
 

     

XXIX Niedziela zwykła   
 

Mt 22, 15-22     18 października 2020 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 
 

 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. 

 
 

 Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

➢   św.  Ambroży 
 

Porzuć wszystko, co twoje, i idź za Chrystusem 
 

  [Jezus] poprosił o monetę dwudrachmową i zapytał, czyj nosi obraz: inną bowiem jest 

rzeczą obraz Boży, a inną obraz świata. Stąd też napomina nas: „Jeśli nosiliśmy obraz 

człowieka ziemskiego, nosimy również wyobrażenie człowieka niebieskiego” (1 Kor 15, 

49).  

Chrystus nie ma obrazu Cezara, bo jest obrazem Boga. Nie ma obrazu Cezara Piotr, 

ponieważ powiedział: „Opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą” (Mt 19, 27). Obrazu 

Cezara nie można znaleźć ani u Jakuba, ani u Jana, jak u synów gromu... Jeśli więc nie miał 

obrazu Cezara, dlaczego zapłacił podatek? (Mt 17, 24–26).  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 
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Nie dał ze swego, lecz oddał światu to, co należało do świata. Jeśli ty nie chcesz być 

posłuszny Cezarowi, nie posiadaj też tego, co należy do świata. Jeśli posiadasz bogactwa, 

jesteś poddany Cezarowi. Jeśli nic nie chcesz być winny królowi ziemskiemu, porzuć 

wszystko, co twoje i idź za Chrystusem. I dobrze [On] najpierw rozdzielił to, co ma być 

oddane Cezarowi: nikt bowiem nie może należeć do Pana, jeśli najpierw nie wyrzeknie się 

świata. Lecz my wyrzekamy się słowami, ale nie wyrzekamy się uczuciem; choć w 

rzeczywistości wyrzekamy się, gdy przyjmujemy tajemnicę (chrztu).  

Jakie to ciężkie okowy: przyrzec Bogu i nie wykonać zobowiązania! „Lepiej bowiem 

nie przyrzekać, niż przyrzekać i nie dotrzymać” (Koh 5, 4), bo umowa w sprawie wiary 

znaczy więcej niż umowa o pieniądze. 

„Oddaj, coś obiecał, póki jesteś w ciele, zanim przyjdzie komornik i „wrzuci cię do 

więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie spłacisz 

ostatniego grosza” (Mt 5, 25). 

 
 

Jan Paweł II "Komentarz do Ewangelii "    wyd. m, Kraków 2011 
 

 

 

Słowa o dystansie chrześcijanina wobec dóbr doczesnych wiążą się również z jego 

stosunkiem do kwestii politycznych. Bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy dzisiaj 

świadkami stałego przenikania się ekonomii i polityki, zarówno w zakresie wielkich 

problemów o znaczeniu ogólnokrajowym, jak i na mniejszym polu spraw życia rodzinnego 

i osobistego.  

 

Możemy obserwować to zjawisko w przypadku wyborów przedstawicieli do parlamentu                

i odpowiedzialnych za administrację publiczną, w udzielaniu poparcia listom kandydatów 

zaproponowanych obywatelom, w wyborach dokonywanych przez poszczególne partie, w 

wypowiedziach na temat osób, programów i sprawozdań dotyczących zarządzania 

dobrami publicznymi.  

Błędem byłoby całkowite lub częściowe uzależnienie polityki od kontekstu 

ekonomicznego. Lecz również projekty wyższego rzędu, mające na celu służbę osobie 

ludzkiej oraz dobru wspólnemu, są nim uwarunkowane i muszą uwzględniać sprawy 

związane z posiadaniem, używaniem, rozdziałem i obiegiem dóbr doczesnych. 

Wszystkie te punkty zawierają w sobie wymiar etyczny, który jest przedmiotem 

zainteresowania również prezbiterów, w świetle posługi, jaką powinni pełnić wobec 

człowieka i społeczeństwa, zgodnie z misją otrzymaną od Chrystusa. Przekazał On 

bowiem naukę i sformułował przykazania, które rzuciły światło nie tylko na życie 

poszczególnych osób, lecz również całego społeczeństwa. 



W szczególności Jezus sformułował przykazanie wzajemnej miłości. Zakłada ono 

poszanowanie każdej osoby i jej praw; zawiera reguły sprawiedliwości społecznej, której 

celem jest przyznanie każdej osobie tego, co się jej należy, oraz harmonijny rozdział dóbr 

doczesnych pomiędzy osoby, rodziny i grupy. 

Jezus podkreślił ponadto uniwersalizm miłości, przezwyciężającej różnice ras i narodów 

tworzących ludzkość. 

Można by powiedzieć, że nazywając siebie Synem Człowieczym, chciał również przez 

to określenie własnej tożsamości mesjańskiej uwydatnić, że Jego dzieło jest przeznaczone 

dla każdego człowieka, bez dyskryminowania żadnych kategorii bądź języków, kultur, 

grup etnicznych i społecznych.  

Głosząc pokój dla swoich uczniów i wszystkich ludzi, Jezus uczynił jego fundamentem 

przykazanie miłości braterskiej, solidarności i wzajemnej pomocy o uniwersalnym 

wymiarze. Jest rzeczą jasną, że dla Niego to właśnie było i jest celem oraz zasadą dobrej 

polityki. 

Jezus nie chciał jednak nigdy zaangażować się w jakiś ruch polityczny i udaremniał 

wszelkie próby włączenia Go w kwestie i sprawy doczesne (por. J 6,15). 

Królestwo, które przyszedł założyć, nie jest z tego świata (por. J 18,36). Dlatego też 

tym, którzy chcieli, by zająć stanowisko wobec władzy świeckiej, odpowiedział: Oddajcie 

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

Narodowi hebrajskiemu, do którego należał i który kochał, nie obiecał nigdy 

wyzwolenia politycznego, oczekiwanego od Mesjasza przez wielu Żydów.  

Jezus utrzymywał, że przyszedł jako Syn Boży, by ludzkości żyjącej w niewoli grzechu 

ofiarować wyzwolenie duchowe i powołanie do królestwa Bożego (por. J 8,34-36); i że 

przyszedł, by służyć, a nie by Mu służono (por. Mt 20,28);  

utrzymywał też, że ci, którzy idą za Nim, a zwłaszcza Apostołowie, nie powinni myśleć 

o władzy doczesnej i o panowaniu nad narodami jak władcy ziemscy, lecz powinni być 

pokornymi sługami wszystkich (por. Mt 20, 20 - 28), podobnie jak ich Pan i Nauczyciel               

(J 13,14). Z pewnością to duchowe wyzwolenie, które przyniósł Jezus, musiało mieć 

decydujące konsekwencje dla wszystkich dziedzin życia indywidualnego i społecznego, 

otwierając erę nowej koncepcji wartości człowieka - osoby oraz stosunków między 

ludźmi, zgodnie z wymogami sprawiedliwości. 

Jednak nie na tym polegało bezpośrednie zaangażowanie Syna Bożego. Chrześcijanin 

świecki powołany jest do bezpośredniego zaangażowania się w tę działalność                                

i przyczyniania się do tego, by społeczeństwo kierowało się coraz bardziej zasadami 

Ewangelii. 

Kapłan, który naśladuje Chrystusa, jest bezpośrednio zaangażowany w szerzenie 

królestwa Bożego.  



Podobnie jak Jezus, powinien zrezygnować  z włączania się w aktywne uprawianie 

polityki - zwłaszcza wtedy, gdy wyraża ona interesy jednej grupy, co jest niemal 

nieuchronne - by pozostać człowiekiem wszystkich w duchu braterstwa oraz - o ile jest to 

akceptowane - człowiekiem ojcostwa duchowego. 

Oczywiście, zdarzają się wyjątkowe przypadki osób, gru i sytuacji, kiedy może się 

wydawać stosowne, a nawet konieczne, przyjęcie funkcji pomocniczej i zastępczej w 

instytucjach publicznych źle funkcjonujących lub nieukierunkowanych, by wesprzeć 

sprawę sprawiedliwości i pokoju. Na przestrzeni dziejów instytucje kościelne, również 

najwyższego szczebla, odegrały tę rolę, co z jednej strony wiązało się z pewnymi 

korzyściami, lecz z drugiej - również z kłopotami i trudnościami. Opatrznościowym 

zbiegiem okoliczności współczesne trendy polityczne konstytucjonalne i doktrynalne 

zmierzają w innym kierunku. 

Społeczność świecka zapewniła sobie stopniowo instytucje i środki, by wypełniać swoje 

zadania w sposób autonomiczny. Kościołowi pozostaje więc właściwe mu zadanie: 

głoszenie Ewangelii. 

Ogranicza się on do ofiarowania swojej współpracy w tym wszystkim, co odnosi się do 

dobra wspólnego, nie ubiegając się o funkcje o charakterze politycznym ani ich nie 

przyjmując.(28 VII 1993). 

 

 

"Ewangelia według św. Mateusza"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

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

 

 

 

Wizerunki cezara i Boga   (Mt 22, 15-22) 

 

 

ST: Rdz 1,26-27; Wj 20,2-6; Mch 2,68 

NT: Rz 13,1-7; 1 P 2,13-17 II Mk 12,13-17; Łk 20,20-26 

KKK: chrześcijanie jako obywatele, 2234-2243 

Lekcjonarz: 22,1-13: Msze w szczególnej intencji: za naród 

 

W tym epizodzie Jezus zostaje zapytany o płacenie podatków rzymskiemu cesarzowi. 

Była to żywotna kwestia w Palestynie I wieku, gdzie cesarskie podatki nałożone na 

Jerozolimę były obciążeniem dla gospodarki i głęboko oburzały Żydów, tęskniących za 

narodową niepodległością. 



Podatki w bolesny sposób przypominały, że lud Boży żył pod butem obcej władzy. 

Faryzeusze mają nadzieję, że Jezus powie coś albo politycznie obciążającego, albo 

dyskredytującego Go osobiście. 

 [22,15-16] 

Ewangelista przekazuje nam, że faryzeusze coś knują. Przygotowują pułapkę, mającą 

pochwycić Jezusa w mowie. 

Tym razem łączą siły ze zwolennikami Heroda, którzy są politycznymi stronnikami 

dynastii herodiańskiej i jej kooperacji z Rzymem. Mówiąc oględnie, te dwie grupy ani się 

ze sobą nie przyjaźnią, ani nie są swymi sprzymierzeńcami. 

Faryzeusze są religijnymi patriotami, zawzięcie przeciwstawiającymi się rzymskim 

rządom, podczas gdy zwolennicy Heroda nie mają nic przeciwko współpracy                            

z będącymi u władzy przedstawicielami innych narodów. Obecny sojusz został zawarty 

wyłącznie w celu doprowadzenia Mesjasza do upadku. 

Ich przebiegły zamiar ukryty jest za gęstą zasłonę pochlebstw. 

Uprzejmie zwracając się do Jezusa jako do Nauczyciela, zaczynają obsypywać Go 

jednym komplementem za drugim.  

Mówią o Nim, że jest prawdomówny i naucza drogi Bożej oraz że nie zależy Mu na 

cudzej opinii ani nie ogląda się na pozycję innych. Zakładają, że teraz Jezus będzie 

gotowy śmiało wypowiedzieć swoje zdanie. 

[22,17] 

Pułapka ta przybiera formę pytania: czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie? 

Faryzeusze próbują postawić Jezusa przed dylematem. Dając Mu do wyboru tylko dwie 

opcje odpowiedzi, liczą na to, że wpędzą Go w jedną z dwóch trudnych sytuacji. 

❖ Jeśli Jezus potwierdzi stosowność płacenia podatku, wyjdzie na sympatyka 

Rzymu, co zdyskredytuje Go w oczach licznych Żydów, dla których rzymskie 

panowanie nad Judeą było ciężarem nie do przyjęcia. 

❖ Z drugiej strony, jeśli Jezus zakaże płacenia podatku, zwolennicy Heroda                    

z pewnością doniosą na Niego władzom rzymskim za wzniecanie buntu 

podatkowego. 

Ostatnim razem, gdy charyzmatyczny Galilejczyk poprowadził taki bunt                            

w Palestynie, Rzymianie zareagowali w przerażająco brutalny sposób1. 

 

 
 

1 Judasz Galilejczyk był przywódcą buntu w 6 roku n.e.. Zob. Józef Flawiusz, Dane dzieje Izraela, 18, 4-10 (wyd. 
polskie: s.778-779) i Wojna żydowska, 2, 117-118 (wyd. polskie: s.162) 



 [22,18-19] 

Jezus natychmiast odkrywa ich przewrotność i poznaje, że wystawiają Go na próbę. 

Prosi ich zatem, by pokazali Mu monetę podatkową. 

Ci jeszcze nie wiedzą, co się święci. Przynosząc monetę używaną do płacenia podatku, 

faryzeusze publicznie ujawniają się jako obłudnicy. Z zasady mogą przeciwstawiać się 

podatkom nakładanym przez Rzymian, lecz najwyraźniej mają zwyczaj je płacić tak jak 

wszyscy inni palestyńscy Żydzi. 

[22,20] 

Ukazując monetę, Jezus pyta: Czyj jest ten obraz i napis? 

Moneta, o której mowa, to srebrny denar rzymski. Znajdował się na nim wizerunek 

profilu Tyberiusza Cezara, rzymskiego cesarza od 14 do 37 roku n.e., któremu to 

wizerunkowi towarzyszył wychwalający go napis: "syn boskiego Augusta".                                        

Na odwrocie monety był on nazwany "najwyższym kapłanem". 

Te otwarcie religijne roszczenia nie mogły być bardziej obraźliwe dla wrażliwości 

żydowskiej. 

[22,21-22] 

Następnie słyszymy oczekiwaną odpowiedź. 

Zamiast wpaść w pułapkę, Jezus zręcznie ją wykorzystuje, by przekazać coś istotnego. 

Mówi: Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga. 

Tak jak Jezus ujawnił już, że pytający Go są obłudnikami, tak teraz ujawnia, że ich 

pytanie stanowi fałszywy dylemat. 

Stwierdza, że zarówno zobowiązania polityczne, jak i religijne mogą być pełnoprawnie 

wypełnione. Płacenie podatków nie stanowi kompromisu względem obowiązków wobec 

Boga, a służenie Bogu nie wyklucza z wspierania władz cywilnych. 

Lecz stwierdzenie to ujawnia jeszcze coś więcej, ponieważ Jezus pośrednio 

podporządkowuje roszczenia cezara roszczeniom Boga. Skoro na rzymskiej monecie 

znajduje się wizerunek cezara, to należy ona do niego i powinna zostać mu oddana. 

Lecz czym jest to, co "należy do Boga"?  To osoba ludzka, która nosi w sobie 

wizerunek Boga żyjącego (Rdz 1,26-27). 

Zatem  

naszym największym życiowym zobowiązaniem 

 - które dotyczy każdego mężczyzny, kobiety i dziecka, niezależnie od ich narodowości 

czy obywatelstwa -  

jest oddanie siebie z powrotem naszemu Stwórcy. 



"Jezus z Nazarethu"  Roman Brandstaetter 

 

Bóg i cesarz  

Zataili w sobie zapalczywość, oblicze zakryli uśmiechem, a na porywczość ust nałożyli 

wędzidło. Zastanawiali się, co mają uczynić, aby dowiedzieć się, za kogo Jeszua siebie 

uważa. Z opowiadań wielu faryzeuszów znali jego skłonność do udzielania 

wieloznacznych odpowiedzi. Umiał wyśliznąć się z każdej matni. Jego — jak mawiali — 

pełzająca mądrość zawsze znajdowała wyjście nawet z najszczelniejszych sideł.  

Tym razem postanowili otrzymać od niego wyczerpującą odpowiedź. To nie było łatwe. 

Przede wszystkim należało tak pokierować pytaniami, aby tłum am haareców raz na 

zawsze wyrobił sobie jasne o nim wyobrażenie. Jeżeli Jeszua nie uważa się za Mesjasza, 

musi to głośno i wszem wobec oświadczyć, aby lud nie upatrywał w nim tego, za którego 

zwodziciel nie ma zamiaru się uważać. Jeżeli natomiast uważa się za Mesjasza i zamierza 

stanąć na czele ludu i poprowadzić go do walki przeciw znienawidzonym poganom, nad 

Jeszurunem zawisła groźba klęski. Pod wodzą fałszywego Mesjasza Izrael nie zwycięży. 

Padnie jak zboże pod sierpem.  

Czyżby Elohim uczynił ze zwodziciela rózgę, którą zamierza wysmagać Jeszuruna za 

jego grzechy i winy? Czyżby zbliżał się Dzień Gniewu Pańskiego?  

Wzdychali i rozmyślali, jak ułożyć pytanie, które by zmusiło zwodziciela do ujawnienia 

jego zamierzeń i celów. Jak i gdzie znaleźć takie pytanie, które będzie kluczem do jego 

tajemnicy?  

W głowie najmłodszego spośród nich zaświtała zbawcza myśl. Bolesnym symbolem 

niewoli jest podatek, który Izrael płaci cesarzowi. Podatek — to widomy znak udręki 

całego narodu, jego upokorzenia i hańby. Podatek — to kajdany nałożone na jego ręce. 

Podatek to niskie pochylenie głowy przed rzymskim Belialem.  

Jeżeli zwodziciel uważa się za Mesjasza, musi przede wszystkim wezwać lud do 

niepłacenia podatków cesarzowi.  Od tego wezwania rozpoczynały się powstania przeciw 

ciemięzcom i dlatego prawdziwy Mesjasz, rozpoczynając swoje zbawcze dzieło, musi 

rzucić to hasło. Jeżeli zatem zwodziciel uważa się za Zbawiciela narodu, na pewno zażąda 

od ludu, aby przestał płacić obelżywą daninę zaborczej władzy.  

Tak myślał najmłodszy spośród faryzeuszów — sam należał do stronnictwa zelotów, 

nieprzejednanych wrogów Rzymu — i wodząc dłonią po rzadkiej bródce, która jak świeży 

powój obrastała jego różowe policzki, pokłonił się nisko przed Mężem i rzekł 

schlebiająco, a za każdym pochlebstwem zamykał oczy i odchylał ku tyłowi głowę:  



— Jesteś prawdomówny, rabbi, kłamstwa nie ma na twoich ustach, zawsze mówisz 

sprawiedliwie, drogi Bożej nauczasz, nie oglądasz się na osobę ludzką i za nic masz 

wysokie godności synów człowieczych.  

Ale jest Wiekuisty na niebie i na ziemi i jest cesarz rzymski, panujący nad ludami. 

Ponieważ Wiekuisty jest królem świata i królem Izraela, powiedz nam, czy Jeszurun nie 

sprzeniewierza się swojemu Bogu i Władcy, płacąc cesarzowi podatki? A ten, który 

sprzeniewierza się Bogu, czy nie jest bluźniercą? Zatem ten, który płaci podatki 

rzymskiemu cesarzowi, czy nie jest bluźniercą, wrogiem Elohim?  

Ja nie mówię tak ani nie mówię nie. Zadaję tylko pytanie, aby otrzymać od ciebie, 

rabbi, miarodajną odpowiedź, która ułagodzi mój własny niepokój i niepokój wielu synów 

Izraela, nieumiejących pogodzić miłości dla Wiekuistego — tu zniżył głos — z płaceniem 

podatków cesarzowi, uważającemu się za pana Ziemi Świętej, majętności Pańskiej.  

Kto jest zatem właścicielem tej ziemi — teraz mówił już prawie szeptem — Jahwe 

Cebaoth czy cesarz? Właścicielem jest ten, który pobiera podatek. Czy płacimy Panu 

dziesięcinę z płodów ziemi? Płacimy. Czy płacimy cesarzowi daninę? Płacimy. Powiedz 

nam zatem, rabbi, jak ci się zdaje, czy godzi się płacić cesarzowi podatek, czy nie?  

Jezus uśmiechnął się. Znał myśli ich myśli. Serce Jego napełniło się gorzkim 

współczuciem dla tych nieszczęśliwych ludzi, którzy marzą o wolności, a nie wiedzą, 

czym jest prawdziwa wolność.  

Widzą ją w niepłaceniu podatków poganom, w powstawaniu przeciw Rzymianom, w 

krwawej rozprawie z wrogiem, we własnym królu, siedzącym na tronie w Jeruszalajim 

Hakodesz. Ale czym jest ta wolność w porównaniu z wolnością ducha? Czym jest ich 

niewola pod władzą rzymską w porównaniu z niewolą ich sumień? Niechaj oddadzą lichej 

glinie ludzkiej marną mamonę, próchno i pył, byleby nie oddali jej tego, co jest Boskie                  

i wieczne, i należne Bogu.  

Jezus odpowiadając kusicielom rzekł:  

— Znam dobrze waszą obłudę, przewrotność i chytrość. Dlaczego kusicie mnie, 

obłudnicy? Przynieście mi i pokażcie rzymską monetę, abym ją zobaczył                                 

i odpowiedział na wasze pytanie.  

Gdy podali mu denara, zapytał:  

— Czyj to wizerunek?  

— Cesarza — odparli.  

— Jaki to napis?  

— Rzymski — odpowiedział z chwiejną pewnością młody faryzeusz.  

Wtedy Jezus rzekł:  

— Oddajcie więc cesarzowi, co cesarskie, a Bogu, co Boskie.  

Rozczarowani saduceusze i faryzeusze powstali z rogoży.  

Znowu ponieśli klęskę.  

 



I czytanie :  Iz 45,1.4-6    (Biblia Tysiąclecia) 

 

 

    Tak mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie: Ja mocno ująłem go za prawicę, aby 

ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim 

podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Ja pójdę przed tobą i nierówności wygładzę. 

Skruszę miedziane podwoje i połamię żelazne zawory.  Przekażę ci skarby schowane                

i bogactwa głęboko ukryte, ażebyś wiedział, że Ja jestem Pan, który cię wołam po 

imieniu, Bóg Izraela.  Z powodu sługi mego Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, 

nazwałem ciebie twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż Mnie nie znałeś.                        

 Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma Boga. Przypaszę ci broń, chociaż 

Mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że beze Mnie nie 

ma niczego. Ja jestem Pan, i nie ma innego. 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

➢ Św. Hieronim 

 

Cyrus, wybraniec Boga 

Czytamy w ośmiu księgach dzieła Ksenofonta [historyk grecki, IV w. przed Chr.] dzieje 

Cyrusa starszego i stwierdzamy, że proroctwo Izajasza zostało wypełnione.  

Jakież bowiem miasto nie stanęło przed nim otworem, jakiegoż królestwa nie podbił, 

jakie mury, dawniej nie do zdobycia, po oblężeniu go przez niego nie upadły? Stąd Bóg 

wygłasza do niego słowa: „Dałem tobie skarby i ukryte zasoby wszystkich miast”.  

I ty, który dawniej czciłeś bałwany, dzięki łaskawości poznasz sam Boga, szczególnie 

jednak, jeśli zdasz sobie sprawę z tego, że na długo nim się urodziłeś imię twoje zostało 

przepowiedziane. Także Józef Flawiusz [historyk żydowski, I w.] opowiada w jedenastej 

księdze Starożytnościach żydowskich, że Cyrus wiedział o tym, że został pewnie 

przepowiedziany swoim imieniem przez Izajasza, stąd też ukochał Żydów jako bliskich 

Bogu.  

„To zaś tobie «dałem ze względu na sługę mego Jakuba i Izraela mojego wybrańca, i 

powołałem cię twoim imieniem» tak, jak powołałem Abrahama, Izaaka i Jakuba i od 

dawna przepowiedziałem, tak jak Izaaka i Jozjasza, aby nie sądzono, że jesteś Chrystusem, 

do którego jesteś upodobniony i którego poprzedziłeś w figurze i obrazie.  

Ty jednak nie rozpoznałeś mnie, to jest czciłeś bałwany, a nie Boga.  

Przepasałem cię mocą. Uczyniłem cię zwycięzcą wielu narodów i nie miałeś pośród 

nich wspomożyciela...”.  



„Ja – mówi Pan – i nie ma większego obok Mnie”. W mowie, w rozumie i w mocy 

mojej i w mądrości nie ma innego Boga. To zaś czynię, aby od wschodu na zachód cały 

świat wiedział, że nie ma innego Boga poza Mną.  

„Ja jestem Panem, i nie ma innego”. Ojciec bowiem jest  w Synu, a Syn w Ojcu; i On 

też mówi: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10, 30).  

I w Księdze Ezdrasza stoi napisane, że Cyrus napisał do wszystkich narodów, że nie ma 

innego Boga, jak Bóg Izraela. Tak zaś to należy zrozumieć, że uwolnienie Żydów i 

łaskawość Boga względem swojego ludu rozsławiła imię Boga pośród wszystkich 

narodów.  

 

➢ Quodvultdeus 

 

Królowie babilońscy wypełniają wolę Boga 

 

W niewoli babilońskiej znajdował się także Ezdrasz, kapłan i prorok. Kiedy znalazł 

łaskę w oczach króla, a król widząc go płaczącego, zapytał, czemu jest smutny. Ezdrasz 

zapewnia, że w tym czasie zwykle są uroczyście obchodzone [w Jerozolimie] święta jego 

religii, dlatego boleje, iż jest od nich odsunięty.  

Król pozwolił mu odjechać i rozkazał odbudować świątynię Boga. Ezdrasz przybył do 

Jerozolimy i rozpalony żarliwością wobec Pana uznał, że najpierw należy oczyścić lud z 

wszelkiego występku. „Król rozumny – jak rzekł prorok – to podpora ludu” (Mdr 6, 

24).  

Gdy znalazł więc Księgę Mojżesza, pokazał im m.in., że gniew Boży rozgorzał przeciw 

nim, bo lud złamał przykazania Boga, biorąc sobie za żony cudzoziemki, i z surowością, 

która dała mu siłę, przekonał ich, żeby każdy odprawił swoją żonę [cudzoziemkę] i jej 

dzieci (Ezd 10, 2).  

W ten sposób przestali już być więźniami jakiegokolwiek cielesnego powabu i pragnąc, 

aby Bóg stał się im przychylny, wypełnili bez wahania to, co polecił uczynić, w celu 

przedstawienia obrazowej zapowiedzi, ludu chrześcijańskiego, napominanego przez 

Arcykapłana w słowach: „Każdy, kto dla mego imienia opuści dom, pole, żonę lub 

dzieci, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy” (Mt 19, 29).  

Kiedy Ezdrasz odbudował świątynię Boga, kilku niegodziwych, pragnąc być 

uczestnikami odbudowy, gdy jako nieobrzezani zostali przez niego odrzuceni, przez 

zazdrość snuje przed królem złośliwe insynuacje i przerwana zostaje praca przy świątyni 

aż do panowania Cyrusa (Ezd 4, 1n; 4, 24).  



Po wypełnieniu się siedemdziesięciu lat zapowiedzianych przez Jeremiasza i po 

otrzymaniu przepowiedni z ust Pana (Jr 25, 12; 36, 10), Cyrus pod wpływem Bożego 

rozkazu odesłał z niewoli babilońskiej do Jerozolimy cały lud w tym samym czasie co                  

i naczynia z domu Boga; dodał nawet dary, które polecił wykorzystać do szybkiego 

wzniesienia świątyni (Ezd 5, 13; 7, 15).  

Od podjęcia tej odbudowy za Dariusza aż do jej zakończenia, co nakazał i popierał 

Cyrus, minęło czterdzieści sześć lat.  


