
 

     

VI Niedziela zwykła  16   II   2020 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Mt 5,17 - 37 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 
 
 

(17) Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, 

ale wypełnić.  

(18) Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna 

jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.  

(19) Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak 

ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten 

będzie wielki w królestwie niebieskim.  
 

(20) Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż 

uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa 

niebieskiego. (21) Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj; a kto by się dopuścił 

zabójstwa, podlega sądowi.  
 

(22) A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi.  

A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: Bezbożniku, 

podlega karze piekła ognistego. (23) Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam 

wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, (24) zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a 

najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! (25) Pogódź się 

ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał 

sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. (26) Zaprawdę, powiadam 

ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. (27) Słyszeliście, że powiedziano: Nie 

cudzołóż!  
 

(28) A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim 

sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.  

(29) Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. 

Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało 

miało być wrzucone do piekła.  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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(30) I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej 

bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść 

do piekła. (31) Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list 

rozwodowy. 
 

(32) A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę - poza wypadkiem nierządu 

- naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się 

cudzołóstwa. 

(33) Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz 

dotrzymasz Panu swej przysięgi.  
 

(34) A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie - ani na niebo, bo jest tronem 

Bożym; (35) ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem 

wielkiego Króla. (36) Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa 

uczynić białym albo czarnym.  
 

(37) Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego 

pochodzi. 
 

 

dr Joanna Jaromin   z "Kręgu biblijnego nr 32" wyd. Biblos 
 

 

Jezus wypełnia Boże zamysły 
 

Jezus rozpoczyna swoją mowę programową od zapewnienia o wypełnieniu się "Prawa             

i Proroków". Sformułowanie "Prawo i Prorocy" oznacza całość biblijnego objawienia: 

Prawo, czyli Tora, i Prorocy, czyli nauczanie proroków. 

Musimy pamiętać, że Mateusz kieruje swoje dzieło do judeochrześcijan, dlatego też już 

na jego początku stara się ich uspokoić, wszak pojawienie się nowego Nauczyciela, 

uważającego się na dodatek za Syna Bożego, mogło budzić poważne zaniepokojenie, czy 

aby nie zażąda od nich odcięcia się od wiary przodków.  

 

Jezus jednak oświadcza: 

 "Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo i Proroków. Nie przyszedłem znieść, 

ale wypełnić" (Mt 5, 17). 
 

Michał Wojciechowski ("Czy Jezus żądał zbyt wiele? Objaśnienie Kazania na górze" 

Częstochowa 2006) w sposób następujący pisze na temat rozumienia pojęcia "wypełnić": 

"Jest to obraz wywodzący się z życia codziennego, obraz napełniania naczynia. Nalanie doń 

płynu oznacza dużą zmianę, dodanie czegoś nowego. Puste naczynie jest czymś innym niż 

pełne, chociaż samo naczynie pozostaje bez zmiany.  



Stary Testament jest takim naczyniem, do którego Jezus wlewa nowe wino, 

swoją naukę i czyny. Urzeczywistnia to, co zapowiedziane w Prawie i Prorokach, ale 

zarazem idzie dalej.   Na Prawo trzeba patrzeć przez Jezusa". 
 

Paweł Apostoł zauważa, że "miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa"                

(Rz 13, 10), a przecież Jezus sam był Miłością, zatem tylko On w sposób doskonały mógł 

wypełnić Prawo. (...) 
 

Kolejne zdanie Jezus wypowiada w sposób uroczysty, używając słowa "zaprawdę" 

(amen). Potwierdza tu bowiem to, co powiedział przed chwilą. Dopóki nie nastąpi 

wypełnienie eschatologiczne, czyli - potocznie mówiąc - koniec świata, dopóty wszystko, 

co przed wiekami zostało zapisane w księgach, będzie trwało w niezmiennej postaci.  

Jota to najmniejsza litera alfabetu hebrajskiego, a kreska - najmniejszy jego znak. 

Zatem w Prawie nie nastąpi nawet tak drobna zmiana, jak przestawienie, dodanie lub 

usunięcie jednego najmniejszego znaku, "aż się wszystko spełni" (Mt 5, 18). (...) 
 

Następnie Jezus podkreśla ważność wszystkich przykazań: zniesienie nawet 

najmniejszego z nich,  a jeszcze bardziej uczenie Dekalogu w zredukowanej postaci naraża 

na utratę królestwa Bożego. 

Te słowa Jezusa dotyczące obowiązywania Prawa żydowskiego należy rozpatrywać                  

w kontekście mających nastąpić w dalszej części antytez, a także całości nauczania Jezusa, 

w którym sprzeciwiał się niektórym przejawom - zwłaszcza czysto zewnętrznym - 

zachowywania tego Prawa. 
 

Na zakończenie tej części mowy Jezus domaga się, aby Jego wierni wykazywali większą 

sprawiedliwość niż uczeni w Piśmie i faryzeusze. Chodzi tu bowiem nie tyle o 

sprawiedliwość w sensie jurydycznym, jaką Żydzi przypisywali Bogu i jakiej sami 

kurczowo się trzymali, zwłaszcza w przestrzeganiu zewnętrznych rytuałów. Jezus chce 

natomiast, aby ta sprawiedliwość wypływała z wnętrza człowieka i aby przestrzegał on 

wymogów Prawa w swoim sercu, a nie na pokaz. 
 

Dopiero w takiej sytuacji królestwo Boże znajdzie się w jego zasięgu.  

 

Sam zresztą przed chwilą powiedział:  

"Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą 

nasyceni [...]. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, 

albowiem do nich należy królestwo niebieskie" (Mt 5, 6.10). 
 

 

Następujący teraz fragment nauczania Jezusa to tak zwane antytezy. 

 

 

 



Nazwa pochodzi stąd, iż na tę mowę składają się jednostki zbudowane według schematu: 

 

 formuła wprowadzająca: "Słyszeliście, że powiedziano ..." 

 teza: cytat ze Starego Testamentu, 

 antyteza wprowadzona formułą: "A ja wam powiadam ...", 

 przedstawienie stanowiska Jezusa. 

 

W taki sposób niekiedy również rabini interpretowali Prawo, więc struktura wypowiedzi 

Jezusa nie była zaskoczeniem dla Jego odbiorców. W omawianym fragmencie mamy cztery 

antytezy, choć w całym Kazaniu na górze jest ich więcej. 

 

Pierwsza antyteza dotyczy piątego przykazania Bożego:  

                        "Słyszeliście, że powiedziano: Nie zabijaj" (Mt 5, 21a).  

To przykazanie znane było na długo przed Dekalogiem: zbliżona była do niego wymowa 

opowiadania o Kainie i Ablu (Rdz 4), następnie zostało uznane za warunek przymierza 

Boga  z ludzkością reprezentowaną przez Noego (Rdz 9). 

Według Prawa żydowskiego ten, kto dopuścił się zabójstwa, był sądzony i często także 

skazywany na śmierć. Jezus jednak rozszerza zakres tego przykazania. Już nie tylko 

bezpośrednie zabójstwo, ale także gniew wobec drugiego człowieka, słowa, które go ranią 

czy oczerniają (np. raka - "głupiec" lub "bezbożnik"), są wykroczeniami przeciwko piątemu 

przykazaniu i powinny podlegać karze.  

 

Jezus stosuje tu także pewną gradację kar: od sądu doczesnego i ludzkiego aż po sąd 

eschatologiczny i Boży. Następnie Jezus pokazuje, jak ważną winę zaciąga człowiek 

ulegający gniewowi. Jeśli chce on złożyć ofiarę Bogu, ale nie żyje w zgodzie ze swym 

bliźnim, powinien zostawić swój dar przed ołtarzem i najpierw pojednać się z nim, a 

dopiero później, z czystym sumieniem, złożyć ofiarę. Bóg bowiem nie chce patrzeć na 

ofiarę człowieka zagniewanego, jak to było na przykład w przypadku Kaina (Rdz 4, 3 - 7). 

Prorok Ozeasz przekazał znamienne słowa Boga: "Miłości/miłosierdzia pragnę, nie 

krwawej ofiary" (Oz 6,6), które wyraźnie ukazują pierwszeństwo miłości nad ofiarą.                

Jan natomiast podkreśla: "Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może 

miłować Boga, którego nie widzi" (1J 4, 20). 

Jezus ilustruje jeszcze jednym przykładem obowiązek pogodzenia się z bliźnim - tym 

razem motywacja jest na pozór ludzka, chodzi bowiem o proces sądowy dwóch skłóconych 

ze sobą osób. Łatwo się jednak domyślić, że za tym obrazem kryje się rzeczywistość sądu 

eschatologicznego.  



Można się tego domyślać, gdyż Jezus wypowiada uroczyste "zaprawdę" (amen).                      

Z wersetów Mt 5, 23 - 24 wynika, że nieprzyjaźń wyraźnie nie podoba się Bogu, natomiast 

z wersetów Mt 5, 25 - 26, że aby uniknąć kary, należy się pogodzić z bliźnim. To trochę tak 

jak z żalem za grzechy: żal doskonały wypływa ze świadomości, że obraziliśmy najlepszego 

Ojca, natomiast mniej doskonały - z obawy przed karą. 

 

Druga antyteza dotyczy szóstego przykazania: "Nie cudzołóż". Tutaj jednak Jezus nie 

podaje rodzaju kary, jaki obowiązywał w Starym Testamencie za wykroczenie przeciw 

temu przykazaniu. W wielu przypadkach cudzołóstwo miało być karane śmiercią                

(Kpł 20, 10); w każdym razie w większości wypadków dużo częściej i surowiej karano 

kobietę niż mężczyznę. Trudno powiedzieć, czy praktykę kary śmierci stosowano także                  

w czasach Jezusa.  

Fakt, że przyprowadzono do Niego kobietę pochwyconą na cudzołóstwie, aby ją 

publicznie ukamienować (J 8, 3-11), nie dowodzi tego w stu procentach, ponieważ w 

opisanej w Ewangelii św. Jana sytuacji przede wszystkim chciano wystawić Jezusa na 

próbę, a sprawa kobiety była tak naprawdę drugorzędna. 

Już pożądliwe patrzenie na kobietę jest wykroczeniem przeciwko szóstemu 

przykazaniu, więc takie zachowanie określa On jako dopuszczenie się w sercu 

cudzołóstwa. Dotyka tu ogromnie ważnej kwestii - w sercu, które w Biblii uważane jest za 

miejsce najtajniejszych myśli i uczuć, rodzi się bowiem pragnienie popełnienia złego czynu. 

Zatem nawet wtedy, gdy nie dochodzi fizycznie do cudzołóstwa, to zostało ono popełnione 

duchowo i człowiek winien jest grzechu.  

Jezus sięga w tym miejscu po obrazy oka i ręki, które znane są także z innych miejsc               

w ewangeliach (Mk 9, 43 - 48 i Mt 18, 8-9). Oczywiście, obrazy te winny być rozumiane 

symbolicznie, niemniej podkreślenie, że chodzi o prawe oko i prawą rękę, świadczy                        

o powadze sprawy, gdyż strona prawa była uważana przez starożytnych za ważniejszą.               

Jezus pokazuje tu, że aby uniknąć grzechu, trzeba niekiedy zdobyć się na 

wielkie wyrzeczenia. 

 

Trzecia antyteza pozostaje w ścisłej relacji z poprzednią, wchodzi w zakres szóstego 

przykazania, a dotyczy rozwodów. Oddalenie żony oznaczało odesłanie jej do domu 

rodzinnego; obie strony miały wówczas możliwość zawarcia powtórnego związku 

małżeńskiego. W szczególnych sytuacjach kobieta mogła domagać się rozwodu, ale list 

rozwodowy mógł wydać tylko mężczyzna. 

Wchodząc w tę problematykę, Jezus dotyka dwóch kwestii: oddalenia prawowitej żony 

oraz wzięcia za żonę oddalonej kobiety. Obie sytuacje wiążą się z cudzołóstwem.  

 



Jezus występuje tu więc jasno przeciw rozwodom, uznając, że nawet oddalona żona 

nadal związana jest ze swym mężem. Dlatego też mężczyzna, który ją poślubi, popełnia 

cudzołóstwo - choć Prawo na taką sytuację zezwalało. Jezus dopuszcza tu jeden wyjątek, 

który w egzegezie zyskał miano klauzuli Mateuszowej: 

 "Każdy, kto oddala swoją żonę - poza wypadkiem nierządu - naraża ją na 

cudzołóstwo" (Mt 5, 32). 

Przez greckie słowo porneia, tłumaczone w Biblii Tysiąclecia jako "nierząd", niektórzy 

rozumieją przedmałżeńskie relacje seksualne. Mężczyzna wymagał, aby jego przyszła żona 

była dziewicą; jeśli więc ten warunek nie został spełniony, to małżeństwo nawet nie 

zaistniało, a oddalenie żony - w naszym rozumieniu raczej narzeczonej - było tylko 

potwierdzeniem tego stanu rzeczy. 

Nierząd i cudzołóstwo w Starym Testamencie często były rozumiane przenośnie, 

oznaczając bałwochwalstwo, czyli zdradę Boga; wydaje się jednak, że tutaj nierząd 

rozumiany jest dosłownie. Św. Hieronim natomiast odnosił Mateuszową klauzulę do 

separacji, niedającej możliwości zawarcia ponownego związku małżeńskiego, co wydaje się 

całkiem prawdopodobnym rozwiązaniem problemu związanego z omawianym fragmentem. 

 

Czwarta antyteza dotyczy ósmego przykazania: 

 "Nie będziesz mówił przeciwko bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek" (Wj 20, 

16), choć Jezus nie cytuje go w takiej formie.  

Możliwe, że bardziej prawdopodobny byłby tutaj zakaz Jahwe z Kpł 19, 12:                    

"Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. byłoby to zbezczeszczenie imienia 

Boga twego. Ja jestem Jahwe!". 

Jezus sprzeciwia się składaniu przysięgi, zwłaszcza z powołaniem się na Boga, Jego moc 

i autorytet, Człowiek sam z siebie powinien być wiarygodny. Zakazuje też przysięgania na 

niebo i ziemię, odwołując się do Iz 66, 1, oraz na Jerozolimę, odwołując się do Ps 47,3. 

Niebo, ziemia i Jerozolima wiążą się bowiem z samym Bogiem, do którego należą - na 

przykład imię Boga zastępowano rzeczownikiem "niebo", więc przysięganie na nie grozi 

nadużyciem Jego autorytetu. Również przysięga na własną głowę w pewnym sensie stanowi 

odwołanie się do Boga, gdyż to On jest naszym Stwórcą i tylko On może decydować o 

naszym losie i rozporządzać naszymi członkami - tylko od Niego zależy, czy nasze włosy 

będą białe czy czarne. 

Jezus dowodzi tu, że każda przysięga, nawet jeśli człowiek nie powołuje się 

bezpośrednio na Boga, w każdym przypadku jest próbą Jego instrumentalizacji. 

 

 



Na zakończenie Jezus wzywa do prawdomówności.  

Człowiek musi być w swoich wypowiedziach jednoznaczny: "Tak" musi zawsze 

oznaczać "tak", a "nie" - po prostu "nie". Nie ma tu możliwości wyboru jakiejś formy 

pośredniej między jednym a drugim. (...) 

 

 

 

Augustyn Pelanowski - "Ogień"                                                          

Komentarze do Ewangelii św. Mateusza 

 

 

Prawa ręka Internetu    Mt 5,29-30 

 

"I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od 

siebie" (Mt 5,30) 
 

 

Prawa strona zwykle jest sprawniejsza dla naszego ciała. Bez prawej ręki lub oka 

życie wydaje się okaleczone. Lepiej być kaleką czy zupełnie martwym? 

Każdy wolałby żyć okaleczony, niż po prostu zginąć. 

A jednak gdy w grę wchodzi satysfakcja seksualna, wielu woli stracić życie 

wieczne i zabić w sobie resztkę sumienia, niż pozbawić się źródła przyjemności 

zmysłowej. Owszem, jesteśmy słabi, seksualność nie od razu jest w człowieku 

dojrzała. Ale to nie oznacza, że mamy zupełnie jej się podporządkować, nawet jeśli 

dochodzi do porażek. 

Wszystkie wymiary ludzkiej natury potrzeba kształtować i zapewne niejednokrotnie 

zdarzają się potknięcia, ale niekiedy doskonałość setnego wydarzenia jest efektem 99 

porażek. 

Wartość wielu zmagań, nawet nieudanych, ujawnia się dopiero w osiągnięciu celu, 

czyli w ostatecznym zwycięstwie - dzięki łasce, która daje gwarancję pokonania 

każdej słabości. 

 

 Jezus jednak domaga się odcięcia od źródeł grzechu, posługując się 

mocnym porównaniem. 



Wiemy dobrze, że nie chodzi Mu o fizyczne okaleczenie siebie samego, lecz                      

o uniemożliwienie grzechu poprzez odcięcie się od sytuacji lub środowisk, w których 

nasza wierność lub czystość nie miałaby szans na przetrwanie. 

Zauważa się niepokojącą tendencję w naszej współczesnej moralności:  

jeśli coś jest trudne albo nawet bardzo trudne, to zmienia się moralną 

kategorię jakiegoś zachowania i już się nie podejmuje żadnego wysiłku. 

 Jeśli narkomania jest zbyt powszechna, to dostarcza się uzależnionym 

wysterylizowanych igieł i dba się już tylko o to, by nie doszło do 

rozpowszechniania się wirusa HIV. 

 Być może niedługo pojawi się pytanie: skoro jest coraz więcej pijanych 

kierowców, to może stworzyć dla nich specjalny pas na autostradzie? 

Czystość i wierność są trudnymi zadaniami moralnymi, niektórzy więc przestają 

(nie-)czystość i (nie-)wierność nazywać grzechem i nadają im kategorię zachowania 

normalnego. 

Normalne nie jest to, co powszechne, tylko to, co zgodne z normą, czyli z zasadą. 

Dla chrześcijan zbiorem zasad są Boże słowa, a te właśnie przeczytaliśmy               

w kolejnym fragmencie Ewangelii. 

Jeśli ktoś jest seryjnym mordercą, to po 99 zabójstwie nie można, z powodu 

powszechności takiego postępowania, uznać, że jego zachowanie jest normalne. 

W czasach, gdy ponad połowa małżonków się nawzajem zdradza, gazeciane 

autorytety proponują poliandrię albo poligynię. Czy to jest NORMALNE? Większość 

ludzi kradnie i oszukuje, ale to wcale nie zmienia faktu, że to, co robią, jest 

nieuczciwe.  

Czy dlatego, że ktoś jest nałogowym pijakiem, powinniśmy uznać, że to, co robi, 

jest normalne i zwolnić go z odpowiedzialności za awantury i pobicia dokonywane we 

własnej rodzinie? Na pewno nie wie, co robi, i nie panuje nad sobą, ale inni wiedzą, co 

on robi, i inni mogą nad nim zapanować. (...) 

Na pewno niektóre zachowania kompulsywne są poza oceną moralną i należy 

komuś pomóc bez łajania go moralizującym: weź się w garść! (...) 

Gdyby Chrystus żył w XXI wieku, zapewne wygłosiłby inną wersję tego nakazu: 

"Jeśli Internet jest ci powodem do grzechu, to lepiej go w ogóle nie mieć". 

Dla ilu z nas kabel LAN jest bardziej integralną częścią organizmu niż ręka czy 

oko? 



Abp Grzegorz Ryś - "Moc nadziei" 
 

 

Sumienie odsyłającego   Mt 5, 31-32 

 

W Kazaniu na górze czytamy następujące pouczenie:  

"Każdy, kto oddala swoją żonę - poza wypadkiem nierządu - naraża ją na 

cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa"                

(Mt 5,31-32). 

Podczas medytacji nad tym tekstem zatrzymało mnie słowo "naraża" - a stało się to 

za przyczyną św. Hieronima, który ów fragment tłumaczy o wiele mocniej: facit eam 

moechari, tzn. "sprawia, że ona popełnia cudzołóstwo" (wiele angielskich 

przekładów ujmuje rzecz jeszcze mocniej: "staje się przyczyną jej cudzołóstwa"). 

Hieronim idzie tu wiernie i dosłownie za oryginalnym tekstem Mateusza, w którym 

występuje greckie słowo poieo - "uczynić", "zrobić"; co uprawomocnia przekład: 

"czyni ją cudzołożącą". 

Nietrudno wyobrazić sobie protest. Jak to?   

Przecież ja nie każę jej grzeszyć. Ja ją tylko odsyłam, korzystam z tego, na co 

zezwala mi Prawo. Więc jestem w porządku. Jak mogę odpowiadać  za decyzje                       

i postępowanie kogoś, z kim się rozstałem i więcej nie utrzymuję kontaktu. 

 Wszystko to są pytania, które jak myślę, Jezus chce sprowokować; w konfrontacji  

z nimi może nam być bowiem dane właściwe rozumienie moralności. 

 Czy moralność jest jedynie odpowiedzialnością wobec prawa?  

 Czy nie jest raczej odpowiedzialnością za drugiego człowieka?  

 Czy prawo nie tego właśnie dotyczy? - odpowiedzialnych i właściwych 

relacji między ludźmi? 

 

OK.  Jesteś w porządku wobec prawa…. Co do litery zapewne tak, ale czy co do 

jego ducha (dla nas:  Ducha!) również? 

 Czy osoba odesłana, którą prawnie się rozstałeś, w żaden sposób już cię nie 

obchodzi? Czy drugi człowiek to jedynie  problem, którego się wreszcie mogłeś 

pozbyć? A może jest problemem, który ty sam przez lata współ-stworzyłeś. 



 A samo rozejście się?   

 Odbyło się tak, by nie pogłębić jeszcze bardziej owego problemu? 

 Myślisz, że  nie zostawiła śladów: emocjach, we władzy podejmowania 

decyzji, percepcji dobra i zła, konsekwentnym przekonaniu co do ich 

obowiązywalności? 
 

 A wiesz co się z  tą osobą dzieje? Czy stanęła na własnych nogach? Czy ma środki 

do życia? Czy otrzymała drugą szansę ?A jeśli nie? 

Wszystko to rodzi w sumieniu, nie w paragrafach "kodeksu", pytanie:  

ile mojego sprawstwa jest w czynach kogoś, kogo  bezpowrotnie 

odesłałem od siebie? 

 Prawdą jest,  że takie decyzje niekiedy w życiu są nie tylko usprawiedliwione, ale 

wręcz konieczne. 

 Bez konfrontacji z Jezusowym pouczeniem nie zdajemy sobie jednak do 

końca sprawy z ich znaczenia. 

 Można np. zapytać, czy Kościół (diecezja, zakon), którego ksiądz został 

"przeniesiony do stanu świeckiego", już w żaden sposób nie odpowiada za niego i jego 

czyny? De iure  zapewne nie. Ale de Spiritu? 

 Czy społeczeństwo, która  odsyła człowieka do więzienia, zwalnia się                              

z jakiejkolwiek odpowiedzialności za niego? Czy w żaden sposób nie odpowiada za 

niego także wtedy, gdy on wyjdzie z więzienia? 

  Pytań wiele….   

Powtórzmy: właściwe  odpowiedzi są w sumieniu, nie wyłącznie w paragrafach.  

 

 

 

 

 

 



Bp Grzegorz Ryś - "Moc słowa" 
 

 

Punkt widzenia przeciwnika   Mt 5, 25-26 

 

“Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko,  dopóki jesteś z nim w drodze, by 

cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do 

więzienia.  Zaprawdę, powiadam ci nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni 

grosz” - oto fragment najważniejszego kazania Jezusowego, zwanego Kazaniem na 

górze (Mt 5,25-26), i rada dla człowieka postawionego w stan oskarżenia, 

zagrożonego sądem. 

 Święty Łukasz opisuje to tak: “Gdy idziesz do urzędu ze swoim przeciwnikiem, 

staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego, a 

sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do 

więzienia.  Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego 

pieniążka” (Łk 12,58-59). 

 

“Pogódź się szybko!”, “Staraj się dojść z nim do zgody” -  w tekście oryginalnym 

(greckim)   przekazu św. Mateusza pada to słowo eunoeo,  które może oznaczać:                  

“pomyśl życzliwie” o swoim przeciwniku,  a nawet “zaprzyjaźnij się” z nim. 

 Przyznam jednak, że największe rezonans wywołał we mnie łaciński przekład tego 

zdania dokonany przez świętego Hieronima. 

 W Wulgacie  czytamy: esto  consentiens adversario tuo, to znaczy  

”Okaż się współ - czujący ze swoim przeciwnikiem”. 

 Co bowiem znaczy “współ - czuć”  ze swoim przeciwnikiem? Poczuć z nim 

jedno?  Wzbudzić w sobie jego odczucia? Przecież wiadomo, co czuje do mnie mój 

przeciwnik: niechęć, wzburzenie, osąd,  oskarżenie, przekonanie o mojej winie… 

No właśnie.  Jedno -  poczuć ze swoim przeciwnikiem, to znaczy zobaczyć problem 

w sobie, dostrzec przyczynę naszej niezgody i sporu w sobie (nie w nim!), odnaleźć 

winy w sobie -  w swoich decyzjach i swoim postępowaniu, w swoich postawach -                 

i poczuć do nich niechęć (tak jak on!). 

 Osądzić się samemu,  ale (!)  przyjmując za punkt wyjścia emocje "drugiej 

strony".    



Wtedy -   być może -  nie będziesz już potrzebował innego sędziego  (A nawet 

Sędziego!  Jezus mówi to przecież raczej o Bożym sądzie ostatecznym niż o 

dochodzeniu prokuratury). 

 Nie będzie też potrzeby przymuszać cię przy pomocy dozorcy i więzienia do 

zadośćuczynienia. Nakażesz je sam sobie! Z hojnością i wspaniałomyślnie, bez 

legalistycznej ściśliwości redukującej do narzuconego minimum . 

Czy uczyni was to przyjaciółmi?  Trudno powiedzieć.  

Jeśli tak, to zapewne nie od razu i nie automatycznie.  

Z całą pewnością jednak odnajdziesz przyjaciela w Bogu, który w Jezusie 

Chrystusie -  jak kozioł ofiarny - bierze na siebie winy nas wszystkich. 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

 Tertulian 

 

Wola źródłem czynu 
 

 

A czy wola nie jest źródłem czynu? Wiele przecież przypisuje się przypadkowi, 

konieczności czy niewiedzy. Jeśli te wypadki wykluczymy, wówczas pozostają tylko 

grzechy myśli. Skoro więc źródłem czynu jest wola, to czyż ona bardziej nie zasługuje na 

karę, ponieważ jest sprawczynią winy?  

Ona sama jest odpowiedzialna; nie może się usprawiedliwiać, że czyn z jakiegoś 

powodu nie został wykonany, ponieważ zrobiła wszystko, co było w jej mocy.  

W jaki wreszcie sposób wykazuje Pan, że udoskonala Prawo, jeśli nie właśnie przez 

zakazanie nawet grzechów woli?  

Cudzołożnikiem nazywa nie tylko tego, kto narusza cudze małżeństwo, lecz również 

tego, kto pożądliwie spogląda na kobietę. Jeśli bowiem jest coś zabronione czynić, to jest 

również rzeczą bardzo niebezpieczną i wyobrażać sobie, a lekkomyślną doprowadzić do 

czynu przez wolę. Siła bowiem woli jest tak wielka, że nawet wówczas, gdy nie ma 

radości z wykonania czynu, odpowiada za niego i ponosi również jego konsekwencje.  

Bardzo głupia to wymówka: „Tylko chciałem, ale nie uczyniłem”. Jeśli chciałeś, to 

powinieneś wykonać; jeśli nie wolno ci wykonywać, nie wolno ci chcieć.  



W ten sposób własne swe sumienie obciążasz, bo jak pragniesz coś dobrego uczynić, to 

powinieneś również wykonać; podobnie jeśli coś złego robisz, musisz także i pragnąć. Tak 

czy inaczej, nie jesteś bez winy, bo albo pragnąłeś źle czynić, albo czegoś dobrego nie 

wykonałeś. 

 

 Św. Jan Chryzostom [Złotousty] 

 

Strofować na chwałę Bożą 

 

Można i strofować na chwałę Bożą. W jaki sposób?  

Gniewamy się często na swe sługi. Jak więc możemy strofować na chwałę Bożą? 

 Jeśli widzisz sługę czy przyjaciela, czy innego bliskiego, jak pije, kradnie, uczęszcza 

do teatru na złe widowiska, nie dba o swą duszę, nadużywa przysięgi, przysięga fałszywie, 

kłamie – gniewaj się, karz, pouczaj, poprawiaj, bo wszystko to uczynisz dla Boga.  

Gdy widzisz, że względem ciebie uchybia, przebacz mu, bo przebaczasz wtedy dla 

Boga. Niestety w rzeczywistości wielu postępuje inaczej, tak względem sług jak i 

przyjaciół.  

Gdy kto przeciw ich osobie wykracza, stają się surowymi i nieustępliwymi sędziami, ale 

gdy kto Boga obraża i duszę gubi, za nic to poczytują. Szukasz przyjaciół? Szukaj, ale dla 

Boga! Jak winniśmy dla Boga szukać przyjaciół i nieprzyjaciół? 

 Jeśli zawierasz przyjaźń nie dla zysku, korzystania z gościny i ludzkich względów, 

takich zdobywasz przyjaciół, którzy duszą naszą kierują i pobudzają do wypełniania 

obowiązków i żalu za grzechy, upominają w wykroczeniach, podnoszą z upadku, 

pomagają modlitwą i nauką, prowadzą do Boga. I nieprzyjaciół można mieć dla Boga.  

Jeśli widzisz, że ktoś niegodziwy, zły, bez zasad [moralnych] prowadzi cię do upadku                  

i szkodzi twej duszy, porzuć go, odwróć się od niego. Tak nakazał Chrystus w słowach: 

„Jeśli twoje oko prawe staje się powodem do upadku, wyłup je i odrzuć od siebie”                  

(Mt 5, 29).  

Takie jest Jego przykazanie, abyśmy przyjaciół, którzy zbawieniu duszy szkodzą, za 

wszelką cenę odrzucali, choćby nam byli tak mili, jak nasze oczy i bardzo potrzebni                      

w naszych doczesnych sprawach.  

 

 

 



 Św. Cyryl Jerozolimski 

 

Sens pocałunku pokoju 

 

Diakon woła: „Obejmijcie się i dajcie sobie pocałunek”. Nie myśl, że chodzi tu o taki 

pocałunek, jaki widzimy u przyjaciół na rynku. Ten [nasz] pocałunek jednoczy serca i 

prowadzi do przebaczenia uraz, jest oznaką pojednania i zapomnienia o krzywdach.  

Wszak Chrystus powiedział: „Jeśli ofiarę swą przynosisz do ołtarza i tam 

przypominasz sobie, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam przed ołtarzem 

swoją ofiarę i idź wpierw pojednać się z bratem swym, a potem dopiero wróć i złóż 

ofiarę” (Mt 5, 23n).  

 Pocałunek oznacza tu pojednanie i dlatego jest święty, jak gdzie indziej mówi 

Paweł: „Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem” (1 Kor 16, 20),  

 a Piotr dodaje „pocałunkiem pokoju” (1 P 5, 14) 

 

 św. Ambroży 

 

Spojrzenie i cudzołóstwo 

 

Trzymaj się zasady, że choć przypadkowo rzucisz na coś okiem, niech się w to nie 

wpatruje uczucie. Widzenie bowiem nie jest winą, lecz należy strzec się, aby nie stało się 

jej początkiem. Widzi oko cielesne, niechaj będą jednak zamknięte oczy serca, niech w 

duchu pozostaje skromność.  

Mamy dbałego o moralność i łaskawego Pana. Prorok wprawdzie mówi: „Nie chcę, 

abyś się przypatrywał postaci nierządnej niewiasty” (Prz 5, 2 [Wulg.]; Syr 25, 28).  

Pan natomiast mówi: „Kto patrzy na niewiastę, aby jej pożądał, już ją scudzołożył                

w sercu swoim”. Nie powiedział: „kto zobaczył, scudzołożył”, lecz „kto patrzy, aby 

pożądał”.  

Nie spojrzenie obwinił, lecz wziął pod uwagę uczucie. Dobrą jednak jest skromność, 

która zwykła panować nad oczami do tego stopnia, iż często nie widzimy tego, na co 

patrzymy. Widzisz bowiem to, co się nawinie, jeśli jednak nie dołączy się do tego chęć 

ducha, to znika nasze spojrzenie wywołane cielesnym działaniem.  

A zatem więcej widzimy duchem niż ciałem.  

 



 

Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej 
2019/2020 

 
1. Terminy spotkań: 

 
 22 lutego 2020 roku; 

 21 marca 2020 roku; 

 18 kwietnia 2020 roku; 

 9 maja 2020 – konferencja biblijna w Myczkowcach; 

 16 maja 2020 roku; 

 23 maja 2020 roku; 

 6 czerwca 2020 – zakończenie roku akademickiego. 

  

2. Tematyka zajęć w dniu 22 lutego 2020 roku: 

 
 
 9.00-10.30 – s. dr hab. Joanna Nowińska SM:  

 

Apokalipsa – pojęcie, środowisko powstania, geneza gatunku, 

klucze do lektury (specyfika obrazowości, retoryka, układ tekstu, 

gatunki wewnątrz tekstu, sytuacja komunikacyjna); 

 

 11.15-12.45 – s. dr hab. Joanna Nowińska SM:  
 

Ap 4-12 – w poszukiwaniu sensu wydarzeń (egzegeza). 

 
 


