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Od Redakcji 
 
Drogi czytelniku,  
 
Otrzymałeś kolejny numer naszego biuletynu 
zatytułowanego „Słowo”.  
Oczywiście chodzi tu o odniesienie do Słowa 
Bożego, którego głoszenie jest jednym z 
podstawowych zadań Kościoła.  
W naszej pracy chcemy - na miarę naszych 
możliwości - pomóc tym, którzy zajmują się 
głoszeniem Słowa (np. głoszą kazania), a także 
tym, którzy prowadzą studia czy spotkania 
biblijne.  
Chcemy także naszym biuletynem podać nieco 
informacji tym, którzy prowadzą własne 
refleksje biblijne. Chcemy ich zachęcić, a 
jednocześnie nieco ułatwić im ich poszukiwania.  
 
W biuletynie nie chcemy i celowo unikamy 
wykładu typowo akademickiego.  
Chcemy natomiast dostarczyć informacji (a 
także inspiracji) tym, którzy być może z różnych 
powodów nie mogą udać się do biblioteki, nie 
mogą zbyt łatwo zdobyć poszukiwanych pozycji 
książkowych, lub po prostu muszą przygotować 

kazanie lub studium biblijne, mając czas nader 
ograniczony.  
 
Jeśli macie pytania, sugestie, zawsze jesteśmy 
otwarci na Wasz głos.  
Waszymi pytaniami, czy wskazówkami, 
związanymi z Waszymi oczekiwaniami, możecie 
współtworzyć z nami to skromne pisemko.  
 
Pragniemy jednak nade wszystko, aby Słowo 
Biblii, jedyne nieomylne, stało się treścią życia 
praktycznego tych, którzy zajmują się Jego 
głoszeniem, tych, którzy prowadzą zajęcia 
biblijne w Kościołach lokalnych - w zborach, 
tych, którzy poszukują życia w prawdzie.  
 
Tego zatem Wam życzymy drodzy Czytelnicy: 
niech Wam błogosławi nasz Pan Wszechmogący 
i niech Was prowadzi w lekturze i rozważaniu 
Jego Słowa, w Waszym życiu Słowu temu 
podporządkowanym.  

Redakcja. 
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Studium Biblijne: 
I Ks. Mojzeszowa / Ks. Rodzaju 20:1-18 

 

 
Po historii dotyczącej Lota, Sodomy i Gomory, 
uwaga skupia się na Abrahamie, który wędruje 
dalej do południowej części ziemi obiecanej i 
dociera do filistyńskiej miejscowości Gerar.  
Bóg obiecał potomka, ale zanim dojdzie do 
narodzin obiecanego syna, Abraham i Sara 
znowu doświadczają trudności. 
Abraham reaguje podobnie, jak wcześniej w 
Egipcie (I Mj. 12:9-20), co sugeruje, że, 
możliwość zabrania czyjejś żony i zabicie jej 
męża przez panującego władcę stanowiło realne 
zagrożenie. Mimo podobieństwa, istnieją też 
wyraźne różnice między wcześniejszą a 
omawianą opowieścią.  
Wcześniej powodem podróży Abrahama do 
Egiptu był głód w ziemi obiecanej, teraz powód 
nie został podany. W tej historii zaakcentowana 
została rola Abrahama jako proroka, tego, który 
wstawia się za króla. 
Wcześniej Bóg pobłogosławił Abrahama mimo 
jego oszustwa (I Mj. 12:10-20), a teraz znowu go 
błogosławi po podobnym zachowaniu (v. 14, 
16). 
Abraham w odróżnieniu od Lota nie osiedlił się 
poza ziemią obiecaną i nie zamieszkał na stałe 
wśród bezbożnych. Wędrował, wiedząc, że 
nadal jest obcym przybyszem w tym kraju. To 
wiązało się z pewnymi niebezpieczeństwami: 
nie miał ochrony ze strony króla, musiał ciągle 
dalej przemieszczać się, nie posiadając stałego 
miejsca zamieszkania. Zawsze istniało 
zagrożenie, że nie znajdzie dobrego miejsca, 
zostanie zaatakowany lub wypędzony przez 
wrogów. 
 
20:1-2 
Abraham podróżuje w kierunku południowym, 
tak jak w historii wędrówki do Egiptu (I Mj. 
12:9). Kadesz jest oazą w pustyni a Szur znajduje 
się przy granicy Egiptu (por. 14:7: 16:7). 
Następnie dociera w okolice miejscowości 
królewskiej Gerar.  
Abraham udaje, że Sara jest jego siostrą, co 
wprawdzie jest półprawdą, ale jednak stanowi 
kłamstwo. Mimo obietnic Bożych, ogarnia go 
znowu strach. W ten sposób sam zagraża 
spełnieniu obietnicy dziecka. Jeśli Bóg sam nie 

zainterweniuje, nie ma przyszłości dla 
Abrahama i nie będzie potomstwa. 
Abimelech - było znanym imieniem w tym 
rejonie (Sę. 8:31; Ps. 34; 1 Krn. 18:16). Oznacza 
ono - mój ojciec jest królem. Prawdopodobnie 
był ojcem lub dziadkiem króla Abimelecha, 
którego spotyka później Izaak (I Mj. 26:1).  
Abimelech dołącza Sarę do swego haremu. Bóg 
obiecał potomstwo, a Sara dostaje się do 
niewoli. Ten fakt podkreśla jeszcze raz, że 
spełnienie obietnic potomstwa jest możliwe 
tylko przez Boże suwerenne działanie. 
Z powodu braku zaufania, Abraham oszukuje, 
kłamie. To może zagrozić spełnieniu obietnicy 
danej przez Boga. Abraham ma świadomość, że 
sam powoduje to zagrożenie, ale ze względu na 
własne bezpieczeństwo woli użyć oszustwa. 
Jasnym jest, że spełnienie obietnic nie ma 
miejsca dzięki posłuszeństwu Abrahama, lecz 
mimo jego nieposłuszeństwa. 
 
20:3-7 
Abimelech, król Gerary, będąc przekonanym, że 
Sara jest siostrą Abrahama dołącza ją do 
swojego haremu. Bóg sam interweniuje, aby ją 
ochronić i umożliwić spełnienie obietnicy.  
Bóg przemawaia do Abimelecha. Użyty zostaje 
tu hebrajski wyraz Bóg, w odróżnieniu od 
innego imienia Bożego - JHWH, używanego w 
Biblii tylko w kontekście przymierza. Podczas, 
gdy Abraham znajduje się w przymierzu z 
Bogiem, niestety Abimelech w nim nie jest. Bóg 
uznaje niewinność króla i wyjaśnia mu, że On 
sam ochroni Sarę, aby nikt jej nie dotknął (w. 6). 
Jednocześnie Bóg ostrzega króla, że umrze, jeśli 
popełni cudzołóstwo, gdyż jest to poważny 
grzech. Na Bliskim Wschodzie, cudzołóstwo 
uznawane było przez większość semickich 
narodów jako grzech. Tu u pogan widać jeszcze 
pozostałość ogólnego objawienia Bożego w 
świadomości, że małżeństwo jest święte.  
Abimelech zwraca się do Boga wyrazem Panie, 
ale nie jest to Imię Pana (JHWH) w sensie 
przymierzowym, lecz ogólna forma 
grzecznościowa.  
Król ma świadomość, że rozmawia z Bogiem. Ma 
przekonanie, że Bóg czyni tylko to, co 
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sprawiedliwe, dlatego może odwołać się do jego 
sprawiedliwości (w. 4b). Król i naród są 
nierozłączalni a król reprezentuje cały naród, 
dlatego kara dla niego oznacza karę dla całego 
narodu.  
Protest Abimelecha pokazuje, że on, w 
przeciwieństwo do Abrahama był bardziej 
bogobojny w tej sytuacji, a moralne życie było 
dla niego ważne. Frazę prostota serca, po 
hebrajsku dosłownie nienaganność serca można 
też przetłumaczyć, jako czyste sumienie (por. 1 
Krl. 9:4; Job 1:1; Ps. 78:72). Bóg osądzi tych bez 
Prawa według ich sumienia (I Mj. 3:8: Rz. 2:14-
15).  
Wcześniej czytaliśmy, że Bóg nie zniszczy 
sprawiedliwych razem z niesprawiedliwymi (I 
Mj. 18:31), a teraz Abimelech odwołuje się do 
Bożej sprawiedliwości.  
 
Bóg wie, że król zabrał Sarę w dobrej wierze, 
został oszukany, dlatego ochronił go, by z nią 
nie zgrzeszył. Mimo to, Abimelech jest nadal w 
niebezpieczeństwie, jeśli nie zwróci 
Abrahamowi jego żony. 
Mimo wszystkiego, co uczynił Abraham, Bóg 
nazywa go prorokiem. Tu pierwszy raz w Biblii 
występuje wyraz prorok. Abraham jest mężem 
Bożym, objawiającym Boże słowo i Jego wolę 
światu (II Mj. 4:15; 7:1) oraz pośredniczy i 
wstawia się za ludźmi (I Mj. 12:7; 15:1; 18:18). 
Abraham zostaje wyróżniony, jako mąż Boży, a 
jego wstawianie się służy odnowieniu i 
błogosławieństwu oraz ochronę przed Bożą 
karą.  
 
20:8 
To, że Abimelech wstał wcześnie rano wskazuje 
na jego posłuszeństwo. Przyzywa wszystkich 
dworzan, doradców i cały rząd. Okazuje się, że 
nie tylko sam król, ale także cały jego dwór i 
rząd boi się Pana, jego poddani są bogobojni, 
podobnie jak marynarze z historii o Jonaszu 
(Jon. 1:16). Filistynowie zareagowali szybko i we 
właściwy sposób na Boże słowo. Tu widać, że 
dobrze rządzący król, będący dobrym wzorem 
dla swych poddanych ma też dobry naród.  
Doradcy bali się - co jest reakcją pogan na Boga. 
Okazuje się, że Abraham mylił się, stwierdzając, 
że nie ma tutaj bojaźni Bożej (w. 11).  
 
20:9-13 
Znowu pogański król napomina i strofuje 
Abrahama z powodu jego braku zaufania. 

Zarówno Faraon jak i Abimelech pytają tymi 
samymi słowami: Cóżeś nam uczynił? 
Abraham zgrzeszył, a jego grzech stał się 
zagrożeniem dla króla i dla całego narodu. 
Dlatego Abimelech przesłuchuje Abrahama.  
Prawo Mojżeszowe wyjaśnia, że grzech 
popełniony przez niewiedzę lub nieświadomie 
nadal jest grzechem przeciwko Bogu.  
Król musiał się wytłumaczyć wobec Boga, ale 
mógł się odwołać do swej niewiedzy. Abraham 
natomiast musi się wytłumaczyć, ponieważ 
świadomie i dobrowolnie oszukał króla. 
Abimelech odwołuje się do moralności i 
rozumie, czym jest grzech. Daje Abrahamowi 
możliwość, aby się wytłumaczył a w końcu 
nawet obdarowuje go. 
Król jest bardziej bogobojny niż Abraham, ale 
bojaźń Boga nie jest tym samym, co bojaźń 
Pana. Bojaźń Pana oznacza respekt dla Niego, 
takiego jak się objawił w Piśmie Świętym. Bojaźń 
Boga oznacza respekt dla Boga na podstawie 
ogólnego objawienia, moralne standardy, znane 
przez ludzi poprzez ich sumienie (por. V Mj. 4:6; 
Mich. 4:2; 2 Kor. 4:2). Bojaźń Boga nie oznacza, 
że dana osoba jest wierząca, natomiast bojaźń 
Pana oznacza, że dana osoba jest w przymierzu 
z Panem. 
 
Abraham zakładał, że zabranie czyjejś żony było 
normalną praktyką. Nie chciał szczególnie 
obrażać Abimelecha. W swoim wytłumaczeniu 
Abraham oskarża samego siebie, mianowicie, że 
źle oceniał króla i jego naród, co stanowiło 
prawdziwe obrażenie.  
 
Abraham nie tylko wątpił, że Bóg go ochroni, ale 
również, że Bóg jest dobry. Przez swoje 
zachowanie zasugerował, że spowodowana 
przez Boga jego życiowa sytuacja, to że musiał 
opuścić Ur i przemieszczać się w obcym mu 
kraju to jakaś wędrówka bez konkretnego celu. 
Zamiast złożyć świadectwo o Bożej trosce, 
towarzyszącej mu przez tyle lat wędrówki, mówi 
tak, jakby jego przyszłość zależała po prostu od 
losu. 
 
20:14-18 
Ostatnie wersety rozdziału udowodniają, że 
Abimelech rzeczywiście miał dobre sumienie i 
był uczciwy. Oddał żonę jej mężowi a w dodatku 
dał szczodre odszkodowanie. Tysiąc srebrników 
było wyjątkowo wielką sumą. Robotnik 
musiałby pracować ok. 167 lat, aby uzbierać 
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taką ilość pieniędzy. Tu widzimy także różnicę z 
wcześniejszą historią. Abimelech daje 
Abrahamowi i Sarze wielkie dary, aby uczcić 
Boga, a nie aby zapłacić za grzech, tak jak faraon 
(I Mj. 12:19-20).  
Ci, którzy mają dobre sumienie nie chcą nic 
innego niż czynić dobrze i odpłacić gdzie trzeba. 
Abimelech więc nie tylko słowami, ale też 
czynami udowadnia, że jest sprawiedliwy i 
dobry. 
Słowa króla skierowane do Sary (w. 16) służą 
jako napomnienie i wyjaśnienie. Wielkie dary 
mają za cel ochronić honor Sary. Znaczenie 
wyrazu osłona jest niejasne. 
Widzimy tu ogromne miłosierdzie i łaskę Pana, 
ratującego Abrahama i Sarę z sytuacji, w której 
znaleźli się przez swój grzech, a do tego jeszcze 
hojnie błogosławiącego ich.  
 
20:17-18 
Pełne odnowienie ma miejsce poprzez 
modlitwę. Przez modlitwy wstawiennicze łona 
matek otworzyły się i mogły one znowu rodzić 
dzieci. Oszustwo Abrahama jest grzechem, który 
doprowadził do chaosu i sytuacji zagrożenia. 
Tylko Bóg może przywrócić wszystko do 
normalności. 
Być może słowa Pana do króla, że umrze (w. 7) 
oznaczają to, że zamknie łona matek, co 
spowodowałoby wymarcie jego narodu. To, że 
Bóg zamknął łono każdej kobiety w rodzie 
Abimelecha podkreśla również to, że dziecko, 
które Sara urodzi, z pewnością jest synem 
Abrahama. 
 
 
Abraham jako bohater wiary 
W tym rozdziale widzimy jednocześnie 
negatywny i pozytywny obraz Abrahama. 
Znowu pokazuje on brak zaufania w to, że Bóg 
jest w stanie go chronić i sprawić, że obietnice 
się spełnią. Zamiast tego, popada w stare 
schematy zachowania i czyni ponownie to 
samo, co zrobił w podobnej sytuacji w Egipcie. 
Pod tym względem nie widać rozwoju wiary u 
niego. Nadal można dostrzec pewien wygodny 
wzór grzesznego myślenia. Abraham bał się 
bardziej mocy ziemskiego króla niż pokładał 
zaufanie w Bogu.  
Poganin Abimelech napomina go za jego brak 
zaufania (w. 10). Ale mimo ponownej 
niewierności Abrahama, Bóg jest wierny wobec 
niego (por. 2 Tym. 2:13). 

 
Z drugiej strony zaś Abraham zostaje 
zaprezentowany jako pośrednik. Naród 
Abimelecha był niepłodny z powodu Sary (w. 
18). Abraham modli się a Bóg uzdrawia ich i 
znowu rodzą się dzieci. W tej sytuacji widzimy 
ironię: Abraham wiele lat modlił się o 
potomstwo, a jeszcze go nie otrzymał; teraz 
tylko raz się modli, a Bóg natychmiast otwiera 
łona matek narodu Abimelecha. Jednocześnie 
jest to pocieszenie dla niego: Bóg jest 
wszechmogący i może otworzyć łono matki, 
kiedy zechce. 
Jako pośrednik Abraham przynosi 
błogosławieństwo domowi Abimelecha. 
 
Abraham spełnił rolę kapłana budując ołtarze  
(I Mj. 12), oraz rolę król ratując Lota (I Mj. 14) a 
teraz spełnia rolę proroka przez głoszenie i 
modlitwy. 
Abraham wstawia się i jest pośrednikiem 
między Abimelechem a Bogiem. W ten sposób 
wskazuje na Jezusa Chrystusa, który wstawia się 
za nas i jest Pośrednikiem między człowiekiem a 
Bogiem (Iz. 53:12; Rz. 8:34) 
 
Abimelech przez te wydarzenia poznał 
Abrahama, jako męża wszechmogącego Boga, 
który próbował ratować siebie samego poprzez 
oszustwo. 
 
Łaska i wybranie 
Typowe w Biblii jest to, że bohaterowie wiary 
często są słabi, jeśli chodzi o charakter. Biblia 
nie milczy na temat ich słabości i grzechów. 
Bohater wiary nie jest perfekcyjny. Poznajemy 
wierzących w Biblii jako ludzi takich jakimi my 
sami jesteśmy: ze wszystkimi słabościami, 
lękami i błędami. 
Biblia pokazuje Abrahama jako dobrego, mądrze 
działającego przywódcę, ale również jako 
słabego człowieka, któremu brakuje zaufania.  
Abraham sam stał się zagrożeniem dla 
spełnienia obietnicy narodzin Izaaka. Zbawienie 
Abrahama nie jest wynikiem jego dobrego 
postępowania i zaufania Bogu. Bóg zbawił go 
mimo jego grzechów i braku zaufania. Historia 
ta jest dowodem Bożej łaski, miłosierdzia i 
wierności. 
Największy wyraz miłości, miłosierdzia i łaski 
widzimy na krzyżu. Jezus Chrystus zmarł za tych, 
którzy wyznają, że sami nie są w stanie uczynić 
cokolwiek dobrego w oczach Boga. Wierzący są 
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słabi, ale ich zbawienie nie zależy od ich siły lub 
uczynków, lecz jest Bożym darem. W Jezusie 
Chrystusie widzimy łaskę Boga dla każdego kto 
wierzy i kto ufa Jezusowi.  
 
Życie i śmierć 
Jednym z centralnych tematów jest tu śmierć i 
życie. Bóg grozi królowi, że umrze, jeśli nie odda 
żony Abrahama. Król Abimelech prosi o 
sprawiedliwość, gdyż sprawiedliwy Bóg nie 
zabija niewinnych. Potem Bóg zamknie i 
otworzy łona matek, co podkreśla fakt, że Bóg 
jest Dawcą życia. 
Pierwsza historia oszustwa Abrahama dotyczące 
jego żony miało miejsce w Egipcie, kraju życia i 
śmierci dla Izraela (życie w czasie głodu, śmierć 
w czasie wyjścia z Egiptu). Bóg jednak panuje 
nad innymi narodami, On decyduje o życiu i 
śmierci, On ratuje lub zsyła plagi, On zamyka lub 
otwiera łono kobiet. 
Najbardziej widzimy wyraz tego na krzyżu. Jezus 
Chrystus zmarł za ludzi takich, jak Abraham, za 
każdego, kto uwierzył i wie, że mimo swej wiary 
jest słaby i nadal grzeszny. Jezus Chrystus zmarł, 
aby każdy kto w niego wierzy, miał wieczne 
życie w chwale Bożej. 
 
Grzeszne zwyczaje 
Jeśli mamy jakiś grzeszny zwyczaj lub grzeszny 
sposób myślenia, jest bardzo trudno się tego 
pozbyć. Takie grzeszne zachowanie lub myślenie 
staje się wygodne mimo faktu, że powoduje 
nam ciągłe problemy.  
Jak widzieliśmy w naszej opowieści trudna 
sytuacja powstała tylko z powodu oszustwa 

Abrahama i Sary, wynikającego z braku 
zaufania. Oszustwo człowieka stanowi 
zagrożenie dla planów Bożych i spełnienia Jego 
obietnic. Ale Bóg jest większy i nawet 
największe oszustwo oraz najpoważniejszy 
grzech nie może pokrzyżować lub anulować 
Bożych planów. 
 
Chrześcijanie i pluralizm 
Bóg stworzył każdego człowieka na swój obraz a 
Apostoł Paweł podkreśla, że każdy człowiek 
otrzymał ogólne objawienie Boga (Rz. 1:19-20). 
To podstawowe rozumienie Boga i jego 
moralności można by określić jako bojaźń Boga. 
Wyrazem tego jest ogólny moralny standard, 
którego każdy człowiek jest świadomy.  
Na podstawie tej wiedzy Bóg sądzi. Dziesięć 
przykazań nie jest przeznaczonych tylko dla 
Izraela, ale dla każdego człowieka. Wielu 
niewierzących uznaje, że Dziesięć Przykazań, lub 
przynajmniej część z nich, jest pożytecznych a 
nawet niezbędnych dla człowieka. 
Nie tylko Abraham, ale też Abimelech zna Boga i 
boi się Go. Mieszkańcy miasta Ninive z 
opowieści o Jonaszu nawracają się, natomiast 
ludność bezbożnych miast Sodomy i Gomory 
zostaje osądzona, ponieważ nie zna bojaźni 
Boga i żyje w niemoralności.  

 
Pedro Snoeijer 

 
Dłuższa wersja na blogu autora: 
www.pedrosnoeijer.blogspot.com 
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Studium biblijne: Ewangelia według Marka  12,38-44
  

(38) I mówił w nauczaniu swoim: Wystrzegajcie się uczonych w Piśmie, którzy chętnie chodzą w długich 
szatach i lubią pozdrowienia na rynkach (39) i pierwsze krzesła w synagogach, i pierwsze miejsca na 
ucztach; (40) którzy pożerają domy wdów i dla pozoru długo się modlą; tych spotka szczególnie surowy 
wyrok. (41) A usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy i 
jak wielu bogaczy dużo wrzucało. (42) Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety, 
to jest tyle, co jeden grosz. (43) I przywoławszy uczniów swoich, rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, ta 
uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali. (44) Bo wszyscy wrzucali z tego, 
co im zbywało, ale ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. 
 
Wprowadzenie 
Przeczytany fragment sytuuje się jako 
następstwo serii kontrowersji bardzo 
krytycznych ze strony Jezusa wobec władz 
świątyni w Jerozolimie, całkowicie 
dyskwalifikowanych, i tuż przed zwiastowaniem 
zburzenia budowli. Atmosfera jest ciężka, wokół 
Jezusa robi się coraz ciaśniej, zbliża się 
aresztowanie.  
 
Opowiadanie Marka nie można ograniczyć do 
nauczania o szczodrości lub o ofierze (słowo, 
które skądinąd nie jest użyte). Z obserwacji 
pokornego gestu wynika nauczanie i różnych 
poziomach lektury.  
Pamiętajmy przy tym, że każdorazowe: 
Zaprawdę powiadam wam – określa uroczyście 
ważność tego, co powiedziane.  
 
Uwagi podążające wraz z tekstem 
 
w. 38-40 
Miejsce, w którym Jezus naucza, świątynia 
jerozolimska, było miejscem władzy religijnej, 
ale także gigantyczną machiną ekonomiczną. 
Jego bogactwo, ogromne, pochodziło z darów 
dokonanych przez Żydów zamieszkujących 
imperium rzymskie.  
Zarządzane przez rodzinę arcykapłana i przez 
arystokrację kapłańską, dary te służyły składaniu 
ofiar, utrzymaniu budynków i finansowaniu 
kapłanów, lewitów, personelu sanktuarium i 
odgrywały rolę opieki społecznej szczególnie 
wobec wdów. Administracja znacząca, ale 
zepsuta: biedni dający niewiele, które mieli, 
pozwalali tym samym na paradowanie i 
puszenie się zepsutym funkcjonariuszom.  
 
 
 

Uczeni w piśmie są bardzo czuli na ich 
wizerunek. Utrzymują go za pomocą środków 
wyrazu religijnych: pięknych ubrań, 
honorowych miejsc w synagogach i podczas 
posiłków, długich,  ostentacyjnych modlitw.  
Zachowania te pozwalały im wyróżniać się, 
kontrolować rzeczywistość, osądzać. Ale 
hipokryzja takiego postępowania 
spoczywającego na zewnętrzności i potrzebie 
pozycji jest potępiana przez Jezusa: uczeni w 
piśmie wykorzystują formę, zewnętrzność, 
tradycję, w celu używania Boga do realizacji 
swoich zamierzeń. Więcej, pożerają domy 
wdów, podczas gdy ich zadaniem powinno być 
prowadzenie ich i pomoc im.  
 
w. 41-44 
Słowo „wrzucać” występuje 7 razy w naszym 
fragmencie tekstu. Tłum, bogacze, biedna 
wdowa (2 razy), ci którzy wkładają… Jezus 
prezentuje akt wdowy, wrzucającej niewielką 
sumę do skarbnicy, jako tę, która określa 
„wrzucenie całego życia”.  
 
w. 41 
Jezus usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, 
przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do 
skarbnicy. Można zadać sobie pytanie o Jego 
spojrzenie, którym obrzucał obserwowane 
sceny.  
 
Czy było to spojrzenie „inkwizytorskie”, tzn. w 
sposób twardy, inwazyjny, który jest ciężko 
znieść innym, gdy na nich tak intensywnie 
patrzymy, bądź gdy ktoś na nas w podobny 
sposób spogląda? Spojrzenie, które napawa 
niepokojem, zażenowaniem… 
Ale gdyby tak było w istocie, to czy Jezus nie 
spełniałby tym samym pragnienia bogatych, 
których intencja było właśnie być widzianymi, 
dostrzeganymi z całą wyrazistością, gdy 
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dokonywali gestów wrzucania do skarbnicy 
znaczących sum na ofiarę dla Świątyni (można 
sobie wręcz wyobrazić ich, dokonujących gestu 
wrzucania, jak byli wręcz wsłuchani w dźwięk 
brzęczących, należących do nich, wpadających 
monet i rozglądających się, czy wystarczająco 
wiele osób dostrzega ich szczodrość, a w tle ich 
możliwości finansowe)?  
 
Czy też spojrzenie Jezusa było wypełnione 
mądrością, wykazując zdolność do analitycznej 
obserwacji, pozwalającej wychwycić skromne 
rzeczywistości życia, aby wyprowadzić z nich 
ważne nauki, dla siebie i dla relacji z Bogiem?  
Jezus w każdym razie nie osądza ani jednych, 
ani drugich: zadowala się podkreśleniem tego, 
że wdowa dała więcej, niż inni.  
 
w. 42 
W Torze wdowy są postrzegane obok sierot i 
obcokrajowców jako osoby w sytuacji 
całkowitego wyzbycia, jedni i drudzy mający 
żądnej ochrony. Stają się zatem tymi, którzy 
powinni otrzymać wsparcie, którego Księga 
Powtórzonego Prawa (5 Mojżeszowa), obok 
innych tekstów Starego Testamentu podkreśla 
konieczność: Przeklęty, kto narusza prawo 
obcego przybysza, sieroty i wdowy. A cały lud 
powie: Amen (Pwt 27,19).  
 
w. 43 
Rzekł im: Zaprawdę powiadam wam. Ta 
deklaracja podkreśla ważność nauczania, które 
Jezus chce dać swoim uczniom.  
 

w. 44a 
Istnieje tutaj wiele możliwych tłumaczeń, 
dotyczących gestu wdowy: wzięła ze swojej 
nędzy, dała ze swojego ubóstwa, dała wszystko, 
co posiadała, wzięła ze swoich braków.  
 
w. 44b 
Całe swoje utrzymanie – termin grecki, użyty 
tutaj to bios: dała ona całe swoje życie.  
Ta kobieta oddała nie tylko wszystko co miała, 
ale wszystko kim, czym była…. 
 
Kilka uwag praktycznych 
Podczas ewentualnego kazania warto zwrócić 
uwagę może mniej na aspekt „ekonomiczny” 
całej sceny, ale na grę „oddawania się” Bogu, w 
formie gestów zewnętrznych, które w scenie są 
określone. Nie tyle wysokość sumy wrzucanej 
do skarbnicy, a nawet w ogóle nie kwestia 
pieniędzy oddawanych w ofierze, jest tutaj 
ważna. Oddanie Bogu może być pozorne, 
wyrachowane, obliczone na swoisty sukces 
społeczny (a nawet policzalny w kategoriach 
sukcesu zawodowego, politycznego), albo 
realne, tzn. angażujące całą osobę, całe życie, 
obfite w konsekwencje. A konsekwencja 
fundamentalną jest uznanie Boga za Pana 
wszelkiej rzeczywistości, osobistej i 
powszechnej.  
 

 Tomasz Pieczko 
 
Dalsze rozważania biblijne oraz inne artykuły teologiczne 
na blogu autora:  
www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com
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