
Mt 7, 1 - 14 

 

(1) Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.  

(2) Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam 

odmierzą.  

(3) Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie 

dostrzegasz?  

(4) Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy 

belka /tkwi/ w twoim oku?  

(5) Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć 

drzazgę z oka twego brata.  

(6) Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie 

podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały.  

(7) Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.  

(8) Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.  

(9) Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień?  

(10) Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża?  

(11) Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż 

bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.  

(12) Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem 

na tym polega Prawo i Prorocy.  

(13) Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która 

prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.  

(14) Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, 

którzy ją znajdują.  

 

 

 

 

 



Powściągliwość w sądzeniu. Obłuda. Wytrwałość 

w modlitwie. Złota zasada postępowania.              

Ciasna brama - (Mt  7, 1 - 14) 

Dr  Joanna Jaromin, "Krąg biblijny nr 40" Wyd. Biblos 

 

Jezus kontynuuje Kazanie na górze, demaskując wiele naszych słabości, które 

próbują zyskiwać nad nami przewagę. Jezus daje nam jednak cenne wskazania, jak nie 

dać się im pokonać, i formułuje zasady, według których powinniśmy postępować. 

Bardzo łatwo przychodzi nam oceniać innych. Często chodzi o ich wygląd 

zewnętrzny, a więc urodę czy sposób ubierania się. 

Równie często nie sprawia nam żadnych trudności ocena moralna, kwalifikowanie 

ich na podstawie postępowania jako dobrych lub złych. 

Zwykle nie przychodzi nam nawet do głowy, że również my sami podlegamy takim 

zewnętrznym osądom, a gdy już do nas dotrze, że ktoś wypowiedział się o nas 

krytycznie, to się oburzamy. 

Powinniśmy mieć więc świadomość, że nasze sądy, zwłaszcza niesprawiedliwe, 

także ranią tych, których osądzamy. 

Jezus w Kazaniu na górze przestrzega nas przed sądzeniem innych, ponieważ jak 

my sądzimy, tak i nas osądzą (Mt 7,1-2). Bóg będzie nas sądził w taki sam sposób, w 

jaki my sądzimy bliźnich. 

Zakaz sądzenia wskazuje na wartość osoby ludzkiej. Wraz z czynem człowieka nie 

należy potępiać jego samego. Bezwzględnie należy demaskować zło, nie wolno jednak 

przy tym niszczyć człowieka.  

 Nie należy człowieka identyfikować z jego czynami; tylko Bóg bowiem 

wie o  nim wszystko i tylko On może go osądzić. 

 

Jezus nie osądzał grzeszników, których spotykał na swojej drodze. Jego spojrzenie 

nie było spojrzeniem ferującym wyroki, lecz wyzwalającym i odnawiającym, 

ponieważ kryło miłość Boga. 

 

 

 



 

„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni”     (Mt 7, 1) 

 

Jeśli jesteś tak surowy wobec przewinień innych, że spostrzegasz nawet najdrobniejsze 

rzeczy, czemuż jesteś tak obojętny wobec własnych, że nie zważasz nawet na wielkie? 

"Wyrzuć najpierw belkę ze swego oka". Widzisz, że nie zabrania sądzić, lecz najpierw 

każe wyjąć belkę z oka swego, a dopiero potem poprawiać błędy innych. 

Każdy bowiem, kto zna własne błędy wcześniej niż cudze, większe dostrzega wcześniej niż 

małe, siebie samego kocha bardziej niż bliźniego. 

Zatem jeżeli czynisz to z litości, lituj się najpierw nad samym sobą, bo tu grzech jest 

większy i bardziej widoczny [...]. Ty zaś nie tylko nie wyjmujesz twojej belki, lecz nawet jej 

nie widzisz, a drzazgi innego nie wyjmujesz, ale ją widzisz. 

(św. Jan Chryzostom, „Homilie na Ewangelię według św. Mateusza” 23,2 , tłum.                   

J. Krystyniacki). 

 

 

Natura ludzka jest jednak skłonna do tego, aby wyolbrzymiać skazy na czyimś 

postępowaniu, przy jednoczesnym bagatelizowaniu własnych słabości i grzechów  

(Mt 7,3). 
 

Łatwiej wzywać do nawrócenia, niż samemu się nawracać (Mt 7,4). Tak 

postępując, stajemy się jednak obłudnikami; najpierw bowiem należy rozprawić się ze 

swoimi wadami, czyli "usunąć belkę ze swojego oka", a dopiero później życzliwie                     

i z pokorą pomagać znaleźć dobrą drogę tym, którzy zbłądzili, czyli "usunąć drzazgę 

z oka bliźniego" (Mt 7,5). 
 

Przeciwstawienie belki i drzazgi pokazuje, że dopiero wtedy, gdy wykażemy się 

rzetelnością w osądzaniu siebie samych, będziemy mogli - z oczyszczonym 

spojrzeniem - poddać osądowi innych, a raczej - ich czynów. 
 

Ta perykopa koresponduje z wypowiedzią Jezusa, w której wzywa On do 

napomnienia brata, który by zbłądził (Mt 18,13-18). 

 
 

Uznanie własnej winy czyni bardziej miłosiernym i wielkodusznym względem 

innych. 

 

 

 

 



"Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by 

ich nie podeptały nogami i, obróciwszy się, was nie poszarpały" (Mt 7,6). 

Tutaj trzeba wyjaśnić, że na wpół dzikie psy napadały Żydów odrazą, świnie 

uważali oni za zwierzęta nieczyste. Natomiast perłami nazywali na przykład niektóre 

wypowiedzi rabinów. 

Zasadniczo więc te zaskakująco mocne słowa wzywają nas do niezwykłej 

roztropności w szafowaniu świętym nauczaniem Zbawiciela czy sakramentami. 

W przeciwnym razie możemy sacrum narazić na profanację. 

Skuteczność głoszenia Ewangelii w dużym stopniu zależy od stopnia otwartości 

i gotowości na jej przyjęcie. 

Jeśli spotykamy się z odrzuceniem, to nie jesteśmy zobowiązani za wszelką cenę 

przezwyciężać oporu, a raczej mamy się zwrócić do tych, którzy są otwarci na 

Jezusową Ewangelię.  

Sprzeciw wobec orędzia zbawczego może rozwinąć się w nienawiść wobec 

głoszących je; zresztą Jezus niejednokrotnie zapowiadał swoim uczniom, że czekają 

ich niepowodzenia w misji, a także prześladowania. 

W dalszej części Jezus zachęca: "Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a 

znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; 

kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą" (Mt 7,7-8). 

To zachęta dla nas, abyśmy nigdy nie ustawali w modlitwie.  

 

 

„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie” (Mt 7, 7) 

 

Chcąc, żebyśmy Go prosili w modlitwie, mówi: "Proście". Przez "szukanie" rozumie 

zastanawianie się nad sposobami zdobycia cnoty i tym, co ją przynosi i co należy czynić, żeby 

ją uzyskać. Kto nad tym co dzień się zastanawia, ten właśnie "szuka i znajduje". "Kołatać" 

zaś to wypełniać przykazania. Kto kołata, ręką kołata, a przez ręce rozumie się działanie 

(św. Doroteusz z Gazy, „Różne nauki” 154 , tłum.  M. Borkowska). 

 

Nauczyciel uzasadnia ją zwróceniem uwagi na pewną prawidłowość, jaka 

występuje w relacjach między ojcem i synem. Gdy dziecko prosi ojca o coś, wtedy 

otrzymuje to, o co prosi. Ojciec z natury kocha swojego syna, dlatego jeśli ten prosi go 

o chleb, to nie da mu kamienia, a jeśli prosi o rybę, to nie da mu węża (Mt 7,9-10). 

Tak się nie postępuje wobec dzieci. 



Podobnie zachowuje się Ojciec niebieski względem swoich ziemskich dzieci, ale           

w sposób zwielokrotniony, gdyż nikt i nic nie jest w stanie przewyższyć Go                       

w miłości. 

Dlatego Jezus podsumowuje swoją naukę słowami: "Jeśli więc wy, choć źli 

jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, 

który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy Go proszą" (Mt 7,11). 

W tym kontekście warto przytoczyć słowa z Księgi Izajasza, które pokazują, że               

w Izraelu powszechne było przekonanie, iż Bóg w swojej wielkiej miłości wysłuchuje 

próśb tych, którzy się do Niego zwracają:  

"Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna 

swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie" (Iz 49,15). 

Fundamentem modlitwy jest więc nawiązanie z Bogiem relacji 

synowskiej, czyli relacji dziecka do Ojca. 

 

Całe Kazanie na górze Jezus podsumowuje słowami, które nazywamy złotą 

regułą lub złotą zasadą:  

"Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im 

czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy" (Mt 7,12). 

W tym momencie nasuwa się na myśl przykazanie miłości bliźniego, które swoją 

genezą sięga Starego Testamentu, a zatem Prawa i Proroków:  

"Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz 

miłował bliźniego jak siebie samego" (Kpł 19,18);  

"Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował 

jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej" (Kpł 19, 34). 

Jeśli zatem chcemy, aby nas ludzie kochali i szanowali, sami najpierw musimy 

odnosić się do nich z miłością i szacunkiem. 

Nieco dalej Mateusz przytacza słowa Jezusa o tym, że na przykazaniu miłości 

Boga i bliźniego "opiera się całe Prawo i Prorocy" (Mt 22,40). 

Jest ono - zdaniem Jezusa - ośrodkiem całego nauczania starotestamentalnego. Ono 

się w nim streszcza. Co to oznacza, Jezus wyjaśnił we wcześniejszych partiach 

Kazania na górze. Człowiek winien: 

❖ odrzucić gniew, który rani i zabija (Mt 5,22),  

❖ zaniechać wydawania potępiających sądów (Mt 7,1),  

❖ zrezygnować z praktyki odwetu i wzbudzić w sobie miłość nieprzyjaciół  

(Mt 5,43; 6,12-15). 



Wzorem działania ucznia Jezusa jest działanie Boga Ojca w stosunku do każdego 

człowieka. Na tym właśnie polega dopełnienie i wypełnienie przez Jezusa 

Prawa i Proroków. 

Warto w tym miejscu przytoczyć również słowa św. Jana Pawła II:  

 

Stanie się to możliwe wyłącznie dzięki darowi Bożemu, który oczyszcza i odnawia: 

"pokropię was czystą wodą, abyście stali się czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od 

wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza" 

(Ez 36,25-26; por. Jr 31,31-34). To "serce nowe" pozwala zrozumieć i urzeczywistnić 

najprawdziwszy i najgłębszy sens życia: jest nim dar, który spełnia się w dawaniu 

siebie. 

To wzniosłe orędzie o wartości życia wyraża biblijna postać Sługi Pańskiego:               

"Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży [...].                      

Po udrękach swej duszy ujrzy światło" (Iz 53,10.11) [...]. 

Prawo wypełnia się w życiu i działalności Jezusa z Nazaretu, zaś nowe serce zostaje 

dane człowiekowi za pośrednictwem Jego Ducha. 

Jezus bowiem nie odrzuca Prawa, ale doprowadza do jego wypełnienia: Prawo                        

i Prorocy mieszczą się w złotej regule wzajemnej miłości (Mt 7,12). 

W Jezusie Prawo staje się ostatecznie Ewangelią, dobrą nowiną                  

o Bożym panowaniu nad światem, które sprowadza wszelkie istnienie na nowo do 

jego korzeni i do pierwotnych perspektyw. 

Jest to Nowe Prawo, "prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie"               

(Rz 8,2), a jego podstawowym wyrazem, na wzór Chrystusa oddającego życie za 

przyjaciół swoich (J 15,13), jest dar z siebie z miłości do braci: "My wiemy, że 

przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci" (1 J 3,14). 

Jest to prawo wolności, radości i szczęścia"1. 

 

 
 

1 Jan Paweł II, Komentarz do Ewangelii, Kraków 2011, s.63 

"Demaskując przestępstwa przeciw życiu, Prorocy 

starali się przede wszystkim wzbudzić oczekiwanie 

na nową zasadę życia, zdolną położyć fundamenty 

pod odnowioną więź z Bogiem i braćmi, otwierając 

nieznane dotąd i niezwykłe możliwości zrozumienia 

i realizacji wszystkich wymogów Ewangelii życia. 

 



Kazanie na górze Jezus definitywnie zamyka szeregiem wskazówek i zachęt. 

Jedna z nich została przedstawiona za pomocą obrazów ciasnej i szerokiej bramy 

oraz wąskiej i przestronnej drogi (Mt 7,13-14). 

Symbolika bramy w Biblii pojawia się zwykle w kontekście wejścia do miasta 

niebieskiego (np. Ap 22,14: "Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza 

nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta. "), czyli 

innymi słowami: do życia wiecznego czy też do raju. 

Częściej pojawiał się natomiast pokrewny obraz, dwóch dróg, zwłaszcza w Starym 

Testamencie (np. Pwt 30,15-20). 

Jezus zachęca, aby wybierać ciasną bramę i wąską drogę, ponieważ szeroka brama i 

przestronna droga prowadzą do zguby. 

Wielu ludzi kusi łatwość pokonywania przestronnej drogi i bezproblemowość 

przechodzenia przez szeroką bramę. Niewielu natomiast wybiera drogę wąską, z 

utrudnieniami, i ciasną bramę, przez którą można się przecisnąć tylko ze sporym 

wysiłkiem. 

Droga życia chrześcijańskiego nie jest łatwa. Wymaga trudu, wyrzeczeń, cierpienia 

i dlatego tylko niewielu decyduje się na nią wkroczyć. 

Łatwiej nie odmawiać sobie niczego, ale konsekwencje takiego wyboru będą 

opłakane. Na koniec bowiem przyjdzie stanąć przed szeroką bramą, która oddzieli nas 

na zawsze od miłującego Boga. 

Natomiast kroczenie wąską drogą prowadzi do ciasnej bramy, za którą czeka 

nas życie wieczne i przebywanie w Bożej obecności. 

Bycie uczniem Chrystusa stale zakłada ten wybór, to znaczy codziennie na nowo 

wybieramy między przestronną i wąską drogą, między szeroką i ciasną bramą. 

To właśnie Kazanie na górze  

jest tą wąską drogą, która prowadzi do ciasnej bramy. 

 

Od wyboru tej właśnie drogi i bramy zależy zbawienie. 

 

Dopiero jednak na sądzie okaże się, kto tak naprawdę podążał drogą 

prowadzącą do ciasnej bramy, za którą jest życie (Mt 13,36-43; 22, 11-14) 

 

 

 



 

"Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia" (Mt 7,14) 

Wąska jest brama, która prowadzi do życia, a przechodzi przez nią ten, kto ze 

względu na nią we wszystkim, co czyni, pilnie wyznacza sobie miarę przy pomocy 

dokładnego rozeznania. Ten bowiem, kto lekkomyślnie nie ustanawia granic dla 

własnych pragnień, zamyka sobie dostęp do wąskiej bramy. 

 (św. Grzegorz Wielki, "Moralia" 28,11,26, tłum. A. Wilczyński). 

*** 

Aczkolwiek "wąska i stroma jest droga, która prowadzi do żywota", to jednak lekko 

jest po niej się wspinać, komu prawdziwa pobożność dodaje siły; a nawet przyjemność 

odczuwa ten, kto pewną nogą stąpa po gruncie cnoty, miast osuwać się po piaskach 

występku. 

 (św. Leon Wielki, "Mowa na Wielki Post" 7,1, tłum. K. Tomczak). 

 

 

1.       Stwarzanie pozorów to domena współczesnego świata, który mami człowieka 

namiastkami szczęścia tylko po to, aby go zniszczyć. Nie możemy postępować 

podobnie jak świat, jeśli uważamy się za uczniów Jezusa Chrystusa. Nie możemy 

uśmiechać się do bliźnich, wbijając im jednocześnie nóż w plecy. 

       Uczeń Chrystusa nie osądza bliźniego, nie próbuje go pouczać, bo ma 

świadomość, że sam nie jest do końca w porządku. Tylko pod warunkiem, że 

żyjemy w zgodzie z Bogiem i sobą samym, że zachowujemy uczciwość względem 

Boga i siebie, jesteśmy w stanie zatroszczyć się o drugiego człowieka w taki 

sposób, w jaki chcielibyśmy, aby zatroszczono się o nas. 

 

2.       Życie chrześcijańskie nie jest usłane różami. Chcąc naśladować Mistrza, aby 

mieć kiedyś udział w Jego chwale, wyrażamy zgodę na różnego rodzaju 

niedogodności. Nie powinna nas jednak opuszczać świadomość, że wszystko, co 

nas spotyka, ma sens, bo nagroda, która nas czeka, jest warta każdego wyrzeczenia.  

      Św. Jan Paweł II podkreśla: "Chrystus nie ukrywał wobec swoich słuchaczy 

potrzeby cierpienia. Bardzo wyraźnie mówił o tym, że kto chce iść za Nim, ten 

musi wziąć krzyż każdego dnia (Łk 9,23), a uczniom swoim stawiał wymagania 

natury moralnej, których spełnienie jest możliwe tylko pod warunkiem zaparcia się 

samego siebie (Łk 9,23). Droga, która wiedzie do królestwa niebieskiego, jest 

wąska i stroma, i Chrystus przeciwstawia ją drodze szerokiej i płaskiej, która 

jednakże wiedzie na potępienie (Mt 7,13-14).  



      Szereg razy mówił Chrystus również o tym, że uczniów Jego i wyznawców 

będą spotykać wielorakie prześladowania, co - jak wiadomo - sprawdziło się nie 

tylko w pierwszych stuleciach istnienia Kościoła w cesarstwie rzymskim, ale 

sprawdzało się w różnych okresach historii i w różnych miejscach globu, a także 

sprawdza się za naszych czasów" (Jan Paweł II, Komentarz do Ewangelii, s.64) 

 

3.     Św. Jan Paweł II tak mówi o konieczności modlitwy: "Pewni jesteśmy, że 

Pan jest wierny swemu słowu: "Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a 

znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam" (Mt 7,7).  

     Rzeczywiście, nawet wtedy, gdy zawodzą normalne, ludzkie środki, służące do 

podtrzymywania relacji wewnątrz jakiejś wspólnoty, zawsze pozostaje moc 

modlitwy, podtrzymującej żywy płomień nadziei, która nie zawodzi, dzięki 

działaniu Ducha Świętego, który w nas przebywa. "Duch przychodzi z pomocą 

naszej słabości" - naucza nas św. Paweł. 

     "Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia 

się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami" (Rz 8,26)"  

(Jan Paweł II, Komentarz do Ewangelii, s.62) 

 

 

 

"Ewangelia według św. Mateusza"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

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

 

Kazanie na górze.  

Część III: Dom zbudowany na skale 

Mt 7, 1 - 29 

 

 

W siódmym rozdziale Ewangelii Mateusza Kazanie na górze osiąga swój wielki 

finał. Rozdział ten nie koncentruje się wyłącznie na jakiejś jednej kwestii, lecz łączy w 

sobie powiedzenia odnoszące się do rozmaitych tematów. 

Ostrzeżenia mówiące o właściwym i niewłaściwym sądzeniu, wezwania do pełnej 

ufności modlitwy, trzeźwiące słowa o stawce, o jaką chodzi w chrześcijańskim życiu 

oraz wizje przyszłego sądu - wszystko to wchodzi w skład nauczania kończącego 

pierwszą mowę Jezusa w Ewangelii Mateusza. 



Tutaj, jak we wcześniejszych częściach Kazania, moralność i duchowość zostają 

splecione z teologią i chrystologią. 

 

Osądzanie i umiejętność rozróżniania  (Mt 7, 1- 6) 

 

ST: Syr 16,14; 28,1-7 

NT: Rz 2,1; Jk 2,13; 4,11-12 II Łk 6,37-42 

KKK: sąd błędny,1790-1794; świętokradztwo, 2120 

 

Po omówieniu w rozdziale szóstym kwestii modlitwy, pobożności i Opatrzności,                          

z początkiem rozdziału siódmego Kazanie powraca do dziedziny relacji 

międzyludzkich. 

Przedmiotem dyskusji jest tu załamanie relacji spowodowane przez to, że ludzie 

zwracają się przeciwko sobie w duchu krytykanctwa i braku miłosierdzia. 

Jezus nawołuje wspólnotę uczniów (zakładając, że słowo brat z wersetu 7,4 odnosi 

się do "brata w wierze"), by wznosiła się ponad te destrukcyjne zachowania poprzez 

pokorę i miłość. 

Mądrość tych słów można też zastosować do ludzkich interakcji dokonujących się 

poza kręgiem wyznawców chrześcijaństwa. 

 

[7,1]  

Jezus najpierw ostrzega przed sądzeniem innych. Nie chodzi o to, że złe jest 

osądzanie tego, czy dany czyn jest grzeszny według prawa Bożego; taka forma 

moralnej oceny to po prostu korzystanie z chrześcijańskiego sumienia. 

Jezus raczej zabrania nam tu osądzać i potępiać serce. 

Nikt nie ma dostępu do ukrytych intencji, które pobudzają innych do czynu; nikt też 

nie może wiedzieć, jaki jest stopień winy kogoś drugiego, ten bowiem jest określany 

przez okoliczności oraz poziom moralnego i religijnego rozwoju tej osoby. 

Ponadto mamy skłonności do czynienia bezpodstawnych generalizacji na temat 

charakteru danego człowieka na podstawie takiego czy innego przewinienia. 

Tego rodzaju łatwe ferowanie wyroków jest niedopuszczalnym zachowaniem 

Chrześcijanin nie ma być pewnym siebie moralizatorem, wydającym wyroki na 

tych, którzy się potknęli. Nie mamy przyjmować tej roli ani publicznie, w obecności 

innych ani nawet na osobności, w ciszy naszych serc i umysłów. 



Osądzanie innych za błędy jest szkodliwe nie tylko dla relacji międzyludzkich; 

szkodzi ono także naszej relacji z Panem. 

To właśnie stwierdza Jezus, gdy dodaje: abyście nie byli sądzeni. Kryje się za tym 

idea, że to Bóg osądzi tego, kto naokoło krytykuje i potępia innych. 

[7, 2]  

Kto osądza innych, spotka się w zamian z równie surowym osądem: Bo takim 

sądem, jakim sądzicie, i was osądzą. 

Wcześniej usłyszeliśmy, że uczniowie otrzymają miłosierdzie i przebaczenie od 

Pana, jeśli tylko będą świadczyć innym miłosierdzie i przebaczenie (5,7; 6,14-15). 

Podobną zasadę odnosi się tutaj do sądu Bożego, tyle że teraz chodzi o zniechęcenia 

do danej czynności, a nie do zachęcenie do niej. 

Ta lekcja zostaje unaoczniona za pomocą przykładu zaczerpniętego z życia: oto na 

rynku ziarno odmierza się kupującym za pomocą pewnego rodzaju kosza.  

Gdy Jezus mówi taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą, chodzi Mu o to, 

że Bóg zastosuje do nas ten sam poziom surowości lub pobłażliwości, jaki my sami 

stosujemy względem innych.  

Jeśli chcemy, by oceniając nasze życie, Pan był raczej miłosierny niż surowy, 

musimy być pełni wyrozumiałości i skłonni do wybaczania w naszych relacjach                   

z innymi ludźmi (zob. Jk 2,13). 

 

[7, 3-5]  

W wersetach tych Jezus dodaje humorystyczną przypowieść o potrzebie badania 

własnego sumienia.  

Być może jej podstawą jest osobiste doświadczenie tego, kto ją opowiada2. Będąc           

z zawodu cieślą, Jezus prawdopodobnie wiedział, jak to jest mieć w oku drzazgę lub 

niewielki wiór drewna. 

W każdym razie obraz ten został dla retorycznego efektu znacząco wyolbrzymiony 

- jak to często czynili żydowscy nauczyciele, aby ich nauczanie utkwiło w umysłach 

słuchaczy. W tym wypadku obraz kogoś mającego belkę w oku jest po prostu 

komiczny. 

Jednak główna myśl tej przypowieści jest raczej poważna niż humorystyczna. 

Ostrzega kryjącego się w każdym z nas krytykanta przed tendencją do przeoczania 

własnych przywar. 

 
2 R.T. France, The Gospel of Matthew 



Wielu z nas sądzi, że ma sokoli wzrok, jeśli chodzi o dostrzeganie błędów innych; 

drzazga w oku swego brata wydaje się tak oczywista. Lecz możemy być ślepi na 

ogromne belki, sterczące z naszego własnego oka!. 

Co gorsza, niekiedy uważamy samych siebie za zdolnych do rozwiązywania 

problemów innych ludzi, tak jakbyśmy nie mieli własnych. 

Pozwól, że usunę drzazgę, mówimy, nieświadomi naszych własnych, 

poważniejszych kłopotów. 

Odzyskanie wzroku wymaga zbadanie siebie i decyzji, że samemu chce się zmienić. 

Najpierw musimy przyjrzeć się samym sobie i być gotowi poradzić sobie z własnymi 

problemami poprzez spowiedź i pokutę. 

Potem, mówi Jezus, przejrzymy, aby pomóc naszym braciom w chrześcijaństwie. 

[7, 6]  

Jezusowy komentarz z wersetu Mt 7,6 jest znany ze swej zagadkowości. 

❖ Z jednej strony, wydaje się wyrwany z kontekstu, nie wiążąc się w jasny 

sposób ze słowami go poprzedzającymi lub następującymi po nim. 

❖ Z drugiej strony, trudno określić, o czym dokładnie Jezus mówi.                       

Czy nauczanie to odnosi się do chrześcijańskiej ewangelizacji? Czy do 

liturgii i kultu? Czy może też Jezus traktuje je jako zasadę, którą można 

szeroko stosować do rozmaitych sytuacji? 

 

Po pierwsze, musimy rozpoznać, czym jest to, co święte, i co jest tu rozumiane jako 

perły. 

W Biblii coś świętego to rzecz wydzielona dla Boga, zwykle przeznaczona do 

sprawowania kultu Bożego. Z kolei perły były wysoko cenione w starożytnym świecie 

i sprzedawano je na rynku komercyjnym jako ozdobę kobiecą (1 Tm 2,9: "Podobnie 

kobiety - w skromnie zdobnym odzieniu, niech się przyozdabiają ze wstydliwością                  

i umiarem, nie przesadnie zaplatanymi włosami albo złotem czy perłami, albo 

kosztownym strojem,"). 

W późniejszej przypowieści Jezus wskazuje, za jak cenne były one uważane                   

(Mt 13,45-46: "Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego 

pięknych pereł.  Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co 

miał, i kupił ją."). 

 

 

 



Następnie musimy zinterpretować Jezusowe słowa o psach i świniach. 

W świecie palestyńskiego judaizmu sami zasadniczo pogardzano. Tylko czasami -                     

i to nie w ziemi Izraela - były one uznawane za zwierzęta domowe (Tb 6,2; 11,4).     

Psy przeważnie grzebały w odpadkach; były dzikie, brudne, niekochane                                      

i niebezpieczne. 

Z punktu widzenia Żydów świnie były jeszcze gorsze. Niezależnie od ich zwyczaju 

taplania się w brudzie, były one zwierzętami nieczystymi w znaczeniu religijnym, 

ponieważ odnoszące się do pokarmów prawa Tory uznawały wieprzowinę za 

nienadającą się do spożywania przez Żydów (Kpł 11,6-7; Pwt 14,8). 

Choć w pewnym stopniu jesteśmy tu skazani na domysły, być może najlepiej 

odnieść to stwierdzenie do ewangelizacji. 

Jeśli rozumieć je w ten sposób, to Jezus stwierdza, że Dobra Nowina o królestwie 

jest tak święta i tak cenna, że nie można jej narażać na pogardę ze strony tych, 

których nie interesuje wiara ani nawrócenie. 

Jeśli ludzie otwarcie okazują lekceważenie względem świętych darów Bożych, 

wówczas roztropnie jest się wycofać i zanieść dobrą nowinę gdzie indziej. 

Niemądre jest tracenie czasu na głoszenie tym, którzy jedynie wzdragają się na 

samą myśl o tym przesłaniu (możliwymi paralelami są tu 10,14-15 i Dz 13,44-46)3. 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (7,1-6) 

 

Jezus rozróżnia między dwoma odmiennymi rodzajami sądzenia, odpowiednimi                 

w różnych sytuacjach. Zakaz "nie sądźcie" (7,1) nie jest tak daleko idący, jak może się 

to w pierwszym momencie wydawać. 

Stwierdzenie to nie zakazuje wszystkich form wydawania sądów. Nie wyklucza ono 

napominania brata czy siostry, bo Jezus później podaje wskazówki, jak postępować 

względem popełniającego wykroczenie ucznia (18,15-17), a apostoł Paweł w Liście do 

Galatów mówi podobne rzeczy na temat braterskiego napomnienia (Ga 6,1-5). 

Jezus wzywa nas również do osądzania samych siebie i naszego własnego 

położenia, zanim pozwolimy sobie krytykować innych. Nawołuje nas, byśmy 

"najpierw" (7,5) dokładnie przyjrzeli się krytycznym okiem samym sobie. 

 

Porządkowanie własnego życia pociąga za sobą poddanie naszych nawyków                     

i zachowania procesowi moralnej oceny i osądu. 

 
3 Najstarsza zapisana interpretacja Mt 7,6 odnosi ten fragment do Eucharystii (zob. Didache) 



 

Pojawiają się tu następnie trudne słowa o "psach" i "świniach" (7,6). 

Niezależnie od tego, do czego konkretnie się one odnoszą, jasne jest, że jezus 

wzywa tu do jeszcze innej formy osądzania, którą zwykle nazywamy rozróżnianiem. 

Napomnienia tego nie da się wypełnić, jeśli wpierw nie rozróżnimy między tym, co 

święte i nieświęte, i nie dokonamy podziału na tych, którzy chcą słuchać, oraz tych, 

którzy tego nie chcą. 

❖ Nie potępiajcie innych,  

❖ przyjrzyjcie się sobie przed czynieniem wyrzutów innym i  

❖ starannie rozróżniajcie między tym, co święte i co przyziemne -  

oto nauczanie o sądzeniu, jakie zostało wyłożone w tej części Kazania na 

górze. 

 

 

Osądzanie i umiejętność rozróżniania  (Mt 7, 7- 12) 

 

ST: Tb 4,15; Syr 31,15; Jr 29,11-14 

NT: Mk 11,24; J 15,23-24  II  Łk 6,31; 11,9-13 

KKK: wiara na modlitwie, 2609-2611; złota zasada, 1789, 1970 

Lekcjonarz: 7,7 - 11: Msza w jakiejkolwiek potrzebie; Msza dziękczynna; 7,7-12: 

czwartek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu 

 

 

[7,7]  

Przed doprowadzeniem Kazania do końca Jezus powraca do tematu modlitwy. 

Zachęca uczniów, by prosili, szukali i kołatali, spodziewając się, że Bóg odpowie 

(7,7). Mamy tu nauczanie o ufności w modlitwie. Jezus ponad wszystko chce nas 

przekonać o szczodrości Ojca. 

[7, 8]  

Obiecane jest, że każdy, kto na modlitwie zwraca się z prośbą do Boga, otrzyma 

przychylną odpowiedź. W pierwszym odruchu brzmi to dość przesadnie, tak jakby 

Ojciec miał nam dać dosłownie wszystko, o co prosimy, niezależnie od tego, co jest 

dla nas najlepsze. 



Lecz musimy uwzględnić kontekst. Zaledwie kilka wersetów wcześniej Jezus 

powiązał ideę szukania z dążeniem do osiągnięcia  królestwa niebieskiego (6,33). 

Tutaj prawdopodobnie chodzi o ten sam przedmiot.  

Wszystkim, którzy będą prosić, szukać i kołatać, Ojciec zechce udzielić 

błogosławieństw, pozwalających na to, aby Jego wola spełniała się na ziemi, tak jak                

w niebie (6,10). 

[7, 9-11]  

W celu poszerzenia naszego wyobrażenia dobroci Ojca, Jezus odwołuje się do 

przykładu syna proszącego ojca o chleb lub o rybę.  

Trudno sobie wyobrazić ojca, który nawet gdyby był obarczony ludzkimi 

słabościami, dałby głodnemu synowi kamień lub węża. 

Wystarczy sobie zatem wyobrazić, co byłby skłonny uczynić dla swych dzieci 

naprawdę dobry ojciec, taki, który jest całkowicie nietknięty przez zło4. 

Takiego właśnie Ojca mamy w niebie. 

 Jest On przepełniony ponadludzką miłością i ponadludzką gotowością, aby 

dać to, co dobre, tym, którzy Go proszą5. 

[7, 12]  

Werset 12 stanowi koniec właściwego Kazania. 

Ta "złota zasada" nie tylko kondensuje całą moralność chrześcijańską w pojedynczym 

stwierdzeniu, ale też stanowi jedną z dwóch klamer spinających główną część mowy 

Jezusa. 

Naukowcy uznają, że krańce tej mowy wyznacza zwrot Prawo i/lub Prorocy, który 

pojawił się w wersecie 5,17 i teraz w 7,12. 

Użycie identycznych wyrażeń, zaznaczających początek i koniec danej części księgi 

lub mowy, było w starożytności powszechnym sposobem ujęcia wszystkiego między 

nimi w jedną całość. 

Mowa Jezusa będzie miała jeszcze kilka wersetów, ale będą to końcowe napomnienia, 

zakładające, że główna treść nauczania została już przekazana. 

 

 

 

 
4 U Mateusza dwukrotnie widzimy Jezusa rozmnażającego dla tłumów chleb i ryby (14,13-21; 15,32-39).                     

W świetle fragmentu 7,9-11 można uznać te cuda jako namacalne znaki szczodrości Ojca. 
5 U Łukasza dar Ojca zostaje dookreślony jako "Duch Święty" (Łk 11,13) 



Co jednak z samą złotą zasadą? 

To streszczenie biblijnej moralności, która w podobny sposób została wyrażona w 

Starym Testamencie i starożytnym judaizmie6. 

Jezus formułuje ją w możliwie najszerszy sposób:  

 

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie 

(Mt 7, 12). 

 

Jego słowa są mini komentarzem do Mojżeszowego nakazu:  

"będziesz miłował bliźniego jak siebie samego" (Kpł 19,18). 

Za oboma stwierdzeniami kryje się ta sama zasada:  

każdy kocha samego siebie i pragnie być kochanym przez innych, zatem naszym 

moralnym obowiązkiem jest okazywanie miłości wszystkim, których życie krzyżuje się   

z naszym. 

To, że istnieje związek między prawem Mojżeszowym i złotą zasadą, zostaje 

potwierdzone później w Ewangelii,, gdy Jezus wydobywa istotę przesłania Prawa                       

i Proroków w podwójnym przykazaniu miłości, którego druga część brzmi:  

"Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego" (22,39). 

Należy  zwrócić uwagę, że Jezus nie ogranicza zakresu tej zasady.  

Do ludzi, o których tu chodzi, prawdopodobnie zaliczają się wszyscy, zarówno 

wrogowie, jak i przyjaciele, dokładnie tak jak we fragmencie 5,43-48. 

 

 

 

 
6 Np. Tb 4,15; Syr 31,15; palestyński targum do Kpł 19,8 


