
Mt 6, 19 - 34 

 

(19) Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje 

włamują się i kradną.  

(20) Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie 

złodzieje nie włamują się i nie kradną.  

(21) Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.  

(22) Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w 

świetle.  

(23) Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, 

które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność!  

(24) Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego 

będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć 

Bogu i Mamonie.  

(25) Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i 

pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż 

pokarm, a ciało więcej niż odzienie?  

(26) Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a 

Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?  

(27) Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego 

życia?  

(28) A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: 

nie pracują ani przędą.  

(29) A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak 

jedna z nich.  

(30) Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak 

przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary?  

(31) Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? 

czym będziemy się przyodziewać?  

(32) Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego 

wszystkiego potrzebujecie.  



(33) Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko 

będzie wam dodane.  

(34) Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się 

będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. 

 

Dobra trwałe. Zbytnie troski - (Mt  6, 19 - 34) 

Ks. dr Damian Jurczak, "Krąg biblijny nr 40" Wyd. Biblos 

 

Bardzo często stawiamy sobie pytania o hierarchię wartości. 

Tak jest, kiedy patrzymy na relacje międzyludzkie, tak też jest, kiedy bierzemy pod 

uwagę nasz stosunek do dóbr materialnych. 

➢ Jakie jest ich miejsce?  

➢ W jakim stopniu wpływają na nasze dążenia i skłonności? 

Przecież dla osiągnięcia pewnych celów ludzie są w stanie sporo poświęcić, ponieść 

wiele trudu. 

W pierwszej części perykopy Jezus mówi o ogólnej postawie (Mt 6,19 - 24), 

natomiast w drugiej o konkretnym zachowaniu (Mt 6,25-32). 

Kończąc tę perykopę, Jezus przypomina o najważniejszej zasadzie, która powinna 

zajmować pierwsze miejsce w naszych dążeniach i pragnieniach, oraz podaje mądrą 

regułę, którą warto kierować się w życiu (Mt 6,33-34). 

 

Chrześcijanin z właściwą hierarchią wartości zawsze koncentruje się na Jezusie 

Chrystusie, oddając Mu cześć jako Panu i Zbawicielowi, na wzór pierwszych 

chrześcijan, którzy wyznawali wiarę bardzo prosto: Panem jest Jezus! 

Dziś to wyznanie wiary może nam pomagać wtedy, gdy jesteśmy zmuszeni 

dokonać trudnego wyboru. 

"Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na 

chwałę Bożą czyńcie" (1 Kor 10,31). 

 

Mt 6, 19 - 21. 

Jezus domaga się od swoich uczniów uznania prawdy o rzeczywistej wartości i 

przeznaczeniu dóbr materialnych. 

 



Wszelkie dobra ziemskie, tak cenione i strzeżone przez ludzi, zagrożone są przez 

mole, rdzę czy złodziei, a więc nie są trwałe. 

➢ Rdza, a raczej śniedź niszczy srebrne i złote naczynia, sprzęty i broń. 

➢ Mole niszczą tkaniny i szaty.  

Wszystkie te rzeczy świadczyły w starożytności o zamożności. 

Poza tym może również dojść do kradzieży - wszystkiego, na czym opieraliśmy 

naszą pozycję społeczną, naszą wartość. 

Zdrowy rozsądek odradza więc poświęcanie wszystkich sił na coś, co jest tak 

ulotne. Odradza też poświęcenia się wyłącznie gromadzeniu dóbr materialnych. Nie 

zabezpiecza ono przyszłości w sposób pewny, dlatego nie daje ludziom pokoju. 

Zatem lepiej poświęcić się gromadzeniu skarbu takiego, który ani nie ulega 

zniszczeniu, ani nie jest narażony na kradzież. 

Dopiero zdobywanie skarbów, które mają wartość w oczach Bożych, daje 

uzasadnioną nadzieję wiecznego szczęścia. 

Ludzkie serce przywiązuje się do tego, co uważa za cenne. Ten, kto pokona pokusę 

bogactwa, umieści swe serce tam, gdzie znajduje się prawdziwy skarb, czyli u Ojca 

(Łk 12,21). 

Swoją wypowiedź kończy Jezus stwierdzeniem, że "gdzie jest twój skarb, tam 

będzie też i twoje serce". 

Serce w czasach starożytnych uznawane było za siedlisko uczuć, decyzji, siedlisko 

życia. Zatem ono w naturalny sposób dąży do tego, co człowiek uznaje za wartość. 

❖ Jeżeli patrzymy na siebie tylko przez pryzmat rzeczy materialnych, to w tę 

stronę będzie się kierowało nasze życie.  

❖ Jeżeli patrzymy przez pryzmat Boga, to skarby będziemy gromadzić nie na 

ziemi, a w niebie. 

 

 

„Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi”     (Mt 6, 19) 

 

Jeżeli serce twoje będzie na ziemi, to jest, jeżeli ktokolwiek będzie czynił coś                                 

z zaangażowaniem swego serca w tym celu, aby osiągnąć zysk doczesny, to w jaki sposób 

będzie czyste to, co się tarza w ziemi? Jeśli natomiast [serce] zwróci się do spraw nieba, 

pozostanie czyste, bo wszystko, co wiąże się z niebem, jest czyste. Brudzi się bowiem coś, gdy 

miesza się z czymś niższym, a nie brudzi, gdy łączy się z czymś o tej samej naturze. Nawet 

złoto się zanieczyszcza, gdy miesza się ze srebrem. 



Tak samo nasza dusza brudzi się pożądaniem rzeczy ziemskich, jakkolwiek sama ziemia                

w swoim rodzaju i porządku jest czysta. W rzeczywistości powinien wzgardzić całym światem 

ten, kto sobie skarby gromadzi w niebie. Chodzi jednak o niebo, które jest "niebem Pana"      

(Ps 113,16). 

Nie powinniśmy umieszczać naszego skarbu i naszego serca w tym, co przemija, ale w tym, 

co pozostanie na zawsze: "niebo bowiem i ziemia przemijają" 

(św. Augustyn, „O kazaniu Pana na Górze” II 13,44 , tłum.   A. Żurek). 

 

 

Mt 6, 22 - 23. 

To chyba jedno z najbardziej tajemniczych pouczeń Jezusa w Nowym Testamencie. 

Człowiek potrzebuje światła duchowego, aby mógł rozeznawać dobro i zło oraz 

właściwie kierować swoim postępowaniem. 

W Nowym Testamencie światłem jest Jezus i Jego nauka (J 8,12). 

Dzięki Jezusowi wewnętrzne oko człowieka widzi i właściwie ocenia 

rzeczywistość. Istnieje w człowieku "wewnętrzny organ", który potrafi rozeznać 

prawdziwe dobro i nakłonić wolę do pójścia za nim. 

Pisze też o nim św. Paweł w Liście do Efezjan, kiedy prosi Boga:  

" [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja 

waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych  i czym 

przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania Jego 

potęgi i siły.  " (Ef 1,18-19). 

Tym organem jest sumienie, które należy kształtować w oparciu o naukę Jezusa 

Chrystusa. Sumienia należy strzec przed wpływem zła, gdyż jest delikatne i może ulec 

deformacji. 

Symbolem zła w Nowym Testamencie jest ciemność, stąd ten logion Jezusa 

możemy rozumieć jako ostrzeżenie przed złem. 

Jeżeli zadbasz o to, jak patrzy twoje oko, jak jest kształtowane twoje sumienie - 

w świetle (dobro), a nie w ciemności (zło) 

 - to uchronisz swoje życie przed ostateczną ciemnością. 

 

 Mt 6, 24 

W kolejnym wersie Jezus znów powraca do tematu bogactw. 

 



Niewolnik nie może być wspólną własnością dwóch panów 1 . Ich interesy są 

bowiem zwykle różne, a niewolnik ma oddać wszystkie swoje siły na służbę swemu 

panu. 

Bóg domaga się od człowieka całkowitego oddania. 

Dlatego poważną przeszkodą są dobra doczesne, które stają się bożkami. Konkurują 

one z Bogiem o serce człowieka i często wygrywają, stając się sensem i celem 

ludzkiego życia. 

Człowiek bowiem szybko uzależnia się od dóbr materialnych, nazwanych tutaj 

"mamoną". Jest to słowo aramejskie, które zostało zachowane w tekście                                

w transkrypcji greckiej. Oznacza ono wartości materialne, sprzeciwiające się 

wartościom duchowym. 

Nie można jednak ustawić obok siebie dwóch wartości jako najwyższych:  

Boga i dóbr doczesnych. 

➢ Czy Jezus zatem potępia bogactwa same w sobie? Na pewno nie. 

W przypowieści o talentach potępił przecież sługę, który zakopał swój depozyt (Mt 

25,26-27), ale jednocześnie uświadomił, że bogactwo może być źródłem zła. 

Zatem nie samo posiadanie bogactw jest problemem, a nadmierne przywiązanie do 

nich. 

➢ Na to zagrożenie wskazuje choćby Prz 15,27 : "Burzy się dom przez zyski 

nieprawe, żyć będzie, kto darów nie znosi. ", a także 

➢ Platon: "To już w państwie widać, że kultu dla bogactwa połączyć                       

z odpowiednim zapasem umiarkowania u obywateli nie ma sposobu; 

koniecznie jedno, albo drugie musi pójść na bok" (Państwo VIII, 555). 

➢ Podobnie Epiktet dodaje: "Nikt bowiem, kto się skłania raz na tę, raz na 

inną stronę, nie może czynić postępów" (Diatryby IV,1,2). 

Zatem dobra ziemskie mogą zdominować człowieka do tego stopnia, że okaże się 

on już nie panem rzeczy, lecz ich niewolnikiem - to one wezmą go w posiadanie. 

Stąd pouczenie Jezusa:  

odniesieniem naszego życia jest Bóg i wieczne zbawienie. 

Jeżeli bogactwo w tym nam przeszkadza, to trzeba z dóbr materialnych 

zrezygnować. 

 

 
1 Czy taka sytuacja była możliwa? Tak, jeżeli na przykład ojciec swoim dwom synom zostawiał cały majątek. 
Wtedy należało dokonać niezbędnych uregulowań prawnych, gdyż niewolnik mógł mieć tylko jednego pana. 
Zob. M. Rosik, Ewangelia według św. Mateusza 



Mt 6, 25-32 

Kolejny fragment również dotyczy "skarbów", ale rozumianych w kontekście 

codziennych potrzeb. 
 

Życie człowieka zależy od pożywienia, picia, odzienia i zależność ta objawia 

pierwotny stosunek do dóbr ziemskich. 
 

O tym, jak ją przeżywać, mówi nam kolejny fragment. 
 

Jezus wskazuje, że w naszym życiu pierwsze miejsce należy się Bogu i to winno 

wyznaczać nasz stosunek do dóbr ziemskich, koniecznych do życia. 
 

Przy pomocy różnych obrazów i spostrzeżeń przypomina nam, że  

Bóg nas zna i troszczy się o nas. 
 

Stosuje przy tym dedukcję a minori ad maius (od mniejszych do większych 

rzeczy). 
 

Jeżeli Bóg troszczy się o ptaki i o rośliny, to tym bardziej będzie się troszczył o 

człowieka, który jest koroną stworzenia i dla którego On jest Ojcem. 
 

Jeśli troska o rzeczy ziemskie zaprząta zbytnio uwagę człowieka, to odrywa go od 

spraw istotnych dla życia. Może ona nawet przybrać formę chorobliwej skłonności do 

ciągłego zabezpieczania swojej przyszłości. 

Jezus podaje środek, który chroni przed takim niebezpieczeństwem i uwalnia z 

niewoli rzeczy. Jest nim ufność złożona w Bogu Ojcu. 

On nie przestaje troszczyć się o to, co stworzył. Opatrzność Boża, stwarzając ptaki i 

kwiaty polne, wzięła na siebie troskę o zapewnienie im egzystencji. 

Człowiek wart jest w oczach Boga więcej niż zwierzęta czy rośliny, tym bardziej 

więc cieszy się Jego nieustanną opieką; nie jest pozostawiony własnemu losowi. 

Ciekawy jest tutaj symbol odziewania się. 

Znany jest już w Starym Testamencie jako wskazanie na poczucie bezpieczeństwa. 

Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli (Rdz 3), wtedy ujrzeli, że są nadzy. 

Możemy ten symbol odczytać jako poczucie wstydu po tym, co się stało - ale 

nagość to również symbol bezbronności. Jestem nagi, nieosłonięty, każdy może mi 

wyrządzić krzywdę. 

Bóg po opuszczeniu raju przez Adama i Ewę uczynił dla nich odzienie ze skór 

zwierząt (rdz 3,21). Chciał przez to pokazać, że mimo grzechu - pozostają pod Jego 

opieką. 

Tu ten symbol odziewania przez Boga ma podobne odniesienie. Bóg zapewni 

pomoc tym, którzy Mu zaufają i pozostaną w cieniu Jego opatrzności. 



Występowanie głodu na ziemi nie zaprzecza Bożej opatrzności, ale jest wezwaniem 

do oparcia relacji międzyludzkich na sprawiedliwości i braterskiej miłości. 

Ziemia jest bowiem w stanie wyżywić swoich mieszkańców. 

Zbyt wielka troska o wszystko, co dotyczy doczesnego utrzymania, jest wyrazem 

"małej", czyli słabej wiary. 

Dlatego pojawia się tutaj argument przekonujący chrześcijan pochodzenia 

żydowskiego ( a do takich była skierowana Ewangelia św. Mateusza), że jeśli o 

wszystko zabiegają zbyt mocno, to są jak poganie. 

Odwołanie się do ich życia i sposobu postępowania wskazuje, że jeżeli postępujemy 

podobnie, to znaczy, iż utraciliśmy to, co stanowi dominantę postawy chrześcijanina 

wobec wartości materialnych - zaufanie wobec Boga. 

 

Poza tym, że Bóg jest Ojcem, to jest także Panem czasu. 

Nikt przecież nie jest w stanie dołożyć ani jednej chwili do swojego życia.                      

Ta przenośnia pokazuje, że człowiek często stara się być ważniejszy, niż jest                       

w rzeczywistości. 

Usiłując dodać "jedną chwilę2 do wieku swojego życia3", wyłamujemy się spod 

opieki Bożej opatrzności. 

Dlatego psalmista pięknie modli się: "O Panie, mój kres pozwól mi poznać i jaka 

jest miara dni moich, bym wiedział, jak jestem znikomy.  Oto wymierzyłeś moje dni 

tylko na kilka piędzi, i życie moje jak nicość przed Tobą. Doprawdy, życie wszystkich 

ludzi jest marnością." (Ps 39,5-6). 

Zachęca do oddania siebie i swojego życia Bożej opatrzności, a nie do polegania na 

swojej "ważności". 

Gonitwa za dobrami materialnymi, która w rzeczywistości pochłania ogrom czasu, 

pokazuje, że człowiek zapomina o swoim podstawowym powołaniu, jakim jest 

zjednoczenie się z Bogiem po śmierci. 

Jeśli podczas ziemskiego życia nagromadził on jedynie dobra materialne, to po 

śmierci na nic mu się one nie przydadzą. 

Dlatego obok koniecznych do życia dóbr materialnych  

każdy wierzący powinien być bogaty w dobre czyny,                                            

których wartość nie przemija. 

 

 

 
2 Dosłownie "łokieć" - gr. pechys 
3 Dosłownie "wzrostu" - gr. chelikija 



 

 

„Nie mówcie: co będziemy jeść? Co będziemy pić?                                                            

Czym będziemy się przyodziewać?” (Mt 6, 31) 

 

Cokolwiek może być potrzebne dla naszego ciała i przychodzić z pomocą ludzkiej słabości, 

bo nas nagich natura na ten świat wydała, to należy nazywać jedną suknią, a to, co w danym 

czasie jest niezbędne do pożywienia, nazywa się pokarmem jednego dnia [...]. Jeśli więc masz 

więcej, niż ci potrzeba do jedzenia i ubrania, rozdaj to, uważaj się w tym za dłużnika 

(św. Hieronim, „Listy” 120,1 , tłum.  J. Czuj). 

 

Mt 6, 33-34 

Zakończenie tej perykopy podsumowuje główną jej myśl. Właśnie królestwo Boże 

winno być taką wartością, za którą gonią chrześcijanie. 
 

Jeżeli tak będzie, to wszystkie inne wartości będą im "przydane". 

Nawet w Modlitwie Pańskiej prośba o przyjście królestwa Bożego poprzedza 

prośbę o chleb powszedni - czyli zaspokojenie naszych codziennych potrzeb. 

Najpierw trzeba zadbać o chwałę Bożą, a resztą zajmie się Bóg,  

❖ dając nam siły do pracy,  

❖ dobrych ludzi wokół i  

❖ okoliczności sprzyjające zaspokojeniu codziennych potrzeb. 

 

➢ Wywód swój kończy Jezus stwierdzeniem: "dosyć ma dzień swojej biedy". 

Ten, kto nieustannie martwi się dniem jutrzejszym, pokazuje, że chciałby 

przyszłość wziąć w swoje ręce, a tymczasem przyszłość jest w rękach Boga. 

Należy ją zatem Bogu zawierzyć. 

Nie wątp, chrześcijaninie, że Bóg pomyśli o tobie jutro, tak jak myślał wczoraj                   

i myśli dzisiaj. Tymczasem zmobilizuj swoje siły, aby dziś jak najdoskonalej wypełnić 

Bożą wolę. 

 

 

 

 

 

 



 

 

"Starajcie się najpierw o królestwo Boga" (Mt 6,33) 

W tych słowach [Jezus] pokazał nam, że choć istnieją rzeczy konkretne, to przecież 

nie stanowią one dóbr, których winniśmy pożądać jako naszego ostatecznego dobra. 

Jaka zachodzi różnica między tym, co należy pragnąć, a tym, co konieczne, czego 

należy używać, to [Jezus] pokazał, mówiąc: "Szukajcie najpierw królestwa                              

i sprawiedliwości Bożej, a reszta zostanie wam dodana". 

Królestwo Boże i jego sprawiedliwość stanowią zatem nasze dobro, którego winniśmy 

pożądać i traktować jako cel, ze względu na który wszystko czynimy. 

Ponieważ jednak w tym życiu walczymy, aby móc dojść do tego królestwa, to 

konieczne są nam pewne środki. O nich powiada: "Zostaną wam dodane [...]". 

Mówiąc to, daje do zrozumienia, że tych koniecznych środków należy szukać później. 

Są one późniejsze nie w sensie czasowym, ale wartości 

 (św. Augustyn, "O kazaniu Pana na Górze" II 16,53, tłum. A. Żurek). 

 

 

Św. Beda Czcigodny 

 

➢ Nikt nie może dwom panom służyć… aż do: …a drugiego znienawidzi.   

Oczywiste jest, że człowiek który miłuje Boga, nienawidzi diabła. Żadnego człowieka 

natomiast poznanie Boga nie jest w stanie przywieźć do znienawidzenia Go, i dlatego 

nienawidzi Go ten, kto Go nie czci i nie zachowuje Jego przykazań. 

➢ Nie możecie służyć Bogu i mamonie.  

Niech usłyszy te słowa człowiek chciwy, i niech bogactwa, które w języku syryjskim 

wyrażone są słowem „mamona”, pragnie raczej jak pan rozdawać, niż jak niewolnik ich 

pilnować. 

➢ Dlatego mówię wam, abyście nie troszczyli się o dusze wasze… i tak dalej.  

Ponieważ mówi „dlatego mówię wam”, odnosi się do powyższych wypowiedzi, abyście 

nie byli skrępowani troską o sprawy przemijające i gromadzeniem bogactw tego świata. 

Przyjmijmy więc, że nie powinniśmy martwić się o cielesny pokarm i ubranie, zaś zawsze 

winniśmy troszczyć się o duchowy pokarm i odzienie. 

 



➢ Czy dusza nie jest czymś więcej niż jedzenie, a ciało więcej niż odzienie?  

Przypomina więc w tym zdaniu, abyśmy pamiętali, że dużo hojniej nas obdarował Bóg, 

który nas uczynił i zbudował, niż pokarmem i okryciem. W tym miejscu zazwyczaj pojawia 

się pytanie, czy ten pokarm cielesny odnosi się do duszy, skoro ona sama jest niecielesna, czy 

też nie. Lecz uznaliśmy, że w tym miejscu „dusza” została postawiona po prostu w miejsce 

słowa „życie”, którego liną jest ten cielesny pokarm. 

➢ Przypatrzcie się ptakom nieba… aż do: Ojciec wasz je karmi.  

Znaczy to, że jeśli ptaki, których dusza jest śmiertelna, karmią się z Bożej Opatrzności, to 

o ileż bardziej ludzie, którym obiecana jest rzeczywistość pozaziemska. 

➢ Czy wy nie jesteście ważniejsi od nich? 

 To znaczy: macie większą wartość niż stworzenia nierozumne, jakimi są ptaki. 

➢ Kto z was przez swoją troskę może dodać do swojej postaci jeden łokieć?                           

I o ubranie, czemu się martwicie? 

Jakby powiedział: Temu pozostawcie troskę o okrycie ciała, którego troska – jak widzicie 

– sprawiła, że macie ciało o takiej postawie. 

➢ Weźcie pod uwagę lilie polne… i tak dalej.  

Te słowa o ptakach i liliach nie zostały wypowiedziane w sposób duchowy, ale w tym 

celu, by na podstawie spraw mniejszych przekonać o większych. 

➢ Mówię wam, że nawet Salomon… i tak dalej.  

Naprawdę: jaki jedwab, jaka purpura królów może być porównana z kwiatami? Co jest tak 

czerwone jak róża? Co tak jasne jak lilia? Co jest bardziej właściwe dla oczu niż osąd nauki? 

➢ Jeśli więc ziele polne, które dzisiaj jest, a jutro jest wrzucane do pieca, Bóg tak 

ubiera… i tak dalej.  

„Jutro” oznacza tu czas przyszły. I znaczy: Jeśli ten gatunek, który po ścięciu szybko spala 

się w ogniu, Twórca wszystkiego tak uroczo przyodział, to o ileż bardziej zaopatrzy w to, co 

konieczne, was, którzy dążycie do wiecznego dziedzictwa. 

➢ Nie zamartwiajcie się mówiąc: co będziemy jeść? Co będziemy pić? Albo czym się 

okryjemy?  

Należy zauważyć, że nie mówi: Nie szukajcie pokarmu i tak dalej… ale mówi: „Co 

będziecie jeść” i tak dalej… Widać więc, że tu oskarżeni są ci, którzy wzgardziwszy 

jednością wyszukują dla siebie bardziej okazałe lub bardziej surowe pokarmy lub ubrania niż 

ci, z którymi żyją. 

➢ O to wszystko poganie zabiegają.  

Znaczy ci, którzy nie troszczą się o sprawy przyszłe, ale „porównani są do bezmyślnych 

bydląt i stali się podobni do nich” (Ps 48,13) 

 

 



➢ Wie bowiem Ojciec wasz… aż do: A to wszystko będzie wam dodane.  

Szukajcie Królestwa Bożego będącego dobrem, do którego należy dążyć, i rzeczy 

koniecznych, bez których nie można prowadzić tego życia. Nie powiedział: będzie wam dane, 

ale dodane, ponieważ musimy mieć na uwadze wieczność, zaś doczesność w użytku: tamto 

jako dobro, to jako rzecz konieczna. 

➢ Nie martwcie się o dzień jutrzejszy.  

Dzień jutrzejszy bowiem będzie sam troszczył się o siebie. Ponieważ ziemia co roku 

wydaje owoce, ten, który zabronił myśleć o sprawach przyszłych, które oznacza słowo 

„jutro”, przyznał, że musimy troszczyć się o obecne. 

➢ Dość ma dzień swojej biedy.  

Wystarcza więc nam troska o obecny czas, porzućmy zaś troskę o sprawy przyszłe, które 

są niepewne. Uważam, że tego rodzaju troskę dlatego nazwał „biedą”, ponieważ jest bolesna i 

odnosi się do tej śmiertelności, na którą zasłużyliśmy przez grzech. Musimy zaś wystrzegać 

się, byśmy nie osądzali nikogo, kto swoimi wysiłkami zabiega o to, by nie brakowało mu 

rzeczy koniecznych, skoro sam Pan był godzien posiadać skarbonkę. 

(św. Beda Czcigodny, Komentarz do Ewangelii Mateusza, 6.  tłum. P. M. Szewczyk) 

 

 

Orygenes 

 

"Nasz Pan i Zbawiciel powiedział: "Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie 

powiedzą: Oto tu jest albo tam. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest". 

Albowiem słowo to jest bardzo blisko, jest na naszych ustach i w naszym sercu. A zatem 

niewątpliwie ten, kto prosi o przyjście królestwa, modli się o to, aby to królestwo, które w 

nim jest, wzrastało, spełniło się i przynosiło owoce. 

W każdym bowiem ze świętych panuje Bóg i każdy z nich poddaje się duchowemu Prawu 

mieszkającego w Nim Boga, i każdy jest jak gdyby dobrze zarządzaną społecznością. 

Obecny jest w nim Ojciec i w takiej duszy, pełnej doskonałości z Ojcem współkróluje 

Chrystus, tak jak jest powiedziane: "I przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego 

uczynimy". 

A królestwo Boże osiągnie w nas swoją pełnię, jeśli nieprzerwanie będziemy postępowali 

wciąż naprzód, i stanie się wedle słów apostoła, że Chrystus podbije wszystkich swoich 

wrogów i "przekaże królowanie Bogu i Ojcu, aby Bóg był wszystkim we 

wszystkich". 

Dlatego też módlmy się nieustannie i z natchnienia Pana w nas obecnego mówmy do Ojca 

naszego, który jest w niebie: "Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje". 



A to mamy wiedzieć o królestwie Bożym, że nic nie ma wspólnego sprawiedliwość                   

z niesprawiedliwością ani światło z ciemnością, ani Chrystus z Belialem; tak też i  

królestwo Boże nie może współistnieć z królestwem grzechu. 

Jeżeli więc chcemy, aby Bóg w nas panował, w żaden sposób "nie może królować grzech 

w naszym śmiertelnym ciele", lecz mamy zadawać śmierć temu, co w nas jest ziemskie, a 

przynosić owoce Ducha. 

I mamy być dla Boga tym duchowym rajem, który On nawiedza i w którym  

On tylko panuje wraz z Chrystusem i niech Chrystus będzie z nami z tą mocą, którą 

pragniemy otrzymać. Niech będzie w nas Pan, aż rzuci pod swoje stopy wszystkich swoich 

nieprzyjaciół, którzy w nas są, i pokona w nas wszelką zwierzchność, władzę i moc. 

To wszystko może się dokonać w każdym z nas, i jako ostatni wróg ma być pokonana 

śmierć; aby i w nas rzekł Chrystus: "Gdzież jest, o śmierci, twój oścień, gdzież twe 

zwycięstwo, otchłani?". 

Już więc teraz my, zniszczalni, przyobleczmy się w świętość i niezniszczalność, i my, 

śmiertelni, wyzwoleni od śmierci, przyobleczmy nieśmiertelność Ojca; a tak poddani Bogu, 

już teraz będziemy mieli udział w dobrach odrodzenia i zmartwychwstania" 

(Orygenes, O modlitwie, www.patres.pl) 

 

 

"Ewangelia według św. Mateusza"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

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

 

Kazanie na górze.  

Część II: Skarby królestwa 

Mt 6,1 - 34 

 

 

Skarby w niebie  (Mt 6, 19-34) 

 

ST: 2 Sm 12,11; 1 Krl 3,13; 10,14-27; Syr 23,19; 29,21 

NT: Jk 5,2-3   Łk 6,37-42; 11,34-36 ;12,22-34; 16,13 

KKK: serce 368,2551,2608; Bóg i Mamona, 2113,2424; zawierzenie Bożej 

opatrzności, 305,322 

Lekcjonarz: 6, 31-34; Msza na rozpoczęcie roku kalendarzowego lub o uświęcenie 

pracy ludzkiej 



We fragmencie 6, 19-34 Jezus uczy tego, jaki powinien być stosunek Jego uczniów 

do dóbr materialnych i podstawowych potrzeb życiowych. 

❖ Ci, którzy w pierwszej kolejności szukają królestwa, mają pełną pokoju 

ufność, że Ojciec zapewni im to, czego potrzebują w życiu (6,25-34).              

Służą samemu Bogu, nie mamonie (6,24) i są pełni światła (6,22), 

gromadząc sobie skarby w niebie (6,20). 

❖ Ci, którzy nie czynią z królestwa swego najwyższego priorytetu, są jak 

poganie, którzy nie znają miłości Ojca, a przez to niepokoją się o swoje życie 

(6,25-34). Ich dążenie do zapewnienia sobie bezpieczeństwa poprzez 

bogactwa uniemożliwia im służenie niepodzielnym sercem Bogu. Gromadzą 

sobie skarby na ziemi, a zatem nie promieniują niebiańskim światłem 

Chrystusa, bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje (6,21). 

 

[6,19-20]  

Bogactwa i dobra materialne są jedynie skarbami na ziemi, nie zaś trwałymi 

fundamentami życia. Choć wielu dąży do zapewnienia sobie bezpieczeństwa przez 

gromadzenie bogactw, Jezus przypomina nam, że są one czymś nietrwałym                              

i ulegającym zepsuciu. 

Za pomocą trzech wyrazistych obrazów wskazuje, że ziemskie skarby są niszczone 

przez mole (które zagrażają odzieniu), rdzę (przez którą koroduje metal) i złodziei, 

którzy włamują się do domu i kradną. 

Uczeń powinien zamiast tego gromadzić sobie skarby w niebie, czyli niebiańskie 

nagrody za sprawiedliwe czyny, o których była mowa w Mt 6, 1-18. 

To jałmużna, modlitwa i post - a nie zabieganie o ziemskie skarby - tworzą solidny 

fundament życia, które będzie trwało wiecznie (Łk 12,33; 1 Tm 6,17-19). 

[6, 21]  

W tej części Jezusowe nauczanie wykracza poza zwykłą krytykę materializmu. 

W ostatecznym rozrachunku pyta każdego z uczniów: "Gdzie jest twoje serce?". 

Serce stanowi ośrodek życia danej osoby, decydujący o tym, gdzie kierujemy naszą 

uwagę i czemu się poświęcamy. 

Osoba zaprzątnięta gromadzeniem sobie skarbów na ziemi nie jest wolna, by                       

w pełni służyć królestwu Ojca, jej serce jest bowiem obciążone troskami tego świata 

(13,22). 

Zamiast tego, uczniowie powinni gromadzić sobie skarby w niebie - niebiańskie 

nagrody za dzielenie się dobrami tego świata z tymi, którzy znajdują się w potrzebie 

(6,1-6). 



Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. 

 

[6, 22 - 23]  

W odniesieniu do tej kwestii, Jezus opowiada mini-przypowieść o dwóch rodzajach 

oczu.  

W Starym Testamencie oko jest "wyrazem duszy", pragnącym "tego, co widzi i co 

mu się podoba" (1 Krl 20,6; Lm 2,4; Ez 24,16.21.25)4. 

Jezusowy opis dwóch rodzajów oczu, umieszczony między nauczaniem o skarbach 

ziemskich (6,19) i o niesłużeniu Mamonie (bogactwom) (6,24), wskazuje na  

dwa sposoby, w jakie można postrzegać bogactwa tego świata. 

❖ Określenie "chore oko" jest nawiązaniem do starożytnego 

bliskowschodniego pojęcia "złego oka", które spogląda na to, co posiadają 

inni ludzie, z zazdrością, pożądliwością i które jest skąpe w odniesieniu do 

tego, co samo posiada. 

❖ W przeciwieństwie do samolubnego ducha, zdrowe oko jest okiem hojnym 

(zob. Prz 22,9). Jezus stwierdza, że oko jest światłem ciała. 

Ponieważ "ciało" jest określeniem całej osoby, nauczanie Chrystusa pokazuje w 

tym miejscu, że sposób, w jaki podchodzimy do bogactw, wpływa na całe nasze "ja".  

Zdrowe, szczodre oko jaśnieje jak lampa; samolubne, chciwe, chore oko pozostawia 

daną osobę w ciemności. 

[6, 24]  

Nikt nie może dwom panom służyć. 

Służenie panu wymaga całkowitego, wyłącznego oddania. Posiadanie dwóch panów 

wprowadza konflikt lojalności. 

Choć wielu ludzi stara się służyć zarówno Bogu, jak i pieniądzom, Jezus wskazuje, 

że jest to niemożliwe. 

Gdy dążymy do zdobywania skarbów ziemskich, w nieunikniony sposób 

zaniedbujemy naszą relację z Bogiem jako prawdziwym panem naszego życia. 

Jezus wyjaśnia tę kwestię za pomocą dwóch żydowskich idiomów. 

Przeciwstawienie jednego będzie nienawidził, a drugiego - miłował nie oznacza, 

że sługa kocha tylko jednego pana, do drugiego zaś czuje emocjonalną nienawiść. 

W tym wyrażeniu "miłość" odnosi się do postawienia na pierwszym miejscu lub 

wyboru jednego pana, z kolei "nienawiść' do braku oddania względem tego drugiego 

(zob. 10,37)5. 

 
4 J. Pedersen, Its Life and Culture 



Podobnie stwierdzenie z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi oznacza 

zwracanie uwagi na jednego i zapominanie o drugim. Oba wyrażenia podkreślają to, 

że gdy dążymy do dóbr ziemskich, wówczas zaniedbujemy służenie z całego serca 

Bogu. 

 

Słowo Mamona to grecka transliteracja aramejskiego słowa na określenie bogactw 

i tego, co posiada. Pochodzi od słowa oznaczającego "wiarę, zaufanie", odnosi się 

zatem do "tego, w czym się pokłada ufność"6. 

Co interesujące, Mamona zostaje tu spersonifikowana i ukazana jako "pan", co 

podkreśla, jak nasze posiadłości mogą wziąć nas w posiadanie. Możemy stać się 

niewolnikami naszych bogactw i naszej własności, nieustannie martwiąc się o ich 

zachowanie lub dążąc do zdobycia więcej. 

Jezus zatem podsumowuje: Nie możecie służyć Bogu i mamonie. 

 

Jeśli jesteśmy zaprzątnięci gromadzeniem skarbów na ziemi, wówczas służymy 

Mamonie i nie możemy oddać się całkowitej, niepodzielnej służbie Bogu. 

Tylko przez oderwanie od bogactw i posiadłości oraz przez ufność, że Bóg 

zabezpieczy nasz byt, możemy być wolni, aby Mu służyć. 

[6, 25]  

Słowo "martwić się" jest w tym krótkim fragmencie użyte pięciokrotnie. 

Martwienie się oznacza przesadną troskę i niepokój, które skupiają na sobie całą 

uwagę naszego serca. 

Jezus mówi: Nie martwcie się o swoje życie (...) ani o swoje ciało, następnie zaś 

wymienia trzy konkretne przedmioty troski, reprezentujące podstawowe potrzeby w 

życiu: jedzenie, picie i odzienie (por. Syr 29,21: "Pierwsze potrzeby życia: woda, 

chleb, odzienie i dom, by osłonić nagość."). 

Choć są one istotne, nie stanowią ostatecznego celu naszego życia:  

      Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? 

Powinniśmy dbać o podstawowe potrzeby, ale koncentrować nasza uwagę na tym, 

co ważniejsze. 

 

 
5 Na przykład, gdy Jezus stwierdza, że uczeń powinien "nienawidzić" ojca, matki, żony i dzieci, nie ma On na 
myśli tego, że uczeń powinien czuć odrazę do wszystkich, których kocha (zob. Łk 14,26). To wyrażenie oznacza, 
że powinno sie być całkowicie oddanym Chrystusowi, od którego nikt - nawet z rodziny - nie powinien być 
bardziej kochany. 
6 D. Harrington, The Gospel of Matthew 



 

 

Żywa tradycja: Św. Katarzyna ze Sieny o ufności względem Boga 

W ostatecznym rozrachunku przyczyną naszego zamartwiania się o swoje życie jest 

to, że tak naprawdę nie ufamy Bogu. Ta kwestia, na którą zwraca uwagę Jezus w 

Kazaniu na górze, znalazła też odbicie w dialogu między Bogiem i św. Katarzyną ze 

Sieny: 

"Czemu nie ufasz Mi, który jestem twym Stwórcą? Bo ufasz sobie. Czyż nie jestem 

ci wierny i oddany? Niewątpliwie tak. (...) A jednak, zda się, wątpi, że jestem dość 

mocny, aby mu pomóc, dość silny, aby wspierać i bronić od nieprzyjaciół, dość 

mądry, aby oświecić oko jego intelektu, lub że mam dość dobrotliwości, abym mu 

zechciał dać to, co jest konieczne dla jego zbawienia. Mniema, zda się, że nie jestem 

dość bogaty, bym mógł go wzbogacić, ani dość piękny, by mu przywrócić piękność. 

Zda się, że boi się, czy znajdzie u Mnie chleb do jedzenia i szatę do przyodziania się. 

Postępowanie jego dowodzi, że tak myśli"7. 

 

 

[6, 26 - 31]  

Jezus ilustruje tę maksymę za pomocą dwóch przykładów wziętych ze świata 

przyrody. 

Po pierwsze, odnosząc się do kwestii pożywienia i picia, wskazuje na ptaki, które 

nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a jednak są żywione przez Boga.  

Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? 

Skoro Bóg zapewnia to, czego trzeba ptakom, to o ileż bardziej będzie dbał o 

uczniów. 

Po drugie, jeśli chodzi o odzienie, Jezus odwołuje się do lilii polnych, które nie 

pracują ani przędą, aby uczynić dla siebie ubrania. 

A jednak nawet Salomon, który słynął z niesamowitego bogactwa (1 Krl 3,13; 

10,14-27), nie był tak ubrany jak jedna z nich.  

Lilie polne, nic nie robiąc, są ubrane z większym przepychem niż Salomon, który 

wiele energii wkładał w zdobywanie dla siebie nadzwyczajnego bogactwa i chwały (1 

Krl 9,27-28; 10,14; 12,4; 2 Krn 1,16-17)8 . 

 
7 Św. Katarzyna ze Sieny, Dialog o Bożej Opatrzności, czyli księga Boskiej nauki 
8 Zob. W. Carter, Matthew and the Margins 



Co więcej, choć linie polne i ziele są czymś przemijającym (Ps 103,15-16; Iz 40,6-

8), Bóg nadaje im piękno. Ziele dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone jako opał. 

Skoro Bóg dba o to, by pięknie odziać tak łatwą do zniszczenia roślinę, to o ileż 

bardziej zadba o podstawowe potrzeby uczniów. 

[6, 32 - 34]  

W końcowych wersetach tej sekcji Jezus przeciwstawia wiernych uczniów 

poganom, którzy stale troszczą się o swoje życie - o to, co będą jeść i pić, oraz w co 

się ubiorą. 

Niestety, poganie nie uznają w bogu kochającego Ojca, który daje im to, czego im 

potrzeba (zob. 6,8). Przez to z niepokojem zabiegają o skarby ziemskie i nigdy nie 

osiągną pokoju ani szczęścia, do których dążą. 

Jednak prawdziwi uczniowie nie martwią się zbytnio o te rzeczy, całkowicie 

bowiem powierzyli swe życie Ojcu (...) niebieskiemu, który zna wszystkie ich 

potrzeby. 

Starają się naprzód o królestwo (...) i o Jego sprawiedliwość, co oznacza, że 

Boża wola jest w ich życiu najwyższym priorytetem. 

Pragną, by królestwo Boże zostało w pełni przyjęte na ziemi i dążą do wypełniania 

Jego woli w swym własnym życiu. 

Jezus zapewnia uczniów, że jeśli na pierwszym miejscu postawią królestwo Boże, 

Bóg zadba również o ich ziemskie potrzeby - to wszystko będzie wam dodane. 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (6,19 - 34) 

 

Zmartwienia dominują w sercach wielu chrześcijan. Martwimy się o przyszłość, 

naszą pracę, nasze finanse, naszą reputację.  

Choć istotne jest, by troszczyć się o te podstawowe ludzkie sprawy, możemy stać 

sie nimi tak zaprzątnięci, że będzie to niezdrowe dla naszego życia duchowego. 

Według św. Tomasza z Akwinu troska o sprawy ziemskie może stać się grzeszna, 

jeśli będziemy je postrzegać jako cel sam w sobie, na przykład myśląc: "Nie potrafię 

być szczęśliwy bez tej pracy, bez tej relacji, bez zarobków na określonym poziomie". 

Troska o ziemskie sprawy jest grzeszna również wtedy, gdy martwienie się o nie 

odrywa nas od życia duchowego. 



Możemy stać się tak zaprzątnięci problemem czy decyzją, że zmartwienie 

zdominuje nasze myśli, nawet podczas  Mszy czy modlitwy - tak że zaczniemy 

zaniedbywać oddawanie należytej czci Bogu. 

Stale zaś próbując rozwiązać nasz problem, nie jesteśmy w stanie wysłuchać tego, 

czego Bóg może próbować nas nauczyć w tym konkretnym, trudnym momencie. 

W chwilach niepokoju możemy znaleźć wsparcie w Jezusowym nauczaniu         

z Kazania na górze. 

Jezus przypomina nam, że nasz niebieski Ojciec dba o nasze potrzeby i zawsze 

daje to, co jest dla nas najlepsze. 

Jeśli naprawdę pokładamy ufność w Bożym planie dla naszego życia, wszystko 

inne ułoży się, jak należy. 

Dlatego Jezus mówi: "Starajcie się naprzód o królestwo [Boga] i o Jego 

sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane". 

Pokładanie ufności w Ojcu może być źródłem wielkiego pokoju i radości, 

wyzwalającym nas od strachów i zmartwień, które w przeciwnym wypadku mogą być 

udręką naszego życia. 

 

 

 


