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Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga.
Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na
nikim Ci 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 kusicie, 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”.
Mt 22, 15–21

No to klops. Myślałem, że pewne rzeczy ujdą mi na
sucho. Pogadam sobie przez służbową komórkę, pojeżdżę na
firmowej benzynie. No i kilka płytek jest do skopiowania…...
Zawsze kiedy poruszam ten temat, padają podobne
argumenty: ale przecież oni nas okradają („oni”, czyli dzisiejsi
cezarowie); oni mają tyle kasy, że i tak tego nie odczują; niech
obniżą ceny płyt, to będzie można je kupować. Pokusa, by ulec
zasadzie „oko za oko” jest duża. Ale to jest zasada ludzkiej
sprawiedliwości.
A Jezus pokazał nam o wiele doskonalszą, Bożą. Kto
najwięcej traci, gdy oszukuję „cezara”? Najwięcej tracę ja
sam. Zaciągam dług u Pana wszelkiej moralności, i dopóki
nie spłacę ostatniego grosza, nie wyjdę z więzienia.
Jezus udowodnił, że najlepszym sposobem na kłamstwo jest prawda, na zachłanność jest wyrzeczenie się wszystkiego, a na nienawiść – miłość. On spłacił wszystkie moje
długi i pootwierał drzwi moich więzień. Obym nie zmarnował tej amnestii...
Bo „zły” sprytnie podsuwa nam myślenie takie:
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, w
świecie nie ma miejsca dla Boga, On musi się zadowolić kościołem!
I może troszkę w to uwierzyliśmy, bo w rzeczywistości
katolikami jesteśmy najczęściej tylko w niedzielę na mszy, ale
w domu, pracy, szkole – po prostu w życiu – zachowujemy się

tak, jakby tego Boga już nie było, a nawet ukrywamy skrzętnie
jakiekolwiek związki z Nim.
Tymczasem w życiu nie da się tak rozgraniczyć sfery „z Bogiem” i sfery „bez Boga”, bo życie ludzkie jest jednością. Jak jedna jest moneta, choć ma dwa oblicza, tak
podobnie jesteś jednym człowiekiem, który żyje ciałem w
ojczyźnie ziemskiej, ale żyje również duchem zmierzającym
do Ojczyzny Niebieskiej.
Płaszczyzny te przecinają się w człowieku: człowiek
żyje i funkcjonuje zarówno w państwie – strefie cezara, jak i
w Kościele, czyli na płaszczyźnie nadprzyrodzonej.
I jeszcze jedno:
Zwolennicy Heroda postawili Jezusowi pytanie, czy
wolno płacić podatek cesarzowi. Jezus jednak przejrzał ich
przewrotność. Kazał sobie podać denara i zapytał, czyj wizerunek i napis jest na nim?
Odpowiedzieli: Cezara. Moneta, na której widnieje
wizerunek cesarza, należy się cesarzowi, a to, na czym Bóg
zostawił swoją podobiznę, należy tylko do Boga.
Swoją podobiznę Bóg zostawił w każdym człowieku.
Więc zauważaj zawsze Boga . I w kościele, i w modlitwie, ale też nie mniej w drugim człowieku, jakiego może
jutro spotkasz w hipermarkecie pomiędzy półkami z musztardą i margaryną…
ps. Może to będę ja? (choć bardziej między półkami
z jabłkami lub kawą)
- Wasz w Chrystusie o. Marcin Ciechanowski

PIERWSZE CZYTANIE
Król Cyrus narzędziem Boga
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
To mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie: „Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń z pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Z powodu sługi
mego, Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem cię 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 Panem i nie ma innego”.
Iz 45, 1. 4–6
PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu ziemio cała.
Głoście Jego chwałę wśród
wszystkich narodów, *
rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.
Refren.
Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały, *.
budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.
Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą, *
Pan zaś stworzył niebiosa.
Refren.
Oddajcie Panu, rodziny narodów, *
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, *
przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.
Refren.
Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku. *
Zadrżyj ziemio cała przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, *
Będzie sprawiedliwie sądził ludy.
Refren.

Ps 96

DRUGIE CZYTANIE
Paweł dziękuje Bogu za wiarę, nadzieję i miłość Tesaloniczan
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan
Paweł, Sylwan i Tymoteusz 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.
1 Tes 1,1–5b

