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Mt 25,14-30   (Biblia Tysiąclecia) 
 

 
 

 
 
 

Podobnie też [jest] jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, 

przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. 

Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności, i 

odjechał. Zaraz  ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie 
pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który 
otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.   

Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.                    
Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, 
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, 
sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź 
do radości twego pana! Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: Panie, 
przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem.  Rzekł mu pan: Dobrze, 
sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź 
do radości twego pana! Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, 
wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, 
gdzieś nie rozsypał.  Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz 
swoją własność!  Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, 
gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał.  Powinieneś więc był oddać moje 
pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność.  Dlatego 
odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów.  

Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie.  
Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.  A sługę nieużytecznego wyrzućcie na 

zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 
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Przypowieść o talentach (Mt 25, 14-30) 

 

NT: Mt 13,11-12; Mk 13,34 II Łk 19,11-27 

KKK: różni ludzie mają różne dary, 1936-1937 

Lekcjonarz: 25, 14-30: chrześcijańskie wtajemniczenie: bierzmowanie; czytania 

wspólne o świętych mężczyznach i kobietach; Msze w poszczególnych intencjach: za 

świeckich, za naród, o uświęcenie pracy ludzkiej 

 

Przypowieść o talentach to kolejna z serii tych mówiących o królestwie niebieskim 

(zob. 25,1). Nie zostaje to wprost wyrażone w pierwszym wersecie
1
, lecz w języku 

greckim początkowe słowa wskazują, że chodzi tu o kontynuację tego, co było wcześniej. 

Temat pozostaje praktycznie ten sam: gotowość na przyjście Pana wymaga od uczniów 

zarówno przewidywania, jak i włożenia pewnego wysiłku. 

Ponownie zostaje dokonane wyraźne rozróżnienie między tymi, którzy odpowiadają 

wiernością na wezwanie Jezusa, mimo Jego nieobecności, oraz tymi, których zachowanie 

jest nieroztropne. 

[25,14-18]  

Opowieść dotyczy bogatego człowieka (Syna Człowieczego), który powierza swój 

majątek sługom (uczniom) na czas swej podróży (Jego śmierci, zmartwychwstania i 

wniebowstąpienia). 

Trzej słudzy otrzymują w zarząd pieniądze, przy czym każdy z nich dostaje rozmaitą 

ich  ilość, odpowiednio do swoich indywidualnych zdolności. 

Pierwszy otrzymuje pięć talentów, drugi dwa, a trzeci jeden. 

Pan oczekuje od swych sług, że zaangażują się w jakieś przedsięwzięcia, które 

przyniosą mu zysk (Łk 19,13). 

Nie da się obliczyć, ile byłby wart każdy talent we współczesnej walucie. Talent 

stanowił miarę wagi, a wartość danego talentu zależała od tego, że nawet jeden talent 

stanowił znaczącą kwotę do wykorzystania w obrocie handlowym
2
. 

                                                           
1
 W Biblii Tysiąclecia doprecyzowanie, że  chodzi o królestwo niebieskie, zostało dodane w tłumaczeniu - przyp. tłum. 

2
 Jeden talent srebra był wart mniej więcej tyle, co wynagrodzenie robotnika fizycznego za piętnaście - dwadzieścia 

lat 



Godne podziwu jest to, że słudzy, którym powierzono pięć i dwa talenty, podwoili 

pieniądze swego pana przed jego powrotem. 

Jednak sługa, który otrzymał jeden talent, w ogóle zrezygnował z jego zainwestowania i 

dla bezpieczeństwa ukrył go, rozkopawszy w ziemi. 

 

Większość komentatorów uznaje, że talenty z tej przypowieści symbolizują jakiś rodzaj 

posiadanych zasobów.  

 Można tu pomyśleć o naturalnych umiejętnościach i uzdolnieniach, które 

powinny być wykorzystane w służbie innym. 

 Podobnie powierzona nam środki finansowe mają być użyte dla dobra innych, 

zwłaszcza ubogich (zob. 6,3-4; 19,21). 

 Można też talenty odnieść do duchowych darów, które należy wykorzystać dla 

budowania Kościoła. 

Każda z tych interpretacji jest uprawnionym sposobem odczytywania tej przypowieści i 

wykorzystania dziś płynącego z niej morału. 

Ponadto można też przedstawić mocne argumenty za tym, że każdy talent symbolizuje 

"poznanie tajemnic królestwa niebieskiego" (zob. 13,11)
3
. 

Wskazówką dla czytelników Ewangelii Mateusza, by dostrzegli taki związek, jest 

werset 29, gdzie zasada mówiąca o "dodawaniu" lub "zabieraniu" brzmi tak samo, jak 

wcześniejsze słowa Jezusa na temat poznania królestwa przez uczniów (zob. 13,12). 

Pamiętajmy, że uczniowie, w odróżnieniu od tłumów, mieli szczęście wysłuchiwania 

wyjaśnień przypowieści na osobności (13,16). 

Pouczenia o królestwie, jakie otrzymują, stanowią powierzony im święty majątek, 

który powinni inwestować dalej poprzez posługę głoszenia i nauczania wśród 

narodów (zob. 28,19-20). 

 [25, 19-23]  

Gdy pan powraca, by rozliczyć się ze swymi sługami, dwaj pierwsi zostają pochwaleni 

i awansowani. Ponieważ obaj uzyskali ze swych inwestycji stuprocentowy zysk, obaj też 

słyszą:  

dobrze, sługo dobry i wierny oraz  

wejdź do radości twego pana. 

Ponieważ byli godni zaufania w rzeczach niewielu, otrzymują obietnicę bycia 

postawionymi nad wieloma. 

                                                           
3
 Zob. B. Chenoweth, Identifying the Talent. Contextual Clues for the Interpretation of the Parable of the Talents 

(Matthew 25,14-30) 



To ta sama zasada wyrażona w wersecie 24,47 i według której dobre wypełnianie 

obowiązków duchowych zdobywa nam jeszcze większe zaufanie Pana. 

 [25, 24-27]  

Następnie zdaje relację sługa, któremu powierzono jeden talent i podaje wymówkę dla 

przyniesienia z powrotem tej samej kwoty. 

Ponieważ wiedział, że jego pan jest człowiekiem twardym, gdzie się da szukającym 

zysku, sparaliżował go strach na myśl o utracie pieniędzy swego pana. To dlatego ukrył 

talent w ziemi, zamiast go zainwestować. 

W odpowiedzi pan udziela mu ostrego i zjadliwego upomnienia. 

Według niego właśnie powód, dla którego sługa zakopał talent, powinien był być 

motywacją do puszczenia pieniędzy w obieg. 

Fakt, że sługa wiedział, iż jego pan jest nieustępliwym biznesmenem, powinien był go 

popchnąć do podjęcia jakiegoś finansowego przedsięwzięcia. 

Nawet niewielki zysk u bankierów byłby lepszy niż żaden. Lecz ponieważ sługa nie 

uczynił nawet najmniejszego wysiłku, zostaje nazwany złym i gnuśnym. 

 

Jeśli ograniczymy się do samej historii opowiedzianej w przypowieści, nagana 

udzielona przez pana wydaje się nadmiernie surowa. 

Lecz jeśli talenty symbolizują "poznanie tajemnic królestwa niebieskiego" (13,11) 

przez każdego ze sług, wówczas zrozumiałe jest, dlaczego zarzut jest tak surowy. 

Powierzenie komuś nowiny o zbawieniu pociąga za sobą wielką odpowiedzialność. 

Zatrzymanie lub zakopanie tej nowiny dla samego siebie stanowi poważne naruszenie 

odpowiedzialności względem Pana, który wzywa nas, byśmy dzielili się Jego Dobrą 

Nowiną ze światem. 

Nie chce, byśmy Mu ją zwrócili bez podzielenia się nią i bez przyniesienia owocu. 

 [25, 28-30]  

Końcowe wersety mówią o skazaniu złego sługi na wyrzucenie w ciemność, która leży 

na zewnątrz królestwa. 

Jak to często jest w Ewangelii Mateusza, chodzi tu o królestwo potępionych, gdzie 

panuje ciągły płacz i zgrzytanie zębów (tak również 8,12; 13,42.50; 22,13; 24,51). 

Odbierają temu słudze nawet ten jeden talent, jaki został mu powierzony przez jego 

pana, i dają go komuś innemu. 

To bardzo trzeźwiące słowa, które każdy uczeń Jezusa musi usłyszeć. 



Niezależnie od tego, co otrzymaliśmy - naturalne zdolności, środki finansowe, dary 

duchowe czy zarząd nad tajemnicami królestwa - będziemy musieli zdać sprawę ze 

sposobu, w jaki wykorzystaliśmy to, co nam powierzono. 

Wejdziemy do radości królestwa tylko dzięki inwestowaniu naszych darów i 

przynoszeniu zysku z nich dla Pana.  

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   św.  Hieronim 

Przypowieść o talentach 
 

 

 „Pewien człowiek, mając udać się w podróż, przywołał swe sługi i przekazał im 

swój majątek; jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu zaś jeden”.  
 

Ten człowiek, będący gospodarzem, bez wątpienia oznacza Chrystusa, który po 

zmartwychwstaniu, jako zwycięzca, wstępując do Ojca, zwołał apostołów i przekazał im 

naukę Ewangelii. Przydzielił jednemu więcej, a drugiemu mniej nie dlatego, że kierował 

się szczodrobliwością i powściągliwością, lecz stosownie do sił tych, co te dary 

przyjmowali, jak to apostoł powiada, że mleko podawał do picia tym, co nie byli w stanie 

przyjąć stałego pokarmu (Hbr 5, 12n). Wreszcie i tego, co z pięciu talentów uczynił 

dziesięć, i tego, co z dwóch uczynił cztery, przyjmuje z podobną radością, nie bacząc na 

wielkość zysku, lecz na ich dobrą wolę.  

Pod pięcioma zaś, dwoma i jednym talentem rozumiemy bądź różne łaski, które nie 

każdemu zostały udzielone, bądź też w pierwszym przypadku wszystkie sprawne zmysły, 

w drugim zdolność pojmowania i działania, w trzecim rozsądek, którym ludzie różnią się 

od zwierząt. 
 

 „Odszedł zaś ten, który dostał pięć talentów, zaczął nimi obracać i zyskał 

drugie pięć”.  
 

Otrzymawszy sprawne zmysły pomnożył w sobie znajomość rzeczy niebiańskich; z 

tego, co stworzone, wnosząc o istnieniu Stwórcy, z tego zaś, co cielesne, wnioskując o 

istnieniu Tego, co nie ma ciała. To, co dostrzegł, nasuwało mu myśl o tym, co 

niewidzialne, rzeczy znikome utwierdzały go w przekonaniu o istnieniu rzeczy 

nieprzemijających. 
 

 „Ten, co otrzymał dwa, zyskał drugie dwa”.  
 



Również i ten, stosownie do sił, czegokolwiek nauczył się w Prawie, podwoił w 

praktykowaniu Ewangelii, bądź też pojął wiedzę i uczynki życia doczesnego jako odbicie 

przyszłej szczęśliwości. 
 

 „A ten, co otrzymał jeden talent, poszedł, i rozkopawszy ziemię, ukrył 

pieniądze swego pana”. 

Przewrotny sługa, myśląc o doczesności i przez zamiłowanie  do rozkoszy tego świata, 

wzgardził i zbezcześcił nakazy Pańskie, chociaż u innego Ewangelisty jest wzmianka, że 

zawiązał swój talent w chuście, to znaczy, że nauka gospodarza miała nikły wpływ na jego 

życie, bo żył rozwiąźle i hulaszczo.  

 „Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług”. 
 

 Wielki jest odstęp czasu pomiędzy wniebowstąpieniem Zbawiciela i Jego powtórnym 

przyjściem. Jeśli zaś apostołowie mają zdać sprawę ze swoich uczynków i stanąć pełni 

obawy przed swym Sędzią, to cóż my uczynimy? 
 

 „Powiada do niego Pan: «Dobrze, sługo wierny i dobry, ponieważ w małym 

byłeś wierny, postawię cię nad wieloma; wejdź do wesela pana twego»”. 
 

 Te same słowa skierowane do jednego i drugiego sługi, to jest zarówno do tego, co 

mając pięć talentów, uzyskał drugie pięć, jak i do tego, co mając dwa, uzyskał drugie dwa, 

mówią o nich pochlebnie. Zwróćmy też uwagę, że wszystko, cokolwiek posiadamy w 

doczesności, choćby wydawało się nie wiem jak wspaniałe i ogromne, w porównaniu z 

dobrami przyszłymi jest jednak małe i niewiele znaczy.  

„Wejdź – powiada – do radości pana twego, i niechaj stanie się twoim udziałem to, 

czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce człowieka nie wstąpiło” 

(1 Kor 2, 9). 

Cóż zaś większego może być dane wiernemu słudze, jeśli nie to, że może być razem z 

panem i oglądać radość pana swego? 
 

 „Przystępując zaś i ten, co jeden talent otrzymał, rzecze: «Wiem, Panie, żeś jest 

człowiek twardy; chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzie nie 

rozsypałeś; bojąc się przeto, poszedłem i ukryłem swój talent w ziemi; to masz twoją 

własność»”.  

 

Zaprawdę, co napisane zostało: „Dla znalezienia wymówki dla grzechów”                        

(Ps 141[140], 4; Wulgata), także i temu słudze się zdarzyło: do lenistwa i niedbalstwa 

dołączył również występek pychy. On bowiem, co powinien wyznać szczerze opieszałość i 

prosić gospodarza o wybaczenie, rzuca mu oskarżenie i twierdzi, że rozsądnie uczynił, nie 

podejmując ryzyka przy operowaniu pieniędzmi dla zdobycia zysku. 

 
 



 „Odpowiadając zaś, pan jego rzekł mu: «Sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że chcę 

żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać, gdzie nie rozsypałem: należało oddać pieniądze 

bankierom, a ja po powrocie byłbym odebrał z zyskiem swoją własność; zabierzcie 

przeto od niego talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów»”.  
 

To, co w jego mniemaniu miało mu służyć za usprawiedliwienie, poczytane mu zostało 

za winę. Złym zaś niewolnikiem został nazwany, ponieważ ubliżał panu; leniwym – 

ponieważ nie chciał pomnożyć swego talentu; tak więc w jednym przypadku skarcono 

jego pychę, w drugim – niedbałość. Jeśli – powiada – wiedziałeś, że jestem twardy i 

surowy, zwracam się ku temu, co samo przez się nie jest moim dziełem, i chcę żąć tam, 

gdzie nie posiałem, dlaczegóż myśl o tym nie napełniła cię bojaźnią, byś nabrał 

przekonania, że będę się szczególnie usilnie domagał mojej własności, i dlaczego nie 

oddałeś moich pieniędzy czy też srebra bankierowi?  

Jedno i drugie bowiem oznacza język grecki słowem argyrion. „Słowa Pańskie – 

powiada – są słowami czystymi, srebrem wypróbowanym, oczyszczonym z ziemi, 

oczyszczonym siedmiokroć” (Ps 12[11] J, 7).  

 

Pieniądzem tedy i srebrem jest przepowiadanie Ewangelii i nauka Boża, którą należało 

powierzyć bankierom i tym, co operują pieniędzmi, to jest pozostałym nauczycielom, co 

też uczynili apostołowie, ustanawiając w poszczególnych prowincjach kapłanów i 

biskupów, albo też którą należało powierzyć wszystkim wierzącym, którzy potrafią 

podwoić pieniądze i wraz z procentem oddać, wprowadzając w czyn to, czego się 

nauczyli.  

Zabiera się zaś talent i daje temu, który zdobył dziesięć talentów po to, byśmy 

zrozumieli, że choć Pan cieszy się jednakowo ze starań jednego i drugiego, to znaczy tego, 

co pięć talentów podwoił, i tego, co podwoił dwa talenty, to jednak większa nagroda 

należy się temu, co więcej trudził się nad pomnożeniem dóbr Pańskich.  

Dlatego też powiada apostoł: „Czcij tych starszych, co dobrze przewodniczą, a 

najbardziej tych, co trudnią się głoszeniem słowa i nauczaniem” (1 Tm 5, 17). 
 

Z tych słów, które zły sługa odważył się powiedzieć: 
 

 „Chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzie nie rozsypałeś”, 
 

możemy wnioskować, że również godziwe życie pogan i filozofów znajduje uznanie w 

oczach Pana i inaczej patrzy On na tych, co sprawiedliwie postępują, a inaczej na tych, co 

niesprawiedliwie, i dla porównania z tymi, którzy kierują się prawem naturalnym, 

spotykają się z potępieniem ci, co lekceważą prawo spisane.  

 

 
 



 „Każdemu bowiem, który posiada, będzie dane i będzie miał w obfitości, a od 

tego, który nie ma, i to, co wydaje się posiadać, będzie zabrane”. 
 

 Chociaż wielu z natury jest rozsądnych i obdarzonych talentem, to jednak jeśli przez 

niedbalstwo i lenistwo marnują te naturalne dary, tracą owe dobra natury i wiedzą, że 

nagroda, która im była obiecana, przypadnie w udziale innym. A to znów powiedziane jest 

po to, by porównać ich z tymi, co mając nieco mniejsze zdolności i umysł mniej bystry, 

pilnością i starannością wyrównują to, czego z natury im nie dostaje. 
 

Można zaś i to w ten sposób rozumieć: temu, co ma wiarę i dobrą wolę w Panu, dane 

będzie przez Dobrego Sędziego, choćby nawet jako człowiek uchybił czemuś w swoim 

postępowaniu; ten zaś, co nie posiada wiary, zatraci także i pozostałe cnoty, które wydaje 

się w naturalny sposób posiadać.  

 

I niezwykle trafnie jest powiedziane: 
 

 „Co wydaje się posiadać, będzie zabrane”. 
 

 Cokolwiek bowiem istnieje bez wiary w Chrystusa, nie może być przyznane temu, 

który tego nadużywał, ale Temu, który również złemu słudze użyczył darów natury. 
 

 „A nieużytecznego sługę wyrzućcie w ciemności zewnętrzne; tam będzie płacz                            

i zgrzytanie zębów”.  
 

Światłem jest Pan. Kto jest przez Niego wyrzucony na zewnątrz, pozbawiony jest 

Światła. 

 

I czytanie :  Prz 31, 10–13.19n.30n (Biblia Tysiąclecia) 

 

 

  Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej 

ufa, na zyskach mu nie zbywa;  nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia.  O len 

się stara i wełnę, pracuje starannie rękami. 

Wyciąga ręce po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono.  

Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
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Mężna niewiasta figurą Kościoła 
 

 „Niewiastę mężną któż znajdzie? Daleko od ostatecznych granic jej wartość”. 

Kobietą mężną tu jest nazwany Kościół. „Kobietą” – ponieważ zaiste rodzi Bogu synów 

duchowych z wody i Ducha świętego; „dzielną” – ponieważ dzięki wierze w swego 

Zbawiciela pogardza tym, co światowe, zarówno przeciwnościami, jak i wydarzeniami 

pomyślnymi. On bowiem, pojawiwszy się w ciele, znalazł ją słabą, ale dzięki swojemu 

boskiemu nawiedzeniu uczynił ją mężną.  

Stąd po jej odkupieniu, powróciwszy do niebios, i ciesząc się bytami niebieskimi, 

mówi: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, którą zgubiłem” (Łk 15, 6).  

Salomon więc, widząc rodzaj ludzki pogrążony w mnóstwie błędów, stwierdził że dla 

jego zbawienia nie wystarczy żaden patriarcha, żaden prorok ani nawet żaden z wybranych 

poza jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, mówi:  

„Niewiastę mężną któż znajdzie? Daleko od ostatecznych granic jej wartość”  

– jakby jasno stwierdzając pełen podziwu, że nadeszła łaska dana przez Pana. Kto ma 

taką cnotę i cieszy się takimi zasługami, że spośród tylu niewiernych i zbrodniarzy 

zgromadził dla siebie  

Kościół złożony z wybranych, który swą łaską czyni go mocnym i niezwyciężonym. 

Nie jest on z pewnością podobny do nas i nie przybędzie dla naszych czasów, lecz na 

końcu wieków Bóg-człowiek zstąpi z nieba, aby nas swoją męką wybawić.  

O tym jest mowa, gdy mówi: „Daleko od ostatecznych granic jej wartość”.  

„Daleko” – bo dotyczy czasu, który rozciąga się od Salomona aż do narodzenia z 

Dziewicy; „ostatecznych granic” – bo „z najwyższego nieba zejście Tego” (Ps 18, 7), 

który za nasze zbawienie nie zapłacił innej ceny, jak to, że siebie samego złożył w ofierze.  

Stąd też mówi apostoł: „Który nas umiłował i wydał samego siebie na ofiarę i obiatę 

ku wonności wdzięczności” (Ef 5, 2).  

I chociaż i tak to możemy zrozumieć poprawnie, że wartość świętego Kościoła daleko 

została położona, gdy wcielenie Słowa Bożego, Jego przebywanie pomiędzy ludźmi, męka 

i zmartwychwstanie daleko pozostają od naszej natury.  

 

 



On bowiem kiedy chciał i z jakiej chciał narodził się matki, żył na świecie bez grzechu, 

i kiedy chciał i jaką chciał śmiercią zszedł z tego świata, i w swojej mocy miał czas swego 

zmartwychwstania i swego wniebowstąpienia – we wszystkich tego rodzaju 

postępowaniach był od nas odległy, jak odległe jest niebo od ziemi.  

Bowiem Kościół, który Pan odkupił, nie tylko przyjął słowo Zbawienia, ale nieustannie 

o nie walczy, a otrzymał je, aby je głosić na świecie i temu zadaniu słusznie jest poddany.  

„Ufa jej serce jej męża, a zdobyczy nie będzie potrzebował”. Mówi, że jest On 

Mężem świętego Kościoła, Panem i jego Odkupicielem; On też raczy stanowić jego 

wartość. Stąd też apostoł mówi do wierzących: „Poślubiłem was jednemu mężowi, aby 

jako dziewicę czystą oddać ją Chrystusowi” (2 Kor 11, 2).  

To co więc mówi: „Ufa jej serce jej męża” – wzięte jest z ludzkich obyczajów.                       

Jak bowiem każdy, który ma mężną i wierną żonę, wierzy jej zupełnie, bo ona nic nie 

uczyni przeciw jego woli, żadna myśl o cudzołóstwie nie przyjdzie jej nawet do głowy, ze 

względu na swoją miłość chętnie zniesie wszystkie trudności, a wszystko co ma 

jakiekolwiek znaczenie zwraca ku tej miłości,  

tak też Pan i Odkupiciel zawierzył Kościołowi.  

Zna on bowiem łaskę Ducha Świętego, którą go obdarzył, zna moc miłości, którą wlał 

w jego wnętrzności. Stąd też nie wątpi, że jego nieskażona wiara nigdy nie ulegnie 

zniszczeniu, a ponadto nieustannie będzie się starał, by dołączyć do jedności wiary jak 

najliczniejszych ludzi, a to znaczy: „zdobyczy nie będzie potrzebował”.  

Łupi bowiem Kościół szatana, gdy przez swoich kaznodziejów przywołuje na drogę 

swojej wiary tych, których on zwiódł. I słusznie powiedziano, że „zdobyczy nie będzie 

potrzebował”, bo Kościół nigdy nie przestanie przywracać wierze Chrystusowej dusze 

uwolnione od kłamstwa szatańskiego, aż na końcu świata dopełni się określona liczba 

członków.  

Słusznie więc, bo  

cokolwiek dobrego czyni święty Kościół albo jakakolwiek dusza,                    

otrzymuje to z wysoka. 

Słusznie więc dodaje: „Odda mu dobrem a nie złem po wszystkie dni żywota 

swego”. Dusza oddaje zaiste dobro Chrystusowi, kiedy sprawiedliwie żyjąc, odpowiada na 

dary życia od Niego otrzymane, a także, gdy to, co ona wie lub czyni, wsparta Jego 

pomocą, stara się przekazać innym.  

Dobrze więc mówi: „Odda mu dobrem”, ale zaraz dodaje: „ale nie złem”. Są zaiste 

bowiem tacy, którzy otrzymawszy od Boga dary, odpłacają złem, albo ci, co otrzymawszy 

tajemnice wiary, szpecą je heretyckimi mętami, albo też z wiary, którą wyznają, bluźnią 

złymi czynami, albo dobre obyczaje, którym służy prawdziwa wiara, niszczą złymi 

rozmowami.  



Oni więc nie oddają Panu dobra, które od niego otrzymali, którzy w tym co dobre 

zaczęli, nie starają się żyć w nim do końca życia.  

Stąd też słusznie, gdy mówi: „Odda mu dobrem a nie złem”; dodaje, aby okazali 

wytrwałość do końca: „Po wszystkie dni żywota swego”.  

Do tych słów podobne jest to, co czytamy w Ewangelii:  

„Służąc Mu w świętości i sprawiedliwości po wszystkie dni nasze” (Łk 1, 74n). 


