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Mk 12,38-44 (Biblia Tysiąclecia) 
 I nauczając dalej mówił: Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem 

chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku,  pierwsze 

krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla 

pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok.  

Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne 

pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga 

wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich 

uczniów i rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła 

najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z 

tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, 

całe swe utrzymanie.   

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

   Co takiego w tej wdowie przykuło uwagę Jezusa i wzbudziło w 

Nim taki zachwyt? 
 Inni ofiarowali do skarbca świątyni o wiele więcej niż ona. To nie wielkość jej daru 

poruszyła Jego serce, ale gotowość oddania wszystkiego.  

Podobną postawę widzimy u wdowy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Poświęciła 

swoje ostatnie zapasy, by nakarmić proroka Eliasza. Bóg pobłogosławił jej hojność i 

zatroszczył się o nią – i o Eliasza – przez cały okres głodu.  

Gotowość tych dwóch wdów do ofiarowania swoich nikłych zasobów była miła 

Panu, ponieważ ofiarne dawanie jest odbiciem miłości samego Boga.  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Jezus oddał się nam nie zatrzymując niczego dla siebie. Oddał każdą kroplę krwi, 

każdy gram miłosierdzia i miłości.  

 Czy to znaczy, że Bóg oczekuje od nas opróżnienia naszych kont 

bankowych i spiżarni?  

Niekoniecznie. Pragnie jednak oddania naszych serc. Byśmy wspierając innych 

finansowo, poświęcając im swój czas i uwagę, stawali się tak ofiarni, jak On sam.  

Bywają sytuacje, w których wydaje ci się, że – jak wdowom z dzisiejszych czytań – 

nie pozostaje ci już zbyt wiele. Nie chodzi tu tylko o finanse. Może już „wyskrobujesz 

z dna baryłki” resztki cierpliwości, współczucia czy wytrzymałości.  

Pamiętaj jednak, że jeśli poprosisz Boga o łaskę i siłę do dawania z tych 

niewielkich zasobów, jakie posiadasz, On ci pobłogosławi.  

Uzupełni to, czego ci brakuje, lub doda ci sił, abyś mógł dać z siebie jeszcze trochę. 

Nawet jeśli jest to zaledwie kropla w morzu, twoja decyzja, aby to oddać, jest miła 

Panu. Bo ilekroć decydujesz się dać coś od siebie, upodabniasz się do Niego, a On 

kształtuje w tobie swój charakter.  

 

„Panie, pomóż mi dawać siebie tak hojnie, jak Ty się nam dajesz.” 

 

 

"Ewangelia według św. Marka"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 
 

 Mary Healy. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      
 

 

Niebezpieczeństwo zaszczytów (Mk 12, 38-40) 

 

ST: Iz 10,1-2 

NT: Mk 10,42-45 II Mt 23,5-7 ; Łk 20,45-47 

KKK: dzień sądu, 678-679; chciwość, 2536 

 

 [12, 38-39]  

  I nauczając dalej mówił: Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem 

chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze 

krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. 



Jezus, kontynuując swoją naukę na dziedzińcach świątyni, uderza teraz wprost w 

uczonych w Piśmie, którzy należeli do Jego najzagorzalszych przeciwników. 

Już wcześniej apelował do swych uczniów, by "strzegli się kwasu faryzeuszów" 

(8,15); teraz mówi słuchaczom: strzeżcie się uczonych w Piśmie (wykorzystując 

ten sam grecki czasownik, blepo). 

Nie chodzi Mu o to, by ludzie trzymali się z dala od uczonych w Piśmie (wszak 

jednego z nich przed chwilą sam pochwalił; 12,34) - lecz, by starali się unikać 

postępowania tak jak oni. 

Albowiem tego typu postępowanie - będące przeciwieństwem tego, czego Jezus 

wymaga od przywódców wspólnoty chrześcijańskiej (9,35; 10,15.42-44) - zostanie 

surowo potępione. 

 

Jako zawodowi prawnicy i teologowie, uczeni w Piśmie byli jednym z najbardziej 

znaczących przedstawicieli żydowskiej społeczności.  

Z wielkim szacunkiem odnoszono się do ich słów. Nosili oni charakterystyczne, 

długie, lniane szaty, będące oznaką ich statusu, na rynku zaś byli pozdrawiani z 

wielką czcią przez zwykłych ludzi. 

Gdy uczony w Piśmie kogoś mijał, należało z szacunkiem wstać. 

To dla nich zarezerwowane były pierwsze krzesła w synagogach, a dokładniej 

ławy znajdujące się tuż przed skrzynią zawierającą święte zwoje. 

Jezus przed chwilą mówił o prawdziwie zaszczytnym miejscu, przeznaczonym dla 

Mesjasza i znajdującym się po prawicy Boga (12,36: "Wszak sam Dawid mówi w 

Duchu Świętym: Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę 

nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje."). 

Również podczas uczt uczonych w Piśmie sadzano na zaszczytnych miejscach, 

ponieważ obecność wybitnego przedstawiciela nauki uznawano za ozdobę przyjęcia. 

Jezus ostrzega przed niebezpieczeństwem związanym  z rozsmakowywaniem się w 

tych oznakach ludzkiego szacunku oraz aktywnym do nich dążeniem. 

[12, 40]  

 Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym 

surowszy dostaną wyrok.  

Co gorsza, uczeni w Piśmie dzięki swej uprzywilejowanej pozycji wykorzystywali 

innych. 



Ponieważ nie wolno im było przyjmować zapłaty za swe nauczanie, ich egzystencja 

zależała od prywatnych darowizn. Finansowe wspieranie uczonego w Piśmie 

uznawano za chwalebny akt pobożności. 

Stwierdzenie, że uczeni w Piśmie objadają domy wdów, mogło odnosić się do 

złego zarządzania przez nich majątkami tych kobiet, do żerowania na ich gościnności, 

do pobierania od nich nadmiernych honorariów za pomoc prawną lub do innych 

sposobów ich ograbiania
1
. 

Te finansowe nadużycia przywołują na myśl Jezusowe oskarżenie, że świątynia jest 

"jaskinią zbójców" (11,17). 

Wdowy były jednymi z najbardziej bezbronnych członków społeczności ze względu 

na swe ograniczone możliwości zarobkowania - zatem to między innymi właśnie one 

powinny być otaczane największą opieką i wsparciem (Pwt 24,17.21; Iz 1,17; Jk 1,27). 

W Starym Testamencie często potępiano fakt wykorzystywania wdów (Iz 10,1-2; Jr 

7,6; Ez 22,7). 

Dla popisania się pobożnością i być może dla odwrócenia uwagi od swych oszustw, 

uczeni w Piśmie odprawiają długie modlitwy. 

Problemem nie jest to, że te modlitwy są długie, lecz że odmawiane są bardziej ze 

względu na innych ludzi niż Boga. 

Tak, jak zdemaskowani przez Jezusa w Mt 6,2 obłudnicy, uczeni w Piśmie 

"otrzymali już swoją nagrodę" w postaci marnej ludzkiej pochwały, zaprzepaszczając 

prawdziwą i wieczną nagrodę od Boga. 

Zamiast tego surowy dostaną wyrok. 

Jezus zachowuje najostrzejsze słowa dla tych, którzy wykorzystują religię dla 

osobistych zysków lub ludzkich pochwał, przez co mogą doprowadzić słabych do 

upadku (por.  

Mk 9,42: "Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy 

wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze.";  

     11,17: "Potem uczył ich mówiąc: Czyż nie jest napisane: Mój dom ma być domem 

modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców.";  

Łk 16,15: "Powiedział więc do nich: To wy właśnie wobec ludzi udajecie 

sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między 

ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych."). 

 

 

                                                           
1
 R. T. France, The Gospel of Mark, s.491-492 



Rozważanie i zastosowanie praktyczne (12,38-40) 

 

Usłyszawszy to surowe napomnienie, można się zastanawiać, jak odnosi się ono do 

oznak statusu i prestiżu, towarzyszących dziś zaszczytnym pozycjom zarówno w 

Kościele, jak i w świecie: wyróżniającego się sposobu ubierania, pełnych szacunku 

pozdrowień, zajmowania honorowych miejsc podczas wypełniania religijnych i 

państwowych funkcji. 

To Jezusowe ostrzeżenie jest podobne do Jego stwierdzenia na temat posiadania 

bogactw z wersetów 10,23-25. 

Nie mówi On, że oznaki szacunku są koniecznie same w sobie złe, lecz że są one 

niebezpieczne duchowo. 

Zbyt łatwo przychodzi nam rozsmakowywanie się w nich, zbyt łatwo uznajemy 

siebie samych za uprawnionych do nich, delikatnie zachęcamy innych do ich 

okazywania i dążymy do ich uzyskiwania, a nawet wykorzystujemy dzięki nim 

innych. 

W takich wypadkach przestajemy służyć Bogu i zaczynamy służyć samym sobie. 

 

Wdowi grosz (Mk 12, 41-44) 

 

ST: Ps 68,6; Iz 29,19; So 2,3 

NT: Łk 6,20; Jk 2,5  II  Łk 21,1-4 

KKK: miłość ku biednym, 2443-2449; ofiary na rzecz Kościoła, 1351,2043 

Lekcjonarz: 12,38-44 trzydziesta druga niedziela zwykła (rok B) 

 

 [12, 41]  

Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał 

drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. 

Po zdemaskowaniu fałszywej pobożności uczonych w Piśmie, którzy "objadają 

domy wdów" (w.40), Jezus pokazuje teraz swym uczniom przykład prawdziwej 

pobożności, którą wykazała się wdowa. 

Określenie skarbona prawdopodobnie odnosi się do trzynastu skrzyń ofiarniczych, 

przypominających kształtem trąby i stojących na terenie świątyni, który były opisane 

zgodnie z rozmaitymi celami, na jakie do nich zbierano. 



Jezus przypatruje się, jak tłum wrzuca do nich drobne pieniądze (dosłownie 

"miedziaki"). 

Wszystkie pieniądze miały postać metalowych monet, więc gdy bogaci dawali ich 

wiele, musiały one donośnie brzęczeć przy wpadaniu do skarbony.  

Dawałoby to podobny efekt do opisanej powyżej ostentacji uczonych w Piśmie 

(w.38-40). 

[12, 42]  

Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden 

grosz.  

Przychodząca tu uboga wdowa jest przykładem często wspominanych w Starym 

Testamencie anawim (maluczkich) - biednych i cierpiących, którzy tylko w Bogu 

znajdują radość (por. 

Iz 29,19: "Pokorni wzmogą swą radość w Panu, i najubożsi rozweselą się w Świętym 

Izraela."; 

     61,1: " Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić 

dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać 

wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; " 

  So 2,3: " Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy; 

szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień 

gniewu Pańskiego. "). 

W starożytnym Izraelu wdowy nie miały prawa do dziedziczenia, ich byt zaś 

przeważnie zależał od dzieci, spokrewnionych z nimi mężczyzn lub dobroczynności 

innych. 

Choć często doświadczały ucisku ze strony ludzi potężnych, było im przyobiecane, 

że Bóg je ochroni i ujmie się za nimi (Ps 68,6; 72,4; Jr 49,11). 

Jezus widzi, jak wdowa ta ofiaruje na rzecz domu Bożego dwa pieniążki 

(lepton), najdrobniejsze żydowskie monety, jakie były w obiegu, z których każda była 

warta jedną czterechsetną szekla. 

Dla swych rzymskich czytelników Marek wyjaśnia, że dwa leptony miały wartość 

jednego quadransa, najdrobniejszej monety rzymskiej (której nazwę przetłumaczono 

jako grosz). 

Fakt, że wdowa dała dwie monety, sugeruje, że nie oszczędziła nawet tego, czego 

pozostawienie sobie byłoby zupełnie zrozumiałe. 

Bogaci zwracali na siebie uwagę swymi hałaśliwie składanymi darowiznami, lecz 

zainteresowanie Jezusa wzbudza  ta pokorna wdowa. 



[12, 43-44]  

 Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam 

wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do 

skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze 

swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie..  

Jezus przywołuje swoich uczniów - co u Marka jest sygnałem, że zaraz padnie 

jakieś ważne pouczenie - i uroczyście oświadcza:  

ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich. 

Można sobie wyobrazić jak opadły szczęki uczniom, podobnie jak wówczas, gdy 

Jezus mówił im o niebezpieczeństwie bogactw (10,25-26). 

 Czyż to nie bogaci dawali o wiele więcej na przyozdobienie i utrzymanie 

świątyni?  

 Czyż darowizna tej kobiety nie była praktycznie bezwartościowa, tak 

niewielka, że właściwie nie warto o niej wspominać? 

Jezus wyjaśnia: Bóg mierzy ofiarowywane Mu dary według całkowicie odmiennych 

zasad niż ludzie. 

Patrzy On na wewnętrzne, kryjące się w sercu motywy (por. 

1 Sm 16,7: "Pan jednak rzekł do Samuela: Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na 

wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi <jak widzi Bóg>, 

bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce."; 

  Łk 16,15: "Powiedział więc do nich: To wy właśnie wobec ludzi udajecie 

sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między 

ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych."). 

Inni wrzucali z tego, co im zbywało2
, lecz ta kobieta złożyła dar ze swego 

niedostatku. 

Inni poprzestawali na oddaniu Bogu tego, co mieli w nadmiarze, zostawiając 

samym sobie wystarczająco wiele - przy tym zaś udawało im się zrobić wrażenie na 

innych. 

Lecz ta żyjąca w nędzy wdowa oddała Bogu to, na co nie było jej stać, dała 

wszystko, co miała na swe utrzymanie. Oddała nie jakąś nadwyżkę, lecz to, co 

było dla niej podstawowe. 

Złożony przez nią dar oznaczał, że będzie musiała polegać na Bogu, by zapewnił jej 

choćby następny posiłek. 

                                                           
2
 W NAB dodane jest tu słowo wealth ("bogactwo"), lecz kontekst wskazuje, że Jezus mówi tu nie tylko o 

bogatych ofiarodawcach, lecz także o "wszystkich" darczyńcach innych niż uboga wdowa. 



Tak nierozważna szczodrość przypomina samo ogałacającą się szczodrość Boga, 

który oddał nam swego umiłowanego Syna (12,6). 

Wdowa ta jest przykładem jednego z tych "ubogich", którym Bóg błogosławi (por. 

Mt 5,3: "Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo 

niebieskie. "; 

Łk 6,20: " A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście wy, 

ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.  "),  

uznają oni bowiem za swój skarb Jego, nie zaś ziemskie majętności. 

Te słowa pochwały dla ubogiej wdowy to ostatnie słowa, jakie padają z ust Pana                    

w świątyni Starego Przymierza. 

 

Niektórzy komentatorzy podnoszą kwestię tego, czy Jezusowej wypowiedzi nie 

należy uznać raczej za lament nad wykorzystywaniem biednych przez władze 

świątynne niż pochwałę hojności tej wdowy. 

Zaraz w następnym fragmencie Jezus wypowie proroctwo o zniszczeniu świątyni                

(Mk 13,2). 

 Czy może wyraża On dezaprobatę dla faktu przekazania przez tę kobietę 

swych skromnych oszczędności życiowych na straconą sprawę? 

 Czy sugeruje, że pieniądze te powinna była wydać na zaspokojenie własnych 

potrzeb, a nie na sakralną budowlę? 

Tego typu interpretacje mijają się z sednem sprawy. 

Dola tej kobiety rzeczywiście jest naznaczona pozbawioną skrupułów chciwością 

oraz bezdusznym brakiem względów dla ubogich, których były winne władze świątyni 

(zob. 11,7). 

Lecz uwaga Jezusa skupia się tu na niej, nie na nich. 

Pośrednio zrównuje On jej dar złożony na rzecz domu Bożego z darem złożonym 

samemu Bogu - darem przewyższającym wszystkie inne i wywołującym Jego podziw. 

 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (12,41-44) 

 

Jezusowe uwagi na temat ubogiej wdowy dają nam wgląd w Bożą logikę, która 

przewraca ludzki sposób myślenia do góry nogami. 

 



 Kto tego dnia sprawiał wrażenie prawdziwej podpory świątyni? 

Z pewnością ci dobrze sytuowani ludzie, dzięki którym możliwe było wspaniałe 

przyozdabianie świątyni odnowionej przez Heroda. 

Inaczej jednak wyglądało to w oczach Jezusa. 

 Kto dziś najbardziej przyczynia się do rozkwitu Kościoła? 

Być może ci, których się pomija i którzy z ludzkiego punktu widzenia nic nie 

znaczą. 

Przychodzi tu na myśl historia św. Wawrzyńca, męczennika z III wieku, który był 

archidiakonem Rzymu i odpowiadał za rozdzielanie kościelnej jałmużny. 

 

 

 

 

Prefekt wpadł w furię; w gniewie nakazał, by Wawrzyńca uśmiercono na ruszcie, 

wolno go przypalając. 

Św. Wawrzyniec jest czczony jako jeden z wielkich męczenników 

starożytnego Kościoła. 

 
 

 

 

W 258 roku, na mocy wydanego przez cesarza 

dekretu, ścięto papieża oraz sześciu diakonów, przez 

co Wawrzyniec stał się najwyższym kościelnym 

urzędnikiem Rzymu. 

Prefekt miasta wezwał do siebie Wawrzyńca i 

zażądał, by wydał mu majątek Kościoła. Wawrzyniec 

odparł, że Kościół faktycznie jest bardzo bogaty i 

poprosił o pewien czas, by mógł zebrać jego skarby. 

Następnie przeszedł całe miasto w poszukiwaniu 

biednych i chorych. Trzeciego dnia zgromadził 

wielki tłum sierot, wdów oraz ludzi chromych, 

ślepych, okaleczonych i cierpiących na rozmaite 

choroby, potem zaprosił prefekta, by przyszedł i 

obejrzał "wspaniałe bogactwa naszego Boga". 

 



 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 

 Św. Grzegorz Wielki 
 

Nie ma nic tańszego niż królestwo niebieskie 

 
 

Słyszeliście, najdrożsi bracia, że na jeden rozkaz Piotr i Andrzej  porzuciwszy sieci, poszli 

za Odkupicielem. Nie widzieli jeszcze żadnych cudów przez Niego uczynionych, nie słyszeli 

od Niego nic o wiecznej nagrodzie, a jednak na jeden rozkaz Pana zapomnieli o tym, co 

posiadali... 
 

Może jednak ktoś w duchu sobie pomyśli i powie: Cóż to owi dwaj rybacy opuścili, 

skoro prawie nic nie posiadali? Jednak, najdrożsi bracia, winniśmy uwzględnić raczej 

usposobienie serca niż majątek. Wiele opuścił, kto choćby miał mało, wszystko zostawił. My 

zaś przywiązani jesteśmy do tego, co posiadamy, a tego, czego nam brak, gorączkowo 

szukamy.  

Wiele więc Piotr i Andrzej opuścili, skoro obaj i pragnienia posiadania się wyrzekli. Wiele 

opuścił, kto z tym, co posiada, i pożądań się wyrzekł. A więc ci, którzy poszli za Chrystusem, 

opuścili tyle, ile mogli pożądać ci, którzy za Nim nie poszli. 

Niechaj więc nikt nie mówi do siebie, widząc, że niektórzy wiele opuścili: Chciałbym 

naśladować tych, którzy gardzą światem, ale nie mam, co bym mógł zostawić. Wiele, bracia, 

opuszczacie, wyrzekając się pragnień ziemskich.  
 

Nasze dary, choćby były niewielkie, wystarczą Panu. 
 

 Ocenia On bowiem serce, a nie rzecz.  

 Nie zważa na to, co Mu ofiarowano, lecz z jaką miłością to dano.  
 

Jeśli uwzględnimy dar zewnętrzny, to nasi święci kupcy nabyli wieczne życie aniołów za 

kilka sieci i łódź. Pan ceny kupna nie wyznacza, jednak królestwo Boże tyle kosztuje, ile 

masz, aby je kupić.  
 

 Zacheusz kupił je za połowę dóbr swoich, drugą bowiem zachował, aby mógł to, 

co niesprawiedliwie sobie przywłaszczył, zwrócić w czwórnasób (Łk 19, 8).  

 Piotr i Andrzej kupili je za porzucenie sieci i łodzi (Mt 4, 20),  

 wdowa zaś za dwa pieniążki (Łk 21, 2),  

 inny za kubek zimnej wody (Mt 10, 42).  

 



Tak więc – jak powiedzieliśmy – królestwo Boże tyle kosztuje, ile posiadasz. 

 

Rozważcie tedy, bracia, że nie ma nic tańszego niż królestwo niebieskie, gdy się je kupuje, 

nic droższego, gdy się je ma. Gdyby nawet nie było kubka zimnej wody do podania temu, kto 

go potrzebuje, to i wtedy słowo Boże nas uspokaja. Gdy narodził się Odkupiciel, ukazali się 

mieszkańcy nieba, wołając: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej 

woli” (Łk 2, 14). 
 

W oczach Boga nasza ręka ma zawsze coś do dania, jeśli tylko skrzynka serca jest pełna 

dobrej woli. Tak bowiem mówi psalmista: „Tobie, Boże, winienem śluby uwielbienia, 

które oddam Tobie” (Ps 55, 11). 

 

 Jakby wprost powiedział: Choć nie mam zewnętrznie nic, co mógłbym ofiarować, mam 

jednak w sobie coś, co składam, Boże, na ołtarzu Twej chwały: naszą ofiarą się nie 

pożywiasz, milszą Ci jest ofiara serca.  

 

 

 Św. Leon Wielki 

 
 

Najmniejszy uczynek miłosierny przynosi owoc 

 

Na szali sprawiedliwości Bożej waży się nie ilość podarków, jeno wielkość ducha. 

Ewangeliczna wdowa włożyła do skarbonki zaledwie dwa pieniążki, a jednak przewyższały 

dary wszystkich bogaczy (Mk 12, 42).  

U Boga najmniejsze dzieło miłości nie jest bez ceny i żaden uczynek miłosierny bez 

owocu. Wprawdzie niejednakowo uposażył On ludzi, ale jednakowo od wszystkich żąda 

serca. Niech każdy sam ocenia stan swego posiadania:  
 

kto więcej otrzymał, niechaj więcej daje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



I czytanie :     1 Krl 17, 10–16 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Wtedy wstał i zaraz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego 

miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Więc zawołał ją i powiedział: Daj 

mi, proszę, trochę wody w naczyniu, abym się napił. Ona zaś zaraz poszła, aby 

jej nabrać, ale zawołał na nią i rzekł: Weź, proszę, dla mnie i kromkę chleba!                    

Na to odrzekła: Na życie Pana, Boga twego! Już nie mam pieczywa - tylko garść 

mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków 

drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi [strawę]. Zjemy to, a 

potem pomrzemy. Eliasz zaś jej powiedział: Nie bój się! Idź, zrób, jak rzekłaś; 

tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i przynieś mi! A sobie i 

twemu synowi zrobisz potem.  Bo Pan, Bóg Izraela, rzekł tak: Dzban mąki nie 

wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści 

deszcz na ziemię.  Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on i 

ona oraz jej syn, i tak było co dzień.  Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka 

oliwy nie opróżniła się według obietnicy, którą Pan wypowiedział przez Eliasza. 
 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   Św. Cyprian 

 

Hojność wdowy z Sarepty. 

 „Kto by miał majętność tego świata, a widziałby, że brat jego jest w potrzebie, a 

zamknąłby przed nim swe serca, jak może trwać w nim miłość Boża” (1 J 3, 17).  

Jeśli bowiem jałmużny idą u Boga na lichwę i gdy się daje najmniejszym, daje się 

Chrystusowi, nie powinien znaleźć się taki, kto by mógł przenosić rzeczy ziemskie nad 

niebiańskie, albo ludzkie nad boskie.  

Gdy owa wdowa w trzeciej Księdze Królewskiej, podczas posuchy i głodu, po 

zjedzeniu wszystkich zasobów, z pozostałej odrobiny mąki i oleju upiekła podpłomyk, po 

którego spożyciu miała umrzeć z dziećmi, przyszedł Eliasz i poprosił, by mu przedtem 

dała zjeść, a dopiero potem spożyła z dziećmi to, co pozostanie. Nie zawahała się 

usłuchać i choć była matką w głodzie i niedostatku, nie dała pierwszeństwa dzieciom 

przed Eliaszem.  

Ma miejsce wobec Boga rzecz, która się Bogu podoba, skoro i chętnie ofiaruje to, o co 

ją proszono, i daje nie z obfitości, lecz z tego niewiele, które ma i przed zgłodniałymi 

dziećmi kto inny otrzymuje pożywienie. W ubóstwie i głodzie myśli najpierw o 

miłosierdziu, a nie o pokarmie. Gdy bowiem w zbawiennym dziele według ciała życie 

jest w pogardzie, duchowo jest zachowana dusza.  



Eliasz przeto, będąc typem Chrystusa i wykazując, że Chrystus za miłosierdzie się 

odwzajemnia, dopowiadając rzekł: „To mówi Pan: «Dzban mąki nie wyczerpie się i 

baryłka oliwy się nie opróżni aż do dnia, w którym Pan ześle deszcz na ziemię»” (1 

Krl 17, 14).  

Według wiary w Boskie przyrzeczenie zostało pomnożone i powiększone to, co dała 

wdowa, a za sprawiedliwe uczynki miłosierdzia pomnożyła się i powiększyła ilość mąki i 

oliwy, a choć je wybierano, napełniały naczynia.  

Nie pozbawiła matka dzieci tego, co dała Eliaszowi, lecz więcej dała dzieciom przez 

to, co dobrotliwie i pokornie uczyniła.  

Ale ona jeszcze nie znała Chrystusa, jeszcze nie słyszała Jego nauki, nie była 

odkupiona Jego krzyżem i męką, nie oddawała pokarmu i napoju za krew, by się z tego 

okazało, jak grzesznym w Kościele jest ten, kto siebie i dzieci nad Chrystusa przenosząc, 

chowa swój majątek i nie dzieli się z obfitości mienia z potrzebującym ubóstwem.  

 

 Św. Grzegorz z Nazjanzu 

 

Rady na wszelkie okoliczności. 

Jesteś młody? – Wykaż męstwo w walce przeciw namiętnościom, a taki pożytek mieć 

będziesz z młodości swojej, że nie ulegniesz słabościom młodości. Wykaż mądrość 

starca w niestrudzonym ciele, a cieszyć się będziesz większym zwycięstwem niż 

bohaterowie olimpijscy, gdyż zwyciężysz na stadionie całego świata a zwycięstwa 

swojego nikomu nie będziesz musiał odstąpić.  

Chylisz się ku starości? – Ale na duszy się nie starzejesz. Przyjmiesz śmierć jako 

termin nieuniknionego wyzwolenia. Z przyjemnością przystąpisz do dalszego ciągu tego 

życia, gdzie nie ma dziecka ani starca, ponieważ wszyscy osiągnęli doskonałość 

duchowego wieku.  

Jesteś w piękności siły wieku? – Niech piękność duszy będzie odpowiednikiem 

piękności ciała.  

Przeszedł kwiat nietknięty? – Niech się schyli ku sobie i nie wie, że na niego patrzą.  

Brzydki na zewnątrz? – Niech będzie piękny od strony niewidzialnej, jak róża w 

pączku zwinięta i bez zapachu, wewnątrz przechowuje swój kwiat i najpiękniejszy 

zapach. „Pięknością kwitniesz wśród synów człowieczych” (Ps 44, 3)? – Nie dawaj 

okazji, by cię oglądano na zewnątrz i skieruj oczy wszystkich do serca człowieka.  

Jesteś zdrów? – Używaj zdrowia do najlepszych celów; napominaj, strofuj, nie 

oszczędzaj w słowach, czuwaj po nocach, sypiaj na ziemi, posty uprawiaj, wyniszczaj 



materię, rozmyślaj nad sprawami tego świata i nieba, z całą gorliwością zastanawiaj się 

nad śmiercią.  

Jesteś chory? – Walcz. Ale jeśli ulegniesz, i tak odniesiesz zwycięstwo, zyskując to, że 

już nie będziesz musiał walczyć.  

Bogaty jesteś? – Rozważaj nad tym, jak się pozbyć bogactwa. Rozdawaj swoje dobra 

potrzebującym, jak gdybyś zarządzał nie swoim majątkiem. Niech inni się twoimi 

dobrami cieszą, a ty dostaniesz się do Boga, nic innego nie posiadając jak tylko krzyż i 

ciało swoje.  

Jesteś biedny? – Niech Bóg będzie twoim bogactwem, a ty, śmiej się z bogaczy, 

którzy bez przerwy gromadzą i bez przerwy są biedni, i zawsze chcą więcej, jak pijak, 

którego bez przerwy dręczy pragnienie.  

Głodujesz? – Szukaj pożywienia jak ptaki, które żyją bez siejby i bez orki (Mt 6, 26). 

Przebywaj z Eliaszem u wdowy z Sarepty: „Dzban z oliwą nie wyczerpie się, a mąki w 

korcu nie ubędzie” (1 Krl 17, 4.14). Dzban będzie jak nieustanne źródło, a korzec 

bogatym spichlerzem na cześć gościnnej wdowy a na pokarm tego, którego ten pokarm 

zapewnił [Eliasz]. 

 

Roman Brandstaetter "Jezus z Nazarethu" 

Pochwała ubóstwa  

1  

Nastały jesienne chłody i deszcze. Jezus i apostołowie po opuszczeniu domu Eleazara, 

który bezskutecznie starał się ich zatrzymać u siebie przez zimę, ruszyli w drogę do miast i 

wsi Judei, a Rabbi podczas tej wędrówki — a trwała ona przez kilka tygodni — pouczał 

Dwunastu o ubóstwie i bogactwie; podobnie jak przedtem w różnych okolicznościach udzielał 

im nauk o prawdziwej wierze, o poganach, o cierpieniu, o wyrzeczeniu, o posłannictwie 

wśród ludów ziemi, tak teraz poświęcił ten okres jesienny nauczaniu apostołów o potrzebie 

anawa, ubóstwa, i o złych skutkach posiadania majętności, a wykład dostosował do zdarzeń 

dziejących się na szlakach ich wędrówki lub — wyrażając się ściślej — powołał do życia 

zdarzenia, które posłużyły Mu za dogodną podstawę do wywodów.  

A zaczęło się to wszystko od pozornie błahego zdarzenia. Jakiś Judejczyk spośród rzeszy 

otaczającej Jezusa prosił Go o rozstrzygnięcie sporu majątkowego, który prowadził z bratem; 

taka prośba nie powinna nas dziwić, albowiem było wówczas w zwyczaju, że skłóceni z sobą 



przeciwnicy często powoływali powszechnie szanowanych mędrców na polubownych 

sędziów albo prosili ich o wstawiennictwo u swoich urojonych lub rzeczywistych 

krzywdzicieli.  

Wielkie było rozczarowanie proszącego, gdy Jezus udzielił mu odmownej odpowiedzi; 

odmowa ta była bardzo znamienna, bo nie zdarzyło się jeszcze dotychczas, aby pobożny Mąż 

nie przyjął ofiarowanej mu zaszczytnej godności sędziego, która była dowodem zaufania, 

jakim Go lud obdarza. To, co zebrani usłyszeli teraz z ust Rabbiego, było dla nich nie 

mniejszym zaskoczeniem niż Jego odmowa, bo oto zwracając się do nich, upomniał ich tymi 

słowami:  

— Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo niczyje życie nie zależy od obfitości 

jego majątku. Nie pokładajcie ufności w krzywdzie ani nie upajajcie się grabieżą. Gdy rośnie 

majętność, nie umieszczajcie w niej serca!  

Zebrani, usłyszawszy te słowa, zgodzili się z ostrzeżeniami Rabbiego przed chciwością — 

chociaż w głębi duszy niektórzy z nich poczytywali swoją chciwość za usprawiedliwioną 

samoobronę przed chciwością innych — nie mogli jednak pogodzić się z myślą, że ich życie 

nie jest zależne od dostatku; wbrew natchnionym słowom króla Salomona, który twierdził w 

Meszalim, że „więcej jest wart biedak żyjący uczciwie niż bogacz chodzący krętymi 

drogami”, i zapewnieniom króla Dawida w Psalmach, i proroka Jesai w jego Zwojach, że 

Jahwe jest Panem ubogich, cierpiących, poniżonych, pogardzanych, łaknących i słabych — 

bogacze upatrywali w bogactwie błogosławieństwo Boże i nagrodę za pobożność i dobre 

uczynki, a w ubóstwie karę za popełnione grzechy.  

Jakże zatem nie mają umieszczać serca w swojej majętności, skoro majętność jest darem 

Bożym, a wiadomo przecież, że w każdym darze Bożym jest część Boskości! Byliby 

niewdzięcznikami, gdyby ich serca nie biły w ofiarowanych im przez Pana nagrodach!  

Wtedy Jezus opowiedział im przypowieść o głupim bogaczu, a mówiąc do rzeszy, 

mówił zarazem do apostołów. Juda z Kerijoth opuścił głowę i patrząc w ziemię, ujrzał całe 

swoje nędzne życie i przecierpianą biedę, i obecne ubóstwo, niczym nieróżniące się od 

poprzedniego ubóstwa; i tak patrząc w ziemię, zatrzymał wzrok na swoich wydeptanych 

sandałach, w których przemierzył za Jezusem szmat drogi w poszukiwaniu Mesjasza, wciąż 

jeszcze niewidocznego, odległego i coraz bardziej mglistego.  

Zdusił w sobie szloch i nie odrywał oczu od rozlatujących się sandałów, wytartych podczas 

bezowocnych i długich wędrówek po Świętej Ziemi. Podniósł głowę i słuchał, a słuchając, 

próbował napełnić zbolałą pustkę serca Jezusowymi słowami.  

A Rabbi, opowiadając im o marności i kruchości ludzkiego żywota, mówił o pewnym 

właścicielu winnic i pól, który gromadził w kadziach i spichlerzach obfite plony i wyobrażał 

sobie, że może z nich do syta korzystać i żyć spokojnym i beztroskim życiem przez wiele, 

wiele lat; tymczasem o nieznanej godzinie Elohim zesłał Anioła Śmierci, który z nędznego 

ciała wyprowadził duszę pyszałkowatego bogacza, majętnego przed obliczem ludzi, ale nie 

przed Panem.  

 



Niechaj apostołowie nie dbają o szaty i o pokarm i poprzestają na małym, na tym tylko, co 

jest konieczne do życia, i niechaj nie pytają, co będą jedli i pili, bo Pan, który wie, czego 

potrzebują, nakarmi ich, jak ptaki niebieskie, i odzieje ich, jak odziewa lilie polne, zwłaszcza 

że są ważniejsi od ptaków niebieskich i ważniejsi od lilii polnych. Niechaj szukają tylko 

Królestwa Niebieskiego, a reszta będzie im dana. Każdy dzień ma dość swojej biedy, a dzień 

jutrzejszy sam o siebie troszczyć się będzie.  

Apostołowie z gorliwym zadowoleniem słuchali Rabbiego, tylko Juda z Kerijoth wciąż 

doznawał uczucia dojmującej pustki. Jezusowe słowa spłonęły w nim jak sucha trawa, 

pozostawiając po sobie garstkę popiołu i osad żalu do świata i ludzi, a nawet do samego 

Elohim, który głuchy na modlitwy byłego sprzedawcy pachnideł każe mu coraz głębiej brnąć 

w rozczarowaniach, oblepiających jak lepka maź jego świadomość.  

Juda opuściwszy głowę ku ziemi myślał o swoim ubóstwie, o minionych czasach pełnych 

nadziei, więc jakże szczęśliwych, i smucił się, że może już nigdy nie będzie mu dane 

połączyć bogactwa przed Bogiem z bogactwem przed ludźmi.  

A rzesza? Ludzie chcieli być bogaci, chcieli mieć domy, krowy, osły, służbę, stroje, 

winnice i gaje oliwne, chcieli składać hojne ofiary na Świątynię Pańską, wzbudzając podziw u 

współwyznawców, chcieli zajmować honorowe miejsca w synagodze i podczas wystawnych 

uczt.  

Jakżeż więc mogą iść za Mężem, który zakazuje uczniom troszczyć się o chleb codzienny i 

chwali ubóstwo i niedostatek?  

I nikt spośród przygodnych słuchaczy nie poszedł za Rabbim, bo każdy z nich bał się 

biedy.  

2  

(...) 

3  

Zaszli do jakiegoś miasta i usiedli w bramie miejskiej, a Jezus począł mówić do synów 

Izraela o Ubóstwie, które przechadza się przed Panem w bogactwie swojego utrapienia i w 

zbytku swojego niedostatku, a mówiąc, tak do nich wołał:  

— Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą, gdzie złodzieje się 

włamują i kradną. Sprzedajcie, co posiadacie, i ofiarujcie z tego jałmużnę. Sprawcie sobie 

niezniszczalne trzosy, gromadźcie w niebie niewyczerpany skarb, którego złodziej nie 

skradnie, a mól nie zniszczy. Albowiem gdzie jest wasz skarb, tam jest serce wasze.  

Ludzie poczęli szemrać. Jakiś bogacz o podwójnym podbródku i tłustych policzkach 

odpowiedział drwiącymi docinkami, a tłum bezmyślnie towarzyszył jego kpinom wybuchami 

głośnego śmiechu.  

Jezus podniósł dłoń. Rzesze ucichły.  



Wówczas położył ręce na kolanach i opowiedział im przypowieść, a oni, słuchając, weszli 

za Nim do pałacu bogacza odzianego w purpurę i bisior, wesoło i wystawnie ucztującego, 

podczas gdy u bram jego domu leżał żebrak imieniem Eleazar, pokryty wrzodami, głodny i 

łaknący, samotny, bez opieki i tylko psy przychodziły i lizały jego rany.  

Potem słuchacze ujrzeli śmierć żebraka, którego Anioł Służebny zaniósł na wysoką górę, 

na łono Abrahama — może żebrak umarł przez pocałunek Boży, a dusza jego tak lekko 

odłączyła się od ciała, jakby ktoś źdźbło wyjmował z mleka — i śmierć bogacza, którego 

Anioł Zagłady strącił do płonącej otchłani, do Ge Hinom; gdy idąc śladem słów Rabbiego 

zstąpili na dno piekła, usłyszeli jęk bogacza, błagającego Eleazara o kroplę wody, i słowa 

Abrahama, stróża sprawiedliwości i równowagi, który rzekł do grzesznika: „Pamiętaj synu, że 

za życia otrzymałeś dobro, a Eleazar w równej mierze niedolę.  

Teraz jest przeciwnie. On doznaje pociechy, a ty cierpisz męki. A poza tym między nami a 

tobą rozciąga się otchłań tak ogromna, że nikt, choćby chciał, nie może stąd do ciebie. się 

przeprawić, ani nikt stamtąd do nas nie może się przedostać”.  

Wówczas rzekł bogacz do Abrahama: „Proszę cię zatem, ojcze, poślij Eleazara do mojego 

rodzinnego domu, mam bowiem jeszcze pięciu braci, i niech ich ostrzeże przed grzesznym 

życiem, aby nie dostali się do tego miejsca cierpienia”. Lecz Abraham odparł: „Mają 

Mojżesza i proroków, niechaj więc słuchają ich przykazań”. A na to bogacz: „Nie, ojcze 

Abrahamie, gdyby ktoś z umarłych przyszedł do nich, to na pewno się nawrócą”.  

Na to rzekł Abraham: „Jeżeli nie słuchają Mojżesza i proroków, to gdyby nawet ktoś 

zmartwychwstał, nie uwierzą...” Tak rzekł Abraham, strażnik sprawiedliwości i równowagi, i 

słowa jego wypowiedziane ustami Jezusa usłyszeli synowie Izraela, a gdy wraz z 

błogosławionym Opowiadaczem wrócili na ziemię, po wędrówce w głąb piekielnych kręgów, 

ogarnął ich lęk przed karą Bożą, czyhającą na nich po śmierci.  

Drwiący bogacz niepostrzeżenie się ulotnił. Ponure milczenie zaległo tłum. Ludzie stali 

bez ruchu i zdążając tropem Jezusowej przypowieści, starali się w myślach przebadać 

wszystkie smutne następstwa, wynikające z grzesznego życia bogacza, w którego losach 

pośmiertnych wnikliwie dostrzegli swój własny los.  

Wprawdzie wierzyli w zasadę głoszoną przez niektórych uczonych, że „mąż obrzezany 

nigdy nie zstąpi do piekła”, ale niestety nie mogli na niej w pełni polegać, bo inni uczeni z 

równą pewnością twierdzili, że praojciec Abraham czuwa u ognistej i ciemnej bramy Ge 

Hinom i grzesznym i odrzuconym synom Izraela zwraca ku ich wiecznej zagładzie napletki.  

Którym mędrcom wierzyć? Tym czy tamtym?  

Ludzie, rozchodząc się do domów, obsypywali się wzajemnie cierpkimi wymówkami z 

powodu szemrania i drwin, którymi powitali na początku Jezusa, i wymyślali sobie od 

prostaków i szyderców; wołali: — Wszystkiemu jest winien tłusty bogacz, on nas podjudził, a 

potem cichaczem uciekł! — I tak wołając, zgodni byli w przeświadczeniu, że powinni 

spełniać dobre uczynki, aby po najdłuższym życiu nie byli zmuszeni odbierać z rąk 

gniewnego Abrahama, stojącego groźnie u bram wieczności, znaku pogańskiego plugastwa.  
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W stąpili do jakiegoś miasta, gdzie pewien bogaty faryzeusz zaprosił Jezusa i apostołów 

na szabatową ucztę. Nie wiemy, jakimi uczuciami kierował się ów bogacz, zapraszając Jezusa 

w Szabat do swojego domu na uroczysty posiłek, zwłaszcza że nic nie wskazywało na to, aby 

stosunek faryzeuszów do Jezusa miał ulec poprawie; może zaproszenie to stanowiło część 

planu, którego celem było śledzenie Rabbiego, zarzucanie Go podstępnymi pytaniami, a 

udzielone odpowiedzi miały może służyć przeciwnikom za jeszcze jeden dowód Jego 

działania przeciw Prawu.  

Niezależnie jednak od zamiarów gospodarza należy zaznaczyć, że było to jedno z tych 

rzadkich spotkań Rabbiego z faryzeuszami, które nie skończyło się dramatycznym starciem i 

burzliwą wymianą zdań, a ograniczyło się tylko do nauk udzielonych przez Męża 

uczestnikom biesiady, słuchającym bez sprzeciwu Jego gorzkich upomnień.  

Gdy usiedli do stołu, Jezus spostrzegł, że goście skwapliwie wybierali sobie pierwsze 

miejsca. Odsunął od siebie kubek z winem — przy stole ucichł gwar rozmów, biesiadnicy 

bowiem zrozumieli, że Jezus pragnie przemówić — i upomniał ich, aby nigdy nie zajmowali 

miejsc najgodniejszych, ale miejsca ostatnie, bo gospodarz może ich zganić: „Ustąpcie 

miejsca godniejszym od siebie”, a tym, którzy zajęli miejsce ostatnie, powie: „Przyjaciele, 

przesiądźcie się wyżej”, albowiem pycha nie może być wywyższona, a pokora poniżona, 

dlatego ten, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony według 

prawa sprawiedliwości i prawa równowagi, a Elohim trzyma w dłoni sprawiedliwą wagę i 

waży czyny człowiecze, i nie tylko czyny, ale również zamysły czynów.  

Ten, kto czynił dobro po to, aby otrzymać zapłatę w życiu doczesnym, nie czyni dobra, 

lecz czyni zło — a wtedy jego dobro jest równe złu — a prawdziwym dobrem jest tylko to 

dobro, za które nie otrzymuje się na ziemi żadnej zapłaty, a dopiero w dniu 

zmartwychwstania Sprawiedliwych, w godzinę nieomylnej Wagi.  

Jeden z faryzeuszów, usłyszawszy te słowa, rzekł do Jezusa:  

— Błogosławiony, kto będzie ucztował w Królestwie Bożym.  

Jezus w odpowiedzi wyjaśnił biesiadnikom łagodnym wyjaśnieniem, że Pan wzywa 

wszystkich ludzi na ucztę do Królestwa Bożego, ale bogacze zatroskani o przyrost swoich 

majątków, zajęci nabywaniem pól, sadów, lasów, wołów, owiec, godami weselnymi, nie 

słyszą Jego głosu, dlatego ci wszyscy, którzy są oddani staraniom o dobra doczesne i upatrują 

w nich jedyny cel istnienia, nie zasiądą przy stołach biesiadnych w Namiocie Pana i nie 

zakosztują niebieskich potraw, a ich miejsca zajmą ubodzy, żebracy, kaleki, ślepi, chromi, 

bezdomni, głodni i spragnieni, i oni tylko będą wzywani na ucztę, będą wzywani ze 

wszystkich ulic, placów, zaułków, lepianek, nor, rowów przydrożnych, i będą tak długo 

wzywani, aż cały Dom Boży będzie zapełniony, bo w Domu Bożym nie może być miejsc 

pustych i wszystkie miejsca muszą być zajęte w Imię chwalebnej Pełni, nieuznającej obok 

siebie jadowitej i kuszącej Pustki.  

Faryzeusze siedzieli osowiali i nie mogli pogodzić się z myślą, że pierwszy lepszy 

żebrak i am haarec może zająć ich miejsce w Królestwie Bożym.  



Czyżby oni, pobożni bogacze i faryzeusze, popełnili aż tak wielkie, karygodne i 

niewybaczalne grzechy, że Pan w swym gniewie pozbawi ich szczęścia ucztowania przy 

stołach Królestwa Bożego?  

Czy Pan nie dawał im dotychczas licznych dowodów swojej opieki?  

Przecież wywyższenie, dobrobyt i majętność, które otrzymali od Boga, są znakami 

błogosławieństwa Pańskiego, sprawiedliwą i godziwą zapłatą za ich bogobojność i prawość.  

Umacniali się zatem w przekonaniu, że mimo ostrzeżeń Jeszuy ben Josef wejdą do 

Królestwa Bożego i zasiądą w nim na honorowych miejscach, tak wygodnych jak te, które 

zajmują w synagodze tuż obok Aron Hakodesz.  

Mimo to pewność ich była prawdopodobnie trochę zachwiana, bo nie odzyskali chęci do 

jedzenia i picia i nadal siedzieli pogrążeni w mrocznych myślach.  

A szkoda, bo potrawy były smakowite, a wina wyborne.  

 


