
Mt 5, 1 - 12 

 

(1) Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego 

uczniowie.  

(2) Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:  

(3) Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.  

(4) Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.  

(5) Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.  

(6) Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą 

nasyceni.  

(7) Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.  

(8) Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.  

(9) Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami 

Bożymi.  

(10) Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do 

nich należy królestwo niebieskie.  

(11) Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego 

powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.  

(12) Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem 

prześladowali proroków, którzy byli przed wami.  

 

 

 

 

 

 



Kazanie na górze (I) - (Mt  5, 1 - 6) 

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

 

Wspólnota, dla której Mateusz pisał ewangelię, to chrześcijanie wywodzący się w 

większości z judaizmu. Świadczy o tym choćby sama struktura całego dzieła, która opiera 

się na pięciu wielkich mowach (można w jakiś sposób nazwać je jego filarami): 

1. "Kazanie na górze" (Mt 5-7) - jakby mowa programowa Mistrza; 

2. "Wskazania dla dwunastu apostołów" (Mt 10) - adresowana do uczniów, 

którzy w świecie będą ogłaszali Boże dzieło; 

3. "Mowa w przypowieściach" (Mt 13) - o królestwie Bożym; 

4. "Mowa kościelna" (Mt 18) - wskazuje na Kościół jako na rzeczywistość otwartą 

dla każdego nawracającego się człowieka; 

5. "Mowa eschatologiczna" (Mt 24-25) - zapowiadająca czas końca świata                       

i podkreślająca wartość uczynków wypływających z wiary w Jezusa, a 

jednocześnie wskazująca na Jego ostateczny triumf. 

Pięć mów, stanowiąc filary całego dzieła Mateuszowego, tworzy nowy rodzaj 

Pięcioksiągu, w którym miejsce Mojżesza zajmuje Jezus. 

To On nowemu ludowi Bożemu (Kościołowi) przynosi nowe prawo, które wiąże się                

z nowym stylem życia. 

W kolejnych omówieniach zajmiemy się "Kazaniem na górze", dlatego warto od razu 

zwrócić uwagę na jego przemyślaną budowę. 

W trwających dyskusjach na temat ram zewnętrznych i wewnętrznej struktury 

"Kazania na górze" w sposób przejrzysty i przekonujący przedstawił jego budowę 

Klemens Stock
1
: 

5,1-2  okoliczności 

   5,3-16  wprowadzenie ogólne 

      5,17-20  wprowadzenie do norm szczegółowych 

         5,21-48  relacje z bliźnim 

            6,1-18  RELACJE Z BOGIEM 

         6,19-7,11  relacje do różnych spraw; sądzenie i dawanie 

      7,12  zakończenie norm szczegółowych 

   7,13-27  zakończenie ogólne 

7,28-8,1  okoliczności 

                                                           
1
 K. Stock, Discorso della mantagna Mt.5-7: Le Beatitudini, Roma 1988 



 

Na górze, na której Jezus ogłosił konstytucję królestwa Bożego, ewangelista Mateusz 

widzi zatem cały Kościół. 

"Kazanie na górze" jest prawdopodobnie zbiorem wypowiedzi Jezusa, które 

formułował On przy różnych okazjach. Krótszą redakcję tych nauk przedstawia Łukasz, 

umiejscawiając również całość w innych okolicznościach: nie na górze, ale na równinie 

(ŁK 6,17 - 49). 

Zajmiemy się teraz początkiem "Kazania na górze", czyli wejdziemy w krąg 

błogosławieństw - krąg nowego Prawa. 

Błogosławieństwa - czyli makaryzmy - są znane już w Starym Testamencie (gdzie 

występują około 45 razy) oraz w literaturze apokryficznej - w związku z tym można je 

nazwać odrębnym podgatunkiem literackim. 

Występują również w Nowym Testamencie (np. Mt 11,6; 13,16; 16,17; 24,46; Rz 4,7;  

1 P 4,14; Ap 14,13; 19,9). 

Ukazują one określony model życia, którego urzeczywistnienie sprowadza 

błogosławieństwo Boże, zapewnia również radość i szczęście. 

Nazwa "makaryzm" pochodzi od greckiego słowa makarios ("szczęśliwy"). 

Początkowo oznaczało ono wyłącznie stan szczęśliwości bóstw, a w późniejszym czasie 

również i ludzi. (...) 

W Nowym Testamencie makaryzmy są najczęściej formułowane w trzeciej osobie, 

zyskując dzięki temu uniwersalne znaczenie: "Szczęśliwy mąż, któremu Pan nie policzy 

grzechu" (Rz 4,7). 

Niektóre są sformułowane w drugiej osobie, odnosząc się bądź do wybranej grupy osób, 

bądź konkretnej osoby: "Szczęśliwy jesteś Bar-Jona, bo ciało i krew nie odsłoniły ci 

[tego], lecz Ojciec mój w niebiosach" (Mt 16,17). 

W różnych pismach Nowego Testamentu makaryzmy występują około 49 razy. Wśród 

synoptyków stosuje je tylko  

 Mateusz - 5,3-11; 11,6; 13,16; 16,17; 24,26    i  

 Łukasz  - 1,45; 6,20-22; 7,23; 10,23; 11,27; 12,43; 14, 14-15. 

W tradycji ustnej występowały zazwyczaj pojedynczo lub w bloku - szeregowo. 

 



Makaryzmy, które znajdziemy w "Kazaniu na górze", są skonstruowane oryginalnie                 

i składają się z trzech elementów: 

 określenie makarios ("szczęśliwi"), 

 warunek szczęśliwości - opis sytuacji 

 motywacja. 

(...) Tekst makaryzmów Mateuszowych cechują również opozycje, które ukazują 

kontrast między obecną sytuacją chrześcijanina, który doznaje udręk z powodu wiary, ale 

jednocześnie stara się realizować nakazy Ewangelii - a sytuacją eschatologiczną. 

ubodzy posiadanie królestwa niebieskiego 

płaczący pocieszenie 

cisi odziedziczenie ziemi 

łaknący i pragnący nasycenie 

miłosierni miłosierdzie od Boga 

czystego serca oglądanie Boga 

czyniący pokój godność synostwa Bożego 

prześladowani posiadanie królestwa Bożego 

 

Mt 5,1-2. W pierwszym wersecie Mateusz podkreśla, że ze względu na wielki tłum 

Jezus wszedł na wzniesienie.  

W tym zdaniu możemy znaleźć pewien zamysł kompozycyjny tej wielkiej mowy 

Jezusa, gdyż  

 w zakończeniu "Kazania na górze" też trafiamy na wzmiankę, o wielkim 

tłumie: "Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką" 

(Mt 7,28),  

 a na początku nowego rozdziału na wzmiankę o Jego zejściu z góry: "Gdy zszedł 

z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy" (Mt 8,1). 

Taka klamrowa kompozycja wyróżnia osobną jednostkę literacką z reszty tekstu - czyli 

w tym przypadku "Kazanie na górze". 

Stwierdzenie o wejściu Jezusa na górę stoi w opozycji do tego, co pisze ewangelista 

Łukasz, wprowadzając w przekaz błogosławieństw. 

U Łukasza bowiem te same błogosławieństwa zostały poprzedzone słowami: 

"Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego 

uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru                   

i Sydonu" (Łk 6,17). 

 Skąd wzięła się owa rozbieżność w lokalizacji znanej mowy Jezusa? 



Powstało wiele teorii na ten temat. 

Dwie najważniejsze z nich odnoszą się bądź to do  

 kontekstu obyczajowego czasów Jezusowych, bądź to do 

 kontekstu teologicznego dzieł ewangelistów. 

Pierwsza wskazuje na zwyczaj wędrownych nauczycieli, którzy tę samą naukę 

powtarzali wielokrotnie w różnych okolicznościach. Zatem można przypuszczać, że Jezus 

to samo nauczanie powtarzał na górze, na równinie, w synagodze i na ulicach jakiegoś 

miasteczka. 

Natomiast druga koncepcja odwołuje się do zamysłu teologicznego całego dzieła 

Mateuszowego. Jezus jest w nim przedstawiony jako nowy Mojżesz. Skoro Mojżesz 

wszedł na górę, aby przynieść ludowi Prawo zawarte w Dekalogu (Wj 19,3.12; 24,15.18; 

34,1-4), to teraz Jezus jako nowy Mojżesz z góry ogłasza nowe prawo; prawo, które staje 

się "konstytucją" nowego ludu, czyli Kościoła; prawo, które zostaje zawarte                                

w przykazaniu miłości bliźniego, posuniętej aż do miłości nieprzyjaciół. 

Ks. Mariusz Rosik proponuje jeszcze jedną możliwość rozwiązania problemu 

odmienności lokalizacji "Kazania na górze" w wersji Mateuszowej i Łukaszowej
2
.                   

W języku aramejskim "góra" to taura. W dialekcie galilejskim słowo to wymawiane jest 

jako taurah i może oznaczać zarówno "górę" jak i "pole", a także "równinę". 

Ponieważ Jezus posługiwał się dialektem galilejskim, to także pierwsze przekazy ustne 

Jego mów zostały w nim utrwalone. Nie można więc wykluczyć, że ten właśnie termin stoi 

u podstaw obu przekładów. Mateusz przetłumaczył go jako "górę", a Łukasz jako 

"równinę". 

Z Mt 5,1 dowiadujemy się również, że do Jezusa przystąpili uczniowie. Świadczy to o 

tym, że uczniowie byli "uprzywilejowani". 

Ewangelista tworzy tutaj jakby dwa kręgi koncentryczne wśród zgromadzonych wokół 

Mistrza: pierwszy to krąg uczniów, a drugi - liczny tłum. 

Kazanie niesie jednak ze sobą te same wymagania dla wszystkich i nie można zarzucić 

mu jakiejś dwustopniowej etyki: innej dla uczniów i innej dla tłumu. 

Chociaż osoby odczytujące Pismo stały, to jednak żydowscy nauczyciele podczas jego 

wykładania przyjmowali pozycję siedzącą (wówczas to uczniowie siadali u stóp 

nauczyciela, słuchając jego słów, a jednocześnie trwając w gotowości do każdej posługi). 

                                                           
2
 Zob. M. Rosik, Geografia błogosławieństw, www.mariuszrosik.pl [dostęp: 08.03.2019] 



 

Stąd postawa siedząca Jezusa przypomina właśnie postawę nauczycieli żydowskich. 

Jezus przyjmuje ją w trzech sytuacjach: gdy naucza i gdy uzdrawia; przyjmie ją też, gdy 

będzie dokonywał eschatologicznego sądu nad światem jako Syn Człowieczy. 

Postawa Jezusa zatem podkreśla Jego spokój, pewność, godność i autorytet jako 

Nauczyciela i Syna Bożego. 

Czytamy dalej, że Jezus nauczał tych, którzy byli przy Nim i Go słuchali. 

Wędrowni kaznodzieje dbali o to, aby ich nauka utrwaliła się w pamięci słuchaczy. 

Przecież sztukę pisania w tych czasach posiadali tylko nieliczni, czyli wykształceni, 

oddający się studiom - a co za tym idzie, ludzie bogaci. 

Stąd nauczanie musiało być oparte na ustnym przekazie. Stawiało to wielkie wymagania 

nauczycielom, aby swoją naukę zrozumiale i w sposób umożliwiający zapamiętanie 

przekazywać. 

Stosowano różne metody, które możemy nazwać metodami mnemotechnicznymi. 

Polegały one na tym, aby wypowiedź skonstruować na zasadzie powtórzeń określonych 

fraz czy struktur składniowych, często z zastosowaniem kontrastów i przy użyciu 

paradoksów. Niektóre treści zostały utrwalone w postaci krótkich przysłów łatwych do 

zapamiętania. 

Mogą być to na przykład krótkie logia Jezusa budowane na zasadzie kontrastu: 

 "Lekarzu, ulecz się sam" (Łk 4,23);  

 "Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie" (Łk 4,24). 

Łatwo też zapamiętać struktury składniowe używane przez Jezusa w "Kazaniu na 

górze":  

 "Błogosławieni - albowiem", a także:  

 "Słyszeliście, że powiedziano - a Ja wam powiadam". 



Mt 5,3. "Szczęśliwi ubodzy duchem". Pierwszy makaryzm jest skierowany do 

"ubogich duchem [lub: w duchu]. 

Mateusz zaczerpnął go - podobnie jak Łukasz - ze wspólnego źródła (tzw. Źródła Q).  

Łk 6,20b adresuje go do biednych, czyli ubogich w znaczeniu materialnym. Natomiast 

Mateusz konkretyzuje sens pojęcia "ubogi" przez dodanie "w duchu", co można 

tłumaczyć jako określenie ducha ludzkiego lub też Ducha Bożego. 

Daje to w rezultacie kilka wariantów interpretacji pierwszego błogosławieństwa: 

1. Ubodzy w duchu to ci, którzy dobrowolnie stają się ubogimi, rezygnując - jak na 

przykład osoby prowadzące życie konsekrowane - z posiadania dóbr materialnych, albo 

też ci, którzy, dysponując dobrami materialnymi, starają się do nich nie przywiązywać i 

zachowują wewnętrznie dystans do nich. 

Idea dobrowolnego ubóstwa jest jednak inaczej wyrażana zarówno w semickich, jak                

i greckich tekstach. W literaturze hebrajskiej wyraża je słowo "upodobanie", "wola", a w 

greckich jako określenie czynności wykonywanej z własnej woli. Dlatego tę interpretację 

współcześni egzegeci raczej odrzucają. 

2. Pozostaje zatem drugie tłumaczenie "ubodzy duchem": pneuma to wnętrze 

człowieka, podobnie jak w Mt 26,41 i 27,50. Jest synonimem biblijnego pojęcia serca jako 

siedziby myślenia, uczuć i decyzji. Zwrot "ubodzy duchem" w takim rozumieniu jest 

interpretowany dwojako: 

(a) "Ubodzy duchem" to ludzie, których "duch jest ubogi", którzy odczuwają braki                

w zakresie wewnętrznym, na przykład upośledzenie psychiczne, cierpienia z powodu 

choroby, opuszczenia itp., brak zdolności, niepowodzenia życiowe. Podobnie więc jak              

w wersji Łukasza chodzi o realną i niezależną od człowieka biedę. Tacy ludzie mają 

głęboką świadomość swojej niewystarczalności duchowej i całkowitej zależności od Boga. 

(b) Podobnie jak w poprzedniej interpretacji ubóstwo odnosi się do ducha ludzkiego 

jako siedliska rozumu, decyzji i uczuć, czyli życia wewnętrznego człowieka. Nie wskazuje 

na sytuację materialną ani też na podejście do dóbr materialnych, lecz wyraża postawę 

moralną, pokorę i skromność, krytyczne myślenie o sobie, w przeciwieństwie do 

faryzeuszy, którzy bardzo wysoko cenili siebie i swoją pobożność (Mt 6,2 i 23,1n.). 

Makaryzm ten jest zatem adresowany do ludzi pokornych. Widać tu, że uznanie 

Boga za najważniejszą Osobę w życiu budzi ewangeliczny smutek z powodu własnej 

nędzy, któremu jednak towarzyszą zachwyt nad Jego przebaczeniem i motywacja do 

cichej walki o pokój i prawdę. 

 



Interpretacje te znajdują uzasadnienie w tekstach Starego Testamentu. Ubodzy                       

w Starym Testamencie (...) to przede wszystkim kategoria religijna. Są to ludzie 

pozbawieni środków materialnych, uciskani i niezdolni do obrony. Taki obraz ubogiego 

przedstawia zwłaszcza Księga Psalmów. Synonimem "ubogich" w Biblii są "pokorni". 

Szczęście "ubogich duchem" realizuje się w "królestwie niebios". 

Pojęcie królestwa niebieskiego lub Bożego jest bardzo złożone.  

 W rozumieniu ST jest to rzeczywistość, w której objawia się władza                               

i wszechmoc Boga. 

 W nauczaniu Jezusa królestwo Boże jest najwyższą wartością, dla której warto 

wszystko poświęcić. 

Dobrze ilustrują tę myśl przypowieść o ukrytym skarbie i perle drogocennej (Mt 13,44-

46) oraz logia Chrystusa o konieczności utracie życia ziemskiego, aby je odnaleźć u Boga 

(Mt 10,39; 16,25; por. Mk 8,35; Łk 9,24; 17,33). 

Idea królestwa Bożego posiada u Mateusza akcenty chrystologiczne. Łączy się z Jego 

misją oraz osobą. Chrystus realizuje i doskonali nakreślony przez proroków ST ideał 

królestwa Bożego. 

Jego nauczanie jest "głoszeniem ubogim Ewangelii" (Mt 11,5), a cuda znakami 

zapowiadanego przez Izajasza eschatologicznego panowania Boga i realizacją zbawienia. 

 W Jezusie Chrystusie urzeczywistnia się królestwo Boga wraz z całym 

bogactwem aspektów, jakie ono zawiera. 

Jest On więc najwyższym szczęściem dla Jego uczniów, zwłaszcza dla 

tych, którzy stali się "ubogimi duchem".  

Zawierzenie Bogu jest zasadniczym warunkiem przynależności do Bożego królestwa. 

 

Mt 5,4. "Szczęśliwi płaczący". Drugi makaryzm adresowany jest do "smutnych" (por. 

Łk 6,21b). Na oznaczenie smutnych Mateusz używa słowa (...). Termin ten nie oznacza 

każdego smutku, ale ten, jakiego doświadcza człowiek, którego dotknęła w życiu jakaś 

boleść nie z jego winy, lecz dlatego, że właśnie tak potoczyły się wypadki. 

Ponieważ formuła tego makaryzmu nie określa dokładnie przyczyn, dla których ta 

kategoria ludzi jest smutna, można przypuszczać, że chodzi tu o tych, którzy przeżywają 

wszelkiego rodzaju smutek, na przykład z powodu zła, grzechu, śmierci bliskich, różnego 

rodzaju bolesnych przeżyć. 



Ojcowie Kościoła, komentując to błogosławieństwo, wskazywali na człowieka, który 

czuje przygnębienie z powodu świadomości własnych grzechów, choć równocześnie 

czuje, że Pan mu je już przebaczył. 

Jest to smutek kogoś, kto doświadczył, że jest słabym człowiekiem i że nie jest w stanie 

zachować wierności, ale jednocześnie pod jego wpływem dąży do nawrócenia, staje do 

walki o świętość. 

Ci, "którzy się smucą", "zostaną pocieszeni". 

Według Łk 6,21b: "będą się śmiać". Już prorocy zapowiadali, że w mesjańskim 

królestwie Boga nie będzie smutku, lecz zapanuje powszechna radość (Iz 35,10; 51,11;             

Jr 31,13). 

Zapowiadana radość urzeczywistnia się w dziele i osobie Jezusa Chrystusa. Zatem 

smutni będą pocieszeni przez spotkanie z Nim. 

 

Mt 5,5. "Szczęśliwi cisi". Ten makaryzm jest cytatem Ps 36,11 (LXX) i nie ma 

odpowiednika w błogosławieństwach Łukasza. (...) 

Określenie "łagodnego ducha" z 1 P 3,4 przypomina pierwszy makaryzm. 

Jest sprawą dyskusyjną, czy Mt 5,5 

 ma na uwadze kondycję ludzką,  

 czy też jest to wezwanie do działania, do przyjęcia postawy "cichych". 

W pierwszym przypadku chodziłoby o ludzi pozbawionych środków do życia, 

bezradnych wobec przemocy, bezsilnych, takich, którzy znaleźli się w trudnym, 

krytycznym położeniu. 

Jeżeli natomiast przyjmie się, że chodzi o kierunek działania, to słowo (..) będzie 

oznaczało ideał moralny, do jakiego powinien dążyć uczeń Chrystusa: łagodność, 

życzliwość, uprzejmość, łaskawość, odrzucenie gniewu, nienawiści i brutalności. 

W Mt 11,29 Chrystus nazywa siebie (...) i wzywa do naśladowania swojej łagodności, a 

w Mt 21,5 (por. Za 9,9) jest przedstawiony jako cichy i pokorny Król czasów 

eschatologicznych. 

Te dwa teksty sugerują, że w trzecim makaryzmie chodzi o dążenie do osiągnięcia 

postawy, którą wyraża pojęcie (...). Biorąc jednak pod uwagę cały kontekst biblijny, w 

jakim to słowo występuje, oraz jego wyraźne paralele do religijnego aspektu pojęcia 

"ubogi", należy przyjąć raczej obydwa znaczenia (...). 



W takim rozumieniu "cisi" to ci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, są uciskani i 

bezbronni, ale też i ci, którzy naśladują łagodność i delikatność Chrystusa. 

Jest to na pewno wezwanie do naśladowania cichości i pokory Jezusa. Nie będzie to 

człowiek, który daje się wykorzystywać czy też który nie reaguje na zło, bo jest 

pozbawiony moralnego kręgosłupa. 

"Cichy" to człowiek, który potrafi zabrać głos w potrzebie, stanąć w obronie, kiedy jest 

to konieczne - ale jednocześnie nie posługuje się przemocą. 

Nagrodą dla cichych będzie "ziemia", którą otrzymają w przyszłości. 

Tekst grecki posługuje się tu terminem, który mówi o dziedziczeniu: (...). Czasownik 

(...) posiada w środowisku judaistycznym odcień eschatologiczny i wyraża przyszłą 

chwałę oraz radość z uczestnictwa w królestwie Boga. 

Według Ps 36(37), 11 "odziedziczyć ziemię" oznacza posiąść dobra, którymi Bóg 

obdarza w Ziemi Obiecanej. 

Ziemia Obiecana ma u proroków sens metaforyczny, jest obrazem eschatologicznego 

królestwa Bożego (np. Iz 65,17; 66,22). To królestwo Boże jest już teraz obecne w Jezusie 

Chrystusie.  

Posiąść  ziemię to zatem nie uzyskać materialny dostęp do jakiegoś terytorium, lecz 

zdobyć wartość duchową ("wejdź do radości twego Pana" - Mt 25,21). 

 

Mt 5,6. "Szczęśliwi łaknący i pragnący sprawiedliwości".  

O szczęśliwości głodnych i spragnionych sprawiedliwości mówi także Łk 6,21a. Przy 

czym Łukasz ma na uwadze cierpiących głód z powodu braku żywności i środków do 

życia, natomiast Mateusz uduchowia sens tego makaryzmu. 

W jego redakcji chodzi o głód i pragnienie sprawiedliwości. Termin "sprawiedliwość" 

określa w ST i w ewangeliach ideał świętości, której podstawą jest dokładne wypełnianie 

woli Boga, wyrażonej w Prawie.  

Pragnienie sprawiedliwości należy zatem rozumieć jako poczucie jakichś braków                  

w życiu wewnętrznym i w pobożności. 

Pojęcie to określa doskonałość moralną człowieka. Jest to wyraz wysokich aspiracji                

i pragnienia idealnego realizowania woli Boga. 

Tekst makaryzmu mówi o "łaknących i pragnących sprawiedliwości". Użycie dwóch 

określeń podkreśla intensywność tego pragnienia. 



 Spragnieni sprawiedliwości "zostaną nasyceni" - świętością i pobożnością, co 

jest darem Boga. 

Nastąpi to - zgodnie z zapowiedziami proroków - w królestwie eschatologicznym                  

(Jr 25,5-6; 33,16). Królestwo mesjańskie zainaugurowane przez Chrystusa w pełni 

zaspokaja aspiracje tych, którzy pragną jak najdoskonalej zrealizować ideał świętości. 

 

 

Widząc zaś tłumy, Jezus wszedł na górę i gdy usiadł, zbliżyli się do Niego Jego uczniowie, a On 

otwierając swoje usta, nauczał ich mówiąc…  

Łukasz mówi, że wstąpił On na górę i tam spędził noc na modlitwie, i że, gdy nastał dzień, 

wybrał dwunastu ze swoich uczniów, których nazwał Apostołami, oraz że, gdy potem zstąpił z 

góry, nauczał tłumy stojąc na nizinie. Można to rozumieć w ten sposób, że wcześniej był w 

jakiejś wyższej partii gór wraz z dwunastoma wybranymi uczniami, a potem zszedł z nimi nie 

tyle z góry, co z samego szczytu na miejsce równe, jakby na stok góry i tam stanął, aż tłum 

zgromadził się przy Nim, i wtedy usiadł, a gdy podeszli uczniowie, w obecności tłumu wygłosił 

jedną mowę, którą zarówno Mateusz jak i Łukasz przekazują. W sposób duchowy „wstąpił na 

górę” Ten, który chciał dać wzniosłe przykazania dotyczące sprawiedliwości, a „gdy usiadł” 

oznacza, że ukazał się w postaci sługi. Uczniowie przystąpili przez poruszenie duszy i pobożność 

wiary, aby wieczne góry przyjęły sprawiedliwość, która ma napoić lud pokojem. Otwarcie ust 

zaś wskazuje na długość mowy albo na otwartość nauki. 

Błogosławieni ubodzy duchem, ponieważ ich jest Królestwo niebios. To znaczy: pokorni przez 

dobrowolne ubóstwo, bowiem takie same błogosławieństwa wyliczył Izajasz, w innym porządku, 

ale w takim samym sensie, i według Izajasza z takimi ludźmi łączy się Duch bojaźni, ponieważ 

przez pokorę zdobywa się Królestwo, które z powodu pychy zostało odebrane. 

Błogosławieni cisi. Ci, którzy odstępują od goryczy nieprawości, posiądą nie ziemię rodzącą 

ducha przekleństwa, ale karmiącą duszę bez wady. Z nimi łączy się Duch pobożności, ponieważ 

umacnia się On przez posłuszeństwo boskim Pismom. 

Błogosławieni, którzy płaczą. Oczywiście nie zwykłym płaczem światowego smutku, ale z 

Bożego natchnienia pokuty za grzechy, ze strachu przed wiecznym potępieniem, z umiłowania 

upragnionych spraw niebiańskich albo przez współczucie dla bliźnich, ponieważ będą pocieszeni 

wieczną radością. Istnieją bowiem łzy, które dzieli się na cztery rodzaje: są łzy mokre płynące w 

celu obmycia grzechów i odnowienia utraconego chrztu; są łzy słone i gorzkie płynące w celu 

powściągnięcia przyjemności ciała; są łzy gorące przeciw chłodowi niewierności i dla rozpalenia 

żaru miłości; są łzy czyste dla odnowienia czystości życia. Do takich ludzi należy Duch wiedzy, i 

nie bez powodu, ponieważ o sobie samych dowiedzieli się w świętych Pismach, że są godni łez. 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Czyli ci, którzy całym umysłem pragną 

pokarmu sprawiedliwości i wytrwali w wysiłku łakną go, sycą się nieustannym rozmyślaniem. Z 

nimi łączy się Duch mocy, czyli Duch wolny od lenistwa i słabości w dobrym dziele. 

Św. Beda Czcigodny, Komentarz do "Ośmiu błogosławieństw", w: Komentarz do Ewangelii 

św. Mateusza, www.patres.pl [dostęp: 28.01.2020] 

 



 

 

"Płacz jest smutkiem po stracie czegoś drogiego. Przychodząc do Boga, nawróceni porzucają 

wszystko, co było im drogie na tym świecie. Nie cieszy już ich to, co cieszyło niegdyś. I dopóki 

trwa w nich miłość tego, co wieczne, dopóty nie cierpią z tego powodu. Pociesza ich bowiem 

Duch Święty, który głownie dlatego nazywa się Parakletem, czyli Pocieszycielem. Opuszczając 

więc radość doczesną, zażywają wiecznej. Dlatego Pan powiada: <będą pocieszeni>" 

Św. Augustyn, www.orygenes.pl [dostęp: 08.03.2019] 

 

 

"Św. Łukasz podał tylko cztery błogosławieństwa Pana, a św. Mateusz osiem, ale w ośmiu są 

owe cztery, a w owych czterech osiem jest zawartych. Tamten w owych czterech podał cnoty 

kardynalne, ten zaś w owych ośmiu podał liczbę mistyczną. [...] 

A teraz powiedzmy, dlaczego św. Łukasz owe osiem błogosławieństw ujął w cztery. 

Wiemy, że są cztery cnoty kardynalne: wstrzemięźliwość, sprawiedliwość, roztropność, 

męstwo. 

Kto jest ubogi w duchu, ten nie jest chciwy; kto płacze, ten się nie pyszni, lecz jest cichy i 

spokojny; kto się smuci, ten się upokarza; kto jest sprawiedliwy, ten się nie wyłamuje od 

udzielenia tego, o czym wie, iż dla wspólnego użytku było dane. Kto swego używa, nie szuka 

cudzego, nie stawia zasadzek bliźniemu. 

Są więc cnoty ze sobą złączone, jakby łańcuchem związane, tak, iż jeśli kto ma jedną, zdaje 

się mieć ich wiele" 

Św. Ambroży, www.orygenes.pl [dostęp: 08.03.2019] 

 

 

 

„Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę”     (Mt 5, 1) 

 

Pan wstąpił na górę, aby wraz z sobą pociągnąć tłumy do spraw wyższych, ale tłumy nie 

potrafią wstąpić: idą za Nim uczniowie, do których zwięźle przemawia, nie stojąc, ale 

siedząc. Nie mogli bowiem zrozumieć Tego, który jaśniał w swym majestacie. Niektórzy 

spośród prostszych braci sądzą, że według sensu dosłownego, że błogosławieństw i tego, co 

dalej następuje, nauczał [Pan] ma Górze Oliwnej, ale nie jest tak żadną miarą. Z kontekstu 

bowiem wynika, że chodzi o miejsce w Galilei, i sądzimy, że jest to góra Tabor bądź też 

jakakolwiek inna wysoka góra 

(św. Hieronim, „Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza” 1,5,1 , tłum.                      

J. Korczak). 



 

 

„Błogosławieni ubodzy, błogosławieni, którzy się smucą” (Mt 5, 3.4) 

 

Ubogim jest oczywiście każdy, kto nie pyszni się w swym wnętrzu [...]. Każdy jest kuszony 

do grzechu na dwa sposoby; albo się go zwodzi przyjemnością, albo zwycięża strachem. 

Mieczem ust jest bowiem niegodziwy podszept, zaś ręką gwałtownika wroga moc.                       

Lecz prawdziwie pokorny, który w tym miejscu jest nazwany ubogim, jak nie zabiega o żadną 

pomyślność tego świata, tak też odważnie gardzi przeciwnościami. Dlatego słusznie 

powiedziano: "Wybawi ubogiego od miecza ich ust i ręki gwałtownika" (Hi 5,15) 

  (św. Grzegorz Wielki, „Moralia" VI 39, tłum. K. Nastał). 

*** 

Znamy wielu ubogich ludzi, którzy są nie tylko ubodzy, ale i błogosławieni. Nikomu z nas 

nie daje błogosławieństwa konieczność doświadczania ubóstwa, ale ufne i pokorne jej 

znoszenie. Wiemy bowiem, że wielu nie posiada żadnych doczesnych zasobów, jednak nadal 

grzeszą i nie pokładają ufności w Bogu. O nich zapewne nie można powiedzieć, że są 

błogosławieni [...]. Jezus z pewnością nazywa tych ubogich, którzy odtrąciwszy z pogardą 

bogactwa tego świata, stają się bogaci dla Boga i chcą być ubogimi w tym świecie [...]. 

Jak powyżej w przypadku ubogich, tak i teraz nazywa błogosławionymi tych, którzy się 

smucą. Błogosławieni, o których mówi tutaj Jezus, nie są wdowcami albo ludźmi poważnie 

zasmuconymi po utracie umiłowanych sług. W tym przypadku błogosławionymi nazywa tych, 

którzy albo po dopuszczeniu się grzechów starają się przebłagać za nie żalem, powiązanym 

ze łzami, albo tych, którzy opłakują niesprawiedliwości na tym świecie, albo nie ustają                    

w opłakiwaniu grzeszników z motywów pobożności 

  (św. Chromancjusz z Akwilei, „Traktaty na Ewangelię Mateusza", tłum. za: 

"Ojcowie Kościoła komentują Biblię"). 

 

 

 

 

„Błogosławieni cisi” (Mt 5,5) 

Nie można pokonać żądz ciała, jeżeli przedtem nie okiełznało się porywów serca. Mówi o 

tym błogosławieństwo: "Błogosławieni cisi...". Nie posiądziemy inaczej naszej "ziemi", to 

znaczy nie podporządkujemy sobie buntowniczej "ziemi" naszego ciała, dopóki duch nasz nie 

stanie mocno na fundamencie wyrozumiałej cierpliwości  (św. Jan Kasjan, „Rozmowy                  

z Ojcami" 12,6, tłum. A. Nocoń"). 



 

 

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości” (Mt 5,6) 

Łaknienie i pragnienie sprawiedliwości jest pragnieniem sprawiedliwości Bożej. Ludzie 

powinni albo słuchać, albo wypełniać sprawiedliwość Bożą, i to nie wbrew swej woli, ale 

pragnąc jej całym sercem. Żadne dobro, którego nie czyni się z miłości dla samego dobra, nie 

podoba się Bogu [...]. 

Kto łaknie sprawiedliwości, pragnie żyć według sprawiedliwości Bożej, a to jest właściwe 

dla ludzi prawego serca. Kto pragnie sprawiedliwości, pożąda zdobycia  wiedzy o Bogu, 

którą można uzyskać tylko przez studiowanie Pisma Świętego 

 (Anonim, „Homilia IX" w: "Niedokończone dzieło na Ewangelię Mateusza , tłum za: 

"Ojcowie Kościoła komentują Biblię"). 

 

 

 

„Błogosławieni miłosierni” (Mt 5, 7) 

 

Wydaje mi się, że [Pan] mówi tu nie tylko o okazujących miłosierdzie przez rozdawanie 

pieniędzy, ale również o czyniących to przez inne uczynki. Różne są przecież rodzaje 

miłosierdzia, a polecenie to jest szerokie [...]. Wydaje się, że nagroda jest równa zasłudze, 

ale w rzeczywistości jest ona o wiele większa niż ów dobry uczynek. Czynią bowiem 

miłosierdzie jako ludzie, a dostępują miłosierdzia od Boga wszystkich rzeczy. Nie są sobie 

równe miłosierdzie ludzkie i Boskie, lecz tak wielka występuje między nimi różnica jak między 

nieprawością a dobrocią 

  (św. Jan Chryzostom, „Homilie na Ewangelię według św. Mateusza" 15,4, tłum.                 

J. Krystyniacki). 

*** 

"Błogosławieni miłosierni ...". Czyń i stanie się: czyń drugiemu, aby tobie też się tak stało. 

Chociaż obfitujesz, to jednocześnie potrzebujesz. Obfitujesz w [dobra] doczesne, a 

potrzebujesz wiecznych. Usłysz człowieka żebrzącego, bo sam jesteś żebrakiem przed 

Bogiem. Proszą cię i ty prosisz. Co uczynisz z proszącym ciebie, to samo Bóg uczyni z 

proszącym Go. Jesteś równocześnie pełny i pusty. Napełnij pustego z twojej pełności, aby z 

pełności Boga została zapełniona twoja pustka 

  (św. Augustyn, „Kazania" 53,5, tłum. A. Żurek). 

 



Kazanie na Górze (II) – (Mt 5, 7 – 12) 

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

 

Mt 5,7. „Szczęśliwi miłosierni”. Poprzednie błogosławieństwa podkreślały przede 

wszystkim wewnętrzną postawę człowieka, zaś następne bardziej wskazują na jego 

zewnętrzne działanie. Tak też jest z pierwszym z nich – wskazującym na miłosierdzie. 

Termin ελεήμονες („miłosierni”) określa postawę uczniów Jezusa, jaka wyraża się 

w czynnej praktyce miłosierdzia. Wprawdzie najbardziej charakterystyczną 

i podstawową cechą w pojęciu biblijnym jest przebaczenie (Mt 9,9-13;18,23-35), 

to jednak nie można treści tego makaryzmu ograniczać tylko do przebaczenia. Należy tu 

uwzględnić całą panoramę aspektów, które zawiera biblijne pojęcie miłosierdzia. 

Miłosierny jest sam Bóg, a ci, którzy do Boga się zbliżają, dają napromieniować się 

Jego miłosierdziem i dzięki temu są w stanie miłosierdzie okazywać bliźnim. 

 

Widać tu zależność między wiarą a uczynkami z niej wypływającymi.  

 

Miłosierni „dostąpią miłosierdzia”. Czasownik ελεηθησονται występuje w formie 

passivum divinum, wyraża więc czynność Boga, który okaże swoje miłosierdzie tym, 

którzy je czynili. Dobrym komentarzem jest tu opis sądu ostatecznego w Mt 25, 31-46. 

Scena wskazuje na wielkość miłosierdzia Bożego okazanego tym, którzy to 

miłosierdzie czynili na ziemi: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych 

najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). 

 

Mt 5,8. „Szczęśliwi czystego serca”. „Serce” w rozumieniu Pisma Św. to metafora 

wnętrza człowieka, centrum myślenia, uczuć i woli. Do kategorii ludzi „czystego serca” 

należą pobożni, posłuszni Bogu, unikający grzechu. 



W Starym Testamencie i judaizmie jest mowa nie tylko o czystości w znaczeniu 

zewnętrznym, rytualnym, lecz również o czystości wewnętrznej, ogarniającej całego 

człowieka, jego sumienie. Wyraża się ona w szczerej i lojalnej postawie zarówno wobec 

Boga, jak i wobec ludzi. 

Człowiek czystego serca to taki, któremu obce jest bałwochwalstwo, który jest 

prawdomówny, wierny danemu słowu i uczciwy (Ps 15,2-4; 24,3-6; 1 Tm 1,5; 

2 Tm 2,22; 1 P 1,22). Czyste serce było w liturgii świątynnej warunkiem wejścia 

do świątyni – miejsca obecności Boga (Ps 24,4). 

Klasyczny komentarz do pojęcia „czyste serce” daje Rdz 20,1-5, opisując pobyt 

Abrahama w Gerarze. Człowiek czystego serca to ten, kto postępuje zgodnie 

z tym, co myśli, a swoje myślenie kształtuje zgodnie z tym, w co wierzy. 

 

„Błogosławieni czystego serca” (Mt 5,8) 

„Błogosławieni czystego serca…”. To jest koniec naszej miłości. Koniec, który nas doskonali, a 

nie niszczy. Kończy się pokarm i szata: pokarm kończy się, gdy jest spożywany, szata jest skończona, 

gdy kończy się jej tkanie. Jedno i drugie jest skończone, jednak pierwsze przez unicestwienie, a drugie 

przez udoskonalenie. 

Cokolwiek czynimy i co czynimy dobrze, czymkolwiek jaśniejemy, czegokolwiek w sposób 

chwalebny pożądamy i czegokolwiek pragniemy w sposób niewinny, gdy dojdzie do wizji Boga, już 

więcej nie będzie się liczyć. 

Czegóż mógłby szukać ten, kto posiada Boga? 

Albo co mogłoby wystarczyć temu, komu nie wystarczy Bóg? 

Chcemy Boga oglądać, usiłujemy Go zobaczyć, płoniemy pragnieniem oglądania Boga 

(św. Augustyn, „Kazania” 53,6, tłum. A. Żurek). 

 

„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój” (Mt 5,9) 

Ludźmi wprowadzającymi pokój są ci, którzy strzegą uczucia braterskiej miłości i pokoju 

w Kościele oraz jedności wiary katolickiej przed zgorszeniem schizmatyckiej niezgody. Pan 

w Ewangelii w sposób szczególny powierza swoim uczniom troskę o pokój słowami: „Pokój 

zostawiam wam, pokój mój daję wam”(J 14,27) (św. Chromacjusz z Akwilei, „Traktaty 

na Ewangelię Mateusza” 17,2,1-2; 17,3,1-2, tłum. za: „Ojcowie Kościoła komentują Biblię”). 



Ludzie pokoju są dziećmi Bożymi, bo w nich nic nie sprzeciwia się Bogu, a dzieci muszą 

być rzeczywiście podobne do Ojca. 

*** 

Pokojowi względem siebie są ci, którzy podporządkowują wszystkie swoje odruchy 

rozumowi, to jest umysłowi i duchowi, mając poskromione cielesne pożądliwości, stają się 

królestwem Bożym, w którym wszystko jest tak uporządkowane, że to, co w człowieku jest 

wyjątkowe i wzniosłe, rozkazuje bez sprzeciwu pozostałych czynników, wspólnych nam                               

i zwierzętom. 

A to, co wyróżnia się w człowieku, to jest myśli i rozum, ma podlegać większemu od nich, 

a mianowicie samej Prawdzie, Jednorodzonemu Synowi Bożemu 

(św. Augustyn, „O kazaniu Pana na górze” I,2.9, tłum. S. Ryznar). 

 

Nagrodą za troskę o czystość serca jest „oglądanie Boga”. W myśl pojęć Starego 

Testamentu człowiek żyjący na ziemi nie może oglądać Boga (Iz 6,1-7). Ten pogląd 

podziela również Nowy Testament (1 Tm 6,16; J 1,18; 5,37; 6,46; 1 J 4,12). 

Oglądanie Boga „twarzą w twarz” jest dopiero sprawą przyszłości (1 Kor 13,12; 1 J 3,3; 

Ap 22,4). W ziemskiej egzystencji jedyną drogą poznania i „ujrzenia” Boga jest Jezus                        

(J 14,8-9; 12,45). 

Widzieć Boga to znaczy być blisko niego, zawsze przebywać przed Jego obliczem, 

jak w Starym Testamencie Henoch (Rdz 5,22-24) czy Mojżesz (Wj 24,10-11). 

W tej bliskości i przyjaźni z Bogiem realizuje się ideał panowania Bożego i utwierdza 

jego królestwo. Idea oglądania Boga, zgodnie z Mt 5,8, łączy się zatem ściśle z pojęciem 

królestwa Bożego. Chodzi o trwanie w komunii z Bogiem, która swoją ostateczną głębię 

osiągnie w czasach ostatecznych. 

Mt 5,9. „Szczęśliwi czyniący pokój”. Hebrajskie określenie pokoju wyraża ideę 

doskonalenia i naprawy czegoś, co było zniszczone, złamane, zepsute. 

Pokój w rozumieniu Pisma Św. określa sumę wszelkich dóbr. W makaryzmie chodzi 

o aktywne działanie w kierunku naprawy i doskonalenia. 

 



„Czynić pokój” można na dwa sposoby.  

 Pierwszy z nich to głoszenie Ewangelii. Gdy Jezus wysyła swoich uczniów                           

z misją głoszenia Dobrej Nowiny, mówi im: 

„Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! 

Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli 

nie, powróci do was” (Łk 10,5-6). 

 Drugi to rezygnacja z przemocy i miłowanie nieprzyjaciół. Kontrastuje to 

ze sposobem pełnienia swojej misji przez rzymskich żołnierzy. Ich zadaniem też 

było wprowadzać pokój na podbitych terytoriach, ale robili to poprzez użycie 

siły. Nie o takie wprowadzanie pokoju chodziło Jezusowi. Wierzący przez 

naśladowanie Boga stają się w ten sposób Jego synami. 

Czyniący pokój „zostaną nazwani synami Boga”. Pokój to charakterystyczna cecha 

Bożego działania. Kto więc naśladuje Boga pod tym względem, ten ma obietnicę synostwa 

Bożego. 

„Synostwo Boże” wyraża u Mateusza godność duchową i udział w dobrach 

zbawczych. Jest to najpiękniejszy obraz wybrania i powołania ucznia Jezusa. Oddaje on 

najlepiej wspólnotę z Bogiem i tę delikatną, opartą na miłości, więź, której modelem są 

naturalne relacje zachodzące pomiędzy ojcem i synem. 

Mt 5,10. „Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości”. Wyraz 

οιδεδιωγμενοι („prześladowani”) to perfectum, forma wyrażająca w języku greckim 

czynność przeszłą, dokonaną, której skutki jednak wciąż trwają. Forma gramatyczna 

wskazuje więc, że prześladowanie uczniów jest sprawą wciąż aktualną, jest 

nieodłącznym znakiem chrześcijańskiej egzystencji (Mt 10,17n.). 

Uczniowie Jezusa są prześladowani „z powodu sprawiedliwości”, a więc ze względu 

na styl życia religijnego, zgodnego z wolą Boga. Makaryzm ten zawiera zachętę 

do wytrwałości, skierowaną do tych, którzy są prześladowani; a do tego również 

rozbudowane błogosławieństwo, które wskazuje na rzeczywistość eschatologiczną. 



Charakterystyczne, że nagroda „królestwa Bożego” jest obiecana nie wszystkim 

prześladowanym, lecz tylko tym, którzy są prześladowani „z powodu 

sprawiedliwości”. 

Mt 5,11-12. Tutaj myśl ósmego błogosławieństwa zostaje wyjaśniona i rozszerzona. 

Wszystkie prześladowania spotykające uczniów ze względu na Jezusa, stanowią istotny 

motyw nagrody, jaką otrzymają w niebie. 

Nawiązanie do prześladowań proroków podnosi znaczenie uczniów oraz roli, jaką przez 

cierpienie dla Chrystusa odegrają w świecie. Jest ona porównana do roli proroków 

starotestamentalnych, wysłanych przez Boga i przemawiających w Jego imieniu. 

„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości” (Mt 5,10) 

 

„Którzy cierpią dla sprawiedliwości”. Prześladowcą może być również człowiek możny, 

który zdaje się uchodzić za chrześcijanina. Być może z powodu popełnionych grzechów 

napominałeś go i z tego powodu stał się twoim nieprzyjacielem. 

Jeśli taki człowiek będzie cię prześladował, jesteś błogosławiony, jak błogosławiony był Jan 

Chrzciciel (…). Został on bowiem zabity dlatego, że skarcił Heroda za jego cudzołóstwo. 

Również innych wszystkich proroków nie zabili królowie pogańscy, lecz swoi, za to, że 

karcili ich grzechy. 

(Anonim, „Homilia IX”, w: „Niedokończone dzieło na Ewangelię Mateusza”, tłum. za: 

„Ojcowie Kościoła komentują Biblię”). 

 

Klemens Stock uważa, że kiedy słuchamy błogosławieństw, powinniśmy najpierw 

skupić się na tym, co mówią nam one o Bogu, gdyż zwykle pierwszą naszą myślą jest to, 

co sami powinniśmy zrobić – czego od nas wymagają.(zob. K. Stock, Jezus głosi 

błogosławieństwo, Kraków 1994, s. 39-42). 

Natomiast Jezus w błogosławieństwach objawia nam Boga i to, jak On patrzy na ludzi. 

Stajemy się zdolni do wypełnienia błogosławieństw tylko dzięki Bogu 

i Jego działaniu. 



 „Do nich należy Królestwo Niebieskie”– żyjemy pod królewskim panowaniem 

Boga. On sam, wszechmocny Bóg i Stwórca, jest naszym Panem i Królem, który troszczy 

się o nas i żyje dla nas. 

 „Będą pocieszeni”– Bóg nas pocieszy i otrze z naszych oczu wszelką łzę (Ap 7,7; 

21,4). Kiedy staniemy przy Nim, wszystko się uda, bo dla Niego nie ma rzeczy 

niemożliwych. 

 „Posiądą ziemię”– Bóg da nam w dziedzictwo ziemię. Prawdziwa przestrzeń 

życiowa nie jest wynikiem wydarcia jej bliźniemu, lecz darem Ojca dla swych dzieci. 

 „Będą nasyceni”– Bóg nas nasyci. Zaprosi do swojego stołu, a komunia z Nim da 

nam pełnię szczęścia. Czego potrzebuje człowiek, który jest blisko Boga? 

 „Miłosierdzia dostąpią” – Bóg będzie dla nas miłosierny. Nie powinny nas 

przygnębiać nasze winy, nasze braki, grzechy i nasza nędza. Bóg jest miłosierny dla 

miłosiernych. 

 „Boga oglądać będą” – Bóg sprawi, że będziemy Go mogli zobaczyć. To oznacza 

dla nas udział w wielkości i pięknie, w pełni i szczęściu Boga. Nawet jeżeli teraz 

doświadczamy czasu ciemności, czasu ukrycia się Boga, czasu nocy wiary. To wszystko 

przeminie. 

 „Będą nazwani synami Bożymi”– Bóg nazwie nas swoimi synami i córkami. 

Uzna nas za swoje dzieci. Zostaliśmy ochrzczeni w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, 

wprowadzeni w moc i życie trójjedynego Boga, pozostajemy jednak dziećmi „na 

wygnaniu”, które jednak, bo kiedyś się ono skończy, na zawsze powrócą do domu Ojca. 

 „Do nich należy Królestwo Niebieskie” – Bóg ze swoją mocą będzie naszym 

Bogiem, doświadczymy radości i szczęścia z Jego panowania. 

 

Zatem orędzie Jezusa w swojej najgłębszej istocie jest nauką o Bogu, 

naszym Ojcu, który udziela nam swojego błogosławieństwa. 

 

      Jezus objawia Ojca i w ten sposób pozwala nam Go lepiej poznać. Pozwala nam też 

doświadczyć wielkości Boga, a poprzez swoje życie zaprasza nas mocniej do komunii   

z Nim. Wówczas wypełni się nasze życie błogosławieństwem. 



 

 „Błogosławieni miłosierni”. Miłosierni są ludzie, którzy samych siebie nakłaniają 

do dobroczynności i poprawiając bliźnich pomnażają wysiłek, aby zdobyli od miłosiernego sędziego 

wieczne miłosierdzie. 

Ich jest Duch rady dzięki któremu nie ustają w nakłanianiu samych siebie i innych. 

 „Błogosławieni czystego serca”. Czyli ci, którzy w prostocie szukają Boga i nie mają 

żadnej gorzkości, wolni są od wszelkiej próżności i kontemplują Boga przez szczerą miłość: 

ich jest Duch rozumu, ponieważ dla ich spojrzenia skarb mądrości stoi otworem. 

 „Błogosławieni czyniący pokój”. Ich ciało nie podąża przeciw Duchowi. A z kolei czyniąc 

pokój w innych ludziach, nawet z tymi pragną żyć w pokoju, którzy pokoju nienawidzą. I dlatego 

słusznie nazwani będą synami Bożymi, skoro w nich nie znajduje się nic przeciwnego Bogu: 

do takich ludzi odnosi się Duch mądrości, ponieważ wszystko jest posłuszne ich rozumowi, a sam 

rozum poddany jest Bogu (…). 

 „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie”. Odnosi się widocznie 

do zmartwychwstania Pańskiego, ponieważ gdy siódmy dzień, czyli sobota, minął i gdy nastał dzień 

ósmy, będący jakby głową dni, zmartwychwstała głowa Kościoła, zwyciężając wysiłki prześladowania. 

Liczba siedem bowiem pomnożona przez siedem daje czterdzieści dziewięć, a jak dodamy do tego 

jeden dzień ósmy i jakby głowę dni świata, otrzymamy pięćdziesiąt. Wtedy też i my, po otrzymaniu 

łaski Ducha Świętego i odpuszczeniu grzechów, jesteśmy wprowadzani do królestwa Niebios, 

gdzie otrzymujemy dziedzictwo, jesteśmy pocieszeni i nakarmieni, dostajemy miłosierdzia, 

oczyszczenia i pokoju, abyśmy już po przejściu ‘siódemki’ życia tego świata, zmartwychwstając, 

weszli w życie przyszłe. 

I tak staje się, że dzień otrzymania życia, który był pierwszy, stanie się wtedy dniem 

pierwszym życia wiecznego” 

(św. Będą Czcigodny, Komentarz do „Ośmiu błogosławieństw”, w: Komentarz do Ewangelii 

św. Mateusza, www.patres.pl [dostęp: 8.03.2019]). 

 

„Którzy są miłosierni? 

Miłosierni są ci, co z miłości ku Bogu dzielą się z bliźnim tym, co mają i starają się oddalić 

od niego nędzę moralną i materialną. 

Którzy są czystego serca? 

Czystego serca są ci, co nie tylko uciekają od grzechu śmiertelnego, a zwłaszcza od grzechu 

nieczystości, lecz unikają także wedle możności grzechu powszedniego. 

Którzy są pokój czyniący? 

Pokój czyniący są to ci, co nie tylko zachowują pokój z bliźnim, lecz starają się także o 

pokój między drugimi. 

http://www.patres.pl/


Którzy są ci, co cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości? 

Prześladowanie dla sprawiedliwości cierpią ci, co cierpliwie znoszą pośmiewiska, 

oszczerstwa i prześladowania dla miłości Jezusa Chrystusa” 

(P. Gasparri, Katechizm katolicki, Warszawa 1941, s. 188-190). 

 

 

„Autor zredagował błogosławieństwa – podobnie jak całe "Kazanie na górze" – w formie mowy 

bezpośredniej Jezusa. Poza krótkim wprowadzeniem narracyjnym nie daje żadnego komentarza, 

identyfikuje się zupełnie z ich treścią. Wszystkie czasowniki występują w trzeciej osobie, co jest 

dla czytelnika wskazówką, że tekst ma funkcję argumentacyjną. Potwierdza to zresztą w każdym 

błogosławieństwie spójnik (…) o znaczeniu przyczynowym. 

Błogosławieństwa są adresowane do ośmiu kategorii ludzi. Są to: ubodzy duchem, płaczący, cisi, 

pragnący sprawiedliwości, miłosierni, czystego serca, czyniący pokój i prześladowanie 

dla sprawiedliwości. 

 

Wśród adresatów można wyróżnić dwie grupy. 

 Jedną stanowią ci, którzy doznają jakichkolwiek braków lub udręk: ubodzy duchem, 

płaczący, prześladowani. 

 Drugą natomiast grupę tworzą ludzie realizujący ideały, jakie powinny cechować ucznia 

Jezusa. Do tej grupy należą: cisi, pragnący sprawiedliwości, miłosierni, czystego serca i czyniący 

pokój. 

 

Obydwie grupy tekst określa jako ludzi szczęśliwych i motywuje ich sytuację perspektywą 

eschatologicznej nagrody (pierwsza grupa) lub pełną realizacją w przyszłości eschatologicznej 

ich ideałów” 

(ks. Janusz Czerski, Błogosławieństwa w „Kazaniu na górze”, Opole  1997 [mps]). 

 

 

 

 

 

 

 



"Ewangelia według św. Mateusza"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

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

 

Kazanie na górze.  

Część I: Przesłanie o królestwie 

Mt 5,1 - 48 

 

 

Ogłaszając królestwo niebieskie, Jezus przyciąga tłumy z Galilei i okolicznych 

regionów (4,17.23-25). Teraz, w pierwszej większej mowie tej Ewangelii, 

powszechnie znanej jako Kazanie na górze (Mt 5-7),  Jezus wyjaśnia, na  czym polega 

życie poddane panowaniu Boga. 

 Kazanie jest skierowane przede wszystkim do Jego oddanych uczniów, 

wyróżniających się przez swą bliską relację z Bogiem jako ze swym Ojcem -  zwrot 

"Ojciec wasz" pojawia się w tej mowie siedemnaście razy. 

 W kazaniu tym ukazane zostały podstawowe postawy, jakie uczniowie Jezusa 

powinni przybierać w relacji do Boga jako swego Ojca, do Jezusa jako swego Pana, do 

siebie nawzajem jako braci i sióstr, oraz do innych, w tym nawet swych wrogów. 

 Jako dzieci Boga, mają żyć w świecie w sposób odmienny niż inni ludzie                     

i postępować  zgodnie z zasadą, według której mają być nie mniej niż "doskonałymi, 

jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski" (5,48). 

 Kazanie to jest  jednak czymś więcej niż wykładem na temat bycia uczniem lub na 

temat etyki.  Jak zauważa William D. Davies, Kazanie na górze "zmusza nas przede 

wszystkim do zadania pytania, kim jest Ten, który wypowiada te słowa"
3
. 

 Przedstawiając radykalne wymagania stawiane przez Chrystusa oraz Jego 

wyjątkowe roszczenia co do swego autorytetu, kazanie jest wyrazem głębokiej 

chrystologii. 

 Jezus stwierdza, że Jego uczniowie będą prześladowani nie z powodu Boga czy 

Tory, lecz ze względu na Niego (5,11). Co więcej, Jezus czyni z siebie 

autorytatywnego komentatora  Tory, znosząc wszystkie dotychczasowe sposoby 

rozumienia Prawa ("A ja wam powiadam...") i czyniąc własne nauczanie nową 

normą sprawiedliwości. 

 Jezus zatem przypisuje sobie autorytet, "na jaki nie może sobie pozwolić żaden 

uczony w Piśmie (...)  widać to wyraźnie roszczenia co do zajęcia miejsca 

prawodawcy -  miejsca samego Boga"
4
. 

                                                           
3
 W.D. Davies, The Setting of the Sermon on the Mount 

4
 Joseph Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. I 



 W kulminacyjnym momencie przedstawia samego siebie jako wręcz tego, który 

ostatecznie będzie sądził świat, ważąc  czyny wszystkich ludzi i decydując, kto może 

wejść do królestwa niebieskiego (7,21-23). 

 Wziąwszy pod uwagę te niespotykane roszczenia wysuwane przez Jezusa, nic 

dziwnego, że tłumy są zdumione Jego władzą (7,28-29). 

 

Kazanie posiada wstęp (5,1-16)  oraz podsumowanie (7,13-27). 

Jego główna część, rozpoczęta i zakończona sformułowaniem “Prawo 

albo/i  Prorocy” (5,17; 7,12), podzielona jest na trzy części, dotyczące prawa (5,17-

48),  praktyk religijnych (6,1-18)  oraz posiadłości materialnych i międzyludzkich 

relacji. 

 Na końcu tej części sformułowana zostaje złota zasada postępowania (6,19-7,12). 

 W piątym rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus poprzez błogosławieństwa opisuje 

główne cechy i skłonności, jakimi powinni się charakteryzować Jego uczniowie             

(5,1-16). 

 Następnie podaje ogólne zasady swego stosunku do Prawa (5,17-20)  i sześć 

konkretnych przykładów tego, jak Jego zwolennicy mają wykraczać poza czysto 

zewnętrzne posłuszeństwo wymagają Prawa. 

 W rzeczywistości mają naśladować doskonałą miłość samego Boga (5,21-48). 

 

 

Błogosławieństwa królestwa (Mt 5, 1-16) 

 

 

ST: Wj 33,11; Ps 37,8-11; Iz 60,1-3; 61, 1-7; Ba 4,2 

NT: Mk 4,21; 9,50;  Łk 6,17-26; 8,16; 11,33; 14,34-35 

KKK: szczęście chrześcijańskie,1716,1720; ubodzy w duchu, 544,2546; czyste 

serca, 2518; wprowadzający pokój, 2305, 2330; niebo, 326 

Lekcjonarz: 5,1-12: uroczystość Wszystkich Świętych; Msze za zmarłych; przy 

udzielaniu bierzmowania; przy sakramencie małżeństwa; 5,13-16: Msza przy 

udzielaniu święceń 

 

[5,1-2]  

Gdy do Jezusa ściągają tłumy z Galilei, Jerozolimy, Judei i innych okolic (4,25), 

wychodzi On na górę, by wygłosić mowę skierowaną przede wszystkim do swych 

uczniów. 

 Jezus usiadł,  przyjmując pozycję rabbiego nauczającego swych uczniów, i to Jego 

uczniowie byli tymi, którzy przystąpili do Niego, gdy otworzył usta i nauczał ich. 



 Lecz obecność tłumów z całego Izraela  i spoza niego (4,24-5,1;7,28)  wskazuje, że 

przesłanie Jezusa ma znaczenie dla wszystkich potencjalnych uczniów. 

 Jezus naucza na górze -  miejscu, gdzie  często dokonywało się Boże objawienie 

(Rdz 22; Wj 3; 1 Krl 18-19 ).  

Mateusz zapisuje, że Jezus wyszedł na górę, który to zwrot w Starym Testamencie 

był często używany do opisania wejścia Mojżesza na górę  Synaj, gdzie otrzymał on 

Dziesięć Przykazań ("wszedł na górę").   

Zatem na początku pierwszej mowy Jezus ukazuje się jako nowy Mojżesz, 

wychodzący na górę w Galilei nie po to, by otrzymać prawo, lecz by go nauczać. 

 

 

Rembrandt van Rijn, Jezus nauczający (ok. 1649 r.) 

[5, 3]  

Greckie słowo "szczęśliwy" (makarios) odnosi się do błogostanu czy szczęścia nie 

w znaczeniu stanu emocjonalnego, lecz bycia w pomyślnej sytuacji.  

Często wykorzystywano je w starożytnej formie literackiej znanej jako 

błogosławieństwo, by przedstawić kogoś, komu należy pogratulować lub kogo 

trzeba wychwalać za to, że znajduje się w uprzywilejowanym, wręcz godnym 

pozazdroszczenia położeniu. 

W tradycji żydowskiej błogosławieństwa służyły albo pochwale tych, którzy obrali 

pewną ścieżkę życiową, albo obietnicy przyszłego pocieszenia dla tych, którzy 

doświadczają nieszczęść (zob. Tło biblijne - błogosławieństwa). 

Oba te aspekty można znaleźć w Jezusowych błogosławieństwach z 5,3-11. 



Wskazuje On fundamentalne postawy i cechy mające charakteryzować 

prawdziwego ucznia i wychwala jako prawdziwie szczęśliwych tych, którzy weszli na 

tę drogę. 

Jednocześnie błogosławieństwa dodają otuchy wiernym, którzy cierpią, tą drogą 

podążając. Znajdują się oni w godnej pochwały sytuacji, Bóg pocieszy ich bowiem w 

przyszłości. 

Sposób ustrukturyzowania wymienionych przez Jezusa błogosławieństw może 

rzucić światło na te dwa aspekty. 

Jezus na początku i na końcu podaje to samo błogosławieństwo : "albowiem do 

nich należy królestwo niebieskie" (5,3.10) - "wskazując, że wszystkie z rozmaitych 

rodzajów szczęścia są aspektami jednego, najwyższego błogosławieństwa, 

polegającego na posiadaniu królestwa niebieskiego"
5
. 

 

Choć w środkowych błogosławieństwach (wersety 4-9) obietnice skierowane są                 

w czasie przyszłym ("będą"), fakt, że podstawowe  błogosławieństwa dotyczące 

królestwa (wersety 3 i 10) podane są w czasie teraźniejszym ("do nich należy 

królestwo ...) wskazuje, iż szczęście opisane w błogosławieństwach  ma mieć miejsce 

nie tylko w odległej przyszłości, lecz może zostać w pewnym stopniu doświadczone 

już teraz, gdy królestwo niebieskie świta w działalności Chrystusa (4,17). 

 Jezusowe błogosławieństwa dokonują przewartościowania, 

przewracając światowe normy szczęścia do góry nogami. 

Wielu ludzi, którzy w oczach świata należą do najbardziej pokrzywdzonych - 

ubodzy, smutni, cisi, prześladowani - Jezus uznaje za będących w korzystnej sytuacji, 

Bóg bowiem spogląda na nich teraz przychylnie i zapewnia, że zostaną w przyszłości 

pocieszeni. 

 Jezus wzywa zatem swych naśladowców, by patrzyli na życie                             

z perspektywy Boga, nie świata. 

 

Gdy Jego uczniowie żyją zgodnie z normami wyznaczonymi przez Boga, 

naprawdę znajdują się w pomyślnym stanie, niezależnie od okoliczności,  

wnoszą bowiem promyk radości i nadziei królestwa niebieskiego do udręk 

obecnego świata. 

 

 Ostatecznie błogosławieństwa są niczym innym jak obrazem życia 

samego Chrystusa. 

                                                           
5
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Mateusz opisuje Jezusa jako: 

 cichego (11,29; 1215-21; 21,5) 

 miłosiernego (9,27-31; 15,22; 17, 14-18; 18,33; 20,29-34) 

 cierpiącego prześladowania (27,27-31.39-440. 

Jako pośredni portret Jezusa,  błogosławieństwa ukazują "tajemnicę samego 

Chrystusa; zapraszają nas one do wspólnoty z Nim"
6
. 

Słowo ubodzy z pierwszego błogosławieństwa odnosi się nie tylko do tych, którzy 

znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. 

W starotestamentowych czasach pojęciem tym zaczęto określać także członków 

uciemiężonego ludu Bożego, którzy szczególnie potrzebowali Bożej pomocy                       

(Ps 37,14-17; Iz 10,2; 26,6; 61,1-2). 

Jezusowa wzmianka o ubogich w duchu kładzie nacisk nie na ubóstwo 

materialne, lecz na wewnętrzną postawę. 

Odnosi się do ludzi biorących sobie do serca swą bezsilność, którzy uznają, że może 

im pomóc tylko Bóg, i którzy ufają, że Bóg będzie działał w ich imieniu. 

Jezus wskazuje, że mimo swego ubóstwa ci ludzie mają udział w królestwie 

niebieskim (5,3; zob. 4,17). 

[5, 4]  

Jak można uznać za szczęśliwych tych, którzy się smucą? 

W tym błogosławieństwie Jezus nie zaleca smucenia się jako takiego, lecz 

pochwala tych, którzy martwią się złem, czy to tym dotykającym innych, czy tym 

będącym przyczyną bezpośrednio ich własnego cierpienia (Tb 13,14; Iz 61,2; Ez 9,4). 

Z punktu widzenia świata ci smucący się wydają się dość nieszczęśliwi. Lecz Jezus 

stwierdza, że naprawdę znajdują się  w dobrej sytuacji, choć bowiem prawdopodobnie 

nie są w stanie zmienić okoliczności, które ich dotykają, to mogą wewnętrznie oprzeć 

się złu poprzez opłakiwanie go
7
. 

Co więcej, mogą mieć ufność, że Bóg weźmie wiernych w obronę i że zostaną 

pocieszeni. Tej pociechy doznają również ci, którzy pokutują i opłakują własne 

grzechy (Ps 51) oraz ci, którzy - jak Daniel i Ezdrasz (Dn 9,1-19; Ezd 9,5-15) - smucą 

się z powodu grzechów ludu Bożego. 
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[5, 5]  

W trzecim błogosławieństwie zostaje zacytowany Ps 37,11, gdzie cisi to pokorni, 

cierpliwie oczekujący Pana w swych udrękach i powstrzymujący się przed 

odpowiedzeniem gniewem lub siłą tym, którzy ich krzywdzą. Polegają na Bogu - nie 

na własnych siłach - by wszystko naprawił.  

To oni na własność posiądą ziemię. W Psalmie 37 słowa te odnoszą się do 

Ziemi Obiecanej.  

Jezus wykorzystuje ten obraz w znaczeniu nie geograficznym, lecz duchowym, jako 

odnoszący się do królestwa. 

Bóg weźmie w obronę cichych i przyzna im honorowe miejsce, do którego nie dążą 

agresywnie sami
8
. 

Biblijnymi przykładami cichości są: 

 Mojżesz krytykowany przez siostrę i brata (Lb 12,1-15) 

 Dawid uciekający przed próbującym go zabić królem Saulem (1 Sm 24,1-

20) 

 A nade wszystko Jezus, uwięziony i doznający męki (26,49 - 27,50). 

Jezusowe pouczenia co do gniewu i zemsty pokazują, co to znaczy być cichym 

(5,21-26.38-41). 

[5, 6]  

Słowo sprawiedliwość może się odnosić do postępowania etycznego, czyli do 

posłuszeństwa Bogu, lub do Bożej wierności względem obietnic przymierza. 

Obraz łaknących i pragnących przedstawia tych, którzy dążą do czegoś z całego 

serca. Osoba łaknąca i pragnąca sprawiedliwości tęskni za zbawczym działaniem Boga 

i dąży do wypełniania woli Boga "z intensywnością kogoś umierającego z głodu lub 

pragnienia"
9
. To błogosławieństwo odnosi się do tych, "którzy nie zadowalają się tym, 

co jest, i nie tłumią niepokoju serca ukazującego człowiekowi wyższe dobra"
10

. 

Jezus naucza, że spełni się pragnienie ich serc: będą nasyceni. 

[5, 7]  

W Starym Testamencie Boga wielokrotnie opisuje się jako miłosiernego oraz 

wzywa się Izraela do naśladowania Bożego miłosierdzia. 

Miłosierdzie obejmuje wewnętrzne utożsamienie się z ludźmi będącymi w potrzebie 

oraz zewnętrzne akty życzliwości i hojności ku nim skierowane. 

                                                           
8
 Ponieważ greckie słowo oznaczające ziemię w znaczeniu terytorium (land) może też oznaczać Ziemię (earth), 

w innych tłumaczeniach, (...), werset ten brzmi "cisi posiądą całą Ziemię" (the meek inherit the earth) 
9
 G. Montague, Companion God 
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W tym błogosławieństwie Jezus podkreśla, że naturą miłosierdzia jest wzajemność - 

który to motyw Mateusz rozwija w całe swej Ewangelii. 

Bóg okaże nam miłosierdzie w takim stopniu, w jakim jesteśmy miłosierni 

względem innych (6,12.14-15; 18,21-35; 25,31-40). 

[5, 8]  

W języku hebrajskim serce oznacza centrum wewnętrznego życia danej osoby - 

emocji, intelektu, a przede wszystkim woli. 

Czystego serca są ci, którzy kochają Boga z niepodzielnym oddaniem, z całego 

swego serca (Pwt 6,5). Realizują Jego wolę w prostocie serca, bez ukrytych motywów. 

W tym błogosławieństwie wybrzmiewa Ps 24,3-5, według którego wchodząc do 

świątyni, trzeba było zachowywać nie tylko zewnętrzną czystość, lecz także w 

wewnętrznym usposobieniu cechować się czystym sercem. 

Jezus pochwala tych uczniów, których zewnętrzne akty wiary odzwierciedlają 

wewnętrzną postawę czystości serca. 

To oni Boga oglądać będą - nie tylko metaforycznie, tak jak w przypadku 

starotestamentowego kultu w świątyni, ale twarzą w twarz w niebie (1 Kor 13,12;                      

1 J 3,2; Ap 22,4). 

[5, 9]  

W hebrajskim rozumieniu pokoju mieści się o wiele więcej niż brak wrogości. 

Pojęcie to oznacza dobrostan i właściwe uporządkowanie osobistych relacji oraz 

społeczeństwa. 

Wprowadzający pokój to ci, którzy dążą do harmonii z Bogiem i z innymi ludźmi 

w społeczeństwie. Starają się pojednać tych, którzy są ze sobą skłóceni, i pogodzić się 

ze swymi wrogami. 

Ponieważ wprowadzający pokój mają udział w misji Ojca, w której jedna on świat 

ze sobą (2 Kor 5,19), zostaną nazwani synami Bożymi - tytuł ten wskazuje na bliskość 

relacji, jaką uczniowie Chrystusa będą mieli z Ojcem, którego Jezus stale nazywa 

"Ojcem waszym, który jest w niebie" (5,16.45.58; 6,1, passim). 

[5, 10-12]  

Ósme błogosławieństwo odnosi się do tych, którzy cierpią prześladowanie dla 

sprawiedliwości. Za swe posłuszeństwo prawu Bożemu są prześladowani przez świat. 

To stwierdzenie nawiązuje do starotestamentowego motywu prześladowanego 

sprawiedliwego (Ps 22; Mdr 5) oraz do wielu bohaterów z izraelskiej tradycji, takich 

jak prorocy, którzy zostali zabici za wierność Bogu (5,12; 2 Krn 36,16; Ne 9,26), a 

zwłaszcza męczennicy, którzy zginęli w imię Tory w czasach Machabeuszy                           

(2 Mch 6-7). 



Wierni wyznawcy Chrystusa powinni spodziewać się podobnych prób. 

Starożytni chrześcijanie cierpiący prześladowania widzieli w tym 

błogosławieństwie - tak jak widzą to chrześcijanie dzisiejsi - zapowiedź swej własnej 

sytuacji, a zarazem przesłanie nadziei, Jezus bowiem obiecuje, że do nich należy 

królestwo niebieskie. 

 

Wreszcie stwierdzenia z wersetów 11-12 czynią jaśniejszymi dwa istotne aspekty 

błogosławieństw.  

Po pierwsze, wyraźnie pokazują, że błogosławieństwa nie są jedynie ogólnymi 

zasadami dobrego życia, ale konkretnymi wskazówkami dla oddanych wyznawców 

Chrystusa. Prześladowani to już nie ogólnie "oni" (5,10), ale konkretnie "wy" (5,11), 

co odnosi się w szczególności do uczniów (5,1): Błogosławieni jesteście, gdy wam 

urągają i prześladują was. 

Po drugie, wersety te jasno ukazują chrystologiczne podstawy błogosławieństw. 

Choć początkowo Jezus mówił o ludziach prześladowanych dla sprawiedliwości 

(w.10), teraz odnosi się do swych uczniów jako prześladowanych z mego powodu. 

Posłuszeństwo prawu Bożemu zostaje teraz powiązane z posłuszeństwem samemu 

Chrystusowi. Inni żydowscy prorocy i nauczyciele mogli zachęcać lud do wytrwałości 

w prześladowaniach ze względu na Torę i posłuszeństwo Bogu. Jezus jednak mówi o 

swych uczniach jako o prześladowanych ze względu na Niego. Przypisuje sobie tu 

władzę, jakiej nie rościł sobie w Izraelu żaden prorok ani nauczyciel - twierdzenie to 

byłoby bluźnierstwem, gdyby nie był Synem Bożym. Uczy wierności nie tylko 

Bożemu prawu, ani nawet nie tylko swemu własnemu nauczaniu, lecz także samemu 

sobie.  

To podkreśla, że błogosławieństwa nie są zwykłymi zasadami etycznymi.                          

Są stwierdzeniami na temat wyjątkowej władzy Jezusa i na temat tego, na czym polega 

skoncentrowanie na Nim naszego życia. 

W rzeczy samej, życie błogosławieństwami to naśladowanie życia Chrystusa, a to 

oznacza udział w jego cierpieniach i prześladowaniach. 

 

 

 

 

 

 

 



 Tło biblijne:  Błogosławieństwa 

  

Początkowe słowa Jezusa z Kazania na górze odzwierciedlają powszechną                       

w starożytnym piśmiennictwie egipskim, greckim i żydowskim formę literacką, zwaną 

jako błogosławieństwo. W Starym Testamencie błogosławieństwo zwykle rozpoczyna się  

zwrotem typu "Błogosławiony/Szczęśliwy, kto ....", po czym następuje opis pomyślnej 

sytuacji czy stanu, w jakim  znajduje się dana osoba. Niekiedy błogosławieństwa wiążą 

się z obietnicą nagrody, jaka czeka tę osobę (Ps 128,1-2). 

W Starym Testamencie znajduje się 45 błogosławieństw, zawartych przede wszystkim 

w Psalmach i księgach mądrościowych, gdzie służą pochwale pewnych cech, stanów czy 

sytuacji. 

Na przykład, szczęśliwi są ci, którzy mają upodobanie w Prawie Bożym (Ps 1-2), 

szukają ucieczki w Panu (Ps 2,12), dostępują odpuszczenia grzechów (Ps 31,1-2), boją 

się Pana (Ps 84,13; 112,1-3) i pokładają w Nim ufność (Ps 84,13). 

Większość starotestamentowych błogosławieństw odnosi się do szczęścia osiąganego 

w obecnym życiu, lecz w niektórych późniejszych tekstach ze ST i w pozakanonicznej 

literaturze żydowskiej z okresu przed Chrystusem zaczęto koncentrować się na szczęściu 

eschatologicznym, obiecując pocieszenie doznającym udręk wiernym, którego dostąpią, 

gdy Bóg weźmie sprawiedliwych w obronę
11

. 

Osiem błogosławieństw z Mt 5,3-11 zapowiada szczęście, którego zaczyna się 

doświadczać w tym życiu, a które zostanie w pełni osiągnięte w królestwie niebieskim 

(zob. Jk 1,12). 

Jest prawdopodobne, że Jezus wielokrotnie wykorzystywał w nauczaniu formę 

błogosławieństw, dopasowując ją do różnych okoliczności. To może tłumaczyć, dlaczego 

błogosławieństwa z Ewangelii Łukasza nieco się różnią od tych z Ewangelii Mateusza. 

Łukasz wymienia cztery błogosławieństwa. Po których następują cztery przekleństwa, 

wszystkie podane w drugiej osobie ("jesteście") i wygłoszone przez Jezusa na równinie 

(Łk 6,20 - 26), podczas gdy Mateusz opisuje Jezusa będącego na górze, wygłaszającego 

osiem błogosławieństw sformułowanych w trzeciej osobie ("błogosławieni ubodzy") i 

pomija przekleństwa. 

Choć niektórzy utrzymują, że Mateusz i Łukasz podają różne wersje pierwotnie tych 

samych wypowiedzi, bardziej prawdopodobne jest, że Mateusz i Łukasz relacjonują 

różne sytuacje, gdy Jezus wykorzystał formę błogosławieństw w podobny, lecz zarazem 

odmienny sposób
12

. 

 

                                                           
11

 Np. Tb 13,14; Dn 12,12; 1 Księga Henocha, Psalmy Salomona 
12

 R.T.France, The Gospel of Matthew 



[5, 13-16]  

Jezus wzywa swych uczniów do bycia tym, czym zawsze miał być lud Boży; solą 

ziemi i światłem świata. 

Soli używano do nadawania smaku pożywieniu i do jego utrwalania. Wprowadzając 

błogosławieństwa w życie, uczniowie Jezusa stają się solą ziemi, utrwalającą w 

świecie dobro. 

Uczeń, który nie wciela błogosławieństw w życie, jest jak sól, która utraciła swój 

smak: na nic się już nie przyda. 

Podobnie uczniowie mają być światłem świata. Zgodnie z żydowską tradycją Izrael 

miał być światłem dla narodów (Iz 60,1-3; Ba 4,2). 

Jezus wzywa swych uczniów do wypełniania tej roli poprzez wprowadzanie w życie 

błogosławieństw w taki sposób, by ludzie na świecie widzieli wasze dobre uczynki                        

i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. 

 

 

 

Żywa tradycja: Jaśnieć Chrystusem 

Modlitwa Jaśnieć Chrystusem, autorstwa kard. Johna Henry'ego Newmana, jest 

błaganiem do Boga, by sprawił, aby nasze światło zaczęło "jaśnieć dla innych" 

(5,16): 

"Zostań ze mną, a wtedy jaśnieć zacznę tak, jak Ty jaśniejesz: tak jaśnieć, aby 

światłem być dla innych. Światło, Jezu, będzie w całości od Ciebie. Nic w nim nie 

będzie pochodzić ode mnie. Żadna zasługa nie będzie mnie przypadała. To Ty 

będziesz przeze mnie słał światło dla innych. O, niechże tak Ciebie wysławię, jak 

tobie najbardziej się podoba, poprzez świecenie dla wszystkich wokół mnie. Udziel im 

światła, tak samo jak mnie; oświeć ich mną, przeze mnie. Naucz mnie głosić Twoją 

chwałę, Twoją prawdę, Twoją wolę. Spraw, żebym nauczał prawdy nie nauczając - 

nie słowami, ale przykładem i przemożną siłą, współczującym oddziaływaniem tego, 

co czynię, widzialnym moim podobieństwem do Twoich świętych i jawną pełnią 

miłości, jaka jest w moim sercu dla Ciebie
13

". 
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Rozważanie i zastosowanie praktyczne (5,1-16) 

 

Jezus wzywa nas, byśmy w obliczu wielu problemów tego świata - przemocy, 

materializmu, ubóstwa, moralnego relatywizmu - zadali sobie pytanie: "Co ja mogę 

zrobić, by podzielić się ze światem miłością Boga?". 

Chrześcijanie są powołani do bycia światłem świata, a sposób, w jaki żyjemy, może 

mieć na świat dobry lub zły wpływ. 

Gdy jako chrześcijanom nie udaje się nam być świętymi, gdy nie udaje się nam 

wprowadzać błogosławieństw w życie i stawać się światłem - wówczas świat cierpi. 

Lecz jeśli będziemy naśladować miłość, miłosierdzie i szczodrość Chrystusa, 

wówczas świat zobaczy nasze dobre czyny i będzie chwalił naszego Ojca, który jest                   

w niebie (5,16). 

Choć zło może nadal rozkwitać mimo pełnych świętości świadków, zawsze 

powinniśmy mieć na względzie to, co dobrego możemy uczynić, aby przyczynić się do 

przyjścia Chrystusowego królestwa na ten świat. 

Święty Jan Chryzostom zachęca nas do zastanowienia się nad tym, jak wyglądałby 

świat, gdyby cała chrześcijańska wspólnota naśladowała Chrystusa w swym życiu: 

Nie byłoby Hellena, gdybyśmy byli chrześcijanami, jak się należy; gdybyśmy 

przestrzegali przykazań Chrystusa, gdybyśmy znosili krzywdy, wyzysk; gdybyśmy na 

złorzeczenia odpowiadali błogosławieństwem; gdybyśmy krzywdzicielom świadczyli 

dobrodziejstwa - nikt wtedy nie byłby tak zezwierzęcony, żeby nie kwapił się do 

naszej religii, gdyby się tak wszyscy prowadzili
14

. 
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