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 A Jezus znowu w przypowieściach mówił do nich: Królestwo niebieskie podobne jest 
do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi.  Posłał więc swoje sługi, żeby 
zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.  Posłał jeszcze raz inne sługi z 
poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne 
zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!  Lecz oni zlekceważyli to i 
poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i 
znieważywszy [ich], pozabijali.  Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał 
wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić.  Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta 
wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i 
zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili 
wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami.  Wszedł 
król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój 
weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego? Lecz 
on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, 
w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.  Bo wielu jest powołanych, lecz mało 
wybranych. 

 

 Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   św.  Grzegorz Wielki 
 

Zaproszeni na gody 
 
  

„Podobne stało się królestwo niebieskie człowiekowi, który sprawił gody 

małżeńskie synowi swemu”... Wtedy bowiem Bóg Ojciec sprawił gody Bogu, swemu 

Synowi, gdy Go w łonie Dziewicy złączył z ludzką naturą, gdy zechciał, aby Ten, który był 

Bogiem przed wiekami, stał się Człowiekiem przy końcu wieków...  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Wysłał raz, wysłał i po raz drugi [sługi], gdyż głosicielem wcielenia Pan uczynił 

najpierw proroków, potem apostołów.  

Dwa więc razy wysyłał sługi z zaproszeniem, ponieważ wcielenie swego 

Jednorodzonego zapowiedział przez proroków, a przez apostołów ogłosił, iż ono się 

spełniło. 
 

Ponieważ ci, którzy pierwsi zostali zaproszeni na ucztę, wejść nie chcieli, przy drugim 

zaproszeniu powiedziano: „Oto ucztę małą przygotowałem, pobite woły moje i co było 

karmnego i wszystko gotowe”... Powiedziano dalej: „Ale oni nie dbając o to, odeszli; 

jeden do posiadłości swojej, a drugi do kupiectwa swego”. Iść do swej posiadłości 

oznacza umiarkowane oddawanie się ziemskiej pracy, a udawać się do kupiectwa – to 

pożądliwe staranie się, aby ze swej świeckiej działalności otrzymać jak najwięcej zysków.  
 

Ten bowiem, który myśli tylko o ziemskiej pracy, i ten, kto jest oddany wyłącznie 

świeckiej działalności, nie chce myśleć o tajemnicy wcielenia Pana i według niej żyć. Taki 

jakby idzie do swej posiadłości i do swego kupiectwa i odmawia przybycia na królewskie 

gody. A co gorsza, zdarza się i to, że niektórzy nie tylko odtrącają łaskę zapraszającego, 

lecz jeszcze go prześladują. Toteż dodano: „A pozostali pochwycili jego sługi i zelżywszy 

ich, zabili. Gdy to posłyszał król, rozgniewał się i posławszy wojsko swoje, wytracił 

owych mężobójców, a miasto ich podpalił”.  
 

Mężobójców wytraca, bo prześladowców zgładza. Ich miasto podpala, bo nie tylko ich 

dusze, lecz i ciało, w którym mieszkali, doznają katuszy wiecznego ognia... Lecz ten, który 

widzi, iż jego zaproszeniem wzgardzono, nie dopuści, aby na zaślubinach jego 

królewskiego syna gości zabrakło. Posyła tedy po innych. Choć bowiem w niektórych 

napotyka przeszkody, jednakże Słowo Boże znajdzie takich, na których spocznie. Toteż 

dodano: „Wtedy rzekł sługom swoim: «Gody wprawdzie są gotowe, ale zaproszeni nie 

byli godni. Idźcie tedy na rozstaje dróg, a kogokolwiek znajdziecie, wzywajcie na 

gody”.  

Jeśli drogi, o których mówi Pismo Święte, uważa się za czynności, to rozstaje dróg są 

niepowodzeniami, jakich się na nich doświadcza. Ci bowiem często łatwo do Boga 

przychodzą, którym w ziemskich czynnościach żadna pomyślność nie towarzyszy. 

Powiedziano dalej: „I słudzy jego, wyszedłszy na drogi, zgromadzili wszystkich, których 

napotkali, i napełniła się sala godowa biesiadnikami”. 
 

Oto z samej tylko jakości biesiadników jasno widać, że owe królewskie gody wyrażają 

teraźniejszy Kościół, w którym dobrzy ze złymi są złączeni. Różne dzieci są w nim 

zmieszane, choć bowiem On wszystkie rodzi do wiary, jednak nie wszystkie z powodu ich 

grzechów przez zmianę życia doprowadza do wolności łaski. Póki więc tutaj żyjemy, 

musimy iść drogą życia pomieszani z innymi. Sami dobrzy są tylko w niebie; nie ma też 

samych złych, bo są oni tylko w piekle. To zaś życie, które istnieje między niebem a 

piekłem, jest jakby w środku i obywateli z obu stron wspólnie przyjmuje. 



I Kościół święty przyjmuje teraz bez różnicy, a potem przy śmierci ich rozróżnia. Jeśli 

więc jesteście dobrzy, póki żyjecie, złych cierpliwie znoście. Kto bowiem złych nie znosi, 

sam sobie swą niewyrozumiałością daje świadectwo, iż nie jest dobry... 
 

Ponieważ zaś, najdrożsi bracia, za łaską Pana weszliście do domu, gdzie odbywają się 

gody, to jest do Kościoła świętego, pilnie uważajcie, bracia, aby król wszedłszy nie znalazł 

na szacie waszego ducha nic takiego, co by musiał zganić. Z wielką bowiem bojaźnią serca 

należy o tym myśleć, co dodano: „I wszedł król, aby zobaczyć biesiadników, i ujrzał tam 

człowieka nieprzyodzianego w szatę godową”. 
 

Co wyraża, najdrożsi bracia, szata godowa? Gdybyście powiedzieli, że szatą godową 

jest chrzest i wiara, to któż bez chrztu i wiary wszedł na gody? Już przez to samo jest z 

zewnątrz, że jeszcze nie uwierzył. Cóż więc musimy uważać za szatę godową, jeśli nie 

miłość? Wchodzi na gody bez szaty godowej ten, kto należąc do Kościoła, ma wiarę, ale nie 

ma miłości. Słusznie bowiem miłość nazywana jest szatą godową, miał ją przecież na sobie 

nasz Stwórca, gdy przybył, aby godami złączyć się z Kościołem. Tylko dzięki miłości Boga 

Jego Jednorodzony Syn złączył się z duchem wybranych ludzi. Toteż Jan mówi: „Tak Bóg 

umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał za nas” (J 3, 16).  
 

Kto więc z miłości przybył do ludzi, pouczył nas, iż ta miłość jest szatą godową.               

Każdy zatem z was, kto będąc w Kościele wierzy Bogu, już przybył na gody, ale nie ma 

szaty godowej, jeśli nie zachowuje łaski miłości... Kto zaś spoczywając na godach, nie ma 

tej łaski, bardzo winien się obawiać, że gdy król wejdzie, będzie wyrzucony. Oto bowiem 

powiedziano: „I wszedł król na gody, aby zobaczyć biesiadników, i ujrzał tam 

człowieka nieprzyodzianego w szatę godową”.  
 

My, bracia najdrożsi, jesteśmy na godach Słowa, mamy już wiarę w Kościele, karmimy 

się potrawami Pisma Świętego, cieszymy się Kościołem z Bogiem złączonym. Jeśli 

przybyliście w szacie godowej, proszę was, pilnie badajcie swe myśli. Szczegółowo 

badajcie swe serce, czy nie żywicie względem kogo nienawiści, czy nie pałacie zazdrością, 

jeśli się komu powodzi, czy ukrytą złością nie staracie się mu zaszkodzić. 
 

Oto już król wchodzi na gody i patrzy na szaty waszego serca. Do tego, którego nie 

widzi przyodzianego w szatę miłości, tak z gniewem teraz mówi: „Przyjacielu, jakże tu 

wszedłeś, nie mając szaty godowej?”. Bardzo to dziwne, bracia najdrożsi, że go nazywa 

przyjacielem, a równocześnie surowo względem niego postępuje, jakby tym jaśniej mówił: 

Przyjacielu i nieprzyjacielu. Przyjacielu – przez wiarę; nieprzyjacielu – przez to, co czyni. 

„A on milczał”. Żadnymi wymówkami osłaniać nie należy tego, co bez płaczu nie może 

być powiedziane przy tym surowym napomnieniu. Ten bowiem, który karci zewnętrznie, 

wewnętrznie jest świadkiem oskarżającym sumienie człowieka... 

 



„Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wrzućcie go do ciemności 

zewnętrznych; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Surowym wyrokiem będą związane 

ręce i nogi, które teraz nie chciały być związane przez poprawę życia. Z całą pewnością 

wówczas kara zwiąże tych, których teraz wiązała wina, aby nie czynili dobrze. Nogi 

niechcące chorego odwiedzić, ręce nic niedające potrzebującym już są dobrowolnie 

związane, aby nie czynić dobrze. Ci więc, którzy teraz z własnej woli są związani 

występkiem, wtedy będą niedobrowolnie skrępowani katuszami... Po wyrzuceniu jednego, 

który wyraża wszystkich złych, zaraz zostaje dodana ogólna wypowiedź: „Wielu jest 

wezwanych, ale mało wybranych”. Straszliwe bardzo jest to, najdrożsi bracia, co 

usłyszeliśmy. 
 

Oto wszyscy jesteśmy już wezwani, przybyliśmy przez wiarę na niebieskie gody Króla; 

wierzymy w tajemnicę Jego wcielenia i wyznajemy ją, spożywamy pokarm na uczcie 

Boskiego Słowa, ale w dniu przyszłego sądu Król przybędzie. Wiemy, że jesteśmy 

wezwani, jednak nie wiemy, czy zostaliśmy wybrani. Konieczne jest więc, aby każdy z nas 

tym pokorniej się uniżył, im bardziej nie wie, czy jest wybrany.  
 

Niektórzy bowiem nie rozpoczynają czynić dobrze, inni zaś nie trwają w tym, co dobrze 

rozpoczęli. Jeden prawie przez całe życie postępuje niegodziwie, ale pod koniec swego 

życia przez surową pokutę i opłakiwanie win od zła zostaje uwolniony, drugi natomiast 

prowadzi, zdaje się, życie wybranych, a jednak pod koniec życia zbacza na drogę błędu i 

niegodziwości. Jeden dobrze rozpoczyna i jeszcze lepiej kończy, inny od młodych lat 

występkom się oddaje i trwa w nich, stając się coraz gorszym. Tym bardziej więc każdy 

usilniej winien się obawiać, im mniej wie, co się stanie, Ewangelia ponieważ – o czym 

często należy mówić i nie zapominać o tym – „wielu jest wezwanych, ale mało 

wybranych”. 

 

 

"Ewangelia według św. Mateusza"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

Curtis Mitch i Edward Sri. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2019 

 

 

Dwudziesty drugi i dwudziesty trzeci rozdział Ewangelii Mateusza pokazują, jak Jezus 

wciąga w dyskusję swych przeciwników na dziedzińcach świątyni. 

Konflikt rozpalony w 21,23 trwa, w miarę jak uczeni w Piśmie, faryzeusze i saduceusze 

próbują przekonać Mesjasza, zasypując Go sprytnymi argumentami i zastawiając nań 

pułapki. 



Mimo ich prób zdyskredytowania Go, Jezus odwraca sytuację i uwidacznia ich 

nieszczerość oraz brak zrozumienia. 

Jego krytyka sięga szczytu w prorockim oskarżeniu uczonych w Piśmie i faryzeuszy 

jako nieudanych przywódców duchowych. 

 

 

Przypowieść o uczcie weselnej   (Mt 22, 1-14) 

 

 

ST: Prz 9,1-6; Iz 25,6; So 1,7-8 

NT: Mt 8,11-12; Ap 19,7-9 II Łk 14,15-24 

KKK: przypowieści o Jezusie, 546; Chrystus jako oblubieniec, 796; wezwanie do 

nawrócenia, 545, 1036 

 

Rozdział dwudziesty drugi rozpoczyna się kolejną przypowieścią o królestwie 

niebieskim. Ostrzega nas ona przed nieprzywiązywaniem wagi do ewangelicznego 

wezwania do nawrócenia (zob. 4.17). 

Pomimo otrzymanie zaproszenia do królestwa niektórzy przedkładają zwykłe sprawy 

tego życia nad Boże wezwanie, a inni wprost okazują Bogu i jego wysłannikom pogardę. 

Czy to przez ignorowanie wezwania, czy to przez pogardzenie nim, ryzykuje się bycie 

wyłączonym z królestwa na dobre. 

 [22,1-2] 

Scenerią jest uczta weselna przygotowana przez króla dla swego syna.                         

Trudno wyobrazić sobie bardziej radosne wydarzenie niż uroczystość zaślubin.  

W czasach biblijnych była to dla rodziny, przyjaciół, a nawet całych wiosek okazja, by 

na kilka dni ucztowania i zabawy odłożyć na bok znój codziennych obowiązków. 

Tutaj to Ojciec jest królem, który chce, byśmy uczcili przyjście Jego Syna ucztą 

weselną. Jezus wskazał na to wcześniej, gdy usprawiedliwił swój udział w ucztach przez 

określenie siebie samego jako "oblubieńca" (9.15). 

[22,3-4] 

Zgodnie ze zwyczajem zaproszenia na ucztę wysyłano w dwóch etapach - pierwsze, by 

z wyprzedzeniem poprosić gości o obecność, drugie zaś w celu zgromadzenia ich razem 

wówczas, gdy świętowanie miało się już zacząć. 

To wyjaśnia, dlaczego król posyła sługi, by zaproszonych zwołali, a następnie jeszcze 

raz posyła zaproszenie, gdy na ucztę wszystko jest gotowe.  



Wydaje się, że jest to opowieść o Bogu posyłającym proroków, by przygotowali lud na 

przyjście Mesjasza, a potem wysyłającym apostołów, by dali znać ludowi, że mesjańska 

uroczystość jest gotowa. 

 [22,5-6] 

Co szokujące, ci, którzy przyjęli pierwsze zaproszenie, odrzucili drugie. 

W przypowieści mowa jest o niektórych, którzy zlekceważyli wezwanie i po cichu 

wrócili do swych pól albo rodzinnego kupiectwa. Inni znieważyli posłańców i pozabijali 

niektórych z nich. 

Pierwsza z tych grup obraża króla, gardząc zaszczytem, jakim jest królewskie 

zaproszenie i nie dotrzymując obietnicy, że weźmie udział w uczcie, druga grupa dokonuje 

wyzywającego aktu buntu. 

[22,7] 

Król na to uniósł się gniewem i zdecydował się odpowiedzieć zemstą. Wysyłając 

oddział żołnierzy, nakazuje, by sprawcy zostali wytraceni, a ich miasto spalone. 

Większość dostrzega w tym aluzję do zniszczenia Jerozolimy przez Rzymian w 70 

roku. 

W gruncie rzeczy Jezus ostrzega swych przeciwników, że odbędzie się srogi sąd nad 

Izraelem, jeśli Dobra Nowina zostanie zignorowana, ci zaś, którzy ją głoszą, spotkają się                  

z przemocą. 

[22,8-10] 

Ponieważ zaproszeni wpierw goście nie byli (...) godni królestwa, król wysyła inne 

sługi, by zgromadzili wszystkich, których znajdą na rozstajnych drogach. 

Wkrótce sala weselna pełna jest biesiadników. Niektórzy dopatrują się w tym aluzji do 

misji Kościoła wśród nie - Żydów: zaproszenia najpierw zostały skierowane do ludu 

żydowskiego, spośród którego wielu je odrzuciło, podczas gdy kolejne wezwania 

skierowane są do wszystkich narodów (zob.28,19; Dz 13,46). 

Inni w tych zaproszonych jako pierwsi widzą religijnych i państwowych przywódców 

Izraela, a w gościach zebranych na ulicach - ludzi ze wszystkich środowisk, zwłaszcza 

tych pozbawionych jakiegokolwiek znaczenia, takich jak celnicy, nierządnice, trędowaci                 

i inni religijni wyrzutkowie (zob. 21,28-32). 

Ogólnie rzecz biorąc, bardziej prawdopodobne wydaje się to, iż jest to aluzja do misji 

wśród innych narodów, albowiem taka interpretacja bardziej pasuje do sekwencji 

czasowej, jaka zastosowana jest w przypowieści. 

 

 



[22,11-13] 

Wreszcie do sali przybywa król i wita swych gości. Wkrótce jego uwagę przykuwa 

człowiek, który nie jest odpowiednio ubrany w strój weselny. 

Jako że nie zachowały się żadne jednoznaczne świadectwa ze strony starożytnego 

Izraela na temat obowiązku zakładania specjalnego stroju na ucztę weselną, badacze 

przyjmują, że chodzi tu z założenie czystego ubioru zamiast brudnego stroju roboczego. 

Kryje się za tym idea, że nawet od ludzi wezwanych w ostatniej chwili oczekiwano, by 

przebrali się w swój "strój niedzielny" przed pojawieniem się na królewskim przyjęciu. 

 

W każdym razie król pyta o to człowieka, którego wygląd jest dla niego obraźliwy, lecz 

nie otrzymuje żadnej wymówki ani wyjaśnienia. Człowiek ten po prostu stoi oniemiały. 

Król zatem rozkazuje swym przybocznym, by związali ręce i nogi niegodnego gościa i 

wyrzucili go na zewnątrz sali, w ciemności. 

W tym momencie tło przypowieści, jakim jest sceneria żydowskiego ślubu, zmienia się 

nagle i ukazuje krainę wiekuistej kary, jaka czeka na niegodziwych. 

Człowiek ten zostaje wyrzucony nie w ciemny zaułek, lecz w całkowitą ciemność 

przeznaczoną dla potępionych, w miejsce na zewnątrz królestwa, gdzie bez końca będzie 

płacz i zgrzytanie zębów (zob.8,11-12). 

 

Kluczowe pytanie dotyczy "stroju weselnego", to bowiem jedyna rzecz - poza 

zaproszeniem - konieczna, by wziąć udział w uroczystościach królestwa. 

Wielu komentatorów patrzy na ten obraz przez pryzmat wersetu Ap 19,8: "i dano jej 

oblec bisior lśniący i czysty - bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych.", gdzie 

weselny strój Kościoła wyobraża "czyny sprawiedliwe" świętych. 

Taka interpretacja jest w pewnym stopniu uprawniona, choć wydaje się, że zamierzone 

jest tu bardziej szczególne znaczenie. 

Jeśli niektórzy goście nie byli godni uczty (w.8), to dlatego, że nie chcieli przynieść 

owocu, który byłby godny nawrócenia (3,8)
1
. 

Podobnie wśród tych zebranych z dróg byli i źli i dobrzy (w.10). To przywołuje na 

myśl przypowieść o sieci, według której zarówno dobre, jak i złe ryby zostały 

przyciągnięte do brzegu, przy czym te dobre są "sprawiedliwymi", złe zaś zostają 

wyrzucone na "płacz i zgrzytanie zębów" (13,47-50). 

Te powtórzenia wewnątrz Ewangelii sugerują, że owym strojem weselnym jest 

sprawiedliwość, jaka przychodzi z nawróceniem (zob. Hi 29,14;  Iz 61,10). 

                                                           
1
 W obu fragmentach pojawia się greckie słowo axios. Niestety, w NAB nie jest widoczne, ponieważ axios zostaje tu 

przetłumaczone jako "dowód" w 3,8, lecz jako "godny" w 22,8. 



[22,14] 

Ostatni werset ujmuje przesłanie przypowieści w krótkiej sentencji. 

Wielu jest powołanych, mówi Jezus, lecz mało wybranych. Chodzi tu o to, że 

wszyscy są wezwani do królestwa, ale nie wszyscy okażą się go godni. 

Niektórzy odrzucą zaproszenie i w ten sposób wyłączą siebie samych z jego szczęścia; 

inni przyjmą je, lecz nie pójdzie za tym wprowadzenie jego wymagań w życie. 

Tymi, którzy okazują się godni przyjęcia do niego, są ci, którzy z oddaniem kierują 

się w swoim życiu Ewangelią. Odziewają się oni w szatę prawdziwego nawrócenia                                          

i sprawiedliwości podobnej do Chrystusowej. 

 

 

Żywa tradycja: Święty Hieronim o człowieku bez stroju weselnego 

"Szaty zaś weselne to przykazania Pana i uczynki, które są wypełniane w oparciu o 

Prawo i Ewangelię i tworzą one odzienie nowego człowieka. Jeśli więc ktoś noszący imię 

chrześcijanina w czasie sądu okaże się nie mieć szaty godowej, to jest szaty 

nadniebiańskiego człowieka, lecz szatę splugawioną, to jest szmaty starego człowieka, to 

taki natychmiast będzie skarcony i zwrócą się do niego: <Przyjacielu, jakże tu wszedłeś?> 

Nazywa go przyjacielem, ponieważ został zaproszony na ucztę. Oskarża o bezwstyd, 

ponieważ brudną szatą zakłócił porządek weselny. <Lecz on oniemiał>. W owym czasie 

bowiem nie będzie miejsca na bezwstyd, nie będzie też możliwości zaprzeczenia, ponieważ 

wszyscy aniołowie i sam świat są świadkiem grzechów"
2
 

 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (22,1-14) 
 

Przypowieść o uczcie weselnej mówi o naszej reakcji na Boże wezwanie.  
 

Przestrzega nas, po pierwsze, przed niebezpieczeństwem, jakim jest obojętność.  

Gdy Ojciec zaprasza nas do relacji z Jego Synem, możemy albo zdecydować się ją 

przyjąć, albo po cichu odrzucić to zaproszenie, powracając do naszych osobistych zajęć, 

jak gdyby nic się nie zmieniło i nie pojawiły się w naszym życiu żadne nowe wyzwania. 

 

Kolejnym niebezpieczeństwem, na które zostaje nam tu zwrócona uwaga, jest 

oburzenie. Wielu ludzi walczy z ideą, że wszyscy jesteśmy grzesznikami 

potrzebującymi zbawienia.  

                                                           
2
 Św. Hieronim, Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza, przeł. J. Korczak, Źródła Myśli Teologicznej 46, 

Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s.155. 



W takich wypadkach Dobra Nowina i jej wezwanie do nawrócenia może wydawać się 

zagrożeniem dla naszego szczęścia i naszych najgłębszych pragnień dotyczących bycia 

spełnionymi w życiu.  

To może sprowokować nas do przyjęcia postawy defensywnej, a nawet wywołać wrogą 

reakcję na tych, którzy stawiają przed nami wyzwania za pomocą twierdzeń Jezusa. 
 

Wreszcie przypowieść ta ostrzega nas przed niepełnym nawróceniem. 

Człowiek bez stroju weselnego ani nie zignorował, ani nie odrzucił zaproszenia na 

ucztę. Lecz jego "tak" powiedziane wezwaniu od Boga nie zostało wcielone w życie. 

Pragnął dobrych rzeczy związanych z królestwem, lecz nie na tyle, by zerwać ze swymi 

grzesznymi drogami i żyć jak oddany uczeń. 
 

 

I czytanie :  Iz 25, 6–10 (Biblia Tysiąclecia) 

 

 

Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, 

ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win.  Zedrze On 

na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, i całun, który okrywał 

wszystkie narody;  raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego 

oblicza, odejmie hańbę od swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł.  I powiedzą w 

owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi; oto Pan, w którym 

złożyliśmy naszą ufność: cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia!  Albowiem ręka Pana 

spocznie na tej górze. Moab zaś będzie rozdeptany u siebie, jak się depcze słomę na 

gnojowisku; 
 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 Św. Hieronim 

 

Uczta na Górze Świętej 

Po męce Pańskiej, gdy Bóg uwolnił od pragnienia, upału i zamieszania, uczyni Pan, 

jednak nie tylko dla ludu żydowskiego, ale dla wszystkich ludów, bogatą ucztę na Górze 

Synaj, sytą ofiarę całopalną i wino klarowane z winobrania, aby sprawić, że zniknie 

oblicze śmierci oraz więzy, którymi pętała wszystkie ludy.  

Zostaną rozerwane sieci śmierci i płótna [nieszczęścia] okrywające wszystkie narody. 

Wedle słów apostoła, śmierć zostanie na zawsze pochłonięta (1 Kor 15, 54). I usunie Bóg 

łzę z wszelkiej twarzy, gdy po zwyciężeniu śmierci nadejdzie królestwo Chrystusa, a także 

hańbę stworzonego na obraz Stwórcy rodzaju ludzkiego, który wyjdzie spod władzy diabła 

i śmierci.  



Nie dziw więc, że według Symmacha [tłumacza Starego Testamentu na j. grecki] śmierć 

nazywana jest „panią”, bo przecież powiedział błogosławiony apostoł Paweł: „Królowała 

śmierć od Adama do Mojżesza, także nad tymi, którzy nie grzeszyli na wzór 

potomstwa Adamowego” (Rz 5, 14).  

Niektórzy chcą tu widzieć antychrysta, który na Górze Oliwnej znajdzie swój koniec, 

co, jak mówiliśmy, znajduje się w ostatniej wizji Proroka Daniela, pod postacią władcy 

wszystkich ludów, czy też oblicza ciemności nad wszystkimi ludami albo też pokrywę 

śmierci rozciągnięta nad wszystkie ludy.  

Wedle Septuaginty na Górze Syjon została przygotowana dla wszystkich ludów uczta 

radości, na której będą pili wino, które, jak obiecał Pan, będzie je pił ze świętymi swoimi 

w Królestwie Ojca. Zostaną namaszczeni olejkiem, aby odnowieni w Chrystusie stali się 

nowym ludem. Stąd mówi: „Przekaż wszystko ludom [poganom]” (Mt 20, 23; Łk 22, 

18) – to, co niegdyś Izrael czcił w typie i obrazie.  

Takie zaś jest postanowienie Pana, aby wszystko zostało przekazane poganom – bo 

śmierć została unicestwiona i wszelka łza otarta a także hańba całej ziemi, gdy nastało 

królestwo Chrystusa – zostało zniszczone...  

Po unicestwieniu na zawsze śmierci lud Boży, który z jej ręki został wyzwolony, powie 

Bogu: „Oto On jest naszym Bogiem”, o którym niewierzący sądzili, że jest On tylko 

człowiekiem. Wyglądamy – bo to jest; uwierzyliśmy Jego słowom, bo wypełnił swe 

obietnice i nas zbawił. Dlatego też wyratowani z paszczy śmierci będziemy się cieszyli                

i radowali w Nim, a Jego ręka i moc spocznie na tej górze.  

 

 Bł. Guerric z Igny 

 

Oto nasz Bóg! 

O, oczekiwany przez wszystkie narody, wszyscy, którzy „Ciebie wyglądają nie 

zostaną zawstydzeni” (Ps 24, 3).  

Ciebie wyglądali nasi Ojcowie, wszyscy sprawiedliwi od początku świata, w Tobie 

pokładali nadzieję i nie zostali zawstydzeni. Już otrzymawszy twoje miłosierdzie pośrodku 

świątyni, rozradowany chór wychwalających Ciebie woła: „Błogosławiony, który idzie w 

imię Pańskie” (Ps 117, 2).  

Wyglądając, wyglądałem Pana, a On mnie wysłuchał. W pokorze ciała, poznając 

majestat Boskości, mówią: Oto nasz Bóg, wyglądaliśmy Go i zbawił nas. On jest naszym 

Panem, oczekiwaliśmy Go, będziemy się radowali z Jego zbawienia.  

Chcesz ujrzeć Pana, który sam siebie wyniszczył? Patrz, jak leży w żłobku. „Oto leży 

nasz Bóg” (Iz 25, 9), mówi Izajasz, który z tak daleka widział i poznał żłób Pana swego, 

co więcej – Pana w żłobie; oto – mówi – nasz Pan. Gdzie, zapytasz?  



W tym bowiem żłobie Dzieciątko się znajduje.  

 Czy to jest Ten, o którym mówisz, że powiedział: „Niebo i ziemię napełniam” 

(Jr 23, 24). Co więcej, Jego, dla którego majestatu jest za ciasna cała długość 

niebios, widzę obwiniętego w pieluszki (Łk 2, 12).  

 Czy to jest Ten, o którym mówisz, że odział się jak szatą w chwałę i majestat                  

i w niedostępną wspaniałość, „odziany niedostępnym światłem” (Ps 103, 1)? 

Słyszę jak płacze.  

 Czy to jest Ten, który grzmi z niebios, którego głosowi gromu poddają swe 

skrzydła moce niebieskie?  

To jest, mówi inny prorok, dokładnie mówiąc Izajasz: „To jest nasz Bóg”, który sam 

siebie wyniszczył, aby ciebie napełnić, chciał być słaby, aby Ciebie ożywić.  

Jednym głosem woła więc chór proroków i jednym zdaniem, choć czasami innymi 

słowami: „To jest nasz Bóg” i nie mamy innego poza Nim. 


