesteście ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata” (J 17, 

15n).  

A jednak chce, aby oni byli w świecie, i dlatego też mówi o nich do Ojca: „Nie 

proszę, abyś ich wziął ze świata, ale abyś ich zachował od złego”. I dlatego nie 

mówi: Królestwo moje jest na tym świecie, ale: „Nie jest z tego świata”. 

 I gdy to wykazywał w słowach: „Gdyby królestwo moje było z tego świata, 

słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom”, nie mówi: Królestwo 

moje nie jest tu, lecz: nie jest stąd.  

Tu jest bowiem królestwo Jego aż do końca wieków mieszane z kąkolem do 

czasu żniwa. Żniwem jest koniec wieków, gdy przyjdą żniwiarze, to jest 

aniołowie, i zbiorą z Jego królestwa wszelkie zgorszenie, co zaiste nie mogłoby 

się przydarzyć, gdyby królestwo Jego nie było tu. A jednak nie jest tu, bo 

pielgrzymuje na świecie; mówi bowiem do swego królestwa: „Ze świata nie 

jesteście, bo Ja was wybrałem ze świata” (J 15, 19).  

Byli więc ze świata, kiedy jeszcze nie byli Jego królestwem, lecz należeli do 

księcia tego świata. Ze świata jest bowiem ludzkość. Stworzona wprawdzie przez 

Boga prawdziwego, lecz zrodzona ze skażonego i potępionego rodu Adama, stała 

się królestwem nie przez świat, lecz dzięki temu, że została odrodzona przez 

Chrystusa. Tak bowiem Bóg wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do 



królestwa Syna swej miłości. I o tym właśnie królestwie mówi: „Królestwo moje 

nie jest stąd”. 

„Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» Odpowiedział 

Jezus: «Ty mówisz, że jestem królem»”. Nie obawiał się wyznać, że jest 

królem, ale powiedzenie: „Ty mówisz”, zostało tak wyważone, że ani nie 

przeczy, iż jest królem – jest bowiem królem, którego królestwo nie jest z tego 

świata – a tu też nie wyznaje, że jest takim królem, o królestwie którego nie 

można by sądzić, że jest z tego świata.  

To właśnie odczuwał Piłat, gdy powiedział: „Więc Ty jesteś królem?”, na co 

Jezus odpowiedział: „Ty mówisz, że Ja jestem królem”. Powiedziano: „Ty 

mówisz”, jakoby powiedziano: jako cielesny mówisz cieleśnie. 

 

 

I czytanie :     Dn 7,13-14     (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   Euzebiusz z Cezarei 

 

Boży plan zbawienia. 

 

Kiedy więc prawie wszystkimi już ludźmi zawładnął wielki obłęd złości, i jakby 

straszne jakieś upojenie ocieniło i zamroczyło wszystkie prawie dusze, wówczas 

pierworodna, przed wszystkim utworzona Mądrość, samo przedwieczne Słowo, objawiło 

się w uniesieniu miłości ku ludziom, swoim poddanym, czasem w wizjach anielskich, 

czasem we własnej osobie, jako zbawcza moc Boża, jednemu albo drugiemu spośród 

dawnych, Bogu miłych mężów, lecz nie inaczej jak w ludzkiej tylko postaci, bo też 

inaczej, właśnie ze względu na nich, być nie mogło.  



Oni zaś rozsiali ziarna bogobojności, rozsiali pośród licznej rzeszy, i tak na ziemi z 

pokolenia Hebrajczyków powstał cały już naród oddany bogobojności. Lecz wielu 

błąkało się jeszcze w starym trybie życia, przeto Bóg dał im przez Mojżesza figury i 

symbole jakiegoś szabatu mistycznego i obrzezania oraz przedwstępne pojęcia innych 

nauk duchowych, ale samych tajemnic im nie odsłonił.  

Gdy się zaś prawodawstwo ich rozszerzyło, i jakby tchnienie jakieś wonią przesycone, 

owiało wszystkich ludzi, wtedy już wszędzie pod ich wpływem a za sprawą 

prawodawców i filozofów, ułożyły się usposobienia wielu narodów, a dzikie i zwierzęce 

obyczaje nabrały łagodności, tak że ludy teraz żyły w trwałym pokoju i przyjaźni, i 

utrzymywały wzajemne stosunki.  

Wówczas wreszcie, wszystkim ludziom i wszystkim narodom tak przygotowanym i 

już zdolnym do przyjęcia wiedzy o Ojcu, znowu się pojawił tenże sam Nauczyciel cnót, 

Sługa Ojca we wszystkim, co dobre, boskie i niebiańskie.  

Zjawiło się Słowo Boże jako człowiek, który istotą swego ciała niczym nie 

zmienił natury, a zjawiło się wówczas, gdy się rozpoczęło cesarstwo Rzymian.  

Wszystko czynił i wszystko cierpiał, co mówiły proroctwa, które przepowiadały, że 

człowiek, a zarazem i Bóg, wystąpi w życiu publicznym, cudotwórca i nauczyciel 

wszystkich narodów, by im pokazać, jak należy czcić Ojca. Dziwy przepowiadały Jego 

narodzenie, nowość Jego nauki, czynów Jego cudy, ponadto rodzaj śmierci, 

zmartwychwstania i wreszcie boskie Jego wniebowstąpienie.  

To Jego ostateczne królowanie oglądał prorok Daniel za sprawą Ducha 

Świętego, i to Boże widzenie, po ludzku zbyt może w takich opisał słowach:  

„Albowiem ujrzałem – mówi – póki nie ustawiono tronów, i póki Przedwieczny 

nie zasiadł. A Jego szata bieliła się jak śnieg, a włos Jego głowy jak czysta wełna, 

tron Jego płomień ognisty, krąg Jego ogień płonący, rzeka ognia płynęła przed 

obliczem Jego. Tysiąc kroć tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy kroć dziesięć 

tysięcy stały przed obliczem Jego. Złożył sąd i otworzono księgi” (Dn 7, 9n).  

I dalej:  

„Patrzałem – mówi – i oto z niebios na obłokach przyszedł jakoby Syn 

Człowieczy, i zbliżył się do Starowiecznego, i stawił się przed obliczem Jego, i dano 

Mu władzę, i cześć, i królowanie, i wszystkie narody, pokolenia, języki służyć Mu 

będą. Mocarstwo Jego mocarstwo wieczyste, które nie minie, i królowanie Jego nie 

będzie zniesione” (Dn 7, 13n).  

 

 

 



Rzecz jasna, że  

to wszystko się odnosi nie do kogo innego, jak tylko do naszego Zbawiciela, 

który był na początku u Boga Słowem Bożym, a który dla swego wcielenia 

otrzymał imię Syna Człowieczego. 


