
Mk 12,13 – 17 

 

Sprawa podatku 

 

(13) Posłali natomiast do Niego kilku faryzeuszów i zwolenników 

Heroda, którzy mieli pochwycić Go w mowie.  
 

(14) Ci przyszli i rzekli do Niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś 

prawdomówny i na nikim Ci nie zależy. Bo nie oglądasz się na osobę 

ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Czy wolno płacić 

podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić czy nie płacić?  
 

(15) Lecz On poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu Mnie 

wystawiacie na próbę? Przynieście Mi denara; chcę zobaczyć.  
 

(16) Przynieśli, a On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? 

Odpowiedzieli Mu: Cezara.  
 

(17) Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi 

to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do 

Boga. I byli pełni podziwu dla Niego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Sprawa podatku (Mk 12, 13-17) 

  

 Wygłoszona przez Jezusa przypowieść o rolnikach (12, 1-12) rozzłościła Jego 

przeciwników, dlatego też od wersetu 13 mamy do czynienia z szeregiem ataków na 

Nauczyciela z Nazaretu w celu pochwycenia Go na jakimś „błędzie”, aby mieć 

wreszcie powód do oskarżenia Go, a w konsekwencji pozbycia się niewygodnego 

„wichrzyciela” ludu. 

  W czasach Jezusa pobierano trzy rodzaje podatków:  

 gruntowy, stanowiący jedną dziesiątą całego zbioru i jedną piątą 

wyprodukowanego wina i owoców, był płacony częściowo w naturze, 

częściowo w pieniądzach;  

 dochodowy, stanowiący jeden procent od dochodu;  

 pogłowny – obciążeni byli nim mężczyźni od czternastu do sześćdziesięciu 

pięciu lat oraz  kobiety od dwunastu do sześćdziesięciu pięciu lat. Wynosił 

on jednego denara i nikt nie był z niego zwolniony.  

Płacenie go było oznaczało uznanie władzy rzymskiej. Zeloci uważali to za 

bałwochwalstwo, dlatego też występowali zbrojnie przeciw władzy rzymskiej. 

Faryzeusze akceptowali panowanie Rzymu, dla herodian nie stanowił on także 

żadnego problemu.  

  Dlatego właśnie faryzeusze i herodianie, którzy zjednoczyli się przeciw Jezusowi 

już dawno, kiedy dokonał On uzdrowienia z szabat (zob. Mk 3, 1-6), zamierzali 

podejść Go podstępem, pytając o słuszność płacenia podatku Cezarowi. Być może 

nie przyszliby oni do Jezusa sami z siebie, ale zostali wysłani (12, 13) przez tych, 

którzy wysłuchawszy przypowieści o przewrotnych rolnikach (12, 12), odeszli 

stamtąd, gdyż niczego nie udało im się wskórać (zob. 11, 27).  

  Jezus znał ich zamysły, więc przestrzegał uczniów przed ich kwasem (zob. Mk 8, 

15). Nie ulega wątpliwości, że Żydzi nienawidzili rzymskiego okupanta, choć 

korzystali z pełni przywilejów, jakie wynikały z mieszkania na terenie prowincji 

rzymskiej. 

  W. Barclay obrazuje tę sytuację: „Nie ulega wątpliwości, że władza rzymska 

wniosła do świata starożytnego poczucie bezpieczeństwa, jakiego nigdy przedtem nie 

było. Po większej części, z wyjątkiem pewnych powszechnie znanych rejonów, 



morza zostały uwolnione od piratów, a drogi od bandytów; ustały wojny domowe, a 

kapryśne tyranie zastąpiono bezstronnym systemem rzymskiej sprawiedliwości.  

  Jak napisał E. J. Goodspeed: „Chwałą Cesarstwa Rzymskiego było wniesienie 

pokoju do zmęczonego świata. Pod jego władzą, rejony Azji Mniejszej i Wschodu 

cieszyły się spokojem i bezpieczeństwem tak wielkim, jakiego przedtem ani potem 

nie zaznały. To był właśnie pax Romana. Mieszkaniec prowincji, będącej pod 

panowaniem Rzymu, mógł prowadzić swoje interesy, zaspokajać potrzeby własnej 

rodziny, wysyłać listy, odbywać bezpieczne podróże, zawdzięczając to wszystko 

silnej ręce Rzymu”.  

   Faryzeusze i zwolennicy Heroda sformułowali swoje pytanie tak, by 

uniemożliwić Jezusowi uchylenie się od odpowiedzi, poza tym byli pewni, że 

jakiejkolwiek odpowiedzi udzieli, podpisze na siebie wyrok, gdyż albo będą mogli 

Go oskarżyć o sprzyjanie Rzymowi i zdradę narodu przez co straci sympatię ludu, 

bądź też o zdradę Rzymu, a wtedy pozbyliby się Go cudzymi rękami: 

 „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim Ci nie zależy. Bo nie 

oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Czy wolno 

płacić podatek Cezarowi, czy nie?” (12, 14). 

 Zaczynają od wielkiego komplementu pod adresem Jezusa, chwaląc Jego 

prawdomówność, czyli wolność osądzania; mieli bowiem nadzieję, że tym łatwiej 

wpadnie w ich pułapkę, deklarując się jako przeciwnik Rzymu.  

Używając także kilku sformułowań, które mogą być mniej zrozumiałe: 

 „na nikim Ci nie zależy” – Jezusowi zależy na każdym człowieku, nie 

zależy Mu jednak na szukaniu czyjejś pochwały, nie próbuje się dostać w 

czyjeś łaski mówiąc to, co ta osoba chciałaby usłyszeć; podobnie należy 

rozumieć sformułowanie: 

 „nie oglądasz się na osobę ludzką” – nic nie znaczą dla niego tytuły, czy 

pozycja społeczna, wszyscy są równi przed Bogiem;  

 „drogi Bożej w prawdzie nauczasz” – Jezus głosi to, co przekazał Mu 

Ojciec, a nie to, co chcieliby usłyszeć niektórzy.  

Poza tym formułują problem nie w terminologii politycznej, ale w terminologii 

sumienia: ”Czy wolno?”, pytając Jezusa o wolę Bożą w kwestii płacenia podatków 

Rzymowi.  



Z identyczną niemal sytuacją wystawienia Jezusa na próbę mamy do czynienia w 

Ewangelii Jana, kiedy uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę 

pochwyconą na cudzołóstwie, aby ją osądził (J 8, 1-11).  

Podobnie jak wtedy, tak i teraz Jezus poznał ich obłudę i kieruje ich podstęp 

przeciwko nim: „Czemu Mnie wystawiacie na próbę? Przynieście Mi denara, 

chcę zobaczyć” (12, 15a).  

Podano Mu monetę z wizerunkiem panującego wówczas cesarza Tyberiusza, gdyż 

– jak łatwo się domyślać – rewersy monet zdobiły podobizny władców. Znane nam 

są właśnie takie monety, które poza podobizną cesarza nosiły także napis: 

„Tyberiusza Cezara, boskiego Augusta, syna Augusta” oraz Pontifexmaximus.  

Moneta była znakiem potęgi. Zatem gdy dany wódz podbił jakieś terytorium, 

zarządzał tam bicie własnej monety. To stanowiło ostateczną gwarancję jego 

panowania i władzy. Zasięg wpływów danego władcy można było mierzyć 

wielkością obszaru, na jakim obowiązywał jego system monetarny.  

Trudno się więc dziwić, że Jezus na widok monety zadaje zgromadzonym pytanie: 

„Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli Mu: Cezara” (12, 16).  

Żydom zasadniczo nie było wolno tworzyć żadnych podobizn Boga, którego 

jedynym obrazem był człowiek. Nie można też było tworzyć podobizn człowieka – 

właśnie dlatego, że jest on obrazem samego Boga.  

Napis królewski przypadnie też niebawem w udziale Jezusowi; nie będzie to 

jednak napis na monecie, ale na krzyżu (zob. Mk 15, 26). Jednak królestwo Jezusa to 

zupełnie nowy sposób życia, wolny od posiadania i panowania, skoncentrowany na 

służbie i ofierze z siebie.  

Odpowiedź Jezusa mogła być tylko jedna; powiedzielibyśmy wręcz, że wszystko 

było zapisane „czarno na białym”, nie było więc wątpliwości, z czyją własnością 

mieli do czynienia. Zatem i odpowiedź Jezusa mogła być tylko jedna i słuszna: 

„Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga” 

(12, 17).  

Przeciwnicy Jezusa próbują utożsamić władzę świecką z władzą Boską, chcą 

sprowadzić królestwo Boże przy pomocy ludzkich środków, czyli tak naprawdę 

oczekują pojawienia się politycznego Mesjasza. Jezus oddziela jednak jedną 

rzeczywistość od drugiej.  



Ponieważ na monecie znajdowała się podobizna głowy króla wraz z odpowiednim 

napisem, uważano, przynajmniej w pewnym sensie, że jest ona osobistą własnością 

króla. Dlatego też odpowiedź Jezusa daje do zrozumienia, że używając monet 

Tyberiusza uznaje się jego władzę polityczną w Palestynie; tam gdzie w obiegu jest 

moneta cesarza, tam też powinny być respektowane jego zasady, z płaceniem daniny 

włącznie. A ponadto, moneta należy do niego, gdyż to jego imię jest na niej wyryte. 

Płacąc podatek takimi monetami oddaje się tylko władcy to, co jest jego.  

Należy jednak pamiętać, że istnieje również taka strefa życia, która należy tylko do 

Boga i żaden cesarz nie ma nad nią zwierzchności. Jezus daje więc z jednej strony 

władzy świeckiej prawo nienaruszalności, ale z jednoczesnym odrzuceniem 

absolutyzmu.  

Człowiek jest bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Boże – jest Jego 

obrazem i do Niego należy. Daniną, którą płaci się Bogu, jest oddanie Mu się na 

wyłączność, miłowanie Go całym sercem, a bliźniego jak siebie samego, o czym 

Jezus powie już niebawem (Mk 12, 30-31).  

Odpowiedź Jezusa potwierdza więc ważność prawa państwowego i wolność 

sumienia, zatem faryzeusze i zwolennicy Heroda nie mogli Mu niczego zarzucić. 

Władza świecka jest prawowita i chciana przez Boga, ale nie wtedy, gdy zmienia się 

w żądzę posiadania władzy. Taki rodzaj władzy zniewala wszystkich począwszy od 

tego, który ją sprawuje, jak i tych, którzy jej podlegają. Pozbawia ona wolności, która 

jest jednym z wyznaczników człowieczeństwa, którymi Bóg nas obdarzył, a zatem 

zaciera w nas Boży obraz i podobieństwo. Jest to władza, która stoi w opozycji do 

„władzy” Chrystusa, opartej na miłości, służbie i pokorze. 

 Perykopa kończy się zdaniem: „I byli pełni podziwu dla Niego” (12, 17b). Nie 

wiemy jednak, czy chodzi tu o słuchaczy Jezusa, czy też o Jego rozmówców. Trochę 

trudno sobie wyobrazić, że skoro przyszli po to, by zastosować wobec Niego podstęp, 

teraz mieliby Go podziwiać. Nie jest jednak wykluczone, że pod wpływem słów 

Jezusa, zmienią swoje zapatrywanie na Jego osobę. 

 

 

 

 

 



1.    Moneta przedstawiała wizerunek Cezara i dlatego należała do niego, człowiek 

natomiast nosi w sobie wizerunek Boga – Bóg stworzył go na swój obraz         

i podobieństwo (Rdz 1, 26-27), nie ma więc wątpliwości, że należy on do Boga.  

    Stąd wniosek, że jeżeli państwo nie przekracza właściwych sobie granic                 

i stawia słuszne żądania, wtedy jednostka musi okazać mu swą lojalność             

i użyteczność. Chrześcijanin powinien być lepszym obywatelem niż 

inni  ludzie. Ostatecznie zarówno państwo, jak i człowiek należą do Boga. 

 

2. Jezus pozostawia nam kryterium rozeznania. Jeżeli w każdej sprawie oddamy 

Bogu to, co do Boga należy, to tylko wtedy będziemy wiedzieć, co należy 

oddać Cezarowi. Jeśli bowiem nasze relacje z Bogiem będą uporządkowane, to 

wówczas wszystkie relacje ludzkie będą uporządkowane, gdyż – jak twierdził 

św. Augustyn – „Gdzie Bóg jest na swoim miejscu, tam wszystko jest na 

swoim miejscu”. 

 

3. „I byli pełni podziwu dla Niego” (12, 17b). My także powinniśmy nieustannie 

podziwiać Jezusa, ale jeszcze bardziej naśladować. Niech On będzie dla nas 

wzorem w każdym naszym działaniu, abyśmy zawsze dążyli do prawdy, choć 

dla niektórych może być ona niewygodna, i tak jak On „drogi Bożej                          

w prawdzie nauczali”, bez względu na to, co inni będą o nas myśleć lub czego 

będą oczekiwać. 

 

 

„Posłali do Niego kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda” (Mk 12, 13) 

Oskarżają nas [poganie], że w życiu społecznym jesteśmy nieużytecznymi […].  

Za podatki podziękę dostaną chrześcijanie, bo płacą je jako dług z sumienności, która 

każe nam się powstrzymywać od przywłaszczania sobie przez oszustwo tego, co nie 

jest nasze (Tertulian, „Apologetyk” 47, 9, tłum. J. Sajdak). 

 

 

 

 



„Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie?” (Mk 12, 14) 

Bóg chce, żebyś stał się do Niego podobny, a ty próbujesz uczynić Boga 

podobnym do siebie. Niech ci się podoba Bóg takim, jakim jest, a nie takim jakim 

chciałbyś, aby był. Jesteś przewrotny i chcesz takiego Boga, jakim sam jesteś, a nie 

takiego, jakim jest […].  

On w swoim miłosierdziu chce cię uczynić takim, jakim jeszcze nie jesteś. 

Ale nie przyrzekł ci, że uczyni cię takim, jakim On jest. Będziesz w pewien sposób 

takim jakim On jest, ale nie w ten sposób jak Jego obrazem jest Jego Syn. Przecież 

także wśród ludzi są różne obrazy. Syn jest obrazem swojego ojca, i jest tym, kim jest 

ojciec, bo jest tak samo człowiekiem jak jego ojciec. Ale w lustrze jest też twój 

obraz, ale nie jest on tym, czym jesteś. […] Podobnie jak na monecie inny jest obraz 

Cesarza w synu, a inny w złotej monecie, tak samo i ty jesteś monetą Boga, 

choć o wiele doskonalszą, bo posiadasz rozum i życie, i dzięki temu wiesz, czyj obraz 

w sobie nosisz i na czyj obraz jesteś stworzony. Moneta nie wie, że zawiera obraz 

króla. Zatem, jak już zacząłem mówić, Bóg nie lubi w tobie tego, czym jesteś, ale 

miłuje cię takim, jakim chce, abyś był (św. Augustyn, „Kazanie” 9, 9, tłum.                   

A. Żurek). 

 

„Mamy płacić czy nie płacić” (Mk 12, 14) 

Za czasów Zbawiciela, kiedy Żydom nakazano płacić podatek Rzymianom,              

Żydzi zastanawiali się i rozważali, czy oni, poświęcony Bogu lud i Jego dziedzictwo 

(pot. Pwt 32, 9), powinni płacić podatek swoim władcom. Czy raczej walczyć o 

wolność, jeśli ci nie pozwolili im żyć jak chcieli, i podatku nie płacić […]. 

Otrzymujemy od Zbawiciela tę naukę, abyśmy pod pozorem pobożności nie dawali 

posłuchu temu, co mówi ogół i co z tego powodu wydaje się ogólnie przyjęte, lecz 

byśmy zwracali uwagę na [to], co zostało zbadane i dowiedzione rozumowo 

(Orygenes, „Komentarz do Ewangelii według Mateusza” 17, 25, tłum.                             

S. Kalinkowski). 

 

 

 

 



„Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga” 

(Mk 12, 17) 

[Pan] powiedział: „oddajcie Cesarzowi to, co należy do Cesarza, a Bogu to, co 

należy do Boga”. To znaczy, Cesarzowi wizerunek Cesarza, który jest na monecie, a 

Bogu obraz Boży, który jest w człowieku. Cesarzowi masz oddać pieniądze, a Bogu 

samego siebie (Tertulian, „O bałwochwalstwie” 15, tłum. A. Żurek). 

Jesteśmy pieniądzem Pana, pieniądzem zabłąkanym z dala od skarbca. Błąd zatarł 

w nas to, co było na nas wyciśnięte. Ale ten sam, który nas uformował, przyszedł, 

aby nas na nowo uformować. On sam szukał swojej monety, podobnie jak cesarz 

swojej. Dlatego powiada „Oddajcie cesarzowi co jest cesarza, a Bogu to, co jest 

Boga”. Cesarzowi pieniądze, a Bogu was samych (św. Augustyn, „Homilia na 

Ewangelię św. Jana” 40, 9, tłum. A. Żurek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 – 1993 

Wydarzenie to miało miejsce w Jerozolimie, dokąd Jezus przybył, aby rozpocząć 

ostatni etap dzieła odkupienia. Zadający Mu podchwytliwe pytania ludzie wcale nie 

oczekiwali od Niego odpowiedzi.  

W czasie swej publicznej działalności Jezus objawiał swoją moc wobec wszystkich                

i nauczał prawd Bożych, co potwierdzili sami Jego rozmówcy: „drogi Bożej w prawdzie 

nauczasz” (Mk 12,14). Celem działań tych ludzi było pochwycenie Jezusa na słowie                   

i postawienie Go przed trudnym do rozwiązania dylematem, każda bowiem Jego 

odpowiedź zwróciłaby na Niego gniew jakiejś części społeczeństwa. Krótko mówiąc, 

chcieli oni skompromitować Jezusa. 

Zanim  obudzimy w sobie słuszny gniew wobec tego rażącego przejawu obłudy 

faryzeuszów, przyjrzyjmy się własnym sercom.  

Czy i my czasem nie postępujemy podobnie? Czy nie przyjmujemy Ewangelii Jezusa 

warunkowo? Czy wysuwając wobec Niego żądania udowodnienia swej miłości do nas, nie 

zachowujemy się przypadkiem jak ci faryzeusze? Czy nie bywało, że modliliśmy się                  

o sprawy materialne, opierając się przebiegle na założeniu, że skoro Bóg chce naszego 

dobra, z pewnością da nam to, czego my tak bardzo pragniemy? 

Mając już gotowy plan, staraliśmy się tak manipulować Bogiem, aby zgodził się 

pomóc nam w jego realizacji. Tymczasem Jezus nauczał czegoś całkiem przeciwnego. 

Powiedział On jasno, że celem wszystkiego, co czyni, jest pełnienie woli Ojca (J 5,30).  

 Nasza modlitwa powinna brzmieć raczej: „Czego pragniesz ode mnie, Panie?”, a 

nie „Panie, dlaczego nie mogę otrzymać tego, czego tak bardzo pragnę?” 

Odpowiedź udzielona przez Jezusa Jego rozmówcom zawiera w sobie głęboką prawdę.  

Patrząc na nią w kontekście życia i nauczania Jezusa widzimy, że obowiązki wobec 

Boga  i Cezara, choć odmienne, nie wykluczają się całkowicie. Ich wspólnym 

mianownikiem jest wyższy cel wypełniania we wszystkim woli Ojca.  

Ludzie, stworzeni na obraz i podobieństwo Boga (Rdz 1,26), są Mu winni całkowite 

posłuszeństwo. Jeśli stale będziemy myśleć o pełnieniu woli Bożej, będziemy mieli mniej 

skłonności do kwestionowania prawdziwości nauki Jezusa. Celem naszego życia będzie 

wypełnianie obowiązków wobec Boga i bliźnich – w każdej sytuacji. 

„Wszechmogący Boże, od Ciebie pochodzi wszelka władza. Udziel nam łaski, 

byśmy szanowali Twoją władzę w naszym życiu i starali się we wszystkim pełnić 

Twoją wolę.” 

      



50 – 1996 

Trzeciego dnia swego ostatniego pobytu w Jerozolimie Jezus nadal nauczał i głosił 

Dobrą Nowinę, mimo, że zwierzchnicy religijni Izraela robili wszystko, by Go oskarżyć.  

Tym razem zadali Mu podchwytliwe pytanie na temat podatku dla Cezara. Wysłani 

przez arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych, faryzeusze chcieli pochwycić Jezusa 

w pułapkę (Mk 12,14). Schlebiając Jezusowi, chcieli Go skłonić do odpowiedzi wprost na 

podchwytliwe pytanie.  

Gdyby Jezus sprzeciwił się, okazałby się buntownikiem i wrogiem Rzymu; gdyby zaś 

potwierdził konieczność płacenia podatku, żydowscy nacjonaliści mogliby Go oskarżyć             

o współpracę z Rzymianami. 

Marek jednak pokazuje nam, że Jezus doskonale zdawał sobie sprawę z knowań 

faryzeuszy: „Poznał ich obłudę i rzekł do nich: <Czemu Mnie wystawiacie na próbę? 

Przynieście Mi denara; chcę zobaczyć>” (Mk 12,15).  

Podatek stale przypominał Żydom, że ich kraj znajduje się pod panowaniem Rzymian, 

musiał być bowiem płacony rzymskimi monetami, które zdobił wizerunek cesarza 

Tyberiusza. Słowa Jezusa w odpowiedzi na pytanie faryzeuszów stały się w naszej 

kulturze przysłowiem: „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co 

należy do Boga” (Mk 12,17). 

Odpowiadając w ten sposób, Jezus uniknął zasadzki. Skoro monety, którymi należało 

płacić podatek, były rzymskimi monetami i należały do cesarza, płacenie podatku było po 

prostu oddawaniem cesarzowi tego, co i tak do niego należało. Dodając jednak, że należy 

oddać „Bogu to, co należy do Boga”,  

 Jezus zmienił swą odpowiedź w duchowe wyzwanie dla pytających: bądźcie w 

stosunku do Boga tak samo gorliwi i skrupulatni, jak jesteście w stosunku do cesarza. 

To samo wyzwanie Jezus kieruje dziś do nas. Być może z wielką pieczołowitością 

wypełniamy nasze zobowiązania wobec świata – rodzinne, zawodowe, związane                          

z pełnionymi przez nas funkcjami – i bardzo dobrze, jeżeli nam się to udaje.  

Ale czy tak samo troszczymy się o oddawanie Bogu tego, co do Niego należy?                

Czy oddajemy Mu świadomie nasze serca, myśli, nasz czas? Czy zwracamy się ku Temu, 

który jest jedynym źródłem naszego życia? 

„Duchu Święty, Boże, przyjdź do naszych serc i spraw, abyśmy potrafili żyć dla 

Jezusa, stale pamiętając o tym, jak drogocennymi darami obdarzył nas Ojciec.” 

      



61 – 1997 

  Po wjeździe Jezusa do Jerozolimy napięcie wokół Jego osoby wzrastało z dnia na 

dzień. Arcykapłani i faryzeusze, którzy byli świadkami Jego sprawiedliwego gniewu i 

wyrzucenia przekupniów ze świątyni, spiskowali przeciwko Niemu (Mk 11,15-19).    

Chcąc Go pochwycić w mowie, wysłali do Niego kilku faryzeuszów i zwolenników króla 

Heroda. 

  Zacząwszy swoją wypowiedź od pochlebstwa, zapytali oni Jezusa, czy Żydzi mają 

płacić Rzymianom podatek dochodowy – podatek, który stale przypominał im o 

podległości względem Rzymu. Pułapka została zastawiona. Gdyby Jezus odpowiedział, że 

należy płacić, faryzeusze (którzy byli żydowskimi nacjonalistami) mogliby Go oskarżyć o 

współpracę z Rzymem. Gdyby zaś powiedział, że podatku nie trzeba płacić, zwolennicy 

Heroda mogliby donieść władzom, że Jezus jest niebezpiecznym buntownikiem. 

 Widząc podstęp, Jezus zmienił sens ich pytania z politycznego na duchowy. Zgodnie                

z Jego słowami, rzymskie monety noszące podobiznę Cezara należały do Cezara.                         

W ludzkim sercu jednak został wyryty obraz samego Boga, dlatego każdy człowiek należy 

do Boga.  

 Odpowiadając w ten sposób na ich pytanie, Jezus chciał nie tylko przywołać 

faryzeuszów i zwolenników Heroda do porządku, ale także ukazać w szerszej 

perspektywie, kim jesteśmy i kim możemy się stać.  

  Najważniejszą sprawą nie jest to, jakiego przepisu mamy się trzymać, ale                             

czy pozwalamy Bogu, by przemieniał nasze serca na wzór swojego serca 

przepełnionego miłością i miłosierdziem. 

  Bóg odcisnął swój własny wizerunek w sercu każdego z nas. Należymy do Niego               

w bardzo głęboki, osobisty sposób, a Jego obraz może zajaśnieć w nas, pozwalając innym 

poznać miłość naszego Ojca w niebie. Gdy zwracamy się do Boga w modlitwie, prośmy 

Ducha Świętego, aby uzdolnił nas do takiej miłości, jaką Jezus nas umiłował, do 

okazywania innym przebaczenia, które sami otrzymaliśmy, i do obdarowywania innych 

tak hojnie, jak sami zostaliśmy obdarowani.  

  Dzięki świadectwu naszego życia Jezus może objawiać się światu, niosąc nadzieję 

i pokrzepienie wszystkim cierpiącym. 

  „Ojcze, Ty nas stworzyłeś i wezwałeś każdego z nas po imieniu; jesteśmy Twoją 

własnością. Prosimy Cię, przemieniaj nas mocą swojego Ducha na obraz                                

i podobieństwo Jezusa, tak aby Twoja miłość mogła się objawić wszystkim, których 

spotykamy na naszej drodze.” 

       



72 – 1998 

    Faryzeusze i zwolennicy Heroda, próbując podchwycić Jezusa w mowie, zapytali Go             

o słuszność przepisów podatkowych. Każda ze spodziewanych odpowiedzi uczyniłaby 

Jezusa winnym wobec którejś ze stron. Arcykapłani już od dawna szukali pretekstu, by Go 

aresztować. Jezus był znany ze swych radykalnych postaw i Jego prześladowcy uważali, 

że pytanie o podatki zapędzi Go w koci róg. On jednak wzniósł się ponad polityczny                    

i religijny aspekt pytania i w kilku słowach dotknął samego sedna sprawy. 

Jezus udzielił prostej, lecz bardzo głębokiej odpowiedzi, która na dobre uciszyła 

pytających. Podobnie jak moneta – oznaczona wizerunkiem Cezara – należała do Cezara, 

tak wszyscy ludzie – oznaczeni wizerunkiem Boga – należą do Boga.  

W Ewangelii według św. Marka wielokrotnie widzimy Jezusa w podobny sposób 

wzywającego ludzi do przyjęcia Dobrej Nowiny o zbawieniu i pójścia za Nim.  

Dziś, w epoce wielu nabrzmiałych problemów politycznych i społecznych, w świecie 

pełnym pokus, to wezwanie Jezusa jest bardziej naglące niż kiedykolwiek. 

 Skąd Jezus czerpał tak wielką mądrość w udzielaniu odpowiedzi 

swoim prześladowcom?  

 Od  Ducha Świętego, którym był napełniony przez całe swoje życie.  

Dziś wzywa nas wszystkich, abyśmy powierzyli Mu nasze serca – abyśmy oddali Bogu 

to, co należy do Boga. Dopóki nie przylgniemy do Boga, naszego Ojca w niebie, dopóty 

nie znajdziemy prawdziwego odpoczynku i nie poznamy swojej prawdziwej tożsamości. 

Naszą ojczyzną jest bowiem niebo, gdzie Bóg przewidział miejsce dla każdego z nas, tak 

byśmy mogli przebywać z Nim przez całą wieczność. 

Jeśli aktem naszej woli i serca dokonamy świadomego wyboru miłowania Boga                     

i bliźniego, przebaczania tym, którzy nas skrzywdzili, wstawiania się za swoim krajem                 

i jego przywódcami, słuchania i zachowywania słowa Bożego – bez względu na to jak 

niewygodne lub niepopularne mogłoby się to wszystko wydawać – Bóg nam z pewnością 

dopomoże.  

Powierzając swoje serca Jezusowi, my także możemy stać się naczyniami Jego Ducha 

na ziemi. Nie unikajmy okazji do dawania świadectwa obecności żyjącego w nas Ducha 

Świętego. 

„Duchu Święty, oświeć nasze serca i umysły, tak byśmy potrafili rozpoznawać 

drogi Boże i dostosowywać do nich nasze kroki. Uczyń nas prawdziwymi dziećmi 

Boga, żywą świątynią Jego obecności.” 



91 – 2000 

"Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga".                       

(Mk 12,17) 

 Należymy do Boga. On stworzył nas dla siebie. Jak na rzymskich monetach 

był wyryty wizerunek Cezara, tak na naszych sercach został wyryty obraz 

Boży. Co więcej, zostaliśmy wykupieni za wielką cenę – krew Jezusa – i nie 

należymy już do siebie.  

      W jaki sposób możemy dostrzec w sobie ślady tego Bożego obrazu? Przede wszystkim 

– szukając w swoim życiu znaków miłości Boga i Jego miłosierdzia. Warto sobie 

uświadomić, że wszelkie pragnienie, by kochać i okazywać miłosierdzie na wzór Ojca 

niebieskiego, jest owocem obecności Boga w nas. Pamiętajmy, że Bóg jest miłością. 

    Podobnie znakiem, że na naszych sercach został wyryty obraz Boży, jest budząca się w 

nas tęsknota za niebem i to, że nasze serca mówią „nie” temu, co światowe i przepełnione 

egoizmem. Pismo święte mówi: „Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar 

doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł” (Jk 1,17). 

    Możemy odkryć w sobie znaki obecności Bożego obrazu również wtedy, kiedy 

jesteśmy świadkami „owoców ducha” w naszym życiu: miłości, radości, pokoju, 

cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności, opanowania (Ga 5,22-23).  

Ponieważ jesteśmy zanurzeni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, 

możemy przynosić takie same owoce, jakie przynosił Jezus, kiedy żył na ziemi. 

      Stanie się to rzeczywistością, jeśli podejmiemy postanowienie oddania Mu swego 

serca i swojej woli. 

     Kiedy oddamy się Jezusowi, Jego obraz stanie się w nas jeszcze bardziej widoczny. Im 

bardziej pozwolimy Mu działać w naszym życiu, tym bardziej będzie się objawiać nasze 

podobieństwo do Niego. Będziemy bardziej pragnąć Boga, łaknąc jego prawdy                            

i uczestnictwa w Jego życiu.  

Nasze podobieństwo do Boga to wielki zaszczyt i źródło nieskończonej radości. 

     Kiedy Chrystus stanie się w nas nadzieją chwały, staniemy się dla świata zwiastunami 

nowego życia – życia w pokoju, nadziei i radości. Otwórzmy więc serca przed Panem                 

i pozwólmy Mu kształtować nas na Jego obraz i podobieństwo! 

„Panie Jezu Chryste, przejmij stery mojego życia. Zamieszkaj w moim sercu.  

Obdarz mnie darami Ducha Świętego, abym mógł w coraz większym stopniu 

upodabniać się do Ciebie i być dla ludzi świadkiem Twojej miłości.” 



      105 – 2001  (212 – 2011) 

      Przywódcy żydowscy już od pewnego czasu podejrzliwie przyglądali się Jezusowi. 

Teraz, kiedy Jezus przybył do Jerozolimy na święto Paschy, ich spiskowanie nabrało 

nowej mocy. Faryzeusze wraz ze zwolennikami Heroda postanowili pochwycić Jezusa              

w mowie.      Najpierw Mu schlebiali, by zmylić Jego czujność; następnie próbowali Go 

schwytać w pułapkę: „Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie?” (Mk 12,14-15). 

Jeżeli Jezus odpowiedziałby „tak”, zdyskredytowałoby Go to przed ludźmi 

sprzeciwiającymi się okupacji rzymskiej. Jeśli powiedziałby „nie”, mógłby mieć kłopoty z 

Rzymianami. 

    Ale Jezus nie dał się pochwycić w pułapkę. Przesunął postawione pytanie                              

z płaszczyzny politycznej na płaszczyznę wiary. Uznał prawo Cezara do ściągania 

podatków. Dał jednak jasno do zrozumienia, że – wbrew oczekiwaniom wielu – nie 

przyszedł na ziemię z zamiarem założenia ziemskiego królestwa. 

    Jezus podkreślił różnicę między naszą należnością wobec Cezara, w formie płacenia 

podatków, a należnością wobec Boga, która wyraża się w formie pobożności, 

posłuszeństwa i miłości.  

      Wiedział On, że jeśli będziemy czcić w sobie ten wizerunek, 

starając się do niego upodabniać, wówczas wszystko w naszym życiu znajdzie się na 

właściwym miejscu. 

      Nie popełniajmy jednak błędu i nie mówmy, że pieniądze nie są nam potrzebne. 

Dzięki nim możemy zaspokoić potrzeby własne, swoich bliskich, a także innych ludzi.  

     Ale Jezus przestrzega, aby pieniądze nie stały się dla nas najważniejsze. Jako 

odpowiedzialni szafarze tego, co posiadamy, mamy oddać Bogu nasze serca, wolę i umysł, 

nasze pragnienia i plany. Jezus zachęca nas, abyśmy patrzyli dalej niż tylko na problemy 

dnia codziennego, byśmy wzbudzili w sobie wdzięczność wobec Boga za wszystko, co 

nam daje, a także otworzyli swoje serca wobec potrzebujących. Wówczas nasze 

zmęczenie, nasze lęki i różne problemy, z którymi się borykamy, okażą się mniej 

przytłaczające. 

      „Panie Jezu, oddaję Ci moje życie. Pomóż mi czcić Cię przez wierne wypełnianie 

Twoich przykazań i Twojej nauki. Spraw, abym moje ziemskie życie oddał na służbę 

dla królestwa Bożego.” 

Moneta rzymska ma na sobie wyryty wizerunek Cezara, my 

zaś nosimy w sobie wizerunek Boga. To właśnie ten 

wizerunek był dla Jezusa najważniejszy. 



160 – 2006 

"Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga".              

(Mk 12,17) 

     W czasach Jezusa Palestyna podzielona była na trzy prowincje, których namiestnicy 

podlegali bezpośrednio Rzymowi. Zbierane przez reprezentantów Rzymu podatki trafiały 

bezpośrednio do Cezara. Kiedy wprowadzono ten system, większość ludzi przyjęła go jako 

nieuchronną konsekwencje okupacji.  

      Pojawiła się jednak również bardziej radykalna frakcja, buntująca się przeciwko 

podatkom. Choć bunt został stłumiony przez Rzymian z właściwą im brutalnością, to 

jednak wśród co gorliwszych Żydów wciąż utrzymywał się pogląd, że naród wybrany 

powinien służyć jedynie Panu i nikt nie ma prawa go zmuszać do płacenia podatków 

nieczystym poganom. 

      Wobec tej sytuacji faryzeusze i zwolennicy Heroda, zadając Jezusowi pytanie, czy 

należy płacić podatek Cezarowi, byli przekonani, że zastawili na Niego skuteczną pułapkę.  

      Jezus jednak przejrzał ich zamiary i poprosił o przyniesienie denara, a wskazując 

wyryty na nim portret Cezara, odparł: „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, 

a Bogu to, co należy do Boga” (Mk 12,17). Innymi słowy, oddajcie Cezarowi to, co już                

i tak do niego należy, ale pamiętajcie również i o tym, że sami należycie do Boga                           

i powinniście oddawać Mu swoje życie. 

      Jak na denarze wyryta była podobizna Cezara, tak na nas wyryty jest obraz Boga. 

Stworzeni na jego podobieństwo, od Niego pochodzimy i do Niego należymy.  

 Tak jak denar powinien zostać oddany Cezarowi, tak nasze serca powinny 

znaleźć drogę do Boga, który stworzył nas po to, byśmy stali się do Niego 

podobni. 

     Ciesząc się przyjściem Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy, mówmy Jezusowi, 

że pragniemy oddać Mu to, co do Niego należy. Nasze serca nieustannie tęsknią za Ojcem, 

który nas stworzył i ukochał. Co więcej, sam Bóg również za nami tęskni i przyzywa nas 

do siebie, byśmy na wieki trwali otoczeni Jego miłością. Tylko u Niego znajdziemy 

prawdziwe spełnienie, nadzieję i radość. 

 Ojcze, oddaję Ci moje życie.  

  Jezu, bądź moim przyjacielem i wzorem życia, do jakiego mnie stworzyłeś.  

  Duchu Święty, prowadź mnie ku Bogu, abym mógł Mu oddać całego siebie. 

 



193 – 2009 

"Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga".      

(Mk 12,17) 

       Faryzeuszom i zwolennikom Heroda odebrało mowę. Mieli nadzieję, że przez sprytnie 

zadane pytanie wtrącą Jezusa w konflikt albo z Żydami, albo z Rzymianami. Wśród 

nieszczerych pochlebstw zapytali Go więc: „Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy 

nie?"(Mk 12,14).  Ich pytanie miało na celu jedynie wprowadzenie Jezusa w zakłopotanie, 

On jednak wybrnął z sytuacji dzięki mądrości i łasce. Zamiast wpaść w zastawioną na 

Niego pułapkę, udzielił tak prostej, a zarazem głębokiej odpowiedzi, że pamiętamy o niej 

po dziś dzień! 

1.  Co należy do Cezara?    Odpowiedź Jezusa jest prosta – moneta nosząca jego imię 

i obraz. Moneta, z wyrytym na niej obrazem, niesie przesłanie, że powinniśmy 

oddawać ziemskiej władzy to, czego wymaga od nas prawo – czyli podatki, które 

umożliwiają działanie państwa, jak również naszą gotowość pracy dla wspólnego 

dobra społeczeństwa. 

2.  A co należy do Boga?   My sami! Jego obraz i podobieństwo „wyryte” są w naszych 

duszach (por. Rdz 1,26-27). Wyposażeni w intelekt, emocje, wolę i sumienie, jesteśmy 

odbiciem naszego miłującego Stwórcy. Co więcej, przez chrzest zanurzający nas w 

Chrystusa otrzymaliśmy nową naturę, zdolną przyoblec się w Jego doskonałą 

sprawiedliwość i świętość (por. Ef 4,24). 

     Innymi słowy, do Boga należy całe nasze jestestwo; wszystko, co nas stanowi.  

 Do Niego należy nasza miłość i wszelkie uczucia, a także nasz czas, energia, 

talenty i środki materialne.  

 Do Niego należą także nasze słabości – nasze winy i klęski,  nasze dawne 

krzywdy i obecne zranienia, nasze wewnętrzne rozbicie i samotność. 

 Do Niego należą nasze najlepsze, ale i też najgorsze dni. Do Niego należy 

wszystko. 

      Bóg pragnie, abyśmy powierzali się Mu każdego dnia, ponieważ jesteśmy Jego 

dziećmi. Nasze ziemskie dzieci są do nas podobne fizycznie, a czasem nawet myślą i 

postępują tak jak my – podobnie my sami nosimy „rodzinne podobieństwo” do naszego 

Ojca w niebie – szczególnie gdy próbujemy podążać Jego drogami. Powierz się dziś Bogu. 

Zgódź się, aby kształtował cię na swoje podobieństwo. Uznaj to, co jest prawdą o tobie, 

wołając do Niego: „Abba, Ojcze!” (Rz 8,15). 

„Ojcze, wyznaję, że jestem Twój, i oddaję Ci moje życie. Ufam, że masz dla mnie 

wspaniały plan. Proszę, prowadź mnie zgodnie z Twoją doskonałą wolą.” 



297 - 2018 

 

W swojej należącej już do klasyki książce Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi 

Dale Carnegie oferuje następującą radę: "Bądź autentycznie zainteresowany innymi 

ludźmi". 

 Faryzeusze i zwolennicy Heroda w dzisiejszym fragmencie najwyraźniej nie 

skorzystali z tej rady. Chociaż odnosili się do Jezusa z szacunkiem i wydawali się 

zainteresowani Jego zdaniem na temat płacenia podatków, to ich słowa nie brzmiały 

szczerze.  

Jezus był świadom, że chcieli wpędzić Go w pułapkę i tylko czyhali na okazję. Ich 

szacunek i zainteresowanie były tylko pozorne. 
 

 Nie popełniaj tego błędu! Bóg chce, abyś był szczery, uczciwy i otwarty wobec 

innych – zwłaszcza tych, z którymi masz trudne relacje. Okazuj im tyle życzliwości i 

szacunku, ile potrafisz, ale niczego nie udawaj.  
 

Jeśli czujesz, że powinieneś porozmawiać z kimś o jakiejś trudnej sprawie, staraj się 

zrobić to z jak największą pokorą i miłością do tej osoby. Zobaczysz, że te wysiłki wyzwolą 

w tobie więcej miłości do niej, a przy okazji pogłębią wasze relacje.  

Jednak nawet przy największych staraniach z twojej strony pozostaną jakieś osoby, 

które będą wyprowadzać cię z równowagi. To właśnie wtedy naprawdę pomaga modlitwa. 

Pamiętaj, że Bóg kocha wszystkich, także twoich nieprzyjaciół. Zamiast narzekać i 

obmawiać, jak czynili to przeciwnicy Jezusa, przedstaw swoje frustracje Panu. 
 

 Przypomnij sobie, z jaką cierpliwością traktował tłumy, które Go oblegały nie 

pozwalając na odpoczynek.  

 Przypomnij sobie zwłaszcza, jak przebaczył tym, którzy Go przybili do krzyża. 
 

Z pewnością jest w stanie ci pomóc w twoich trudnych relacjach! Czy jest jakaś osoba, 

która wywołuje w tobie napięcie? Spróbuj modlić się za nią codziennie przez tydzień. Proś 

Jezusa, by pomógł ci spojrzeć na nią Jego oczami – oczami miłości i miłosierdzia.  
 

 Może poczujesz, że mięknie ci serce.  

 Może przy najbliższym spotkaniu przyjdą ci do głowy właściwe słowa.  

 A może znajdziesz w sobie dość mądrości i opanowania, by powściągnąć swój 

język.  
 

Cokolwiek się stanie, proś Boga o błogosławieństwo dla tej osoby, a dla siebie o pokój 

serca. 
 

„Jezu, naucz mnie naśladować Twoją  cierpliwość i miłosierdzie”. 

 

2 P 3,12-15a.17-18     Ps 90,2.4.10.14.16 


