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Księga Daniela to - wybaczcie określenie - naprawdę fajna księga! 

A przecież jest bardzo pogmatwana, co doprowadza uczonych niemal do szału, 

choćby dlatego, że dotarła do nas w trzech różnych językach: aramejskim, hebrajskim 

i greckim, które niełatwo ze sobą pogodzić. To jednak zostawmy ekspertom. 

Oczywiście wymaga refleksji lektura historii rozgrywającej się na dworze króla 

babilońskiego, niedługo po zburzeniu świątyni i wygnaniu, a więc wkrótce po roku 

587 przed Chrystusem, ale spisanej w czasach (...)
1
, gdy coraz sroższe staje się 

panowanie Antiocha IV, który w roku 167 przed Chrystusem zbrojnie zajął 

Jerozolimę, a w świątyni wybudował posąg Zeusa Olimpijskiego. 

W Księdze zatem mówi się o Nabuchodonozorze i Babilonii zamiast o Antiochu i 

podjętej przezeń próbie sprofanowania religii żydowskiej. 

                                                           
1
 Opuściłem fragment zupełnie niezrozumiały (M.K.) 



A także  o konfrontacji z hellenizmem, z mądrością pogan, z ich religiami, 

pokarmami, z ich bóstwami. I wciąż o wierności tych, którzy nie chcą zdradzić 

przymierza z jedynym prawdziwym Bogiem. 

Księga powstała więc po to, by dodać sił tym, którzy odrzucają świętokradcze 

prawa, którzy sprzeciwiają się i podejmują, jak Machabeusze, walkę: mamy do 

czynienia z księgą - apelem, zachętą do oporu. 

Wydarzenia o jakich mowa, nie mają podstawy historycznej, wyjąwszy opór 

wszystkich, którzy przeciwstawili się tyranom. 

Pod tym względem Księga przypomina niektóre filmy Quentina Tarantino, w 

których garstka żydowskich żołnierzy zabija Hitlera albo handlarz niewolników ginie 

z ręki czarnego rewolwerowca. 

Ten mechanizm katartyczny ożywia różne historie oporu, które zbiegają się w 

opowieści o Danielu. Myślicie, że to przesada? 

Posłuchajcie modlitwy okrutnego Nabuchodonozora, który każe stracić wszystkich 

mędrców królestwa jedynie dlatego, że nie umieją zinterpretować snu, ale kiedy 

Danielowi udaje się przedstawić mu jego wyjaśnienie, reaguje tak: 

Wtedy Nabuchodonozor upadł na twarz i oddał pokłon Danielowi, 

rozkazując złożyć mu dary i wonne kadzidła. Następnie król zwrócił się do 

Daniela i powiedział: "Wasz Bóg jest naprawdę Bogiem nad bogami, Panem 

królów, który wyjawia tajemnice, ponieważ zdołałeś wyjawić tę tajemnicę". 

To tak, jakby Hitler odmawiał psalm! 

Tyran, znienawidzony niszczyciel świątyni jerozolimskiej, który oddaje cześć 

młodemu Danielowi i wierzy w Boga Izraela. 

Oczywiście coś podobnego w "prawdziwej" historii nigdy się nie zdarzyło! 

Księga, jak film, obfituje w efekty specjalne, spektakularne zwroty akcji i 

legendarne przedsięwzięcia. 

Nie chciałbym bombardować was spojlerami, ale przynajmniej zachęcić do lektury, 

kreśląc zarys fabuły: 

 Sny króla odczytuje jedynie Daniel, nie zaś ktokolwiek z mędrców 

babilońskich 

 Daniel z towarzyszami zostają wrzuceni do rozpalonego pieca, gdyż nie 

oddali czci złotemu posągowi króla, i śpiewają jak aniołowie, podczas gdy 

11 mężczyzn ginie w wysokich na 20 m płomieniach 



 Król czyni młodzieńców przywódcami prowincji Babilonii, przyznaje się do 

głupoty i składa wyznanie wiary w jedynego  Boga Izraela 

 Daniel zostaje wrzucony do jaskini lwów, a król Dariusz wzdycha na widok 

pozostającego przy życiu młodzieńca i pisze do wszystkich ludów ziemi, 

stwierdzając, że Bóg Daniela jest jedynym Bogiem 

 

Wystarczy? 

 

Jeśli pierwsze sześć rozdziałów Księgi napisano, aby motywować tych, którzy 

trwali w zawierusze prześladowań okrutniejszych niż perskie, począwszy od 7 

rozdziału natrafimy na przypisywane Danielowi wizje, które rzeczywiście 

rozpoczynają (zapowiedzianą już przez Ezechiela i Zachariasza) wielką  

epokę apokalipsy żydowskiej, a potem chrześcijańskiej. 
 

Tak, ta Księga, najpierw z opowieściami o mądrych izraelskich bohaterach pod 

opieką Pana, a potem z wizjami, które są przepowiednią przeciwko możnym historii, 

stanowi pierwszą próbę teologii (politycznej) dziejów. 

Już w pierwszym śnie Nabuchodonozora (rozdział 2) obecne jest dążenie do tego, 

by ukazać, jak ulotna jest potęga królestw, które z woli Bożej następują po sobie w 

ciągu dziejów. 

Takie znaczenie ma wizja olbrzyma o glinianych stopach. 
 

Zdarzenia, które wyznaczają historię polityczną Izraela są więcej niż tragiczne w 

czasach pierwszej świątyni, a stają się prawdziwym koszmarem w epoce po wygnaniu, 

kiedy nadchodzą kolejno rozmaite obce supermocarstwa, najpierw Babilonia, potem 

Persja, później Grecy i wreszcie to, czego świadkami są ci, dla których Księgę 

napisano: obce dominacje małego kalibru i wielkich szkód. 
 

Zuchwałe powstawanie tych mocarstw upodabnia je do bestii, ich nieunikniony 

koniec dowodzi, że wszystkie imperia są bezwzględnie olbrzymami na glinianych 

nogach i że jeden jest ten, kto zawsze włada historią, Bóg. 
 

Taka teologia dziejów jest prosta, a jej zaletą jest to, że niesie pocieszenie. 

Ma jednak ten "defekt", że nie obiecuje bezpośredniej interwencji Boga w 

historię, jak czynili prorocy, ale odsuwa ją w nieokreślone czasy ostateczne. 
 

W przeszłości Bóg czynił cuda, na końcu czasów Bóg zainterweniuje, po środku 

smutna prawda: każda ludzka władza ma moc czynić szkody, ale jest skazana na 

zagładę, bowiem władza, która nie pochodzi od Boga, nieuchronnie upada. 

Jej trwałość jest odwrotnie proporcjonalna do nierozważnego stosowania przemocy. 

 

Dlatego pierwsza wizja z 7 rozdziału, która ukazuje cztery bestie jest chyba 

najważniejsza z całej Księgi: 



Daniel więc powiedział: Ujrzałem swoją wizję w nocy. Oto [...] cztery ogromne 

bestie wyszły z morza, a jedna różniła się od drugiej. Pierwsza podobna była do 

lwa i miała skrzydła orle. Patrzyłem, a oto wyrwano jej skrzydła, ją zaś samą 

uniesiono w górę i postawiono jak człowieka na dwu nogach, dając jej ludzkie 

serce.  A oto druga bestia, zupełnie inna, podobna do niedźwiedzia, z jednej 

strony podparta, a trzy żebra miała w paszczy między zębami. Mówiono do niej: 

Podnieś się! Pożeraj wiele mięsa! Potem patrzyłem, a oto inna bestia podobna do 

pantery, mająca na swym grzbiecie cztery ptasie skrzydła. Bestia ta miała cztery 

głowy; jej to powierzono władzę. Następnie patrzyłem i ujrzałem w nocnych 

widzeniach: a oto czwarta bestia, okropna i przerażająca, o nadzwyczajnej sile. 

Miała wielkie zęby z żelaza i miedziane pazury; pożerała i kruszyła, depcąc 

nogami to, co pozostawało. Różniła się od wszystkich poprzednich bestii i miała 

dziesięć rogów. 

Jesteśmy w pierwszym tekście apokaliptycznym Biblii. 

Nigdy nie można zapomnieć, że język apokaliptyczny to język prześladowanych                 

i ciemiężonych, język tych, którzy widzą historię zdominowaną i niszczoną przez 

uzurpatorów i którzy medytują nad spóźniającym się objawieniem Boga                                 

i zakończeniem przezeń niesprawiedliwości. 

Świat jest teatrem potworów, a ostatnia bestia, która jest wyobrażeniem królestwa 

Antiocha, z największą siłą będzie starała się pożreć lud wiernych. 

Oto więc obietnica, która unieśmiertelni Księgę Daniela: 

 Patrzyłem 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. 

Przesłanie jest następujące: każda władza, która chce być absolutna i wieczna, a 

więc boska, zawsze będzie potworna, a tylko władza świadoma, że jest darem z nieba 

dla dobra ludzi, uniknie tej tragedii. 

Bóg jest tym, kto ma władzę i jest władzą. 

On jedyny poprowadzi ludzkość do wiecznego królestwa, bez przemocy i bez 

potworności. Jednym słowem: królestwo Boże to prawdziwe człowieczeństwo. 

Jakie to dziwne! Prawdziwe człowieczeństwo, które przychodzi z nieba. 



Ktokolwiek napisał tę Księgę, miał porażające przeczucia i wizje, jednak 

największą z nich jest ta właśnie. 

 

Dobrej lektury! 

 

 

 

Ks. Marcel Debyser "Biblia dla moich parafian" 

Jak czytać, aby rozumieć 
 

Wyd. Święty Wojciech, Poznań 2019 
 
 

 Rozdział siedemnasty:  Księga Daniela 

 

Pierwszy Testament, podobnie jak drugi, kończy się Apokalipsą 
 

 Król wstał o świcie i udał się spiesznie do jaskini lwów. Gdy był blisko jaskini, 

wołał do Daniela głosem pełnym bólu: Danielu, sługo żyjącego Boga, czy Bóg, 

któremu służysz tak wytrwale, mógł cię wybawić od lwów? Wtedy Daniel 

odpowiedział królowi: Królu, żyj wiecznie!  Mój Bóg posłał swego anioła i on 

zamknął paszczę lwom; nie wyrządziły mi one krzywdy, ponieważ On uznał 

mnie za niewinnego; a także wobec ciebie nie uczyniłem nic złego. Uradował 

się z tego król i rozkazał wydobyć Daniela z jaskini lwów; nie znaleziono na nim 

żadnej rany, bo zaufał swemu Bogu. Na rozkaz króla przyprowadzono mężów, 

którzy oskarżyli Daniela, i wrzucono do jaskini lwów ich samych, ich dzieci i 

żony. Nim jeszcze wpadli na dno jaskini, pochwyciły ich lwy i zmiażdżyły ich 

kości. Król Dariusz napisał do wszystkich narodów, ludów i języków, 

zamieszkałych po całej ziemi: "Wasz pokój niech będzie wielki! Wydaję 

niniejszym dekret, by na całym obszarze mojego królestwa odczuwano lęk i 

drżenie przed Bogiem Daniela.  

Bo On jest Bogiem żyjącym  

i trwa na wieki.  

On ratuje i uwalnia,  

dokonuje znaków i cudów  

na niebie i na ziemi.  

On uratował Daniela z mocy lwów".  



Ów Daniel zaś zażywał pomyślności za panowania Dariusza i za panowania 

Persa Cyrusa.  (Dn 6,20-29) 

 

"On jest Bogiem, który trwa na zawsze, bowiem uwolnił Daniela z mocy lwów". 

W tym zdaniu zawarte jest całe przesłanie płynące z Księgi Daniela. 

Dla wzmocnienia wiary swych współczesnych autor używa gatunku apokalipsy, a 

jego zamiar streścić można w słowach: "Spójrzcie, jak w przeszłości Bóg ocalił 

Daniela i jego przyjaciół, i wiedzcie, że teraz i w przyszłości zawsze będzie tak 

samo". 

Księga Daniela stanowi dla nas okazję do poznania tego specjalnie żydowskiego 

gatunku apokalipsy. 

Napisana około 161 roku przed Chrystusem, księga ta opisuje fakty, które 

wydarzyły się podczas końcowego okresu wygnania z VI wieku. 

Fakty te są rzeczywiste bądź legendarne, w każdym razie nie mają charakteru 

historycznego, lecz posiadają walor przykładu. 

Księga ta, pisana w momencie prześladowań Antiocha Epifenesa, ma podtrzymać 

wiarę ludu przez przypomnienie mu o wierności Boga troszczącego się o tych, którzy 

przyjmują Jego przymierze. 

Tyle, jeśli chodzi o opisy z przeszłości. 

 

Gatunek apokaliptyczny pojawia się tu po raz pierwszy. Jak już powiedzieliśmy we 

wprowadzeniu do ksiąg prorockich, podobny jest on do snopu światła, jaki rzuca 

lampa projekcyjna. 

Można go przechwycić w różnej odległości, a obraz będzie zawsze taki sam. 

Jednakże zobaczyć go naprawdę można dopiero wtedy, gdy spojrzy się na ekran, do 

którego lampa została wyregulowana. 

Jeśli zatem powracamy wstecz, to nawet jeśli obraz jest niewyraźny, łatwo 

odkrywamy go na nowo. 

Podobnie dzieje się z aktualnymi wydarzeniami. Odkrywamy je, oglądając je po ich 

zakończeniu, w chwili powrotu Pana i Jego ostatecznego zwycięstwa. 

To ostateczne zwycięstwo stanowi pocieszenie w naszych obecnych 

doświadczeniach, apokalipsa jest bowiem pisana zawsze w okresie trudności. 

 

Apokalipsa zawiera jeszcze inny, niezwykły dla myśli zachodniej aspekt: 

konieczność wyjścia poza ścisłość obrazu. Jest to dla nas trudne, gdyż nasza myśl 

formułuje się na podstawie obrazu. 



Weźmy inne porównanie: ikonę. Jej odbiór jako obrazu figuratywnego jest trudny, 

Wymaga ona wtajemniczenia, aby mogła przekazać swe przesłanie w całym swym 

bogactwie. 

Apokalipsa stosuje także pewne konwencje: tajemnicze obrazy, liczby, dziwaczne 

postaci. Ważne jest, aby nie doszukiwać się dokładnego znaczenia każdego z tych 

znaków, lecz przesłania, jakie jest nam dane, a które u Żydów zwane jest naggada. 

 

Treść księgi: Daniel na wiele sposobów mówi nam                                

o wierności Boga 

 

Niewiele wiemy o autorze Księgi Daniela. 

Niektórzy sądzą nawet, że księga nazywa się tak dlatego, że opowiada historię 

Daniela, a autor niekoniecznie musiał nosić to imię. 

Wiemy natomiast, że nasz bohater, Daniel, został wybrany przez Boga, że ma dar 

interpretacji snów, a na Wschodzie jest to fakt o wielkim znaczeniu. 

Niegdyś Józef zawdzięczał swe niezwykłe posłannictwo temu właśnie darowi. 

Podobnie Daniel dzięki niemu zdobywa zaufania króla. 

 

Podobnie jak inni prorocy, Daniel jest obrońcą praw Bożych; głosi, że Bóg jest 

jedynym Bogiem, nieskończenie wiernym tym, którzy Go miłują i przestrzegają Jego 

prawa. 

Kto ufa Panu, jest przez Niego wynagradzany ponad swe oczekiwania. 

Daniel stanowi wspaniałą ilustrację stokrotnej nagrody, jaką później Jezus obieca 

tym, którzy położą w Nim swą ufność. 

  Jest to bardzo piękna pieśń miłości Boga do Jego przyjaciół! 
 

Plan księgi jest dość prosty: zawiera ona szereg opisów, które mają ilustrować 

wierną miłość naszego Boga, z której korzysta Daniel. 

 

 Rozdział pierwszy ukazuje zaufanie pokładane w Bogu przez Daniela i 

jego towarzyszy. 

Daniel powziął postanowienie, by się nie kalać potrawami królewskimi ani 

winem, które król pijał. Poprosił więc nadzorcę służby dworskiej, by nie musiał się 

kalać. Bóg zaś obdarzył Daniela przychylnością i miłosierdziem nadzorcy służby 

dworskiej.  



Nadzorca służby dworskiej powiedział do Daniela: Obawiam się, by mój pan, 

król, który przydzielił wam pożywienie i napoje, nie ujrzał, że wasze twarze są 

chudsze niż twarze młodzieńców w waszym wieku i byście nie narazili mojej głowy 

na niebezpieczeństwo u króla.  Daniel zaś powiedział do strażnika, którego 

ustanowił nadzorca służby dworskiej nad Danielem, Chananiaszem, Miszaelem i 

Azariaszem: Poddaj sługi twoje dziesięciodniowej próbie: niech nam dają jarzyny 

do jedzenia i wodę do picia.  Wtedy zobaczysz, jak my wyglądamy, a jak wyglądają 

młodzieńcy jedzący potrawy królewskie i postąpisz ze swoimi sługami według tego, 

co widziałeś. Przystał na to żądanie i poddał ich dziesięciodniowej próbie.  

A po upływie dziesięciu dni wygląd ich był lepszy i zdrowszy niż innych 

młodzieńców, którzy spożywali potrawy królewskie. (Dn 1,8-15) 

Potem następuje sen o posągu, którego znaczenia nie mogli odgadnąć wróżbici 

chaldejscy. Daniel staje wówczas przed królem. 

 Daniel mówił tymi słowami:  

Niech będzie błogosławione imię Boga  

przez wszystkie wieki wieków!  

Bo mądrość i moc  

są Jego przymiotem.   

On to zmienia okresy i czasy,  

usuwa królów i ustanawia królów,  

udziela mędrcom mądrości,  

a wiedzy rozumnym.  

On odsłania to, co niezgłębione i ukryte,  

i zna to, co spowite w ciemność,  

a światłość mieszka u Niego.  

Ciebie, Boże moich przodków,  

uwielbiam i sławię.  

Bo udzieliłeś mi mądrości i mocy,  

wyjawiłeś mi to, o co Cię błagaliśmy,  

sprawę królewską nam oznajmiłeś.  (...) 

Król zwrócił się i powiedział do Daniela, który nosił imię Belteszassar:                      

Czy możesz rzeczywiście wyjawić mi sen, jaki widziałem, i jego znaczenie?  Daniel 

odpowiedział wobec króla: Tajemnicy, o którą król pyta, nie zdołają wyjawić ani 

mędrcy, ani wykładacze snów, ani wróżbici, ani astrologowie. Jest jednak Bóg w 

niebie, który odsłania tajemnice, i On oznajmia królowi Nabuchodonozorowi, co 

nastąpi przy końcu dni. Twój sen i widzenia, jakie miałeś na swym łożu, są 

następujące: . (Dn 2,20-23.26-28) 

 



Daniel wyjaśnia znaczenie posągu o głowie ze złota, piersi i ramionach ze srebra, 

brzuchu i biodra z miedzi, nogach z żelaza i stopach z gliny. 

 Szadrak, Meszak i Abed-Nego odpowiedzieli, zwracając się do króla 

Nabuchodonozora: Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz 

Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas 

wyratować z twej ręki, królu! Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić 

twego boga, ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś. Na to wpadł 

Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do 

Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. Wydał rozkaz, by rozpalono piec siedem razy 

bardziej, niż było trzeba. (Dn 3, 16-19) 

 

Wrzuceni do pieca młodzieńcy wznoszą do Pana modlitwę błagalną:  

 "Nie zdradź nas z powodu Twojego Imienia!",  

 "Wybaw nas przez swe cuda i uczyń Twe Imię sławnym, Panie!". 

 Jednak anioł Pański zstąpił do pieca wraz z Azariaszem i jego towarzyszami i 

usunął płomień ognia z pieca, sprowadzając do środka pieca jakby orzeźwiający 

powiew wiatru, tak że ogień nie dosięgnął ich wcale, nie sprawił im bólu ani nie 

wyrządził krzywdy. Wtedy ci trzej jakby jednym głosem wysławiali, wychwalali i 

błogosławili Boga, mówiąc w piecu:  

Błogosławiony jesteś, Panie Boże naszych ojców -  

pełen chwały i wywyższony na wieki.  

Błogosławione niech będzie Twoje imię  

pełne chwały i świętości -  

chwalebne i wywyższone na wieki.  

Błogosławiony jesteś w przybytku  

świętej Twojej chwały -  

chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko.  

Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa -  

chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko. 

Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, 

Co na Cherubach zasiadasz -  

Pełen chwały i wywyższony na wieki (Dn 3, 49-55) 

 

I ten cudowny kantyk, który Kościół powtarza w liturgii godzinek, trwa, aż król 

usłyszy i uzna tę pieśń. 

Nabuchodonozor powiedział na to: Niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, 

Meszaka i Abed-Nega, który posłał swego anioła, by uratował swoje sługi.  



W Nim pokładali swą ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, 

aby nie oddawać czci ani pokłonu innemu bogu poza Nim. Dlatego wydaję rozkaz, 

by bez względu na przynależność narodową, rodową czy język, każdy, kto by 

wypowiedział bluźnierstwo przeciw Bogu Szadraka, Meszaka i Abed-Nega, został 

rozerwany w kawałki, a dom jego żeby stał się rumowiskiem. Bo nie ma innego 

Boga, który by mógł zapewnić ratunek, jak Ten. (Dn 3, 95-96) 

 

Następuje opis tajemniczej ręki, która pisze trzy niezrozumiałe słowa na ścianie, 

podczas gdy król Baltazar ucztuje z całym swym dworem. 

Wzywają Daniela i wyjaśnia on królowi tragiczne znaczenie napisu: jego 

panowanie jest skończone. Następnej nocy król zostaje zabity. 

Jeszcze bardziej znany i znaczony jest epizod z Danielem w jaskini lwów, którego 

schemat jest bardzo bliski historii trzech młodzieńców w piecu. 

Daniel został wyniesiony przez króla Dariusza do rangi zwierzchnika. Inni 

ministrowie i satrapowie pozazdrościli mu względów. Zastawili więc pułapkę, 

powodując wydanie przez króla dekretu zakazującego modlitw do jakiegokolwiek 

innego boga poza nim samym. 

Daniel pozostaje wierny jedynemu Bogu i modli się trzy razy dziennie ... 

Zostaje wydany i rzucony do jaskini lwów. Król, który miłuje Daniela, wczesnym 

rankiem zbliża się do jaskini i z radością stwierdza, że Daniel został oszczędzony. 

Wtedy Daniel odpowiedział królowi: Królu, żyj wiecznie! Mój Bóg posłał swego 

anioła i on zamknął paszczę lwom; nie wyrządziły mi one krzywdy, ponieważ On 

uznał mnie za niewinnego; a także wobec ciebie nie uczyniłem nic złego. Uradował 

się z tego król i rozkazał wydobyć Daniela z jaskini lwów; nie znaleziono na nim 

żadnej rany, bo zaufał swemu Bogu.  

 Król Dariusz napisał do wszystkich narodów, ludów i języków, zamieszkałych 

po całej ziemi: Wasz pokój niech będzie wielki! Wydaję niniejszym dekret, by na 

całym obszarze mojego królestwa odczuwano lęk i drżenie przed Bogiem Daniela.  

Bo On jest Bogiem żyjącym  

i trwa na wieki.  

On ratuje i uwalnia,  

dokonuje znaków i cudów  

na niebie i na ziemi.  

On uratował Daniela  

z mocy lwów.   

Ów Daniel zaś zażywał pomyślności za panowania Dariusza i za panowania 

Persa Cyrusa. (Dn 6,22-24.26-29) 



Potem następuje wizja Daniela: barana i kozła, siedemdziesięciu tygodni, czasu 

gniewu, czasu końca, w których prorok za pomocą apokalipsy wyraża wierność 

pomocy Jahwe. 

W tym ustępie Daniel nazwany jest z kolei "synem człowieczym". 

Raz jeszcze pojawiają się też aniołowie, owe tajemnicze istoty, które Bóg posyła 

dla zbawienia swego przyjaciela. 

 I usłyszałem głos ludzki nad rzeką Ulaj, który wołał tymi słowami: Gabrielu, 

wyjaśnij mu widzenie! Podszedł więc on do miejsca, gdzie stałem, a gdy przybył, 

przeraziłem się i padłem na twarz. I powiedział do mnie: Wiedz, człowieku, że 

widzenie odnosi się do czasów ostatecznych. (Dn 8,16-17) 

Gdy więc jeszcze wymawiałem słowa modlitwy, mąż Gabriel, którego 

spostrzegłem przedtem, przybył do mnie lecąc pospiesznie około czasu wieczornej 

ofiary.  Przybył, rozmawiał ze mną i powiedział: Danielu, wyszedłem teraz, by ci 

dać całkowite zrozumienie. Gdy zacząłeś swe błagalne modlitwy, wypowiedziano 

słowo, ja zaś przybyłem, by ci je oznajmić. Ty jesteś bowiem mężem umiłowanym. 

Przeniknij więc słowo i zrozum widzenie. (Dn 9,21-23) 

Lecz książę królestwa Persów sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni. 

Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt. Pozostawiłem go 

tam przy królach Persów. Przyszedłem, by udzielić ci zrozumienia tego, co spotka 

twój naród przy końcu dni; bo to widzenie odnosi się do tych dni.  (Dn 10,13-14) 

 

Księga kończy się dodatkiem, którego brakuje w greckiej wersji Septuaginty. 

Epizod ten ma z Księgą Daniela tylko taki związek, iż wyjaśnia pochodzenie 

wyrażenia "Bóg - Sędzia". 

Historia jest bardzo piękna i ukazuje, jak Bóg chroni i mści się za Zuzannę, 

niesprawiedliwie skazaną przez starców, którym się oparła. 

W chwili, gdy prowadzili ją na egzekucję, Daniel zawołał: 

Gdy ją prowadzono na stracenie, wzbudził Bóg świętego ducha w młodzieńcu 

imieniem Daniel. Zawołał on donośnym głosem: Jestem czysty od jej krwi!                

 Cały zaś lud zwrócił się do niego, mówiąc: Co oznacza to słowo, które 

wypowiedziałeś? On zaś powstawszy wśród nich powiedział: Czy tak bardzo 

jesteście nierozumni, synowie Izraela, że skazujecie córkę izraelską bez 

dochodzenia i pewności? Wróćcie do sądu, bo ci ją fałszywie obwinili.                          

(Dn 13,45-49) 

Wówczas Daniel zawstydza starców i ocala Zuzannę.  

"Od tego dnia i na przyszłość zasłynął wśród ludu jako wielki". 

 



 

Cudowne przesłanie Daniela:  Pan zbawia tego, kto zawarł z Nim 

przymierze, i daje mu nagrodę stokrotną 

 

 Oto przesłanie objawione w Księdze Daniela. 

Zrozumiałe jest więc, że zamyka ona prorocze objawienie Starego Testamentu i 

stanowi bardzo piękne wprowadzenie do Dobrej Nowiny Jezusa:  

"Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu 

Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymać stokroć więcej teraz, w tym czasie 

(...) prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym" (Mk 10,29-30). 

W miarę postępu w odkrywaniu Biblii ów docelowy szczyt zarysowuje się coraz 

wyraźniej. 

Począwszy od Sary, która oznajmia: "Powód do śmiechu dał mi Bóg", aż po 

ostatnie stwierdzenie Jezusa, zawsze powraca ten sam motyw. 

Szczęśliwy ten, kto ufa Jezusowi i Jego miłości, bowiem On zadowoli go ponad 

wszelkie oczekiwania. 

Szczęśliwy chrześcijanin, który nauczył się rozumieć to cudowne przesłanie, 

objawiające się na wszystkich stronach Biblii czułość i wierność jego Boga. 

W wielkoczwartkowy wieczór Jezus powie:  

"Przyszedłem, aby mieli życie w obfitości .... Aby moja radość była w nich ...". 

 

Biblia nie jest niczym innym, jak entuzjastycznym pięciem się ku temu szczytowi. 

Jej jedynym celem jest objawienie nam niezwykłego uroku tej szalonej miłości 

naszego Boga, której jeden z najpiękniejszych przykładów stanowi Daniel. 

Bóg kocha Daniela i odpowiada na jego wierność, napełniając go radością ponad 

wszelkie oczekiwanie. 

Jak dobrze rozumiemy zatem słowa króla: 

Bo On jest Bogiem żyjącym  

i trwa na wieki.  

On ratuje i uwalnia,  

dokonuje znaków i cudów  

na niebie i na ziemi.  

On uratował Daniela  

z mocy lwów.  (Dn 6,27-28) 



W tych prostych słowach zawarte jest całe zadanie Biblii: 

 Wykazać nam, że Bóg obsypuje swych przyjaciół miłością i że ich radość 

przewyższa wszelkie radości, jakich może pragnąć nasze serce. 

 

Jakże więc daleko jesteśmy od religii wyrozumowanej, która stara się nas 

przekonać, chyba po to, aby nas przestraszyć i uzyskać naszą zgodę. 

Wkraczamy zatem rzeczywiście w religię serca, w sytuację kogoś, kto dał się 

"uwieść", "kto wie, komu zaufał", "jak ktoś, kto wybiera swego przyjaciela". 

I kto nie przestaje dziękować, zachęcając - jak trzej młodzieńcy - wszelkie 

stworzenie, by przyłączyło się do dziękczynienia. 

 Synowie ludzcy, błogosławcie Pana,  

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!  

Izraelu, błogosław Pana,  

chwal i wywyższaj Go na wieki!  

Kapłani Pańscy, błogosławcie Pana,  

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki! (Dn 3,82-84) 

 

Ewangelizować kogoś to znaczy powiedzieć mu: 

"Jesteś umiłowany przez Boga ... On gorąco zapragnął twego nieskończonego 

szczęścia ... To właśnie szczęście chciałbym ci oznajmić w jego imieniu ... Potem 

odpowiesz Mu wedle swej woli, a ja życzę ci, byś wybrał Go ponad wszelkie inne 

przyjemności". 

Życzę ci byś pewnego dnia powiedział jak owi rodacy Samarytanki:  

"Dotychczas znaliśmy Go ze słyszenia, teraz spotkaliśmy Go naprawdę". 

 

Myśl ta prowadzi nas w końcu do roli aniołów w Księdze Daniela, w naszej 

epoce sprawa ta zasługuje bowiem na uwagę. 

Aniołowie stanowią rzeczywiście dobry przykład błędów jakie można popełnić, gdy 

nie zna się reguł literackiego gatunku apokalipsy. 

Aniołowie przez długi czas byli przedstawiani na sposób chaldejski jako ludzie ze 

skrzydłami na plecach. Nasza epoka odrzuca to wyobrażenie. 

W efekcie grozi nam więc odrzucenie samego istnienia tych tajemniczych istot, 

ponieważ nie umiemy ich już przedstawiać. 



Ich rola jest wszakże potwierdzona w Biblii, a także w liturgii Kościoła, która 

zawsze była uznawana za regułę naszej wiary. 

Tak, aniołowie istnieją, aby chwalić wszechmocnego Pana. Są oni także wyrazem 

Jego miłości do swych wiernych. 

On ich posyła, by: 

 głosili Jego miłość (Abrahamowi, Tobiaszowi, Danielowi, Marii) 

 ułatwiali zrozumienie Jego przesłania (jak Danielowi) 

 bronili przed wrogiem, ochraniali (jak Daniela) 

 oswobadzali (jak Zuzannę). 

W swej miłości Pan posyła ich, aby objawić nam swą wolę, aby nieść nam 

szczęście. 

Czy ważne jest zatem, że nie umiemy ich sobie wyobrazić, że nawet (a zdarza się to 

często, jak w Księdze Tobiasza) rozpoznajemy anioła dopiero po jego odejściu: 

"Myślałem, że to człowiek ... a to był anioł"? 

Trzeba umieć rozpoznawać przejście anioła w naszym życiu. 

Któż wie, komu Bóg powierzy to zadanie dla naszego wyzwolenia i radości. 

Sercem zatem rozpoznajemy w naszej matce, w przyjacielu, w tym, kogo kochamy, 

że zostali posłani przez Boga dla naszej radości. 

Stwierdzimy wówczas jak św. Piotr:  

"Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z rąk Heroda 

i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi" (Dz 12,11). 

 

Pewnego dnia wszyscy zostaniemy zamknięci w jaskini lwów, w lęku, w 

zwątpieniu, w niegodziwości. 

Co za szczęście, jeśli wówczas będziemy wystarczająco znać Księgę Daniela, by 

czerpać z niej odnowę naszej nadziei. 

Nasze odkrycie nie ma w sobie nic dokumentacyjnego. Ma ono służyć zasileniu 

naszej miłości i radości. 

Marana tha! Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź! 

Wówczas w sposób naturalny rodzi się w naszym sercu piękna modlitwa 

dwudziestej pierwszej niedzieli zwykłej: 

"Boże, Ty jednoczysz serca Twoich wiernych w dążeniu do Ciebie, daj swemu 

ludowi miłować to, co nakazujesz, i pragnąć tego, co obiecujesz, abyśmy wśród 

zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez 

naszego Pana ..." 


