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XXIX NIEDZIELA ROKU - A

Iz 45, 1.4-6; Tes 1, 1-5; Mt 22, 1.5-21

29 NIEDZIELA ZWYKŁA

	 Cyrus	Wielki,	o	którym	mówi	dziś	prorok	Izajasz,	był	twórcą	imperium	perskiego	
w	VI	wieku	przed	Chrystusem.	Jego	państwo	obejmowało	wielkie	obszary	Azji,	od	Indii	
aż	do	Morza	Śródziemnego.	Historycy	tych	dawnych	czasów	przedstawiają	Cyrusa,	jako	
władcę	o	wielkich	zdolnościach	strategicznych,	jako	świetnego	polityka.	Był	on	bardzo	
dobry	wobec	 podbitych	 ludów;	 oszczędzał	 pokonanych	monarchów,	 nie	 niszczył	 ich	
stolic,	szanował	ich	wierzenia,	świątynie;	pragnął	by	wszyscy	poddani	uważali	go	za	ojca	
i	dobroczyńcę.	
	 Pismo	św.	wspomina	Cyrusa	kilka	razy	i	to	zawsze	z	sympatią.	On	właśnie	wydał	
edykt	o	uwolnieniu	żydów	z	niewoli	babilońskiej	oraz	specjalny	dekret	zezwalający	na	
odbudowę	świątyni	jerozolimskiej.
	 Prorok	 Izajasz	 w	 pierwszym	 czytaniu	 dzisiejszej	 Liturgii	 Słowa	 nazywa	 go	
“Pomazańcem	Bożym”.	Tytuł	 ten	 przysługiwał	 tylko	 królom	 izraelskim.	Tutaj	 został	
przyznany	on	również	Cyrusowi,	bo	sam	Bóg	wybrał	go	jako	swoje	narzędzie.	Powodem	
jego	zwycięstw	był	fakt,	że	Pan	“ujął	jego	prawicę”.	Izajasz	chwaląc	Cyrusa,	który	był	
poganinem,	który	nie	znał	i	nie	wierzył	w	“Boga	Jedynego”,	przypomina	nam	prawdę,	
że	 Bóg	 może	 posłużyć	 się	 każdym	 człowiekiem	 w	 realizowaniu	 swoich	 zbawczych	
planów.
	 Ewangelia	podejmuje	 tematykę	dotyczącą	spraw	ziemskich	kierowanych	przez	
władzę	 świecką.	Do	Chrystusa	podchodzą	 faryzeusze	wraz	ze	zwolennikami	Heroda.	
Stawiają	pytanie,	na	które	odpowiedź	była	bardzo	kłopotliwa:	“Czy	wolno	płacić	po-
datek	Cezarowi,	czy	nie?”		Wprawdzie	płacili	oni	obowiązujące	podatki,	ale	czynili	to	
bardzo	niechętnie.	Jezus	miał	się	wypowiedzieć	na	ten	temat	publicznie,	wobec	licznej	
rzeszy	słuchaczy.	Odpowiedź	“nie”	szła	wprawdzie	po	linii	Żydów	niezadowolonych	z	
okupacji	rzymskiej,	lecz	dawała	możność	oskarżenia	Chrystusa	przed	władzą	cesarską	
jako	 buntownika	 ludu;	 natomiast	 odpowiedź	 “tak”	 zwróciłaby	 przeciw	 Chrystusowi	
wszystkich	Jego	rodaków.	Jezus	wiedział	o	tym	podstępie,	chciał	jednak	dać	odpowiedź,	
która	mogłaby	być	wytyczną	dla	wszystkich	Jego	wyznawców:	“Oddajcie Cezarowi to, 
co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”.	Przez	taką	odpowiedź	Chrystus	
chce	powiedzieć	swoim	uczniom	o	dwóch	rodzajach	obowiązków:	wobec	Boga	i	wobec	
władzy	świeckiej.
	 Historia	aż	do	naszych	czasów	zna	wiele	przykładów,	które	wykazują,	jak	bardzo	
ważnym	było	stwierdzenie	Chrystusa.	Dla	wielu	ludzi	ważnym	w	życiu	jest	jedynie	to	
co	“cesarskie”.	Wielu	fascynuje	tylko	blask	i	brzęk	monety.	Pociąga	ich	blask	pieniądza.	
Stąd	słyszymy	ciągle	o	kradzieżach	i	oszustwach,	o	malwersacjach	i	napadach	rabun-
kowych.	Żądania	okupu	i	przeliczanie	na	monety	ceny	ludzkiego	życia,	stają	się	rzeczami	
coraz	bardziej	codziennymi...	Pogoń	za	dobrami	materialnymi	bez	liczenia	się	z	niczym	
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i	nikim.	Pieniądz	przyćmiewa	Boga,	bo	On	jest	niewygodny	na	drodze	materialnej	per- 
spektywy	życia	-	Jego	nie	można	przekupić	pieniądzem.
	 W	 postępowaniu	 codziennym	 kierujmy	 się	 wskazaniami	 Ewangelii,	 które	
przekazują	 nam	 również	 współczesne	 dokumenty	 Kościoła.	 Soborowa	 Deklaracja	 o	
Wolności	Religijnej	przypomina	nam,	że	“Chrystus	uznawał	władzę	cywilną	i	jej	upra- 
wnienia,	nakazując	dawać	daninę	cesarzowi,	wyraźnie	jednak	upominał,	że	należy	prze- 
strzegać	wyższych	spraw	Bożych...	Apostołowie	poszli	tą	samą	drogą...”
	 Tą	samą	drogą	mamy	kroczyć	my,	chrześcijanie.	W	trudnych	sytuacjach	musimy	
pamiętać	o	zasadzie,	że	“więcej	należy	słuchać	Boga	niż	ludzi”.	W	Ewangelii	powinniśmy	
szukać	naszych	natchnień	do	czynnego	zaangażowania	w	sprawy	niebieskie	i	ziemskie.	
Naszym	zadaniem	jest	doskonalenie	świata,	czynienie	go	coraz	lepszym,	podnoszenie	
stopy	życiowej.	Do	nas	należy	sprawa	likwidacji	wojen,	nędzy,	głodu,	analfabetyzmu...
	 W	naszej	ewangelizacji	świata	powinniśmy	-	jak	wierni	z	Tesalonik	-	kierować	się	
“wiarą	czynną,	miłością	ofiarną	i	wytrwałą	nadzieją”.	One	doprowadzą	nas	do	Boga	przez	
ziemię,	przez	ludzi.	One	też	praktycznie	nauczą	nas	w	codzienności	trudnej	i	pracowitej	
odróżniać	to,	“co	Boskie”,	od	tego	“co	cesarskie”.

ks. Wojciech Kosowicz;  SiL-1987

XXIX Niedziela Zwykła

	 Wśród	 słuchaczy	 Chrystusa	 można	 spotkać	 różnych	 ludzi.	 Obok	 tych,	 którzy	
garnęli	się	do	Jego	nauki,	byli	też	inni.	Faryzeusze	i	zwolennicy	Heroda,	ludzie	z	dwu	
zwalczających	 się	 stronnictw,	 nie	 pragnęli	 Jego	 nauki,	 ale	 obmyślali	 zasadzkę,	 żeby	
Chrystusa	“podchwycić”	w	mowie	i	oskarżyć	przed	urzędem	rzymskiego	najeźdźcy.
	 Sposób	 zachowania	 się	 Chrystusa	 w	 danej	 sytuacji	 i	 Jego	 odpowiedź	 była	
zręcznym	uniknięciem	zastawionej	pułapki.	Nie	stanowiło	to	natomiast	wygłoszenia	za-
sady	moralnej	obowiązującej	po	wszystkie	czasy.	Chrystus	przecież	uczył,	że	nie	można	
dwom	 panom	 służyć.	Uczył	mieć	 tylko	 jednego	 Pana	 -	Boga.	Najpierw	Bóg,	 potem	
człowiek	wolny,	potem	-	“cesarze”.	Cóż	bowiem	mamy	cesarskiego	w	sobie,	czy	naokoło	
siebie,	co	trzeba	by	cesarzom	oddawać	-	Nic.
	 “Gdy	 zatem	 słuchamy	 "cesarzy",	 gdy	 płacimy	 podatki	 i	 inne	 zobowiązania	 -	
spełniamy	wolę	Bożą,	wyrażoną	już	w	charakterze	społecznym	naszej	ludzkiej	natury.	
Nic	więcej.	Nad	sobą	i	nad	każdym	z	nas	widzimy	tylko	Boga.	Nikogo	więcej.	Boskie	jest	
wszystko.	Lecz	Bóg	nie	odbiera	nam	tego,	co	nam	dał.	Gdy	Mu	oddajemy	nasze	serce,	
zaczynamy	je	naprawdę	mieć.	Gdy	Mu	poddajemy	swoją	wolę,	zaczynamy	naprawdę	
być	wolni”	(ks.J.	Zieja,	Przyjdź	Panie,	Poznań	1966,	285).
	 Ale	jest	to	jedna	z	tych	prawd,	która	gdy	nie	porusza	naszego	wnętrza	i	nie	prze-
mienia,	 nie	 jest	 tą	 prawdą,	 która	 zbawia.	Nie	wystarczy	 ją	 przyjąć	 do	wiadomości	 z	
większym	lub	mniejszym	przekonaniem.	Trzeba	ją	przemyśleć	i	przyswoić	ją	sobie	jako	
zasadę	życia.	Temu	właśnie	służą	także	niedzielne	spotkania	eucharystyczne.
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	 Aby	w	pełni	docenić	zbawcze	orędzie	Boga	skierowane	do	człowieka,	należałoby	
wczuć	 się	 w	 duchową	 głębię,	 kiedy	 osoba	 po	 wielu	 latach	 błądzenia	 powraca	 jako	
prawdziwe	 dziecko	 do	 Ojca	 przy	 kratkach	 konfesjonału.	 “Czy	 mój	 grzech	 będzie	
odpuszczony?”	Bynajmniej	nie	pod	wieczór	życia...
	 Wtedy	to	już	nie	jest	żal	dzieci	bawiących	się	zapałkami,	które	nie	wiedziały,	czym	
to	grozi	i	mającymi	pretensje	do	Pana	Boga,	że	On	nie	ugasił	pożaru.	Jeśli	się	pobłądziło	
i	spalił	się	dom,	to	trzeba	teraz	na	nowo	zabrać	się	do	pracy	i	nie	obwiniać	Pana	Boga.
	 Czy	 człowiek	 nie	 ma	 prawa	 do	 pomyłek?	 Każdy	 człowiek	 ma	 prawo	 do	
poszukiwań,	 a	więc	 i	 do	pomyłek.	Chodzi	 jednak	o	 to,	 by	 te	pomyłki	ograniczyć	do	
minimum.
	 W	tym	świetle	spójrzmy	jeszcze	na	obowiązek	apostołowania.	Jest	to	obowiązek	
wypływający	z	nakazu	miłości.	Nie	jako	tylko	spełnienie	życzenia	np.	danego	księdza,	
ale	 obowiązek	 dzielenia	 się	 światłem,	 poznaniem	 zgłębionej	 prawdy,	 która	 przynosi	
wolność.

o. Placyd Paweł Ogórek OCD, SiL - 1993

UZNAĆ BOGA SWOIM PANEM

	 Mówi	Bóg:	“Ja	jestem	Panem	i	nie	ma	innego”.	Bóg	mówi	w	sposób	jasny	i	nie	
pozostawia	cienia	wątpliwości.	On	jest	Panem	każdego,	wszystkich	i	wszystkiego,	tzn.	
wszyscy	i	wszystko	należy	do	Niego.
	 Historia	uczy,	że	w	różnym	czasie	i	w	różny	sposób	człowiek	kwestionował	prawo	
Boga	do	człowieka,	nawet	odrzucał	Jego	istnienie.	Człowiek	wołał	-	nie	ma	Boga	lub	
umarł.
	 Czas	 negacji	 istnienia	 Boga	 w	 zasadzie	 należy	 do	 przeszłości.	 Dziś	 nikt,	 kto	
poważny,	nie	podaje	w	wątpliwość	istnienia	Boga.	Pojawił	się	zaś	od	pewnego	czasu	tzw.	
nowy	humanizm,	który	przyjmując	istnienie	Boga	jako	teoretyczną	deklarację,	pragnie	
usunąć	Go	na	ubocze	życia	stawiając	na	Jego	miejsce	człowieka,	jako	decydenta	czyli	
Pana.	Czyni	to	w	imię	wolności	i	demokracji.	Tego	rodzaju	pokusa	w	zasadzie	nie	jest	
zupełnie	nowa.	Pojawiła	się	ona	już	w	raju,	kiedy	to	szatan	podał	w	wątpliwość	Słowo	
Boga	 i	 zależność	 od	Niego	 -	 jako	 Pana.	 Powiedział	wtedy	 do	 pierwszych	 rodziców:	
będziecie	 jako	 bogowie,	 będziecie	 znać	 dobro	 i	 zło.	W	 podtekście	można	 odczytać:	
będziecie	niezależni,	sami	sobie	wystarczycie,	będziecie	decydować	sami	co	dobre	i	złe,	
będziecie	“panem”	siebie	samego.
	 Ta	pokusa	odwrócenia	uwagi	człowieka	od	Boga,	odcięcie	go	od	korzenia	życia	
dziś	wraca.	Odebrać	Bogu	człowieka,	odebrać	Boga	człowiekowi,	zwrócić	człowieka	
ku	światu:	świat	jest	dla	ciebie,	jesteś	jego	panem,	jesteś	panem	własnych	decyzji,	stylu	
życia	 i	moralności.	Człowiek	nie	chce	odrzucać	Boga	w	ogóle,	uznaje	Jego	istnienie,	
wierzy	w	Niego,	ale	nie	chce	uznać	Go	za	swojego	Pana,	nie	chce	podporządkować	się	
Jemu,	słowem	-	nie	wierzy	Bogu.
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	 Należy	przyznać,	że	tego	rodzaju	pokusa	jest	głęboko	zakorzeniona	w	każdym	z	
nas,	może	podświadomie.	Przecież	szukamy	własnej	chwały	zamiast	Jego	chwały,	de-
cydujemy	często	co	dla	nas	lub	innych	dobre,	a	co	złe,	wchodzimy	w	grzech	jako	ludzie	
wolni	 i	niezależni.	Taka	 jest	 rzeczywistość	naszego	życia	codziennego,	mimo	 innych	
teoretycznych	deklaracji.
	 Dziś	Chrystus	w	Ewangelii	mówi:	oddajcie	Bogu	co	należy	do	Boga,	czyli	uznajcie	
Go	za	swojego	Pana.	W	psalmie	śpiewaliśmy:	oddajcie	Panu,	rodziny	narodów,	oddajcie	
Panu	chwałę,	uznajcie	Jego	potęgę,	oddajcie	chwałę	należną	Jego	imieniu.
	 Bóg	 okazał,	 że	 jest	 Panem	 świata	 i	 człowieka	w	 Jezusie	Chrystusie.	Chrystus	
wszedł	 w	 rodzinę	 ludzką,	 żył,	 nauczał	 jako	 ten,	 który	 ma	 władzę.	 Okazał	 moc	 nad	
przyrodą,	chorobami,	śmiercią,	czyniąc	cuda,	wreszcie	pokonał	własną	śmierć	-	zmart-
wychwstał.	Dał	i	daje	dowody,	że	jest	Panem.
	 Pozostawił	jednak	człowiekowi	ostateczną	decyzję	uznania	Boga	swoim	Panem.	
Człowiek	zaś	musi	dojrzeć	do	tej	prawdy	i	pokonać	w	sobie	wszelkie	trudności.	Nie	jest	
to	sprawa	łatwa.	Jest	to	długi	proces,	który	dokonuje	się	przez	całe	życie.	Jest	to	wielki	
wysiłek	umysłu	i	serca	z	wyciąganiem	wniosków	z	własnych	doświadczeń,	słabości	i	
niewystarczalności,	a	nade	wszystko	łaski	Bożej,	która	jest	nam	dana	i	dawana.	Dzięki	
tym	dwom	elementom	człowiek	przekonuje	się,	że	 jest	 stworzeniem,	a	Bóg	 jest	 jego	
Stwórcą	i	Panem	-	i	wtedy	oddaje	Bogu	co	się	Jemu	należy.

SiL-2005

Moneta podatkowa

	 Ludzie	pytali	Pana	Jezusa	często	i	o	wiele	rzeczy.	W	ogromnej	większości	były	to	
pytania	szczere,	a	sama	problematyka	skłaniała	do	tego,	aby	szukać	rozwiązania	u	kogoś,	
kto	naprawdę	godzien	jest	zaufania.	Zdarzały	się	wszakże	pytania	podstępne	jak	to	post-
awione	przez	faryzeuszów,	które	przypomina	Ewangelia	tej	niedzieli:	czy	wolno	płacić	
podatek	Cezarowi,	czy	nie?	Jezus	natychmiast	przejrzał	podstęp	swoich	rozmówców.
	 Wiele	 jest	 takich	 spraw,	które	 rozwiązuje	 sam	zdrowy	 rozsądek.	Kto	uczciwie	
patrzy	na	świat,	a	przy	tym	kieruje	się	zasadami	prawdziwej	mądrości,	umie	sobie	na	
wiele	pytań	sam	odpowiedzieć.
	 Z	samej	monety	podatkowej	można	wyczytać	wszystko.	Jest	przecież	na	niej	obraz	
i	napis	Cezara.	Jest	także	w	sumieniu	człowieka	zapisane	prawo,	że	Bogu	należy	się	to,	
co	jest	prawdziwie	boskie.	Nie	jest	to	bynajmniej	wywołanie	dualizmu,	a	więc	skłócenia	
przeciwnych	sobie	stron,	dwóch	jakby	światów:	świata	boskiego	i	świata	ziemskiego,	
Królestwa	Bożego	i	przemijającego	królestwa	światowego.	Jedno	i	drugie	istnieje	real-
nie,	w	jednym	i	drugim	zanurzony	jest	człowiek.	Trzeba	znaleźć	złoty	środek	i	mądre	
rozwiązanie	jak	to,	które	ukazuje	Jezus	Chrystus:	co	jest	Cezara	trzeba	oddać	Cezarowi,	
a	co	jest	boskiego	trzeba	oddać	Bogu.
	 Prorok	Izajasz	przypomina,	a	zarazem	ostrzega:	Nie	ma	Boga	poza	tym,	który	jest	
Panem	narodu	wybranego.	Nie	ma	innego	Boga	-	to	powie	po	wiekach	apostoł	Paweł	
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-	jak	tylko	Ten,	który	daje	swoje	słowo	oraz	daje	moc	i	życie	przez	Ducha	Świętego.
	 W	 czasie	 wielkich	 zawirowań	 społecznych	 i	 politycznych	 zdarza	 się	 zapomi-
nać	o	tej	właściwej	proporcji,	chcąc	wynosić	jedną	stronę	nad	drugą.	To	nie	są	dwie	z	
sobą	rywalizujące	strony:	Cezar	i	Bóg.	Bóg	przecież	nie	będzie	rywalizował	z	władzą	
ziemską.	Natomiast	człowiek	może	stać	się	niebezpiecznie	stronniczy.	Do	mądrej	i	roz-
tropnej	odpowiedzi	na	problemy	Boga	i	świata	prowadzi	nas	łaska	naszego	wybrania	do	
wspólnoty	rodziny	Jezusa	Chrystusa.	Nie	można	zatem	kierować	się	zasadą	wyrażoną	m.	
in.	popularnym	przysłowiem:	Panu	Bogu	świeczkę,	a	diabłu	ogarek.	Trzeba	być	uczci-
wym	wobec	Boga	i	uczciwym	wobec	innych	autorytetów,	którym	należy	się	szacunek	
i	posłuszeństwo.	Nie	może	być	to	zdawkowa	odpowiedź	ani	dla	jednej,	ani	dla	drugiej	
strony.	Cały	człowiek	odpowiada	sobą	na	Boże	wezwanie,	także	i	na	wezwanie	świata,	
który	też	jest	Boży	i	który	wymaga	uczciwego	zagospodarowania	ludzką	obecnością.

Bp Jan Szlaga; SiL-2002

Religia a polityka

	 Jeśli	 jesteś	 przeciwko	 podatkom,	 jesteś	 przeciwko	Rzymianom;	 jeśli	 jesteś	 za	
podatkami,	jesteś	przeciwko	Bogu.	Żeby	skompromitować	Jezusa,	zastawiono	na	Niego	
pułapkę,	w	którą	musi	wpaść.	Kraj	znajduje	się	pod	okupacją	rzymską	i	Żydzi	uczynili	
z	tego	sprawę	religijną.	Ewangelia	chce	nas	dzisiaj	zachęcić	do	rozważenia	problemu:	
religia	a	polityka.
	 Zwolennicy	Heroda	są	kolaborantami	i	czyhają	na	jakieś	nieostrożne	słowo,	które	
pozwoliłoby	im	zadenuncjować	Jezusa	jako	agitatora.	Ale	faryzeusze,	i	praktycznie	cały	
naród	żydowski,	nienawidzą	Rzymian	jako	ciemiężców	i	jako	pogan.	Kto	płaci	podatki,	
uznaje,	 że	 jest	 poddanym	 pogańskiego	władcy.	 Czyż	 nie	 jest	 to	 działanie	 przeciwko	
Bogu?	Ty,	który	się	uważasz	za	Mesjasza,	na	pewno	nie	zgadzasz	się	na	to,	nie	jesteś	za	
podatkami?
	 Jezus	sprzeciwia	się	takiemu	postawieniu	sprawy:	posługujecie	się	monetą	Cezara,	
akceptujecie	sytuację	podbitego	kraju,	“oddajcie	więc	Cezarowi	to,	co	należy	do	Cezara”,	
ale	nie	mieszajcie	tego	byle	jak	z	waszą	wiarą	w	Boga.
	 Jezus	rozdziela	zatem	religię	od	polityki.	Nie	tak,	jak	to	się	często	robi,	przecina-
jąc	życie	na	dwie	części:	z	jednej	strony	będzie	domena	Cezara		-	polityka,	a	z	drugiej	
domena	Boga	-		religia.	Nie,	religia	i	polityka,	choć	są	odrębne,	wiążą	się	ściśle	ze	sobą.
	 A	zatem	istnieją	dwie	domeny,	albo	raczej	jest	ich	wiele.	Przede	wszystkim	jednak	
istnieje	domena	Boga,	która	obejmuje	wszystkie	inne.	“Oddajcie	Bogu	to,	co	należy	do	
Boga”,	oznacza:	zobaczcie,	że	wszystko	w	waszym	życiu	ma	związek	z	Bogiem.	Bóg	
ma	uniwersalne	prawo	wglądu.	Trzeba	więc	“oddać	Bogu”,	zarówno	w	polityce,	jak	i	we	
wszystkim,	co	robimy.	Błysk	światła	na	problem	“wiary	i	polityki”	oraz	na	wiele	innych	
problemów.
	 Ponieważ	w	obrębie	 całkowitej	władzy	Boga	 istnieje	wiele	 domen,	w	których	
możemy	praktykować	swoją	wolność:	życie	osobiste,	rodzina,	przedsiębiorstwo,	społec-
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zeństwo,	niemożliwe	jest	oderwanie	tego	wszystkiego	od	Boga.	Ale	też	nie	sposób	wiązać	
Go	z	naszymi	wyborami,	stwierdzając	na	przykład,	że	jedynie	takie	postępowanie	polity-
czne	jest	prawdziwie	chrześcijańskie.	Wczoraj	panował	pogląd,	że	głosowanie	na	prawicę	
jest	“opowiadaniem	się	za	Bogiem”;	dziś	wprost	przeciwnie	i	jest	to	równie	fałszywe.	
Ciągle	istnieje	wielka	pokusa,	żeby	umieszczać	Boga	pośród	argumentów	wyborczych	
albo	w	politycznych	upodobaniach.	Nie,	chodzi	o	Cezara,	a	nie	o	Boga.	Bóg	nie	znajduje	
się	ani	po	prawej,	ani	po	lewej	stronie.
	 Ale	równie	niewłaściwa	jest	pokusa	odwrotna,	ażeby	szukać	schronienia	u	Boga,	
unikając	wszelkiego	zaangażowania	się	w	życie	społeczne.	W	ten	sposób	uchylamy	się	
od	obowiązku	miłości	bliźniego,	ponieważ	w	dużej	mierze	właśnie	poprzez	działalność	
polityczną	dokonuje	się	wzrost	sprawiedliwości	społecznej	i	jakości	życia.	Grzanie	się	
we	własnym	ciepełku,	odmawianie	pacierzy	i	pozostawienie	kraju	własnemu	biegowi	nie	
jest	żadną	pobożnością,	ale	po	prostu	egoizmem.
	 Odpowiedź	Jezusa	wykorzystywano	na	wiele	sposobów.	Sądzę,	iż	uczy	nas	ona	
przede	wszystkim,	że	nie	należy	całkowicie	rozdzielać	wiary	i	polityki,	unikając	jednak	
łączenia	ich	w	jedną	całość:	żadna	polityka	nie	może	wiązać	Boga,	lecz	każda	ma	przed	
Nim	zdać	sprawę.

ANDRÉ SOVE, Homilie niedzielne; SiL-2002

BÓG CZY CEZAR?

      “Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno 
płacić podatek Cezarowi, czy nie?” (Mt 22, 17)

	 Bardzo	 dużym	 zainteresowaniem	 i	 oglądalnością	 cieszył	 się	 film	 o	 królu	 an-
gielskim	 Henryku	 VIII	 i	 o	 jego	 kolejnych	 nieudanych	 małżeństwach.	 Król	 Henryk	
VIII	apelował	do	papieża,	aby	ten	stwierdził	i	uznał,	że	małżeństwo	króla	z	Katarzyną	
Aragońską	 było	 od	 samego	 początku	 nieważne.	 Papież	 odmówił,	 ponieważ	 nie	 było	
żadnego	powodu	do	stwierdzenia	nieważności	małżeństwa	króla.
	 Król	Henryk	przejął	wtedy	sprawę	w	swoje	ręce	i	ponownie	się	ożenił.	Rozkazał	
również	wszystkim	liczącym	się	w	państwie	dostojnikom	i	urzędnikom	podpisać	doku-
ment,	w	którym	było	napisane,	że	zgadzają	się	oni	z	tym,	że	król	postąpił	słusznie	w	
tej	sprawie.	Prawie	wszyscy	liczący	się	w	państwie	dostojnicy	podpisali	ten	dokument.	
Jednym	z	tych,	który	odmówił	podpisania	królewskiego	dokumentu,	był	Tomasz	More,	
kanclerz	państwa.	Gdy	w	1531	roku	król	ogłosił	się	głową	Kościoła	w	Anglii,	Tomasz	
More	 zrzekł	 się	 urzędu	 kanclerskiego	 na	 znak	 protestu.	 Odmówił	 również	 złożenia	
królowi	przysięgi,	jako	zwierzchnikowi	religijnemu.	Uznane	to	zostało	za	zdradę	stanu	
i	skazano	Tomasza	More	na	śmierć.	Został	ścięty	mieczem	w	1535	roku.	Kościół	czci	
Tomasza	More	jako	świętego.
	 “Nauczycielu...	 powiedz	 nam,	 jak	 Ci	 się	 zdaje?	 Czy	 wolno	 płacić	 podatek	
Cezarowi,	czy	nie?”.	Bóg	czy	Cezar?	Oto	pytanie,	które	zadali	Chrystusowi	faryzeusze	
i	herodianie	w	dzisiejszej	Ewangelii.	Pytanie	bardzo	podstępne,	ponieważ	odpowiedź	
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twierdząca,	lub	przecząca	mogła	spowodować	narażenie	się	jednej	lub	drugiej	stronie:	
wierzącemu	narodowi,	który	uważał	Rzymian	wraz	z	ich	cezarem	za	pogan,	nienawidził	
ich	i	nimi	pogardzał,	lub	cezarowi.	Chrystus	wychodzi	jednak	zwycięsko	z	zasadzki.	Każe	
sobie	podać	monetę.	Podano	Mu	denara.	“Czyj	jest	ten	obraz	i	napis?”	Odpowiedzieli:	
Cezara.	Wówczas	rzekł	do	nich:	“Oddajcie	więc	Cezarowi,	to	co	należy	do	Cezara,	a	
Bogu	to,	co	należy	do	Boga”.
	 Odpowiadając	 w	 ten	 sposób,	 Chrystus	 nie	 tylko	 uniknął	 chytrze	 zastawionej	
pułapki,	 ale	 również	 dał	 swoim	wyznawcom	wspaniałą	 regułę	 postępowania.	Reguła	
ta	odnosi	się	do	wszystkich	czasów	i	obejmuje	wszystkich	wyznawców	Chrystusa.	Po	
prostu	trzeba	wszystko	postawić	na	swoim	miejscu	i	oddać	każdemu	to	co	mu	się	należy,	
zarówno	Bogu	jak	i	ludziom.
	 My	 chrześcijanie	 posiadamy	 podwójne	 obywatelstwo.	 Jesteśmy	 obywatelami	
dwu	światów.	Obywatelami	świata	ziemskiego	i	obywatelami	nieba.	Wobec	tych	dwu	
rzeczywistości,	 dwu	 światów	mamy	 również	 swoje	 zobowiązania,	 które	 powinniśmy	
wypełniać.	Zazwyczaj	te	zobowiązania	wzajemnie	się	pokrywają.	Są	jak	dwie	strony	tej	
samej	monety:	jeżeli	jesteśmy	dobrymi	obywatelami	państwa	ziemskiego,	jeżeli	solidnie	i	
uczciwie	pracujemy	w	tym	celu,	aby	rozwijał	się	i	żył	w	dostatku	nasz	naród,	to	jesteśmy	
również	dobrymi	chrześcijanami.
	 O	tym	myślał	św.	Piotr,	kiedy	pisał	w	Pierwszym	Liście:	“Wszystkich	szanujcie,	
braci	miłujcie,	Boga	się	bójcie,	czcijcie	króla!”	/1	P	2,	17/.	Zaś	św.	Paweł	pisze	w	Liście	
do	Rzymian:	“Każdy	niech	będzie	poddany	władzom	sprawującym	rządy	nad	innymi...	
Oddajcie	każdemu	to,	co	się	mu	należy:	komu	podatek	-	podatek,	komu	cło	-	cło,	komu	
uległość	-	uległość,	komu	cześć	-	cześć”.	/1	Rz	13,	1-7/.
	 Niestety	nie	zawsze	te	dwie	rzeczywistości	da	się	z	sobą	pogodzić.	Niekiedy	te	
dwie		rzeczywistości	wchodzą	ze	sobą	w	konflikt,	wzajemnie	się	wykluczają	i	człowiek	
musi	się	opowiedzieć	za	jedną,	albo	za	drugą.	Wybrać	Boga	albo	Cezara.	Dla	prawdzi-
wego	wyznawcy	Chrystusa	pozostaje	w	takim	wypadku	tylko	jedna	droga.	Wybrać	to,	co	
dyktuje	mu	Bóg	i	jego	własne	sumienie.	Tak	czynili	prawdziwi	chrześcijanie	od	czasów	
Chrystusa.	Wierni	Bogu	i	własnemu	sumieniu	oddawali,	gdy	zaistniała	taka	potrzeba,	za	
Chrystusa	i	Jego	Ewangelię	nawet	swoje	życie.	Tak	uczynił	wspomniany	na	początku	
Tomasz	More	i	wielu,	wielu	innych.
	 Również	w	 naszym	 życiu	 pojawiły	 się,	 lub	 pojawią	 takie	 sytuacje,	w	 których	
będziemy	 musieli	 opowiedzieć	 się	 za	 Bogiem,	 albo	 za	 Cezarem.	Wybrać	 pomiędzy	
Prawem	Bożym,	a	prawem	ustanowionym	przez	ludzi.	Dzieje	się	tak	chociażby	w	bardzo	
istotnej	 sprawie	przerywania	ciąży,	gdzie	każdy	chrześcijanin	musi	 się	opowiedzieć	 i	
wybrać,	albo	prawo	ludzkie,	albo	Prawo	Boże,	które	mówi:	“Nie	zabijaj”.
	 Chrystusa,	 który	 jest	 obecny	 z	 nami	 w	 czasie	 tej	 Mszy	 św.,	 prośmy	 o	 łaskę	
wierności	i	męstwa:
	 Chryste,	dopomóż	nam	być	dobrymi	obywatelami	naszego	państwa	i	jednocześnie	
dobrymi	i	wzorowymi	chrześcijanami.	A	jeżeli	kiedykolwiek	prawo	państwowe	będzie	
przeciwstawiało	się	Prawu	ustanowionemu	przez	Ciebie,	daj	nam	odwagę	i	siłę	do	tego,	
abyśmy	umieli	się	temu	przeciwstawić	i	abyśmy	zawsze	byli	wierni	Tobie!

Ks. Marian Bendyk, Żyć Ewangelią; SiL- 2002
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Cesarskie i Boże

	 Są	 w	 Ewangelii	 takie	 słowa,	 które	 Chrystus	 wypowiadał	 ż	 obfitości	 własne-
go	 serca,	 z	 pełni	 swej	 życzliwej	 troski	 o	 człowieka.	 Niejednokrotnie	 nadawał	 tym	
wypowiedziom	 szczególnie	 uroczystą	 formę	 rozpoczynając	 od	 słów:	 „Zaprawdę	
powiadam	 wam”...	Ale	 są	 i	 takie	 słowa	 -	 które	 zostały	 wymuszone	 przez	 przeciw-
ników	 Chrystusa	 -	 słowa,	 które	 stanowią	 obronną	 odpowiedź	 na	 podstępne	 pyta-
nie,	 jak	 na	 przykład	 to,	 które	 zadali	 Mu	 faryzeusze,	 aby	 Go	 „podchwycić	 w	 mo- 
wie”:	 „Czy godzi się płacić czynsz cesarzowi, czy też nie?"	 Pytanie	 to	 postawio-
no	 Chrystusowi	 nie	 w	 tym	 celu,	 by	 się	 dowiedzieć	 prawdy,	 lecz	 po	 to,	 by	 odpo-
wiedź	 Chrystusa	mogła	 posłużyć	 jako	 pretekst	 do	 oskarżenia	Go	 albo	 przed	władzą	
świecką,	 jeśli	 zaprzeczy,	 albo	 przed	 władzą	 duchowną,	 jeśli	 potwierdzi.	 A	 więc	
i	 odpowiedź	 Chrystusa,	 jaką	 usłyszeliśmy:	 „oddajcie,	 co	 jest	 cesarskiego,	 cesa- 
rzowi,	a	co	Bożego	-	Bogu”,	nie	jest	w	ścisłym	znaczeniu	rozwiązaniem	problemu,	lecz	
raczej	unikiem	przed	przewrotnością	wrogów.	Jest	ominięciem	zastawionej	pułapki.	Jest	
zasłonięciem	się	przed	ciosem.	Jest	to	słowo	-	tarcza,	które	odpiera	ostrze	ataku.
	 Niemniej	to	słowo	nie	jest	tylko	samą	obroną,	samą	polemiką.	Jak	każde	słowo	
Chrystusa	jest	również	objawieniem	prawdy,	która	się	liczy,	która	formuje	i	wiąże	ludzkie	
sumienia	i	wytycza	kierunki	ludzkiemu	działaniu.
	 Wydaje	się,	 jakoby	Chrystus	 tymi	słowami	rozdzielił	 sferę	 ludzkiego	działania	
na	dwie	dziedziny	nie	przenikające	się	nawzajem,	istniejące	obok	siebie:	na	to,	co	ce-
sarskie,	i	na	to,	co	Boskie.	Jeśli	nawet	w	pewnej	mierze	rzeczywiście	tak	uczynił,	to	nie	
jest	to	rozgraniczenie	dwóch	równorzędnych	porządków	na	tej	samej	płaszczyźnie.	Nie	
jest	to	również	rozgraniczenie	dwóch	niezależnych	od	siebie	dziedzin,	ani	tym	bardziej	
usunięcie	tego,	co	należy	do	cesarza,	spod	władzy	Boga.
	 U	Izajasza	proroka	znajdujemy	stwierdzenie,	że	Bóg	używa	władców	tego	świata	
jako	swoje	narzędzie:	„Ja	 jestem	pan	 i	nie	ma	innego	poza	mną”.	W	imię	 tej	 jedynej	
władzy	Bóg	mówi	ustami	proroka	do	władcy	ziemskiego:	„Przypaszę	ci	broń,	choć	mnie	
nie	znałeś...”	A	kiedy	będzie	trzeba,	„ujmę	cię	za	prawicę,	aby	ujarzmić	narody	i	królom	
odpiąć	broń	od	pasa,	aby	wiedziano,	że	ja	jestem	pan	i	nie	ma	innego...”
	 Bóg	przypasuje	miecz	do	boku	człowieka	i	Bóg	odpina	mu	miecz	od	pasa...	In-
nymi	słowami,	Bóg	udziela	ludziom	władzy	do	pewnych	celów,	do	pewnych	zadań,	które	
dla	dobra	ludzkiej	rodziny	winny	być	spełnione.	Bóg	też	miarkuje	i	ogranicza	tę	władzę	
stosownie	do	swej	mądrości	i	swych	zamierzeń.
	 By	 „uczynić	 sobie	 ziemię	 poddaną”	 -	według	 nakazu	Bożego	 -	 nie	wystarczy	
wysiłek	 pojedynczego	 człowieka	 -	 każdego	 w	 swoim	 kręgu.	 Potrzeba	 tu	 wspólnego	
społecznego	 wysiłku	 wielu	 osób,	 czasem	 wielkich	 wspólnot	 ludzkich,	 by	 stworzyć	
„chleb	powszedni”	dla	ciała	i	ducha	ludzkiego,	czyli	innymi	słowami,	stworzyć	kulturę	
materialną	i	kulturę	duchową	w	takim	wymiarze,	by	mogły	zaspokoić	potrzeby	wszyst-
kich	ludzi,	którzy	ich	potrzebują	i	mają	do	nich	rzeczywiste	prawo.	Potrzeba	również	
zbiorowego	wysiłku,	by	kultura	materialna	i	duchowa	mogła	w	swoich	owocach	dotrzeć	
do	wszystkich	 członków	 ludzkiej	 rodziny.	Wprawdzie	w	małych	 zakresach	 człowiek	
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jako	jednostka	może	sobie	poradzić	sam	w	małym	zasięgu.	Pewne	jednak	cele	ludzkie	i	
możliwości	twórcze	człowieka	są	tak	wielkiego	wymiaru	i	posiadają	tak	szeroki	zasięg,	
że	muszą	być	z	konieczności	wykonywane	zbiorowo,	we	wspólnocie	zorganizowanej.	
Inaczej	nie	będą	w	ogóle	spełnione.
	 Ta	sytuacja	człowieka	domaga	się	zorganizowanej	struktury	opartej	o	celową	i	
zaprogramowaną	 zależność	 kierujących	 i	 kierowanych,	 czyli:	 sprawujących	władzę	 i	
podporządkowanych	tej	władzy.	Tu	właśnie	Bóg	przypasuje	miecz	człowiekowi	lub	jeśli	
potrzeba,	odpina	mu	miecz	od	pasa,	by	albo	kierował	społecznym	wysiłkiem,	organizując	
go	skutecznie,	albo	się	takiemu	kierownictwu	podporządkował	dla	wspólnego	dobra	-	dla	
dobra	rzeczywistego,	które	zarówno	w	swej	postaci	materialnej,	jak	i	w	postaci	wartości	
duchowych	ma	 być	wypracowane,	 a	 następnie	 rozdzielone	 sprawiedliwie	wszystkim	
potrzebującym.
	 Dopiero	na	tle	tej	struktury	można	prawidłowo	zrozumieć	słowo	Chrystusowe:	
„Oddajcie,	co	jest	cesarskie	-	cesarzowi,	a	co	Boskie	-	Bogu”.	To	nie	jest	układ	równ-
orzędnych	autorytetów,	które	dzielą	pomiędzy	siebie	świat	na	sfery	wpływów,	na	to,	co	
cesarskie,	i	to,	co	Boskie	-	ale	jest	to	układ	podporządkowany,	w	którym	plany	i	inicjaty-
wy	ludzkie	poddane	są	planom	i	zamierzeniom	Boga	Stwórcy.	W	planach	i	zamierzeniach	
Boga	nie	istnieje	władza	dla	samej	władzy.	Nie	istnieje	władza	dla	upajania	się	nią,	jak	
winem...,	ani	dla	osobistych	korzyści	płynących	z	posiadanej	władzy,	ani	dla	żadnych	
egoistycznych	celów,	wraz	z	panowaniem	człowieka	nad	człowiekiem,	czy	wręcz	posia- 
daniem	człowieka	jak	rzeczy	do	własnej	dyspozycji	czy	dla	kaprysu.
	 Władza	istnieje	dla	dobra	wspólnego	i	ma	obowiązek	to	dobro	realizować.	Stąd	
też	władza,	 nie	 przestając	 być	 sobą,	 jest	 równocześnie	wielką	 służbą	 człowiekowi,	 z	
obowiązkiem	poszanowania	tego,	komu	służy	-	szacunku	dla	człowieka	i	dla	słusznych	
jego	praw.	O	takiej	władzy	myślał	święty	Paweł,	kiedy	pisał,	że	wszelka	władza	pochodzi	
od	Boga”.	Takiej	właśnie	władzy	należy	się	szacunek	i	rozumne	posłuszeństwo,	które	
skłonne	jest	oddawać,	co	jest	cesarskiego	-	cesarzowi.
	 Nie	 jest	 rzeczą	 poszczególnego	 człowieka	 w	 każdym	 pojedynczym	 wypadku	
badać	 i	 rozpatrywać	 w	 duchu	 podejrzliweści	 każdy	 nakaz	 przychodzący	 od	 władzy,	
czy	 rzeczywiście	 służy	 dobru	 i	 sprawiedliwości.	 Takie	 stanowisko	 i	 usposobienie	
prowadziłoby	do	nieustannego	kwestionowania	władzy,	 do	 jej	 ubezwładnienia	 i	 poz-
bawienia	jej	w	konsekwencji	skutecznej	celowości.	Z	drugiej	jednak	strony	szacunek	i	
posłuszeństwo	wobec	władzy	nie	pozbawia	człowieka	obowiązku	korzystania	ze	zdrowe-
go	rozsądku	i	nie	może	usypiać	ludzkiego,	chrześcijańskiego	sumienia.	Posłuszeństwo	
nie	może	być	ślepe	i	mechaniczne.	Dlatego	tam,	gdzie	zdrowo	urobione	sumienie	syg-
nalizuje	nam,	że	poszczególne	akty	władzy	nie	służą	już	naprawdę	dobru	społecznemu,	
nie	mają	 na	względzie	 dobra	 człowieka,	 ale	 wręcz	 przeciwnie,	 powodują	 krzywdę	 i	
niesprawiedliwość,	 swoją	 jednostronnością	 uniemożliwiają	 człowiekowi	 wypełnienie	
jego	 doczesnych	 i	 wiecznych	 zadań	 i	 celów,	 tam	 człowiek	 winien	 z	 całą	 powagą	
wyciągnąć	wnioski	z	dalszych	słów	Chrystusa:	„Oddajcie,	co	jest	Boskiego,	Bogu”.	Bo	
to,	co	Boskie,	nie	jest	tylko	poza	ziemią	i	poza	doczesnością;	jest	również	w	świecie	i	w	
człowieku	i	już	tu	należy	kierować	się	tym	duchem	wiary,	który	podyktował	św.	Piotrowi	
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słowa:	„bardziej	należy	słuchać	Boga,	aniżeli	ludzi”.
	 Tak	więc	nakaz	Chrystusa:	„Oddajcie,	co	jest	cesarskiego,	cesarzowi,	a	co	Boskie,	
Bogu”,	 jest	 nie	 tyle	 szablonem	 i	 schematem	mechanicznego	postępowania,	 ile	 raczej	
apelem	Boga	 do	 ludzkiego	 sumienia,	 do	 twórczego	 zdrowego	 rozsądku,	 by	 usiłował	
rozeznać	się	w	zjawiskach	zachodzących	w	życiu	i	kierował	się	w	swym	postępowaniu	
prawdziwym	dobrem	służącym	życiu	i	człowiekowi,	a	nie	egoistyczną	samowolą.	Słowa	
Chrystusa:	Oddajcie...	-	wiążą	ludzkie	sumienia	bardziej	na	linii:	Bóg	-	człowiek,	niż	na	
linii:	władza	-	jednostka.	Dlatego	też	władza	nie	może	w	żadnym	wypadku	słów	Chrystu-
sowych	używać	do	podbudowania	swojej	samowoli	w	różnych	jej	odmianach	i	postaciach	
ani	do	wymuszania	na	poddanych	ślepego	posłuszeństwa.
	 Logika	sytuacji	wymaga,	by	i	ludzie	sprawujący	władzę	byli	sami	w	najwyższym	
stopniu	 uwrażliwieni	 na	 jej	 celowość	 realizując	 z	 przekonaniem	 dobro,	 pokój	 i	
sprawiedliwość	w	podległych	im	dziedzinach,	w	odniesieniu	do	ludzi,	nad	którymi	górują	
stanowiskiem	i	autorytetem.
	 Dobrze	będzie,	jeśli	jedni	i	drudzy	będą	pamiętać,	że	takie	pojęcia,	jak:	cesarz	i	
władza,	są	-	jak	rzadko	które	z	innych	pojęć	-	tragicznie	obciążone	historyczną	spuścizną.	
Ciąży	na	nich	makabryczne	brzemię	okrucieństwa,	niesprawiedliwości,	krzywdy	i	ucis-
ku	zarówno	jednostek,	jak	i	społeczeństw.	Siłą	sprzężenia	ciąży	na	nich	równie	ciężkie	
brzemię	i	ciężar	odwetu	i	buntu	ludzi	uciskanych	i	krzywdzonych	-	buntu	przekracza-
jącego	nieraz	wszelkie	rozumne	i	dopuszczalne	granice.
	 Z	 tym	 tragicznym	obciążeniem	 trzeba	 się	 liczyć.	Trzeba	 się	przez	nie	przebić, 
trzeba	się	uwolnić	od	trującej	atmosfery	historycznych	skojarzeń	z	przeszłości,	by	móc	
na	nowo	odnaleźć	w	życiu	dzisiejszym	to,	co	cesarskie	w	znaczeniu	ewangelicznym,	i	
oddać	je	cesarzowi	-	na	dobro	i	pożytek	człowieka;	by	móc	w	tym	wszystkim	odnaleźć	
to,	co	Boże,	i	oddać	Bogu	w	sposób	wolny	i	godny	rozumnego	stworzenia	-	na	zbawienie.

Bp Jan Pietraszko; SiL-2005
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ODDAJCIE BOGU TO, CO DO BOGA NALEŻY

	 Ludzie,	którzy	stanęli	przed	Jezusem,	uchodzili	we	własnym	mniemaniu,	a	pewnie	
i	w	opinii	tamtejszej	społeczności	za	gorliwych	czcicieli	i	wyznawców	jedynego	Boga.	
Jezus	w	ich	oczach	-	to	burzyciel	ustalonego	porządku,	niebezpieczny	nowator	podważa-
jący	 ich	pozycję,	 ustalony	porządek.	To	oni,	 faryzeusze,	 są	 jedynymi	 i	 prawdziwymi	
czcicielami	Boga	Jahwe.	Nie	przeszkadzało	im	to	wcale	posługiwać	się	podstępem	w	
rozmowie	z	 Jezusem.	Potrafili	pogodzić	przedziwnie	 rozumianą	gorliwość	 religijną	z	
fałszem,	podstępem,	wiarę	w	jedynego	Boga	z	nienawiścią.	Są	przykładem	ludzi,	dla	
których	wiara	przestała	być	treścią	ich	życia,	a	stała	się	jedynie	zbiorem	rytualnych	prze-
pisów,	których	zachowanie	ma	gwarantować	człowiekowi	poczucie	bezpieczeństwa	na	
przyszłe,	pośmiertne	życie.	Byli	nadal	wyznawcami	religii,	ale	rozstali	się	z	wiarą.	Choć	
nieświadomi	tego,	podobni	byli	swym	praojcom,	którzy	pod	górą	Synaj	zapragnęli	odda-
wać	cześć	złotemu	cielcowi,	dziełu	ich	rąk,	a	raczej	serc,	które	przestały	być	wrażliwe	
na	Boże	Prawo	i	zapomniały	o	zawartym	Przymierzu.
	 Jezus	mówi	im”	że	powinni	oddać	Bogu	to,	co	do	Boga	należy!	Aby	to	uczynić,	
musieliby	 się	 na	 nowo	 narodzić.	 Jezus	wyjaśnia	 to	Nikodemowi,	 człowiekowi	 z	 ich	
grona:	“Trzeba	wam	się	powtórnie	narodzić”	(J	3,7).	Musieliby	narodzić	się	na	nowo,	
aby	rozstać	się	ze	starym	człowiekiem,	który	w	nich	był	i	owocował	pełnym	nienawiści	
podstępnym	pytaniem.	Musieliby	rozstać	się	z	bożkami,	którym	oddawali	cześć,	choć	
w	swoim	przekonaniu	czcili	tylko	jedynego	Boga	Jahwe.	Młode	wino	Jezusowej	nauki	
domagało	się	nowych	naczyń.	Byli	zbyt	zatwardziali	w	swoim	rytualizmie,	aby	dostrzec	
konieczność	nawrócenia.	Dlatego	spotkanie	z	Jezusem	nie	mogło	zakończyć	się	inaczej:	
“(...)	i	zostawiwszy	Go,	odeszli”.
	 Radości	powtórnych	narodzin	dostąpili	Tesaloniczanie.	Dali	oni	świadectwo	wiary,	
miłości	i	wytrwałej	nadziei.	A	przecież	powtórne	narodziny	oznaczały	dla	nich	decyzję	
radykalną,	warunek	 stanowczy:	 “jeśli	nawrócenie	 się	od	bożków	do	Boga,	by	 służyć	
Bogu	żywemu	i	prawdziwemu”	(1	Tes	1,	9).	Tesaloniczanie	zostali	zaproszeni	na	ucztę	
Chrystusa	i	z	tego	zaproszenia	skorzystali.	Inni	nie,	zlekceważyli	je	i	poszli:	jeden	na	swe	
pole,	drugi	do	swego	kupiectwa...
	 Oddać	Bogu	to,	co	do	Boga	należy	-	to	także	zadanie	współczesnych	wyznawców	
Chrystusa.	Jestem	pośród	nich.	Oddaję	Bogu	daninę,	a	może	jałmużnę	krótkiego	pacie- 
rza	czy	uczestnictwa	w	niedzielnej	Mszy	św.	Może	wzbudzić	to	we	mnie	zadowolenie	
i	poczucie	bezpieczeństwa.	Ale	Jezus	wzywa	nas	dziś	do	odpowiedzi	na	pytanie:	czy	
naprawdę	oddaję	Bogu	to,	co	jest	Jego,	to	co	mu	się	ode	mnie	należy?		Boga	nie	da	się	
podejść	podstępem!	Tesaloniczanie	zasłużyli	na	pochwałę,	bo	oddali	Bogu	to,	co	Boże,	
wypełnienie	Chrystusowego	Prawa,	przez	zachowanie	Ewangelii.	Jakże	często	chcemy	
pogodzić	naszą	“religijność”	z	nienawiścią,	deptaniem	drugich	ludzi,	nieuczciwością	w	
wielkich	i	małych	sprawach,	zazdrością,	zawiścią,	brakiem	miłości,	troską	o	to,	aby	się	
“odegrać”,	“wyjść	na	swoje”,	nie	dać	się	“zrobić	na	szaro”.	A	Syn	Boży	pozwolił	się	
zdradzić,	przybić	do	krzyża,	nie	chciał	na	nikim	się	mścić,	ale	przebaczał	i	kochał	aż	do	
śmierci	krzyżowej.	Mówi	także	do	nas:	“Naśladowcami	moimi	bądźcie...”

Ateneum Kapłańskie; SiL-2008
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Dwudziesta dziewiąta niedziela zwykła

	 Nauczycielu,	wiemy,	 że	 jesteś	 prawdomówny...	 Powiedz	 nam	więc,	 jak	Ci	 się	
zdaje?	Czy	wolno	płacić	podatek	Cezarowi,	czy	nie?	(Mt	22,17).	Było	to	złośliwe	pytanie	
Jezusowych	nieprzyjaciół.	Myśleli	sobie,	że	cokolwiek	On	odpowie,	zaszkodzi	sobie.	
Rzymskiego	Cezara	nienawidzili	Żydzi	bardziej	niż	diabła,	ponieważ	zabrał	im	wolność	i	
wciąż	zabiera	im	pieniądze.	Musieli	go	jednak	słuchać	i	płacić	podatki,	ponieważ	rzymski	
miecz	był	ostry	i	nikogo	nie	oszczędzał.	Dlatego	właśnie	postawiono	Jezusowi	to	niebez-
pieczne	pytanie.	Jeżeli	odpowie,	że	trzeba	płacić	Cezarowi	podatki,	czeka	Go	nienawiść	
izraelskiego	narodu;	jeżeli	zaś	odpowie,	że	nie	trzeba	płacić,	narazi	się	Rzymianom.	W	
każdym	więc	przypadku	przypieczętuje	swoją	zgubę.	Tymczasem	On	zdemaskował	ich	
złośliwość	i	przebiegłość.	Odpowiedział	im:	Oddajcie	Cezarowi	to,	co	należy	do	Cezara,	
a	Bogu	to,	co	należy	do	Boga	(Mt	22,21).	Odeszli	więc	pokonani.
	 Oddajcie	Cezarowi	to,	co	należy	do	Cezara,	a	Bogu	to,	co	należy	do	Boga.	Oto	
reguła	życia	dla	każdego	człowieka,	która	może	przynieść	więcej	dobrego,	niż	mądrość	
wszystkich	mędrców	i	prawa	wszystkich	państw.	Trzeba	wszystko	postawić	na	swoim	
miejscu	i	oddać	każdemu,	co	mu	się	należy,	zarówno	Bogu	jak	i	ludziom.	To	przykazuje	
Jezus	wszystkim	ludziom,	szczególnie	dzisiejszemu	człowiekowi,	który	zawzięcie	broni	
swojego	i	jeszcze	wyciąga	ręce	po	cudze.	A	co	nie	należy	do	Boga?	My	sami	i	wszystko	
co	mamy	należy	do	Boga.	Właściwie	niczego	nie	możemy	zabrać	Bogu,	bo	wszystko	jest	
Jego.
	 Przede	wszystkim	oddać	Bogu	co	Mu	się	należy.	Jakże	często	jest	zupełnie	inaczej.	
Zbyt	często	zapominamy,	że	nasze	życie,	każdy	dzień,	każda	nasza	praca	ma	być	służbą	
dla	Niego.	Gdziekolwiek	 się	 znajdujemy,	 tam	 również	znajduje	 się	ołtarz,	na	którym	
składamy	ku	czci	Boga	prace	i	trudy,	radości	i	cierpienia.	Niestety,	zbyt	często	chciwymi	
rękami	wydzieramy	wszystko	Bogu	 i	oddajemy	Jego	naszemu	nieprzyjacielowi,	 i	 tak	
zatruwamy	swoje	życie	i	pracę.
	 Oddajcie	Cezarowi,	co	należy	do	Cezara,	a	Bogu	to,	co	należy	do	Boga.	Po	Bogu	
na	drugim	miejscu	jest	Cezar,	czyli	człowiek,	społeczeństwo	i	państwo.	Ludzkość	jest	
wielką	 rodziną	 Bożą,	 Bożym	 królestwem	 podzielonym	 na	mniejsze	 rodziny:	 narody	
i	państwa.	Zarząd	ich	 i	władzę	powierzył	Bóg	ludziom.	Każdy	niech	będzie	poddany	
władzom,	 sprawującym	 rządy	 nad	 innymi.	 Nie	 ma	 bowiem	 władzy,	 która	 by	 nie	
pochodziła	od	Boga,	a	te,	które	są,	zostały	ustanowione	przez	Boga	(Rz	13,1)	—	poucza	
św.	Paweł	chrześcijan	w	Rzymie,	i	zaleca	im,	aby	sumiennie	wypełniali	swoje	obowiązki	
wobec	społeczeństwa,	państwa	i	nosicieli	władzy.	Oddajcie	każdemu	to,	co	mu	się	należy:	
komu	podatek	—	podatek,	komu	cło	—	cło,	komu	uległość	—	uległość,	komu	cześć	
—	cześć	(Rz	13,7).
	 Cezarowi	 co	 należy	 do	 Cezara,	 a	 Bogu	 co	 należy	 do	 Boga.	Każdemu	 co	 jest	
jego:	Bogu	i	człowiekowi,	Kościołowi	i	państwu.	W	przeszłości	zdarzały	się	przypadki,	
że	 ludzie	Kościoła	przywłaszczali	 sobie	 to,	 co	należało	do	Cezara,	a	 jeszcze	częściej	
państwo	 przywłaszczało	 sobie	 to,	 co	 należało	 do	 Boga.	 Dzisiaj	 Kościół	 nie	 ma	 ani	
chęci	ani	możliwości	przywłaszczenia	sobie	władzy	państwowej,	ale	niektóre	państwa,	
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które	ogłosiły	śmierć	Boga	i	nie	liczą	się	z	Nim,	przywłaszczyły	sobie	lub	usiłują	so-
bie	przywłaszczyć	to,	co	należy	do	Boga,	czyli	wydrzeć	wiarę,	zniewolić	duszę	i	serce	
człowieka,	a	Chrystusowi	i	Kościołowi	zamknąć	usta.	Wówczas	jest	wojna	i	zabieranie	
tego,	co	należy	do	Boga.
	 Oddajcie	Cezarowi,	co	należy	do	Cezara.	Chrześcijanin	powinien	się	starać,	aby	w	
społeczeństwie,	na	służbie	i	w	pracy	być	tak	samo	dobrym	i	sumiennym,	jak	w	Kościele.	
Powinien	być	możliwie	jak	najdoskonalszym	pracownikiem	czy	funkcjonariuszem,	po-
nieważ	na	każdym	stanowisku	służymy	Bogu.	Przez	swoją	sumienną	pracę	dajemy	świa-
dectwo,	gdzie	znajduje	się	prawda,	sprawiedliwość	i	miłość,	a	więc	dajemy	świadectwo	
o	Chrystusie	i	głosimy	Ewangelię.
	 Święty	Justyn,	filozof,	męczennik	i	obrońca	chrześcijaństwa,	napisał	około	150	
roku	po	Chrystusie	do	cesarza	rzymskiego,	prześladowcy	chrześcijan,	takie	oto	piękne	
słowa:	«Nie	macie	na	 całym	świecie	 lepszych	od	nas	pomocników	 i	 sojuszników	do	
utrzymania	porządku.	My,	na	przykład	uczymy,	że	Bóg	tak	samo	dobrze	zna	oszustów,	
zdzierców	i	zbrodniarzy,	 jak	i	cnotliwych	ludzi.	Każdego	czeka	w	zależności	od	jego	
czynów	wieczna	kara	lub	wieczne	zbawienie».	Dobry	chrześcijanin	jest	najlepszym	oby-
watelem	i	pracownikiem,	ponieważ	tego	domaga	się	od	niego	Bóg	i	jego	chrześcijańskie	
sumienie.
	 Oddajcie	Cezarowi,	co	należy	do	Cezara,	a	Bogu	to,	co	należy	do	Boga.	Chrześci-
janin	nie	zapomina	ani	o	jednym	ani	o	drugim.	Prawdziwy	chrześcijanin	stara	się	lepiej	
od	innych	wypełniać	swoje	obowiązki	społeczne	i	obywatelskie.	Wystrzega	się,	by	nie	
szkodzić	społeczeństwu	i	państwu	okradaniem,	oszustwem,	niesumiennością	i	niedbałą	
pracą.	Przeciwnie,	stara	się	je	wzbogacić	swoim	trudem,	uczciwym	zaangażowaniem	i	
solidną	pracą,	ale	nie	dlatego,	że	boi	się	policjanta	i	sądu,	ale	dlatego,	że	boi	się	odpo- 
wiedzialności	przed	Bogiem.	Bądźmy	przekonani,	że	właśnie	dlatego	że	współczesny	
człowiek	nie	boi	się	Boga,	okrada	zarówno	Boga	jak	i	Cezara.	Nie	zaliczajmy	się	do	
tego	grona.

Ivo Bagarić OFM, Dziesięć minut na ambonie
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Otwórzcie drzwi Chrystusowi! 

	 Chociaż	pytanie	było	podstępne	i	miało	tylko	na	celu	skompromitować	Jezusa,	
to	jednak	dotyka	ono	bardzo	ważnego	i	ponadczasowego	problemu:	wzajemnych	relacji	
między	 tym,	 co	 boskie,	 a	 tym	 co	 ludzkie.	 Jest	 to	 niezwykle	 istotna	 sfera	 ludzkiego	
życia:	i	osobistego,	i	społecznego.	Gra	toczy	się	o	wielką	stawkę:	o	życie	ludzi,	rodzin,	
społeczeństw	 i	narodów.	A	zatem	rozstrzygnięcia	Jezusa	mają	wpływ	na	całe	 ludzkie	
życie:	na	moralność,	wychowanie,	politykę,	gospodarkę,	kulturę	–	na	wszystko,	i	dlatego	
trzeba	je	dogłębnie	zrozumieć	i	respektować.	
	 Nie	chodzi	tylko	o	pieniądze	z	podatków,	ale	o	władzę.	I	to	nie	byle	jaką	władzę,	
ale	o	władzę	nad	duszami.	A	więc	nie	tę,	którą	trzeba	egzekwować	przy	pomocy	środków	
zewnętrznych:	autorytetu	prawa,	aparatu	przymusu,	urzędów	skarbowych	i	wszystkich	
narzędzi,	którymi	dysponuje	państwo.	Władza	Boga	ma	szczególny,	wyjątkowy	charak-
ter:	jest	wewnętrzna	i	dobrowolna.	
	 A	więc	jest	wpisana	najpierw	w	ludzkie	sumienie	i	naturę,	potem	w	Objawione	
słowo	Boga,	wreszcie	w	zasady,	którymi	od	wieków	kieruje	się	Kościół.	Prawo	Boże	nie	
jest	zatem	wynikiem	jakiegoś	zewnętrznego	stanowienia:	referendów,	głosowań,	ustaleń	
czy	umów	społecznych,	lecz	ma	swoje	źródło	w	Bogu,	wypływa	z	wewnętrznej	logiki	
stworzenia,	z	prawdy	i	natury	rzeczy.	
	 Człowiek	przyjmuje	tę	władzę	dobrowolnie,	słucha	jej,	bo	chce,	bo	kocha	prawdę	
i	uznaje	Boże	prawo,	bo	tej	władzy	ufa.	Wie,	że	ostatecznym	źródłem	rozstrzygnięć	jest	
Duch	Święty.	Wiara	potwierdzona	zdrowym	rozsądkiem	przekonuje	nas,	że	tak	właśnie	
trzeba,	że	taka	jest	nasza	powinność	i	że	posłuszeństwo	zasadom	moralnym	gwarantuje	
człowiekowi	i	ludzkości	godne,	spokojne	życie.	
	 Kościół	musi	mieć	świadomość	jak	wielką	odpowiedzialność	złożył	Bóg	w	ręce	
bądź	co	bądź	słabych	i	omylnych	ludzi.	Nie	jest	to	łatwe,	bo	grzeszny	człowiek	łatwo	
ulega	pokusie,	by	życiem	kierować	po	swojemu,	by	wybierać	drogi	na	skróty.	I	dlatego	
zanim	zacznie	 tę	 boską	władzę	 sprawować	względem	 innych,	 najpierw	 sam	musi	 tej	
władzy	słuchać	i	poddać	się	Bogu	bez	zastrzeżeń.	Właśnie	to	oznaczają	słowa	Chrystusa,	
że	trzeba	Bogu	oddać	to,	co	boskie.	
	 Ale	właśnie	takiej	władzy,	która	ma	swoje	źródło	w	Bogu,	ludzie	owładnięci	pychą	
i	niewiarą	nie	mogą	ani	 ścierpieć,	ani	zrozumieć.	Bo	gdyby	 ją	 rozumieli,	nie	czuliby	
zazdrości	ani	też	nie	obawialiby	się	konkurencji.	A	jeśli	się	obawiają,	to	dlatego,	że	jest	
to	władza	oparta	na	prawdzie,	miłości,	uczciwości	i	służbie.	Właśnie	tego	najbardziej	
brakuje	władzy	ludzkiej	i	dlatego	czuje	się	ona	zagrożona	i	walczy	z	Bogiem.	
	 Trzeba	się	bać	tych,	którzy	chcieliby	uzurpować	sobie	w	całym	zakresie	władzę	
nad	obydwoma	porządkami.	A	więc	z	jednej	strony	tych,	którzy	próbują	bronić	prawdy	
i	dobra	nie	przez	dawanie	osobistego	świadectwa	wierności	prawdzie,	przekonywanie	i	
argumentację,	lecz	na	drodze	urzędowej,	środkami	przymusu,	dekretami,	naciskiem	poli-
tycznym,	z	pogwałceniem	wolności	sumienia.	A	z	drugiej	strony	należy	się	bać	nadużyć	
władzy	państwowej,	 przekraczającej	 swoje	 kompetencje,	wtrącającej	 się	w	dziedzinę	
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ducha,	sumienia,	zasad	moralnych.	
	 Bóg	respektuje	słuszną	autonomię	stworzenia	i	respektuje	wolność,	w	którą	wy-
posażył	człowieka.	Dlatego	też	oddzielił	sprawy	boskie	od	ludzkich.	Ale	to	nie	znaczy,	że	
są	one	zupełnie	niezależne,	jak	to	często	próbuje	się	nam	wmawiać,	postulując	radykalne	
rozdzielenie	Kościoła	i	państwa,	a	w	istocie	eliminując	moralność	z	życia	publicznego.	
	 W	podtekście	rozumie	się	to	tak:	chodźcie	sobie	do	kościoła	i	tam	bądźcie	sobie	
katolikami,	odmawiajcie	sobie	modlitwy,	śpiewajcie	pieśni,	ale	gdy	z	kościoła	wyjdziecie,	
szybko	o	tym	zapomnijcie.	Tu	jest	świat,	tu	jest	państwo	i	tu	obowiązują	inne	prawa.	Tu	
nie	ma	miejsca	dla	Boga,	On	musi	się	zadowolić	kościołem,	a	świat	zostawić	w	spokoju!	
Trochę	w	to	uwierzyliśmy	i	faktycznie	katolikami	jesteśmy	najczęściej	tylko	w	niedzielę	
na	mszy,	a	w	domu,	pracy,	szkole,	w	życiu,	zazwyczaj	ukrywamy	skrzętnie	jakiekolwiek	
związki	z	Bogiem.	
	 Tymczasem	w	życiu	nie	da	się	 tak	rozgraniczyć	sfery	“z	Bogiem”	i	sfery	“bez	
Boga”,	bo	życie	ludzkie	jest	jednością.	Płaszczyzny	te	przecinają	się	w	człowieku:	czło-
wiek	żyje	i	funkcjonuje	zarówno	w	państwie	–	domenie	cezara,	jak	i	w	Kościele,	czyli	
na	płaszczyźnie	nadprzyrodzonej.	Wszędzie	należy	 respektować	prawo	Boże	 i	prawa	
człowieka.	Jeśli	nasze	życie	będzie	ukierunkowane	na	Boga,	będzie	też	w	najpełniejszym	
tego	słowa	znaczeniu	ukierunkowane	na	człowieka.	Bo	człowieka	nie	da	się	do	końca	
zrozumieć	ani	mu	służyć	–	bez	Chrystusa.	Chrystusa	nie	musimy	się	bać!	Śmiało	może-
my	otworzyć	 przed	Nim	 drzwi	 swojego	 życia,	 systemów	 społecznych,	 politycznych,	
ekonomicznych.	
	 Nic	nie	stoi	na	przeszkodzie	–	przeciwnie,	jest	naszym	obowiązkiem,	aby	katolicy	
w	 życiu	 społecznym,	 posługując	 się	 normalnymi	 “świeckimi”	 sposobami	 działania,	
przekształcali	świat	w	duchu	Ewangelii.	

 ks. Mariusz Pohl
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EWANGELIA, TO CAŁA PRAWDA

	 “Pan	obchodził	swoje	imieniny,	na	które	jeden	z	jego	poddanych	przyniósł	w	darze	
pięć	pieczonych	kapłonów.	Pan	grzecznie	podziękował,	ale	zażądał,	aby	kmieć	podzielił	
te	pięć	kapłonów	pomiędzy	rodzinę	pańską	z	sześciorga	osób	złożoną.	Biedak	długo	sobie	
łamał	głowę	nad	sposobem	podziału,	ale	nie	znalazł	żadnego	sposobu.	Posłano	tedy	po	
Bartosza,	który	uchodził	za	mądrego	we	wsi.
	 Gdy	przyszedł	i	dowiedział	się	o	co	chodzi,	tak	rzekł:	Bóg	będąc	sam	w	trzech	
osobach,	Trójcę	przede	wszystkim	miłuje,	więc	w	taki	sposób	podział	uczynić	należy.	
Oto	pan,	pani	i	pierwszy	kapłon	stanowią	jedną	trójcę.	Dwóch	paniczów	i	drugi	kapłon	
stanowią	drugą	trójcę.	Dwie	panienki	i	trzeci	kapłon	stanowią	trzecią	trójcę,	a	biedny	
Bartoszysko	i	dwa	ostatnie	kapłony	stanowią	czwartą	trójcę.	Pan	uśmiał	się	wielce	z	tego	
dowcipu	i	obdarował	kmiecia	hojnie.”
	 W	podobnej	sytuacji	postawili	Jezusa	faryzeusze:	jest	jedna	władza,	a	dwóch	pre-
tendentów	do	niej:	Bóg	i	cezar.	Jak	podzielić	tę	władzę?
	 Zanim	Jezus	rozpoczął	rozmowę	na	temat	podatków,	zwrócił	się	do	tych,	którzy	
przyszli,	zarzucając	im	obłudę.	Obłuda	to	inaczej	dwulicowość	-	jedna	twarz	-	maska	dla	
ludzi,	druga	-	ta	prawdziwa,	nieznana	nikomu.	Uczniowie	faryzeuszów	przyszli	do	Jezusa	
pewni,	że	to	oni	mają	prawdziwą	odpowiedź.	Stanęli	więc	przed	Nim	jako	zwycięzcy,	
którzy	 dają	 dowód	 swojej	 łaskawości,	 zwracając	 się	 do	 pokonanego,	 aby	 się	 jeszcze	
próbował	bronić.	Tak	też	mógł	myśleć	biedny	kmieć,	który	przyniósł	na	imieniny	pana	
wspaniały	dar	 -	pięć	kapłonów.	Przynajmniej	w	 tym	momencie,	gdy	 je	 składał	przed	
panem,	czuł	się	od	niego	większy.	Tak	samo	czuli	się	uczniowie	faryzeuszów,	którzy	na	
zewnątrz	okazywali	Jezusowi	szacunek,	o	czym	świadczą	np.	miłe	słowa:	“Nauczycielu,	
wiemy,	że	jesteś	prawdomówny.”	W	sercu	swoim	nie	czuli	jednak	do	Niego	szacunku,	
bo	w	ich	oczach	był	On	już	pokonany.
	 “Pokażcie	Mi	monetę	podatkową”.	 Jezus	prosi	 ich	o	 to,	 co	przynieśli	 ze	 sobą,	
jako	dowód	rzeczowy.	Miała	to	być	broń,	która	miała	Go	ośmieszyć	i	zadać	kłam	Jego	
nauce	i	prawdom,	które	głosił.	To	było	już	pierwsze	zwycięstwo	Jezusa.	Nie	musiał	nic	
wymyślać,	nie	musiał	sięgać	do	prawd,	które	głosił.	Jego	bronią	stało	się	to,	co	oni	sami	
przynieśli,	czym	się	posługiwali	na	co	dzień,	z	czym	się	w	istotny	sposób	związali,	bo	
przecież	byli	jednymi	z	tych,	którzy	płacili	podatki.	Podobnie	było	z	biednym	chłopem,	
który	złożył	przed	panem	swój	podarunek.	Przyniesione	przez	niego	kapłony	stały	się	
bronią	w	ręku	pana,	dzięki	której	ośmieszył	biednego	kmiecia.
	 “Czyj	jest	ten	obraz	i	napis?”	Oto	dalszy	ciąg	podjętej	przez	Jezusa	walki	z	uczni-
ami	faryzeuszów.	W	dalszym	ciągu	nie	odwołuje	się	do	swojej	nauki,	ale	do	ich	doświ-
adczenia	-	widzą	dobrze	monetę,	którą	znają	-	niechaj	odpowiedzą	sami,	aby	stało	się	to	
tym	bardziej	wiarygodne,	żeby	nie	poczuli	się	oszukani.	Jezus	w	tym	momencie	pozornie	
oddaje	inicjatywę	w	ich	ręce.	Nie	boi	się,	że	mogą	to	wykorzystać	przeciwko	Niemu	-	
wręcz	odwrotnie	-	słowa	te	brzmią	jak	sentencja	wyroku,	który	za	chwilę	zapadnie	na	
tych,	którzy	przyszli	 tu	jako	zwycięzcy.	W	tym	momencie	Jezus	zdziera	z	ich	twarzy	
maski	 i	 pokazuje	 ich	prawdziwe	oblicze.	Zdaje	 się	mówić	do	nich:	 “Przecież	dobrze	
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znacie	ten	obraz,	bo	trzymaliście	już	tę	monetę	w	swoich	rękach.	Nie	możecie	się	więc	
pomylić”.
	 W	podobny	sposób	zwraca	się	do	kmiecia	pan:	skoro	przyniosłeś	kapłony,	to	teraz	
sam	je	podziel.	Przecież	uważasz	się	za	mądrego	i	sprawiedliwego,	gdyż	dokonałeś	już	
niejednego	podziału,	znasz	więc	zasadę	sprawiedliwego	podziału	-	dokonajże	więc	go	z	
tym	co	przyniosłeś.
	 “Oddajcie	więc	cezarowi	to,	co	cesarskie,	a	Bogu	to,	co	należy	do	Boga”.	Jezus	
rozsądzając	 ostatecznie	 przedstawiony	Mu	problem,	 odwołuje	 się	 już	 nie	 do	 samego	
faktu	płacenia	czy	niepłacenia	podatków,	ale	do	zasad,	których	sam	nauczał.	W	zacy-
towanych	wyżej	słowach,	w	których	zawarł	swoje	rozwiązanie	problemu,	Jezus	streszcza	
jednocześnie	swoją	naukę	dotyczącą	podstawowych	zasad	życia	społecznego:	władza	jest		
jedna	i	niepodzielna	-	należy	ona	do	Boga.	Człowiek,	który	jest	stworzeniem	poddanym	
prawom	naturalnym,	musi	uznać	swoją	zależność	nie	od	drugiego	człowieka,	choćby	
on	był	nawet	cesarzem,	ale	od	Boga,	któremu	cesarz	tak	samo	podlega	jak	każdy	inny	
człowiek.	Wolności	nie	może	człowiekowi	odebrać	drugi	człowiek,	gdyż	każdy	należy	
do	Boga.
	 Z	 dzisiejszej	 Ewangelii	 płynie	więc	 jasny	wniosek:	 człowiek	może	 rozwiązać	
każdy,	 nawet	 najbardziej	 zawiły	 problem	 zgodnie	 z	 prawdą,	 jeżeli	 pozna	 i	 zrozumie	
naukę	Chrystusowej	Ewangelii.	Nie	dziwi	więc,	że	św.	Paweł	tak	gorąco	sławi	Tesalo-
niczan,	wśród	których	głoszenie	Ewangelii	dokonało	się	nie	tylko	przez	słowo,	ale	też	
przez	moc	i	Ducha	Świętego.	Tesaloniczanie	byli	więc	dobrze	przygotowani	do	życia	
zgodnie	z	wolą	Bożą.

Ateneum Kapłańskie
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Pokusa panowania - niebezpiecznym bożkiem

	 “Ja	 jestem	Panem	i	nie	ma	 innego”.	Pokusa	posiadania	bożków,	które	umiesz- 
czamy	w	miejsce	prawdziwego	Boga,	nie	opuszcza	nas	w	życiu.	To	mogą	być	 różne	
rzeczy,	relacje,	czy	w	końcu	różni	ludzie.	W	miejsce	Boga	chcemy	mieć	jakieś	namiast-
ki,	bo	wydaje	się	nam,	że	tak	będzie	lepiej.	Ale	słyszymy	wyraźnie	u	proroka	Izajsza:	
“Ja	jestem	Panem	i	nie	ma	innego.	Poza	Mną	nie	ma	boga”.	W	tym	przypomnieniu,	w	
tym	samookreśleniu	się	Boga	jest	również	zawarta	walka	o	człowieka,	aby	nie	żył	ilu-
zją.	Aby	nie	skręcił	sobie	karku,	nie	pomylił	kierunku	w	życiu,	bo	konsekwencje	mogą	
okazać	się	tragiczne.	Człowiek	zamieniający	Boga	na	bożki	traci	sens	w	życiu	i	orien-
tację,	i	może	sam	się	zamknąć	na	źródło	prawdziwego	życia	i	prawdziwej	mocy.	Wiele	
jest	dzisiaj	takich	pokus	zewnętrznych,	które	człowieka	chodzącego	prostymi	ścieżkami	
mogą	zaprowadzić	 tam,	gdzie	nie	chce,	ale	 też	wiele	 jest	pokus	wewnętrznych,	które	
mogą	go	zniewolić.	Być	naprawdę	wolnym	-	to	umieć	patrzeć,	rozglądać	się,	samemu	
umieć	dostrzegać	ślady	Boga	i	pokazywać	je	innym.	Być	naprawdę	wolnym	-	to	znaczy	
być	uczniem	Tego,	który	potrafił	na	pustyni	odrzucić	to,	co	szatan	mu	oferował.	“Łas-
ka	wam	 i	 pokój”.	Różne	w	życiu	 słyszymy	pozdrowienia	 i	 zaproszenia.	Człowiek	w	
takich	 słowach	pragnie	wyrazić	 swoją	życzliwość,	a	zarazem	ukazać	 innym	świat,	w	
którm	żyje.	Pragnie	zaprosić	do	swojego	świata.	“Łaska	wam	i	pokój”	-	to	początkowe	
słowa	pozdrowienia	z	Listu,	który	święty	Paweł	napisał	do	Tesaloniczan.	Łaska	i	pokój	
to	dwie	rzeczywistości,	dwie	wartości,	czy	też	dwa	dary,	które	w	naszym	codziennym,	
chrześcijańskim	 życiu	 określają	 jego	 sens	 i	 kierunek.	Można	 powiedzieć,	 że	 te	 dwie	
wielkie	i	nadprzyrodzone	wartości	winniśmy	kontemplować,	tak	aby	stały	się	naszym	
udziałem,	aby	nas	karmiły	i	kształtowały.	Każde	pozdrowienie,	umieszczone	w	Biblii	
jest	godne	zauważenia,	bo	w	słowach	krótkich	i	treściwych	zawiera	się	często	to,	co	jest	
najważniejsze.	Również	pozdrowienia	wypowiadane	przez	kapłana	w	liturgii	Mszy	św.	
mają	korzenie	biblijne.	“Boskie	i	cesarskie”.	Dwa	różne	światy,	dwie	przestrzenie	życia,	
które	dla	różnych	ludzi	często	są	wypełnieniem	ich	życia.	Dopiero	Chrystus	ukazał	nam,	
że	można	być	człowiekiem	wiary	i	dobrym	poddanym,	dziś	byśmy	powiedzieli	-	oby-
watelem.	Ale	zawsze	istnieje	niebezpieczeństwo,	przed	którym	Ewangelia	wielokrotnie	
ostrzega	-	aby	nie	pomylić	porządków,	mimo	możliwości	ich	wzajemnego	przenikania	
się.	Jest	takie	stwierdzenie,	które	formowało	polskie	rodziny	inteligenckie	przed	drugą	
wojną	światową:	“Katolicyzm	nie	powinien	płynąć	z	miłości	ojczyzny,	ale	patriotyzm	z	
miłości	Boga”.	Dzisiaj	zbyt	często	ma	miejsce	instrumentalne	wykorzystywanie	wiary	i	
Kościoła	do	celów	ideologicznych.	A	Kościół,	korzystając	z	doświadczeń	historycznych 
wie,	 że	 to	 co	 “Boskie	 i	 cesarskie”	 nie	 może	 być	 powodem	 napięć	 i	 budowaniem	
doraźnych	opcji	politycznych,	ale	ma	od	wewnątrz	kształtować	ludzi,	którzy	są	gotowi	do	
służby	publicznej.	Również	te	ewangeliczne	formuły	mają	nas	uczyć	dostrzegania	dobra	
wspólnego	przed	własnym	oraz	zauważania	drugiego	człowieka,	któremu	trzeba	służyć	
przed	swoim	krewnym	czy	znajomym.	Nasze	polskie	podwórko	pokazuje,	że	te	słowa	i	
myśli	trzeba	stale	przypominać.	

TOMASZ DOSTATNI OP, Gość Niedzielny
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29 Niedz. Roku

       „Oddajcie Cezarowi to co należy do 
Cezara, a Bogu to, co należy do Boga...” (Mt 22, 21) 

	 Dziś	słuchając	Ewangelii	stajemy	się	świadkami	niezwykłego	wydarzenia:	Ch-
cieli	Jezusa	wystawić	na	próbę...	–	jak	pisze	Ewangelista.	Chcieli	żeby	się	naraził	–	albo	
Cezarowi	i	Rzymianom	–	gdyby	kazał	nie	płacić	podatku,	za	co	z	pewnością	zostałby	po-
ciągnięty	do	odpowiedzialności.	Rzymianie	bali	się	każdego	wywrotowca,	który	mógłby	
pociągnąć	do	buntu	resztę	narodu,	który	Rzymianie	po	prostu	okupowali	–	Dwa	tysiące	
lat	po	tym	takiej	okupacji	doświadczyła	nasza	Ojczyzna	–	i	wiemy	dobrze,	co	to	znaczy	
być	pod	czyimś	zaborem.	Gdyby	więc	Jezus	odciągał	od	płacenia	podatku	–	pachniałoby	
to	początkiem	buntu.	Tego	Rzymianie	by	nie	podarowali.	
	 Jezus	mógł	narazić	się	też	Żydom,	gdyby	wprost	nakazał	płacić	podatek	wojskom	
okupanta.	Uznaliby	Jezusa	zdrajcą	narodu.	Mogło	się	to	skończyć	bardzo	tragicznie.	
	 Tak	więc	widać,	że	opisywana	w	Ewangelii	scena	była	dość	skomplikowana.	Ci,	
którzy	pytali	z	pewnością	nie	byli	przychylni	Jezusowi,	chcieli	Jezusa	zapędzić	w	kozi	
róg.	Chcieli	być	mądrzejsi	niż	On.	Chcieli	przechytrzyć	Boga,	a	nawet	w	ten	subtelny	
sposób	pozbyć	się	Go.	Zobaczmy,	ile	obłudy	jest	w	tych	ludziach.	Rozpoczynają	słodkimi	
słówkami:	„Panie	wiemy,	że	mówisz	zawsze	prawdę,	że	nauczasz	tego,	co	dobre”	–	naj-
pierw	wiązanka	pięknych	słów	–	które	bynajmniej	nie	płyną	z	ich	serc.	
	 Bracia	i	Siostry	–	niestety	podobne	sceny,	jak	ta	opisana	w	Ewangelii,	dzieją	się	
i	dziś.	Do	dziś	jest	wielu	takich,	którzy	chcą	pozbyć	się	Boga.	I	w	tym	celu	potrafią	się	
wcielić	we	wspaniałych	i	poświęcających	się	„obrońców	Kościoła”.		
	 Inny	 przykład	 –	 łódzkie	 czasopismo	 „Fakty	 i	mity”	 czy	 urbanowe	 „Nie”	 –	 to	
gazety,	które	niby	to	chcą	piętnować	to	co	złe	w	Kościele,	a	tak	naprawdę	chcą	zniszczyć	
Chrystusa	–	Kościół,	to	przecież	„Ciało	Chrystusa”	-	jak	uczy	nas	Pismo	św.	i	nasza	wia-
ra.	Jak	może	bronić	ktoś	dobrych	wartości,	gdy	otwarcie	się	im	sprzeciwia.	
	 Dlatego	Bracia	 i	 Siostry	 –	Pamiętajcie,	 że	 nie	 każdy	kto	mówi	 piękne	 i	 czułe	
słowa	chce	naprawdę	dobra	dla	nas.	Dobra	Kościoła	chce	ten,	kto	działa	ku	zbudowaniu,	
a	więc	nie	poprzez	robienie	podziału,	czy	sianie	niezgody.	Nie	dajmy	się	więc	wodzić	
za	nos	przez	tzw.	obrońców	Kościoła!	I	dlatego	zapytajmy	się	dziś,	czy	przypadkiem	nie	
przykładam	ręki	do	tego	podcinania	korzeni	Kościoła,	którego	sam	jestem	dzieckiem?	
Jeśli	czytam	takie	gazety,	które	atakują	Kościół	–	zapytam	się	dziś	siebie,	czy	to	może	
podobać	się	Jezusowi...?	
	 I	nie	tłumaczmy,	że	„czytam,	bo	chcę	znać	prawdę”.	Kościół	potrafi	powiedzieć	
prawdę	o	sobie	–	pokazał	to	wyraźnie	Ojciec	Św.,	gdy	wyznał	i	przeprosił	za	grzechy	
Kościoła.	
	 Który	z	przywódców	tak	uczynił?	Czy	zrobił	to	jakiś	żydowski	przywódca,	albo	
któryś	z	ważnych	prawosławnych	patriarchów?	Czy	któryś	z	polityków	potrafiłby	w	taki	
sposób	przeprosić	za	przewinienia?	
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	 Bracia	 i	 Siostry!	 Pamiętajmy,	 że	 jeśli	 chcemy	 pomóc	Kościołowi,	 to	 najlepiej	
modlitwą	 i	 swoim	dobrym	życiem	–	przez	co	 stajemy	się	 świadkami,	 że	 są	porządni	
chrześcijanie.
	 Ale	 zobaczmy	na	dalszy	 ciąg	 tej	 sceny	z	Ewangelii:	 co	 robi	 Jezus?	Nie	unika	
odpowiedzi.	Odpowiada.	Jak	bardzo	jednak	zaskakuje	człowieka,	który	spodziewa	się	
prostego:	Tak	lub	Nie.	Płacić	albo	nie.	Jezus	wyraźnie	oddziela	dwie	strony	naszego	ży-
cia:	tą	ziemską	i	to	związaną	z	Bogiem...	
	 To	co	Cezarowe,	to	symbol	tego	wszystkiego,	co	ziemskie	–	tego,	czym	powin-
niśmy	się	zajmować	na	co	dzień:	a	więc	praca,	obowiązki	domowe,	pranie,	sprzątanie,	
zakupy,	nawet	polityka	–	tym	też	powinien	interesować	się	dobry	chrześcijanin.	O	tym	
powinien	pamiętać	uczeń	Chrystusa,	a	więc	również	o	wyborach!	To	są	sfery	przed	który-
mi	nie	można	uciekać.	
	 A	to	co	Boskie	–	to	cała	duchowa	strona	naszego	życia	–	nasza	wiara,	nasza	re-
ligijność,	nasz	kontakt	z	Bogiem.	
	 I	takim	stwierdzeniem	Jezus	chce	powiedzieć	nam,	że	sprawy	ziemskie	są	ważne	
i	zajmują	ważne	miejsce	w	naszym	życiu,	lecz	nie	powinniśmy	zapominać	o	sprawach	
Bożych!	Jak	jest	z	moją	wiarą?	Jakie	jest	miejsce	Boga	w	moim	życiu?	Czy	inni	patrząc	
na	mnie	widzą	chrześcijanina?	
	 Nie	zapominajmy	o	Bogu!	Jeśli	wierzymy	–	to	nie	zamykajmy	wiary	w	zakrystii!	
Starajmy	się	żyć	po	chrześcijańsku!	Jezus	chce	nas	dziś	zachęcić	do	troski	o	swoją	duszę,	
o	swój	kontakt	z	Bogiem.	Może	jest	to	ostatnia	szansa,	by	się	zainteresować	tym	co	w	
życiu	jest	ważne.	Oddajmy	Bogu,	to	co	Mu	się	naprawdę	należy!

ks. Krystian
 


