
Dzielenie się Słowem – Mt 25,1-13 (32 NZ A)
9 XI 2017

Z Ewangelii według św. Mateusza:

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:

«Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na 
spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły 
lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich 
naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły.

Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy 
powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: 
„Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i 
wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”.

Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i 
drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” Lecz 
on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”.

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».

Uwagi do Ewangelii:

• zwyczaje weselne w Izraelu: pan młody udawał się po pannę młodą do jej domu, aby 
przeprowadzić ją do swojego domu rodzinnego (gdzie na ogół odbywało się wesele i potem 
młodzi zamieszkiwali); pannie młodej towarzyszyły druhny – niezamężne kobiety

• para przeciwstawnych przymiotników głupi (gr. morós) i roztropny (gr. frónimos) wystąpiła 
już w Mt na zakończenie kazania na Górze: Każdego więc, kto tych słów moich słucha i 
wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na 
skale. (…) Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z 
człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. (Mt 7,24.26)

• kilkadziesiąt razy te określenia występują w ST, zwłaszcza w księgach mądrościowych 
(Księga Mądrości Syracha, Przysłów); wskazują na umiejętną sztukę życia lub też jej brak

• w Starym Testamencie pan młody/oblubieniec wielokrotnie oznaczał Boga JHWH, a panna 
młoda/oblubienica – Izraela, naród wybrany

• w Nowym Testamencie (Apokalipsa św. Jana) – oblubieniec oznacza Chrystusa, a 
oblubienica Kościół

Pytania pomocnicze do rozważenia:

(1) Gdzie w tej Ewangelii widzę siebie? Z którymi bohaterami się identyfikuję?
(2) Jakie skojarzenia rodzi we mnie wezwanie do czuwania? (gorączkowe oczekiwanie? pośpiech? 
lęk? radość?)
(3) W czym wyraża się moja troska o oblubienicę Chrystusa? Kto dla mnie nią jest?
(4) Ile w mojej chęci służenia Chrystusowi jest deklaracji, a ile wytrwałości?
(5) Gdzie szukam mądrości życia? (czym się karmię, co czytam, co oglądam, z kim rozmawiam, u 
kogo szukam rady, kogo naśladuje?)


