
18 Października 2020 

Drugie czytanie  -  z pierwszego listu swietego  Pawla do Tesaloniczan  1,1-5 

 Paweł, Sylwan i Tymoteusza do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie 
Chrystusie. Łaska wam i pokój! Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, 
wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem 
naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu 
naszym Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu 
waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko 
słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania. Wiecie 
bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was. 

- Pawel napisal pierwszy list do Tesaloniczan zaledwie dwadziescia lat po 
Zmartwychwstaniu Jezusa, zatem zanim powstaly Ewangelie. W tym czasie, 
Dobra Nowina dotarla juz na ziemie odlegle od Jerozolimy.    

«  Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu 
Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój! » 

- Wspolnota chrzescijan w Tesalinikach jest bardzo mala.  
- Pawel we wszystkich swych listach, zwracajac sie do grup chrzescijan, bez 

wzgledu na ich niedoskonalosci czy bledy, widzi w nich nade wszystko dzialanie 
laski Bozej.  

1. Czytany dzis fragment listu wskazuje na Trojce Swieta.  

 - Jezus jest tu nazwany Panem, zatem tytulem, ktory w Starym Testamencie byl 
zarezerwowany wylacznie dla Boga. 

 - Slowa dziekczynienia sa zaadresowane dla Trzech Osob : « pomni przed Bogiem i 
Ojcem naszym…. nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez 
samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego…. » 

 2. To Pawel naucza ale dziala Duch Swiety…Kiedy sluchajacy Pawla 
otwieraja sie na dzialanie Ducha Swietego, ich serca zostaja przemienione… 

 

 

 

Ewangelia  -  wedlug  Mateusza  22,15-21 

Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie. Posłali 
więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: 
«Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. 
Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, 
jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie?» Jezus przejrzał ich 



przewrotność i rzekł: «Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi 
monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: «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».  

 

« Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie?» 

- Jest to pytanie - pułapka. Jezus odpowiada na nie, nazywajac zadajacych je, 
obludnikami :  
 
a) Nazywa ich obludnikami, gdyz od dawna znaja odpowiedz na to pytanie.  
W Jerozolimie, gdzie ma miejsce ta rozmowa, placenie podatku Cezarowi jest 
obowiazkiem prawnym.  
 
b) Nazywa ich obludnikami, gdyz zadaja to pytanie probujac wprowadzic Jezusa 
w pulapke. Podkresla to wypowiedziane przez nich zdanie : «Nauczycielu, 
wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. »  
 

 Faryzeusze spodziewaja sie, ze Jezus odpowie albo :  

- Ze nie trzeba placic tego podatku Cezarowi, a wtedy doniosa na Niego wladzom 
rzymskim, ktore Go zaaresztuja. 

- Ze powie, iz trzeba placic ten podatek, a wtedy zdyskredytuja Go w oczach 
Zydow jako kolaborujacego z rzymskim najezdzca. Wowczas nikt nie rozpozna w 
Nim Mesjasza…gdyz Mesjasz ma byc niezaleznym i suwerennym krolem, 
panujacym na tronie Jerozlimskim.  
 

«Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? » 

 - Jezus nie odpowiada wiec pulapka na pulapke. Po prostu odpowiada na 
pytanie w trzech punktach:  

1. “Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara” 

 - Czyli: zaplaccie mu podatek przewidziany prawnie. W czasach Starego 
Testamentu uwazano, ze kazda wladza pochodzi od Boga.  

    * “«Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego 
większy grzech ma ten, który Mnie wydał tobie». (J 19, 11) 

 - W dzisiejszym pierwszym czytaniu, Izajasz tlumaczy, ze nawet wladcy 
poganscy sa w « reku Boga » i ze moze On sie nimi posluzyc dla dobra swego ludu.  

 

2. “Oddajcie więc Cezarowi tylko to, co należy do Cezara 



 - chodzi tu o to, ze kiedy Cezar jako wladca rzymski wymaga placenia mu 
podatkow, jest to zgodne z prawem. Jednak gdy wymaga, by nazywano go Panem i 
oddawano kult, wtedy zmusza swych poddanych do uprawiania idolatrii. W czasach, 
gdy Mateusz pisal swa Ewangelie, wielu chrzescijan zginelo smiercia meczenska z 
tego powodu… 

 3. “Oddajcie więc Bogu to, co należy do Boga».  

 - Tymi slowami Jezus zaprasza do odpowiedzenia sobie na pytanie: czy 
jestem pewny, ze oddaje Bogu wszystko to, co sie Mu nalezy?  Chodzi tu tez o 
rozpoznanie w Jezusie Tego, ktory jest Bogiem, ktory caly nalezy do Ojca… 

 - Krolestwa krolow ziemskich i ich panowanie przemijaja. Tymczasem 
Krolestwo Boze trwa…i rozwija sie na ich terenie…szczegolnie tam, gdzie kazde 
dzielo milosci i braterstwa umacnia i rozwija je.  


