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Z Ewangelii według św. Mateusza:

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa 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 wystawiacie Mnie 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».

Uwagi do Ewangelii:

• od 63 r. przed Chr. Judea stanowiła część imperium rzymskiego, a od 6 r. po Chr. podlegała 
podatkowi odprowadzanemu do legata Syrii

• użyte w Ewangelii słowo „cezar” oznacza ówczesnego cesarza Rzymu (Tyberiusza), który był 
oficjalnie uważany z boga 

• na monecie widniał skrót napisu „Tyberiusz Cesarz Syn Boskiego Augusta, August [=godny 
najwyższej czci] Najwyższy Kapłan”

• Żydzi byli podzieleni, gdy chodzi o stosunek do płacenia tego podatku:
a) faryzeusze i zwolennicy tetrarchy Heroda Antypasa (w Galilei) uważali, że należy go 
płacić, skoro został on ustanowiony przez ówczesną władzę
b) stronnictwo zelotów („gorliwych”) odmawiało płacenia, uważając to za zdradę stanu; 
sugerowali opór wobec najeźdźcy

• faryzeusze i herodianie (którzy tu występują razem) zasadniczo dość znacznie różnili między 
sobą, co do spraw religijnych; faryzeusze raczej pogardzali herodianami (por. Łk 13,31)

• Jezus nie miał problemu ze spojrzeniem na monetę podatkową (co u wielu „pobożnych” 
uchodziło za działanie na krawędzi bałwochwalstwa)

• Jezus unika wchodzenia w mentalność „albo… albo” i widzenia świata w kategoriach czarno-
białych

Pytania pomocnicze do rozważenia:

(1) Gdzie w tej Ewangelii widzę siebie? Z którymi bohaterami się identyfikuję?
(2) Uraza: do jakich zasad mam urazę, czuję niechęć, mam podejrzliwe myślenie? (np. obowiązek 
płacenia podatków, uczciwego rozliczania usług zamiast „załatwiania” po znajomości; może jakieś 
przykazania, prawa kościelne?)
(3) Wolność: czy pieniądze służą mi (by np. spełniać uczynki miłości), czy też ja służę im?
(4) W jaki sposób reaguję na odmienny punkt widzenia? Czy łatwo przychodzi mi dostrzegać w nim 
jakieś plusy, czy też staram się wykazać, że to ja mam rację?
(dot. kwestii politycznych, religijnych, wychowania, moralności, sposobu życia)
(5) Czy dzielę ludzi na różne stronnictwa, na lepszych i gorszych, czy raczej widzę w nich po prostu 
dzieci jednego Boga?


