
 

 

 
 

 

 

Wszystkich Świętych Mt 5,1-12a (Biblia Tysiąclecia) 
 

 
 

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego 
uczniowie.  Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:  

 

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.  
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.  
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.  
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.  
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.  
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.  
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami 

Bożymi.  
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich 

należy królestwo niebieskie.  

 Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy               

z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem 
wasza nagroda wielka jest w niebie. 

 

  

"Ewangelia według św. Mateusza"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 
 

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

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. 

 [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"
1
. 

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 
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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. 

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"
2
. 

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). 
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[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
3
. 

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. 

[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
4
. 

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. 
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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"
5
. 

To błogosławieństwo odnosi się do tych, "którzy nie zadowalają się tym, co jest, i nie 

tłumią niepokoju serca ukazującego człowiekowi wyższe dobra"
6
. 

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. 

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. 
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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
7
. 

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. 
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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
8
. 

 

[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
9
". 
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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
10

. 
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