
Mt 5, 17 - 20 

 

 

(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. 

 

Jezus a Prawo - (Mt  5, 17 - 20) 

Ks. dr Damian Jurczak, "Krąg biblijny nr 39" Wyd. Biblos 

 

Jezus omówiwszy istotne zadania uczniów, prezentuje siebie jako tego, który 

dokonuje ostatecznego objawienia woli Bożej (Mt 5, 17-20). 

W Starym Testamencie Bóg objawiał swoją wolę ludziom przez Prawo i Proroków. 

Objawiał w ten sposób swoje zamiary oraz wymagania wobec ludzi. 

Jezus przypomina, że celem Jego przyjścia, posłania Go przez Boga jest 

wypełnienie Prawa i przepowiedni prorockich, czyli objawionej woli Bożej.  

Nie odrzuca On ani nie znosi wprost niczego z Prawa i Proroków, jednocześnie też nie 

potwierdza w poprzedniej formie. 

Jezus wypełnia Prawo; w Nim spełniła się Boża obietnica. Przez Niego pokazuje 

ostatecznie, jak powinni postępować ludzie i czego Bóg chce dla nich. 

To wszystko dokonało się w publicznej działalności, śmierci i zmartwychwstaniu 

Jezusa oraz w tym, że ludzie zechcieli przyjąć zaproszenie do królestwa niebieskiego, 

choćby poprzez życie zgodne z wymogami Ewangelii. 

 

 



Mt 5,17. 

Co oznaczały dla słuchających Jezusa Żydów  te dwa terminy: “Prawo” i “Prorocy”?  

Ogólnie "prawo" to obowiązujący porządek i norma postępowania, które wspólnota 

narzuca swoim członkom, pan słudze, zwierzchnik poddanemu. 

Prawodawca daje wyraz swojej woli w prawie, które określa powinności obu stron 

względem siebie i zobowiązuje je do życia w poszanowaniu dla zatwierdzonych reguł. 

To definicja ogólna prawa. 

Natomiast dla Żyda Prawem w najbardziej dosłownym rozumieniu jest ten porządek, 

poprzez który Bóg z wybranymi ludźmi, bądź z całym Izraelem wchodzi w ścisłą relację, 

wspólnotę życia. 

W Prawie nadanym na Synaju zostaje objawiona i skodyfikowana wcześniej już 

przeczuwana przez człowieka i w różnym stopniu zawarta w kodeksach różnych narodów 

wola Boża. Poprzez przestrzeganie Prawa człowiek zabiegał o osiągnięcie 

sprawiedliwości i wysłużenie udziału w przyszłym świecie. 

Prawodawcą przymierza na Synaju jest Pan, jedyny Bóg, który w ten sposób chce 

objawić światu swoją wolę. Ten sam Bóg, który wybrał Izraela, wyprowadził naród 

wybrany z Egiptu, teraz chce mu objawić swoją świętą wolę. 

Na tym zresztą polega osobliwość tego Prawa wobec innych praw Bliskiego Wschodu. 

 Nie zostało ono wymyślone i ustanowione przez człowieka - ale zostało 

nadane przez Boga swojemu ludowi. 

Mojżesz występuje tutaj jako przedstawiciel ludu, ten, który rozmawia z Bogiem                    

w jego zastępstwie i przekazuje mu Boże nakazy i zakazy. Nie jest autorem Prawa, ale 

Prawo to interpretuje. 

Jaka jest treść Prawa?    

Treść prawa obejmuje dwa "prawa zasadnicze":  

 Dekalog (Wj 20,2-17)  i  Księgę Przymierza (Wj 20,22-23,19).  

To Prawo zostaje rozwinięte  w "Prawie świętości" (Kpł 17-26)  i "Kodeksie 

deuteronomicznym" (Pwt 12-26).  

Poprzez Prawo naród izraelski został przez Boga wyróżniony i wywyższony spośród 

innych narodów. 

Zwyczajowo sam termin “Prawo”  odnoszono do Pięcioksięgu (Rdz, Wj, Kpł, Lb, 

Pwt), którego autorstwo przypisywano Mojżeszowi. On przyniósł Prawo z Synaju                         

i interpretował je, więc nazywany był prawodawcą narodu wybranego. 



Mojżesz (według  Pwt 34, 10-12)   został uznany za największego z proroków, dlatego 

nie ma ważniejszych form objawienia niż tzw. Prawo  Mojżeszowe. 

"Prawo"  to Tora, czyli pouczenie, wskazanie,  napomnienie. 

Z biegiem czasu poszczególne przepisy i regulacje prawne występujące w 

Pięcioksięgu  zostały przez rabinów usystematyzowane w sekwencję 613  przykazań. 

 

Pan Jezus mówił o "Prawie" i "Prorokach".  Kim był prorok? 

 

Trudno ukazać pełen obraz proroka w Starym Testamencie.  W całej historii Izraela 

miał on za zadanie w decydujących momentach przekazywać polecenia Boga. 

 Jak różne były okoliczności historyczne -  tak różni byli prorocy.  Na pewno cezurą w  

działalności proroków była niewola babilońska.  Po niej działalność proroków polegała 

zwykle na wskazaniu na nową, zbawczą działalność Boga (choć też nie brakuje ostrzeżeń 

przed karą). 

 Kiedy najczęściej pan powoływał proroków? 

 

1. Kiedy dochodziło do zafałszowania wiary w Boga Izraela, a sam Izrael mieszał się 

z ludami pogańskimi (Ez 8,6n.) 

2. Kiedy Izrael swoich posunięciach politycznych sprzeniewierzał się wierze ojców 

(Iz 7,1-9 

3. Kiedy zaangażowanie w rozwój gospodarczy odciągało Izraelitów od wiary                   

(Iz 5,8; Mi 2,1-2) 

W takich to  momentach  prorocy powołani i wysłani przez Boga przypominali im o 

przymierzu z Bogiem i o Prawie -   wzywając do nawrócenia i posłuszeństwa, bądź 

grożąc karą. 

Możemy stwierdzić, że  prorocy, wypełniając swoją misję, stawali się “sumieniem” 

narodu -  poprzez które  Bóg obcował ze swoim ludem. 

Imiona wielu proroków zostały utrwalone w tytułach ksiąg biblijnych (od Izajasza do 

Malachiasza). Oprócz nich Biblia wymienia wielu proroków starotestamentalnych                    

(m.in.  Eliasza i Elizeusza). 

W czasach Samuela, Eliasza i Elizeusza działały  także tak zwane szkoły prorockie, 

wspólnoty proroków, którzy  mieszkali razem.  Zasadniczo nauczanie proroków 

koncentrowało się wokół czterech tematów: monoteizmu, moralizmu, eschatologii i 

mesjanizmu. 



Ciekawie rolę proroków przedstawia ks.  Mariusz Rosik
1
. 

Piszę on, że korpus ksiąg prorockich rozpoczyna w Biblii Hebrajskiej Księga Jozuego. 

Jej  początek (Joz 1,1-8) pozwala natomiast na wysnucie kilku wniosków co do tego 

zagadnienia. 

Jozue, jako następca Mojżesza, miał wprowadzić naród wybrany do Ziemi 

Obiecanej.  O Mojżeszu autor pisze - ”Sługa Jahwe”,  natomiast Jozuemu przypisuje 

nazwę “Sługa Mojżesza”. Dopełnia tego opisu zakończenie Księgi Malachiasza                      

(Ml 3,22-24), które wyjaśnia pozycję “Proroków”  w stosunku do "Prawa" -   lektura        

"Proroków” ma być przypomnieniem i komentarzem  do "Prawa Mojżeszowego" -  które 

jest jednocześnie prawem Bożym, wiesz od Jahwe pochodzi i od Niego czerpie swój 

autorytet. 

Pan Jezus nie przyszedł znieść Prawa i Proroków, ale je wypełnić 

(π λ η ρ ω σ α ι). 

 

 Nie zaczyna zatem wszystkiego - całej historii przymierza między Bogiem a 

ludźmi - od nowa. 

 Nie zaprzecza temu, co  było.  Chce to wszystko “wypełnić”. 

 

Bezokolicznik (π λ η ρ ω σ α ι)  oznacza jednak coś więcej.  Zawiera on w sobie 

również idę uzupełnienia i udoskonalenia tego, co zapisano Prawie i Prorokach . 

Możemy zatem stwierdzić, że  

 Jezus przyszedł udoskonalić to, co niósł ze sobą Stary Testament.  

 Nie tylko zrealizować wszystkie obietnice, ale  też wypełnić je sobą -  czyli 

miłością. 

Kontekst następujący tej wypowiedzi odsyła nas od razu do tak zwanych antytez, w 

których Jezus uzupełnia i udoskonala prawo moralne Starego Testamentu. 

Możliwe, że w tym momencie możemy się również dopatrzeć pewnego 

oczyszczającego działania Jezusa, który nie tylko wypełnia Prawo i Proroków, ale też 

oczyszcza jest naleciałości interpretacji judaistycznych.  

 

 Jezus “wypełnia” literę Starego Testamentu nowym duchem -

  duchem miłości, posunięty aż po miłość nieprzyjaciół. 
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 M. Rosik, Ewangelia według św. Mateusza (Mt 1,1-13, 58) 



Mt 5.18. 

Wers rozpoczyna się od przysłowiowej formuły:  

            “Dopóki niebo i ziemia nie przeminą”. 

Znaczy on mniej więcej: jak długo ten świat będzie istniał, do końca świata.  

Po prostu nigdy nie ulegnie zmianie żaden przepis Starego Testamentu. 

Oświadczając to, Jezus posłużył się dwoma pojęciami:  joty i kreski.   

Jota (ι) jest najmniejszą literą alfabetu hebrajskiego i aramejskiego;  kreska natomiast 

to ozdobnik bądź znaczek służący do odróżnienia dwóch podobnych liter. 

Zostały one przywołane ze względu na swoją mizerność, nikłość.  Nic nie zmieni się w 

Prawie (szczególnie wyrażonego w Dekalogu),  nawet najmniejsza rzecz. 

Mt 5.19. 

Skoro więc prawo moralne jest stałe i niezmienne i skoro Jezus przyszedł je 

wypełnić,  a nie odrzucić -  to  trzeba zachowywać je w najdrobniejszych szczegółach.  

Kto by inaczej uczył ludzi, ten  poniesie odpowiednią karę. 

Co prawda, nie  zostanie wykluczony z królestwa niebieskiego, ale znajdzie się w nim 

na ostatnim miejscu -  będzie “najmniejszy” w królestwie niebieskim.   

Kto zaś będzie wszystkiego przestrzegał i uczył innych przestrzegać -  ten zajmie 

pierwsze miejsce w królestwie niebieskim. 

Tutaj potwierdza Jezus naukę rabinów, którzy przekonywali, że każdy w niebie będzie 

miał swoje miejsce w zależności od stopnia wypełniania, realizacji Prawa. 

Mt 5,20. 

W kolejnym wersie Pan Jezus zachęca słuchaczy, aby ich sprawiedliwość była 

większa od sprawiedliwości faryzeuszów i uczonych w Piśmie.   

Świętość i pobożność uczniów Jezusa ma przewyższać świętość i pobożność 

nauczycieli Izraela. Wysiłki faryzeuszów i uczonych w Piśmie często ograniczały się 

tylko do czysto zewnętrznego podporządkowania się Prawu. 

Pan Jezus zwrócił więc uwagę, że to nie wystarcza.   

Chodzi zatem o oczyszczenie intencji, które  stoją za każdym ludzkim czynem. 

Prawo powinno być wykonywane nie tylko z powodu posłuszeństwa, ale                               

z odpowiednio uformowanego sumienia, z serca.  

Sprawiedliwość powinna być więc dopełniona miłością. Gorliwość zewnętrzna 

wypełnianiu Prawa powinna być zharmonizowana z gorliwością wewnętrzną.  



Dopiero taka interioryzacja wskaże na rzeczywiste królowanie Boga w człowieku, 

a  nie tylko zewnętrzne dostosowanie się do obowiązujących przepisów. 

Dobrze oddaje tę myśl polskie powiedzenie: “Co w sercu, to  i na języku”.  

Prawo należy pokochać wewnętrznie, aby widać to było na  zewnątrz. 

 

 

 

1. "Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie                              

i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego" .  
 

     Faryzeusze i uczeni w Piśmie zawężali własne powinności do rygorystycznego 

zachowania Prawa. Szukali Boga wyłącznie przez uczestnictwo w kulcie. 

Takie podejście przetrwało do dziś wśród wielu chrześcijan. Oddzielają oni kult od 

życia, doświadczenie chrześcijańskie od doświadczenia ludzkiego, obowiązki religijne 

od praktykowania sprawiedliwości. 

   Po zewnętrznym wypełnieniu obowiązków uważają rozdział pt. "Bóg" za zamknięty.  

Nie biorą pod uwagę, że wcale tak nie jest i że ma on dalszy ciąg. Są zbyt zadowoleni 

z własnej sprawiedliwości na wzór uczonych w Piśmie i faryzeuszów (zob.                        

A. Pronzato, Niewygodne ewangelie, Poznań 2003, s.50-51) 

 

2. "Radość i nadzieja, smutek i trwoga ludzi współczesnych, zwłaszcza ubogich                           

i wszystkich cierpiących, są też radością i nadzieją, smutkiem i trwogą uczniów 

Chrystusowych; i nie ma nic prawdziwie ludzkiego, co nie miałoby oddźwięku w ich 

sercu. Ich bowiem wspólnota składa się z ludzi, którzy zespoleni w Chrystusie 

prowadzeni są przez Ducha Świętego w swym pielgrzymowaniu do królestwa Ojca, i 

przyjęli orędzie zbawienia, aby przedstawiać je wszystkim. Z tego powodu czuje się 

ona naprawdę ściśle złączona z rodzajem ludzkim i jego historią" (II Sobór 

watykański, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym "gaudium 

et spes", nr 1). 
 

   Wiara domaga się czynu, który w niej ma swój początek. Stąd otwarcie ludzi 

Kościoła na innych, nawet na tych, którzy są wrogo do Kościoła nastawieni, a 

szczególnie do ubogich, słabych i cierpiących. 

 

 

 

 



 

 

„Nie przyszedłem znieść Prawo albo Proroków” (Mt 5, 17) 

 

Syn Boży nie przyszedł, aby znieść Prawo albo Proroków, ponieważ On jest twórcą                     

i Prawa i Proroków. On sam bowiem dał ludowi Prawo przykazane przez Mojżesza i Ducha 

Świętego wylał na Proroków, aby przepowiadali przyszłość [...]. 

Wypełnił zaś Prawo i Proroków w ten sposób, że urzeczywistnił to, co w Prawie                   

i u Proroków napisano o Nim. Dlatego, gdy podano Mu na krzyżu ocet do picia, powiedział: 

"Wykonało się" (J 19,30), aby jasno ukazać, że wszystko, co o Nim zapisano w Prawie              

i u Proroków, w chwili, gdy wypił ocet, wypełniło się. 

Na wszelkie sposób wypełnia Prawo, gdy w misterium Baranka Paschalnego, który 

niegdyś był zapowiadającą Go figurą, dokonał tajemnicy swej męki [...]. 

Jezus wypełnił Prawo, gdy urzeczywistnił wszystkie ofiary, jakie przewidywało Prawo, 

oraz wszystkie starotestamentowe figury, które Go wyobrażały, przyjmując zgodnie z 

porządkiem prawdy ludzkie ciało. Zapewne wypełnia Prawo, gdy przykazania Prawa, które 

nadał, potwierdza przez dopełnienie  łaską ewangeliczną. 

Jezus w następujących słowach wskazuje na wypełnienie Prawa jako cel swego przybycia 

na ziemię: "Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie 

zmieni się w Prawie, aż się wszystko wypełni" 

 (św. Chromancjusz z Akwilei, „Traktaty na Ewangelię Mateusza" 20,1,1-4, tłum.             

za: "Ojcowie Kościoła komentują Biblię"). 

*** 

"Obydwa Testamenty mają jednego Autora. Stary Testament, jak studnia, jest głęboki i 

bardzo niejasny, dlatego z trudem z niego zaczerpniesz; nie jest pełny, gdyż wtedy jeszcze nie 

przyszedł Ten, który miał go wyjaśnić. Z tej racji mówi: "Nie przyszedłem znieść Prawa, ale 

wypełnić" 

(św. Ambroży, „Listy" 14*,78, tłum. P. Nowak). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

„Ktokolwiek zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, ten będzie 

najmniejszy w królestwie niebieskim” (Mt 5, 19) 

Czemu [Jezus] nazywa przykazania najmniejszymi, choć są wielkie i wzniosłe? 

Ponieważ On sam chciał nadać Prawo. Jak bowiem siebie uniżył i zawsze mówił o sobie ze 

skromnością, tak również wypowiada się o swoim Prawie, także tu, ucząc nas, byśmy byli we 

wszystkim pokorni. Zresztą używa dotąd skromniejszego sposobu mówienia, ponieważ 

zdawało się, że podejrzewali Go o nowatorstwo. 

Gdy zaś słyszysz o najmniejszym w królestwie niebieskim, to nie rozumie tego nic innego, 

jak tylko piekło i karę. Królestwem bowiem zwykle nazywa nie tylko szczęśliwość, lecz także 

czas zmartwychwstania i owo straszliwe powtórne przyjście. Jakiż by to miało sens, gdyby 

ten, który nazywał swego brata głupcem i przekroczył jedno przykazanie, wpadł do piekła 

(por. Mt 5,22), natomiast ten, który zniósł wszystkie prawa i innych nakłonił do tego, 

znajdował się w królestwie? Nie to więc powiada, lecz że w owym czasie będzie najmniejszy, 

pogardzany, ostatni i z pewnością wtedy pójdzie do piekła [...]. 

Zwróć tez uwagę, jak uznaje Stare Przymierze, porównując je z Nowym, co dowodzi, że 

jest ono tego samego pochodzenia i pokrewne tamtemu - mniej więcej tego samego rodzaju. 

Nie potępia zatem Starego Przymierza, ale chce je rozszerzyć. Gdyby zaś było złe, nie 

żądałby więcej ani też go nie uzupełniał, lecz je odrzucił. 

Skoro tak jest, to dlaczego, zapyta ktoś, Stare Przymierze nie prowadzi do królestwa 

niebieskiego? Teraz już nie prowadzi tych, którzy urządzają swoje życie po przyjściu 

Chrystusa, bo otrzymali oni większą moc i są zobowiązani do większych walk 

  (św. Jan Chryzostom, „Homilie na Ewangelię według św. Mateusza" 16,4, tłum. J. 

Krystyniacki). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Ewangelia według św. Mateusza"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 Curtis Mitch i Edward Sri. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2019      

 

Kazanie na górze.  

 

 

Prawo: nie zniesione, lecz wypełnione  (Mt 5, 17-20) 

 

 

ST: Iz 65,17; 66,22 

NT: Mt 11,13    Łk 16,17 

KKK: Jezus wypełniający Prawo, 577, 581, 1967 - 1968, 2053 -2054 

Lekcjonarz: 5,17-19; środa trzeciego tygodnia Wielkiego Postu; 5,17-26: 

poniedziałek drugiego tygodnia Adwentu 

 

We fragmencie 5,17-48 możemy znaleźć najobszerniejsze we wszystkich czterech 

ewangeliach omówienie relacji między Jezusem i Torą. Jezus przedstawia 

fundamentalne zasady swej relacji z prawem Starego Przymierza (5.17-20), następnie 

zaś podaje szereg przykładów żywo ilustrujących to, do jak wzniosłego postępowania 

powołani są Jego uczniowie (5,21-48). 

[5,17]  

Jezus mówi o Prawie i Prorokach, co stanowi określenie całości hebrajskich Pism 

(zob. 7,12; 22,40). Stwierdzając, że przyszedł nie po to, by je znieść, lecz by je 

wypełnić, ogłasza, że urzeczywistnia wszystko, co zapowiadał Stary Testament. 

U Mateusza czasownik "wypełniać" rzadko jest używany w znaczeniu 

"wykonywać". Najczęściej odnoszony jest do Chrystusowego wypełniania 

starotestamentowych nadziei. 

Jezus oznajmia, że "Prawo prorokowało" (11,13), co sugeruje, że Prawo - tak jak 

Prorocy - wskazywało na swe przyszłe wypełnienie
2
. 

Jednym ze sposobów wypełnienia Prawa i Proroków przez Jezusa jest - jak 

pokazują Mateuszowe formuły wypełnienia - całe Jego życie, śmierć                                     

i zmartwychwstanie. 
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 G. Montague, Companion God 



W innym znaczeniu Jezus doprowadza Prawo do pełni przez swe nauczanie, 

pokazując, na jaki rodzaj życia ono wskazuje (5,17). 

[5, 18-19]  

Formuła zaprawdę
3

 bowiem powiadam wam jest dla Jezusa sposobem 

uroczystego rozpoczynania jakiegoś autorytarnego stwierdzenia. 

W Ewangelii Mateusza została ona wykorzystana trzydzieści jeden razy. 

Tutaj rozpoczyna ona Jezusowe nauczanie o trwałej ważności Prawa. Jezus 

postrzega siebie i swe nauczanie w ciągłości z religijnym dziedzictwem Izraela. 

Jak uczyni to jasnym fragment 5,21-48, Jezus jest autorytatywnym komentatorem 

Tory, przekraczającym niektóre tradycyjne sposoby rozumienia Prawa i objawiającym 

te, ku którym Prawo ostatecznie się kierowało. 

Wyjaśnia, że prawdziwa wierność założonym przez Boga celom leżącym u podstaw 

Prawa niekiedy wymaga zinterioryzowania prawnych nakazów, co nie osłabia ich 

dosłownego znaczenia (5,21-30). 

Czasem wierność temu Bożemu celowi wymaga postępowania zgodnie z wyższymi 

standardami, niż wyraża to Prawo - standardami odzwierciedlającymi ostateczne 

zamiary Boga względem swego ludu (5,31-37). 

Wymaga ona nawet zrezygnowania z praw, jakie samemu ma się według Prawa 

(5,38-42), by czynić miłosierdzie na podobieństwo Ojca (5,43-48). 

Podsumowując, samo Prawo nie zostaje zniesione, lecz zmienia się jego rola, 

gdyż Chrystus wydobywa jego głębsze znaczenie. 

To w tym sensie każda jota i każda kreska Prawa zostają zachowane, dopóki 

niebo i ziemia nie przeminą i się wszystko spełni. 

Prawo zachowuje swój status objawionego słowa Bożego i należy dalej nauczać 

jego przykazań i je zachowywać (5,19). Jednak uczniowie muszą teraz zachowywać  

Prawo w sposób uwzględniający to, jak zostało ono autorytatywnie zinterpretowane 

przez Chrystusa
4
. 

[5, 20]  

Postępując zgodnie z Chrystusowym objaśnieniem Prawa, Jego uczniowie muszą 

dążyć do takiej sprawiedliwości, która będzie większa niż uczonych w Piśmie                           

i faryzeuszów. 

Jeśli chodzi o zewnętrzne posłuszeństwo przepisom Prawa, uczeni w Piśmie                       

i faryzeusze byli znani z wzorowego przestrzegania Tory. 

                                                           
3
 Dosłownie: "Amen" - przyp. red. nauk. 

4
 Zob. np. W. Carter, Matthew and the Margins; R. T. France, The Gospel of Matthew ; D. A. Hagner, Matthew 

1-13; J. P. Meier, Matthew; D. Senior, Matthew 



Lecz Jezusowe nauczanie wzywa do "radykalnego uwewnętrznienia, do 

kompletnego posłuszeństwa Bogu, do całkowitego oddania się bliźnim, które 

doprowadzają główną etyczną ideę Prawa do jej zamierzonego przez Boga 

wypełnienia"
5
. 

Zatem stawiana uczniom norma sprawiedliwości przekracza tę właściwą dla 

uczonych w Piśmie i faryzeuszów. Wymaga od nich czegoś o wiele większego niż 

zewnętrzne posłuszeństwo przepisom Prawa. 

 Jezus wzywa swych wyznawców do całkowitego zaufania                                           

i posłuszeństwa względem Ojca Niebieskiego, poprzez które miłość Boga 

promieniuje na świat (zob. 5,48). 

 

                                                           
5
 J. P. Meier, Law and History in Matthew's Gospel 


