
Mt 5, 13 - 16 

 

 

(13) Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic 

się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.  

(14) Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze.  

(15) Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło 

wszystkim, którzy są w domu.  

(16) Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i 

chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. 

 

 

Zadanie uczniów - (Mt  5, 13 - 16) 

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

 

Fragment ten łączy się z poprzedzającym jako rozwinięcie myśli błogosławieństw, 

wskazując na konkretne zadania uczniów w świecie.  

Skoro możemy w nim doznać urągania i prześladowania ze względu na Jezusa (Mt 

5,11), to jaką powinniśmy przyjąć wobec tego postawę? Każdemu przecież zależy na 

zrozumieniu i uznaniu ... 

 Czy zatem poprzez dostosowanie się do otaczającego świata mamy zyskać jego 

akceptację i uchronić się przed prześladowaniami? 

 Może należy przebywać wyłącznie w kręgu osób podzielających nasze idee? 

Otóż nie. 

Jezus powierza bowiem wszystkim ludziom - szczególnie swoim uczniom 

(chrześcijanom), ciągle kuszonym do wyrzeczenia się swojej tożsamości                                       

i dostosowywania do otoczenia - zadanie bycia solą ziemi i światłem świata. 

Bóg chce, aby chrześcijanie byli jak miasto położone na górze. 



Możliwe, że spotkają ich za to prześladowania (z którymi muszą się liczyć - Mt 5,11), 

niemniej ich zadaniem jest doprowadzić wrogów do chwalenia Ojca (Mt 5,16). 

Uczniowie Jezusa mają być prawdziwymi dziećmi Boga. Ich wzajemne relacje, 

stosunek do innych - także wrogów - sposób pokonywania trudności oraz zaangażowanie 

we wszystkie dzieła - a więc całe ich życie - ma być światłem, skłaniając innych do 

pytania: do kogo należycie? 

 Sposób życia dzieci wskazuje na sposób życia Ojca. 

Uczeń jest tym, który do Ojca będzie przyciągał.  

 

Jezus posługuje się trzema obrazami:  

soli, światła i miasta położonego na górze, 

aby zadania uczniów przedstawić. 

 

Mt 5,13. Pierwszy obraz to obraz soli.  

Sól już w Syr 39,31 została zaliczona do rzeczy pierwszej potrzeby człowieka (podobną 

myśl znajdziemy w Hi 6,6). 

W czasach Jezusa nie wydobywano soli kamiennej w kopalniach, ale pozyskiwano ją z 

wód Morza Martwego (zwanego również Morzem Słonym). Była jednym z głównych 

towarów handlowych Izraela. 

Żydzi nie wyobrażali sobie, aby mogło jej zabraknąć, więc nawet woda żywa, która we 

wzniosłej wizji prorockiej wypływa spod ołtarza świątyni i która uzdrawia wody słonego 

morza, pozostawia jego błota i zalewy, aby w dalszym ciągu można było z nich uzyskiwać 

sól (Ez 47,11). 

Sól oczywiście oprócz walorów kulinarnych, konserwujących i oczyszczających ma 

również znaczenie symboliczne. 

W Starym Testamencie sól zalicza się do sfery Boga; to, co posypie się solą, nie psuje 

się i zachowuje swoją wartość. To powoduje, że łączono z nią moc, która podtrzymuje 

życie, daje trwałość i chroni (Ez 16,4; 2 Krl 2,19-22). 

Jeżeli sól zaliczało się do sfery Boga, to nie mogło jej zabraknąć również w składanych 

ofiarach (posolona ofiara - jako znak łączności z Bogiem). Sól ofiarna była solą 

przymierza (Lb 18,19; 2 Krn 13,5) - przymierze z Bogiem jest mocne i trwałe. 



Jest to ciekawa myśl, która stoi również za występującym nawet obecnie na Bliskim 

Wschodzie przekonaniu, że wspólnie spożyta sól ma moc wiążącą. Może wiązać                        

z Bogiem (posolenie ofiary), ale i z drugim człowiekiem (wspólne spożycie soli). 

Tego rodzaju przekonanie daje również o sobie znać w rodzimym powiedzeniu, że                    

z przyjacielem trzeba zjeść beczkę soli. 

Sól była jednak też symbolem palącego gniewu Bożego (Pwt 29,22; Ps 107,34). 

W ST ma zatem podwójne znaczenie symboliczne. W Nowym Testamencie to drugie 

rozumienie symbolu soli znajdujemy w słowach Jezusa o oczyszczającym sądzie, na 

którym będziemy "ogniem posoleni" (Mk 9,49). 

W omawianym wersie akcent położony jest na konserwujące działanie soli. Sól to 

przyprawa, która dodaje smaku, która chroni przed zepsuciem. Sól rozpuszcza się, ściśle 

łącząc z pokarmem, pozostaje jednak nadal sobą - solą i w ten sposób zachowuje swoją 

skuteczność. 

Podobnie uczniowie mają być ściśle związani ze swoim środowiskiem. Mają jednak 

pozostać sobą, muszą zachować sposób bycia właściwy swemu Ojcu, któremu dają 

świadectwo. Od tego zależy ich wartość i znaczenie dla otoczenia. 

 Czy sól może utracić swój smak? 

Wszystkie próby odpowiedzi, według których sól zanieczyszczona traci swoje 

zdolności, należy uznać za niewystarczające. Jest sprawą fizycznie niemożliwą, aby sól 

utraciła swój słony smak - a w ten sposób również swoją moc. 

Co jednak w przyrodzie jest niemożliwe, w rzeczywistości nadprzyrodzonej jest 

możliwe: człowiek może zerwać swoje przymierze z Bogiem. 

Można się domyślić, że słowa te Jezus w sposób bezpośredni odniósł do Izraela - który 

niejednokrotnie sprzeniewierzył się przymierzu z Bogiem. 

Pośrednio jednak odnoszą się one do każdego człowieka, który w swojej wolności może 

wybrać odejście od Boga. Wówczas chrześcijanin traci swoją moc świadectwa - zatem 

staje się bezużyteczny jak sól, która utraciła swą moc. W takim stanie nadaje się on 

jedynie na "wyrzucenie i podeptanie przez ludzi". 

Na Wschodzie panuje zwyczaj wyrzucania przed dom wszystkiego, co niepotrzebne; 

ludzie przechodzący drogą deptają po tym. Wyzbycie się wartości prowadzi do 

znikczemnienia. 

 

 



Mt 5,14-16. Drugi obraz to obraz światła. 

W większości religii i kultur światło symbolizuje Boga, a także wszystko to, co boskie i 

nadprzyrodzone. Biblia w tym względzie nie stanowi żadnego wyjątku. 

Światło staje się zatem w Piśmie św. Pojęciem głęboko teologicznym. 

Często ten atrybut Boga podkreślają psalmy: 

 Bóg okrywa się światłością jak płaszczem (Ps 104,2) 

 Jego oblicze jest światłem (Ps 4,7) 

 Nawet mrok dla Niego jest jak światło (Ps 139,12). 

Skoro sam Bóg jest światłem, to może samym sobą dzielić się z innymi. 

W Księdze Rodzaju - w opisie stworzenia -czytamy, że Bóg na początku aktu 

stworzenia wypowiada słowa: "Niech się stanie światłość!". 

I zaraz czytamy, że "stała się światłość" (Rdz 1,3), i to niejako określiło warunki 

kontynuowania stwórczego aktu.  

W końcowej części Apokalipsy św. Jana czytamy, że Pan Bóg będzie światłością dla 

swoich sług (Ap 22,5). 

Bóg zatem jest właściwą Osobą, do której należy się zwracać z prośbą o światło                  

(Ps 43,3), umożliwiające podejmowanie właściwych decyzji co do swojego życia: 

"Ciemność zamienię przed nimi w światło - mówi Pan" (Iz 42,16). 

Stąd pokrewną metaforze światła zdaje się być metafora chodzenia po właściwych 

ścieżkach - czyli dobrego życia (Ps 1,1; 15,2; 23,3-4; Prz 4,11-14). 

Bóg kieruje człowieka na właściwe ścieżki poprzez swoje słowo, które jest "lampą dla 

moich stóp i światłem na mojej ścieżce" (Ps 119,105). 

Również oczekiwany dzień Jahwe będzie światłem (Za 14,7). 

W literaturze judaistycznej (od II w. przed Chr.) wyobrażenia związane ze światłością i 

ciemnością nie ulegają większym zmianom. Pogłębia się jednak dualizm - ostra i wyraźna 

opozycja między światłością i ciemnością. 

Qumrańczycy mówili o wojnie pomiędzy synami światłości i synami ciemności. Miała 

ona wymiar eschatologiczny.  

Zarzucali często kapłanom żydowskim kłamliwą naukę i występki moralne (nazywając 

ich synami ciemności) - spodziewając się, że kiedy wojna przechyli szalę na stronę synów 

światła - to oni zaprowadzą właściwy, a co za tym idzie święty kult w odnowionej 

świątyni. Oczekiwali więc szybkiego przeminięcia tego świata - który jest ciemnością. 

Ten dualizm światłość - ciemność znajdujemy również w pismach Nowego Testamentu 

- szczególnie w pismach św. Jana (np. 1 J 1,5-7). 



W Nowym Testamencie używa się terminu "światło" zarówno w znaczeniu dosłownym 

(Mt 17,2), jaki w znaczeniu symbolicznym (np. w Mt 4,16). 

 Symbolika światła koncentruje się - co oczywiście jest zrozumiałe - na osobie 

Jezusa. 

On sam o sobie mówi, że jest "światłością świata" (J 8,12). Uczniowie zostali nazwani 

"światłem świata" (Mt 5,14), a o wierzących można mówić jako tych, którzy zostali 

oświeceni (Hbr 6,4; 10,32). 

Podstawą tego rodzaju ujęcia jest wiara, że Jezus Chrystus jest światłością świata, 

jako że jest wysłannikiem Boga, który jest światłością (1 J 1,5), i jako że sam jest 

Bogiem, który wzywa ludzi z "ciemności do swojego przedziwnego światła" (1 P 2,9). 

Uczniowie winni więc tak postępować, aby inni, widząc ich dobre uczynki, chwalili 

Boga - a nie ich samych.  

Rozwinięcie tej myśli znajdziemy w zachętach Pawła Apostoła, który pisze: 

" Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła.  Żyjmy 

przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie                 

w kłótni i zazdrości.  Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio     

o ciało, dogadzając żądzom. " (Rz 13, 2b - 14) 

Światło powinno być na świeczniku, w miejscu dobrze widocznym. 

W ubogich domach, gdzie była tylko jedna izba, lampę stawiano wysoko, aby jej 

światło padało na całą przestrzeń, wydobywając z mroku kształt każdej rzeczy. Jeżeli 

światło ma spełnić swoje zadanie w domu, to nie może być ustawione nisko - nie może 

być też niczym przykryte. 

Jezus posłużył się słowem "korzec", który określał miarę ciał sypkich - ale w tym 

miejscu oznacza samo naczynie o takiej właśnie pojemności. 

 

Kolejny obraz to obraz miasta położonego na górze, widocznego ze wszystkich stron. 

Być może Jezus miał na myśli któreś z miast w okolicy - w momencie głoszenia mógł 

nawet wskazać je ręką (Seforis, Hippos czy Safet). 

Nie da się też jednak wykluczyć - jak pisze ks. Mariusz Rosik
1
 - że jest to nawiązanie 

do wizji Izajasza o mieście położonym na górze Syjon, czyli Jerozolimy, do którego płyną 

pielgrzymki ludów: 

" I pójdą do ciebie z pokłonem synowie twoich ciemięzców, i padną do twoich stóp wszyscy, co 

tobą wzgardzili. I nazwą cię "Miastem Pana", "Syjonem Świętego Izraelowego".   

                                                           
1
 M. Rosik, Ewangelia według św. Mateusza (Mt 1,1-13,58) (Duszpasterski komentarz do Nowego testamentu), 

Tarnów 2009, s.54 



Za to, iż byłoś opuszczone, znienawidzone i bez przechodniów, uczynię cię wieczystą chlubą, 

rozradowaniem wszystkich pokoleń.  " 

 

 

 

 

Jak 

Jerozolima 

jest wybrana przez 

Pana 

 

 

 

 

tak 

chrześcijanin 

jest wybrany przez 

Niego 

świeci na górze swym 

światłem 

ma być przykładem dla 

innych przez swoje 

dobre uczynki 

przyciąga tłumy 

pielgrzymów 

obecnością Boga w 

świątyni 

ma przyciągać                           

i prowadzić ku Bogu 

innych ludzi 

jest miastem świętym ma świecić świętością 

 

Uczniowie mają być punktem orientacyjnym i światłem ukazującym każdą rzecz w jej 

prawdziwym kształcie i wartości. Dlatego powinni być widoczni. 

W miejscu im wyznaczonym mają wypełniać swoje zadania ludzkie i chrześcijańskie. 

Nie mogą kryć się w tłumie, chować za czyimiś plecami. 

Mają czynić wszystko, aby Bóg przez nich dał się poznać innym jako dobry Ojciec. 

 

Obowiązek bycia widocznym należy w tym momencie odróżnić od pokusy pokazania 

się. Powinniśmy pełnić dobre uczynki nie po to, aby nas chwalono, lecz po to, aby 

wielbiono Ojca. 

Naszym obowiązkiem jest świadczenie o naszej naturze dzieci Bożych, choćby 

mielibyśmy być za to otoczeni wzgardą przez innych. 

Społeczna presja, aby dostosować się do otoczenia, może być bardzo silna i trzeba 

nieraz dużo samozaparcia, aby się jej oprzeć i pozostać sobą - solą dla ziemi i światłem dla 

świata. 

 

Życie uczniów idących za Jezusem wiąże się więc z wielkim zadaniem.  

 Mamy objawiać sposób bycia Boga,  

 przekazywać radość dzieci Bożych   i  

 pozyskiwać ludzi do Bożej rodziny. 

 

 

 



 

 

„Wy jesteście solą dla ziemi”     (Mt 5, 13) 

 

Sól jest użyteczna dla bardzo wielu potrzeb w życiu ludzkim. Czy trzeba mówić o tym w tym 

miejscu? Jest właściwy czas, by teraz o tym mówić, ponieważ uczniowie Jezusa zostali 

porównani do soli. Sól zachowuje różnego rodzaju mięso od zepsucia i nieprzyjemnego 

zapachu oraz robactwa. Sól sprawia, że mięso jest jadalne przez dłuższy czas. Uczniowie nie 

przetrwaliby przez określony czas i nie byliby użyteczni bez soli. W ten sposób uczniowie 

Jezusa stają także na przeszkodzie nieprzyjemnemu zapachowi, jaki pochodzi z grzechów: 

bałwochwalstwa i cudzołóstwa, oraz wspierania tego wszystkiego, co wiąże się z całą sferą 

życia ziemskiego  (Orygenes , „Fragmenty do Ewangelii Mateusza” 91 , tłum.                      

za "Ojcowie Kościoła komentują Biblię"). 

 

 

„Wy jesteście światłem świata” (Mt 5, 14) 

 

"Jesteście światłem świata". Nie jednego narodu ani dwudziestu miast, ale całego świata; 

światłem umysłu o wiele jaśniejszym od promieni słońca, tak jak i solą duchową. Najpierw 

wymienia sól, a potem światło, abyś wiedział, jak wielka korzyść z ostrych słów i jak wielki 

pożytek z wzniosłej nauki. Albowiem przyciąga i nie pozwala się rozpłynąć, a prowadząc nas 

do cnoty, sprawia, że widzimy wyraźniej [...]. 

W tych słowach pobudza uczniów do zdyscyplinowanego życia, pouczając ich, by mieli się 

na baczności, gdyż oczy wszystkich są na nich zwrócone i walczą na samym środku 

amfiteatru, którym jest cały świat.  

Powiada: nie myślcie, że siedzimy i zajmujemy małą część w jakimś zakątku. Będziecie dla 

wszystkich widoczni, jak miasto położone na szczycie góry, jak świeca świecąca na 

świeczniku [...]. 

Jak niemożliwe jest, by takie miasto się ukryło, tak niemożliwe jest, by głoszona nauka 

mogła być ukryta i pominięta milczeniem. Skoro mówił o prześladowaniach, złorzeczeniach, 

podstępach i wojnach, to aby nie myśleli, że to ich zdoła zmusić do milczenia. Dodaje im 

odwagi, gdy stwierdza, że [głoszona nauka] nie tylko nie pozostanie w ukryciu, ale oświeci 

cały świat [...]. Mają się starać, by światło, wciąż się paliło, nie tylko dla nich samych, ale 

także dla tych, którzy dostąpią światłości i będą prowadzeni do prawdy  (św. Jan 

Chryzostom, „Homilie na Ewangelię według św. Mateusza" 15,7, tłum. J. Krystyniacki). 

 

 



 

 

"Wy jesteście solą ziemi". Poprzez <ziemię> wskazuje się na naturę ludzką, poprzez 

<sól> na mądrość słowa. Poprzez działanie soli ziemia staje się bowiem jałowa, stąd też 

czytamy o pewnych miastach, że ich zdobywcy w gniewie zasypali je solą. To samo przystoi 

nauce apostolskiej, aby solą mądrości tłumiła na ziemi ludzkiego ciała światowy przepych 

czy też kiełkowanie brzydoty wad. 

"Jeśli sól zwietrzeje, czym ją posolić? Na nic się nie nadaje, chyba że na wyrzucenie na 

zewnątrz i podeptanie przez ludzi". Znaczy to: Jeśli wy, przez których narody mają być 

przyprawione, ze względu na obawę przed prześladowaniami lub błąd, utracicie królestwo 

niebios, postawieni poza Kościołem bez wątpienia doświadczycie hańby nieprzyjaciół. 

"Wy jesteście światłem świata". Znaczy to: Wy, ponieważ zostaliście oświeceni 

prawdziwym światłem, winniście być światłem dla tych, którzy są na świecie. 

"Nie może ukryć się miasto leżące na górze", czyli: nauka apostolska założona na 

Chrystusie, czy też Kościół zbudowany na Chrystusie z wielu narodów przez jedność wiary               

i zespolony zaprawą miłości, który staje się miejscem bezpiecznym dla wchodzących                          

i wymagającym trudu dla przybywających: chroni mieszkańców i trzyma na dystans 

wszystkich nieprzyjaciół. 

"I nie zapala się lampy ..." i tak dalej. Kładzie lampę pod korcem każdy, kto zaciemnia               

i kryje światło nauki dla doczesnych wygód, zaś stawia ją na świeczniku, kto tak się oddaje 

posłudze Bożej, aby nauka prawdy była ważniejsza niż służenie ciału. Inne wytłumaczenie: 

Zapalił lampę Zbawca, który wypełnił glinę ludzkiej natury płomieniem swojej boskości                  

i postawił ją na świeczniku, czyli na Kościele, ponieważ umieścił przed naszym obliczem 

wiarę w swoje wcielenie. Ta lampa nie może być położona pod korcem, czyli nie może być 

zamknięta w granicach Prawa, i nie zaświeciła tylko w samej Judei, ale na całym okręgu 

ziemi. 

"Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi ..." i tak dalej. Ponieważ każdemu bez 

wyjątku zlecił, by przez dobre dzieła podobał się Bogu a nie by cieszył się fałszywą 

życzliwością ludzi 

 (św. Beda Czcigodny, In Matthei Evangelium Expositio, V). 

 

 

 

 

 



 

 

„Niech świeci wasze światło przed ludźmi, by chwalili Ojca waszego,                                   

który jest w niebie” (Mt 5, 16) 

Należy patrzeć głęboko w ludzkie serce, by zobaczyć, w jakim kierunku jest ono zwrócone, 

i należy zwracać uwagę na to, czego ono oczekuje. Jeśli bowiem ktoś chce, aby ludzie widzieli 

jego dobre uczynki, chwałę i wartość swoją stawia przed ludźmi i w ten sposób poszukuje ich 

uznania. W ten sposób nie czyni nic z tego, co nakazuje Pan, ponieważ nie tylko stara się 

spełniać dobre uczynki przed ludźmi, aby zyskać ich uznanie, ale także jego światło nie 

jaśnieje przed ludźmi tak, by oni widząc dobre jego czyny, chwalili Ojca, który jest w niebie. 

Chce chwały dla siebie, a nie dla Boga. Jeżeli szuka własnej korzyści, nie kocha woli Bożej. 

[...] Powiada przecież: "aby chwalili ojca waszego, który jest w niebie", po to, aby człowiek, 

czyniąc dobro, był widziany przez ludzi, ale miał w swoim sercu intencję czynienia dobra nie 

dla własnej chwały lecz na chwałę Bożą. Będzie to z pożytkiem dla innych, którzy zobaczą, że 

spodobało się Bogu udzielić daru czynienia dobra i sami nabiorą nadziei, że im także tego 

udzieli, jeśli tego zapragną   (św. Augustyn, „Kazania" 54,3, tłum. A. Żurek"). 

 

 

 

 

 


