
     

 

IV Niedziela zwykła 29   I   2023 
 

Mt 5,1-12a 

 

(1) Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego 
uczniowie. (2) Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: (3) Błogosławieni 
ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. (4) Błogosławieni, 

którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. (5) Błogosławieni cisi, albowiem oni 
na własność posiądą ziemię. (6) Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, 

albowiem oni będą nasyceni. (7) Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 
dostąpią(8) Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. (9) 
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 

(10) Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do 
nich należy królestwo niebieskie. (11) Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam 

urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. 

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

 

"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 

Krąg Biblijny  nr 6 
 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla 

każdego!   SP i LO im. św. Jana Pawła II                                

Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 

Krąg Biblijny  nr 22 
 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla 

każdego!   SP i LO im. św. Jana Pawła II                                

Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 



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

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

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

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

święceń 

[5,1-2]  

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

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

uczniów. 

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

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

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

przesłanie Jezusa ma znaczenie dla wszystkich potencjalnych uczniów.  

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

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

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

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

Dziesięć Przykazań ("wszedł na górę").   

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

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

 

 

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

[5, 3]  

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

w znaczeniu stanu emocjonalnego, lecz bycia w pomyślnej sytuacji.  



Często wykorzystywano je w starożytnej formie literackiej znanej jako 

błogosławieństwo, by przedstawić kogoś, komu należy pogratulować lub kogo trzeba 

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

pozazdroszczenia położeniu. 

W tradycji żydowskiej błogosławieństwa służyły albo pochwale tych, którzy obrali 

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

doświadczają nieszczęść (zob. Tło biblijne - błogosławieństwa). 

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

Wskazuje On fundamentalne postawy i cechy mające charakteryzować prawdziwego 

ucznia i wychwala jako prawdziwie szczęśliwych tych, którzy weszli na tę drogę.  

Jednocześnie błogosławieństwa dodają otuchy wiernym, którzy cierpią, tą drogą 

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

przyszłości. 

Sposób ustrukturyzowania wymienionych przez Jezusa błogosławieństw może 

rzucić światło na te dwa aspekty. 

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

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

rodzajów szczęścia są aspektami jednego, najwyższego błogosławieństwa, 

polegającego na posiadaniu królestwa niebieskiego"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 

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,  

 
1 Ch.H. Dodd, More New Testament Studies 



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). 

[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 go3. 

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 

 
2 Joseph Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. I, zob. też C. Keener, A Commentary on the Gospel of 

Matthew 
3 tamże 



(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 sami4. 

Biblijnymi przykładami cichości są: 

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

❖ Dawid uciekający przed próbującym go zabić królem Saulem (1 Sm 24,1 -20) 

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

Jezusowe pouczenia co do gniewu i zemsty pokazują, co to znaczy być cichym (5,21 -

26.38-41). 

[5, 6]  

Słowo sprawiedliwość może się odnosić do postępowania etycznego, czyli do 

posłuszeństwa Bogu, lub do Bożej wierności względem obietnic przymierza.  

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

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

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

pragnienia"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. 

 
4 Ponieważ greckie słowo oznaczające ziemię w znaczeniu terytorium (land) może też oznaczać Ziemię (earth), 
w innych tłumaczeniach, (...), werset ten brzmi "cisi posiądą całą Ziemię" (the meek inherit the earth)  
5 G. Montague, Companion God 
6 Joseph Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. I 



W tym błogosławieństwie Jezus podkreśla, że naturą miłosierdzia jest wzajemność - 

który to motyw Mateusz rozwija w całe swej Ewangelii. 

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

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

[5, 8]  

W języku hebrajskim serce oznacza centrum wewnętrznego życia danej osoby - 

emocji, intelektu, a przede wszystkim woli. 

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

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

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

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

wewnętrznym usposobieniu cechować się czystym sercem. 

Jezus pochwala tych uczniów, których zewnętrzne akty wiary odzwierciedlają 

wewnętrzną postawę czystości serca. 

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

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

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

[5, 9]  

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

Pojęcie to oznacza dobrostan i właściwe uporządkowanie osobistych relacji oraz 

społeczeństwa. 

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

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

ze swymi wrogami. 

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

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

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

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

[5, 10-12]  

Ósme błogosławieństwo odnosi się do tych, którzy cierpią prześladowanie dla 

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

To stwierdzenie nawiązuje do starotestamentowego motywu prześladowanego 

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

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

zwłaszcza męczennicy, którzy zginęli w imię Tory w czasach Machabeuszy                           

(2 Mch 6-7). 

Wierni wyznawcy Chrystusa powinni spodziewać się podobnych prób.  



Starożytni chrześcijanie cierpiący prześladowania widzieli w tym błogosławieństwie 

- tak jak widzą to chrześcijanie dzisiejsi - zapowiedź swej własnej sytuacji, a zarazem 

przesłanie nadziei, Jezus bowiem obiecuje, że do nich należy królestwo niebieskie. 

 

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

błogosławieństw.  

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

zasadami dobrego życia, ale konkretnymi wskazówkami dla oddanych wyznawców 

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

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

urągają i prześladują was. 

Po drugie, wersety te jasno ukazują chrystologiczne podstawy błogosławieństw. 

Choć początkowo Jezus mówił o ludziach prześladowanych dla sprawiedliwości (w.10), 

teraz odnosi się do swych uczniów jako prześladowanych z mego powodu. 

Posłuszeństwo prawu Bożemu zostaje teraz powiązane z posłuszeństwem samemu 

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

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

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

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

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

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

To podkreśla, że błogosławieństwa nie są zwykłymi zasadami etycznymi.                          

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

skoncentrowanie na Nim naszego życia. 

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

oznacza udział w jego cierpieniach i prześladowaniach. 

 

 Tło biblijne:  Błogosławieństwa 

  

Początkowe słowa Jezusa z Kazania na górze odzwierciedlają powszechną                       w 

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

błogosławieństwo. W Starym Testamencie błogosławieństwo zwykle rozpoczyna się   

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

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

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

W Starym Testamencie znajduje się 45 błogosławieństw, zawartych przede wszystkim 

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

sytuacji. 



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

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

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

Większość starotestamentowych błogosławieństw odnosi się do szczęścia osiąganego w 

obecnym życiu, lecz w niektórych późniejszych teks tach 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 obronę7. 

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

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

(zob. Jk 1,12). 

Jest prawdopodobne, że Jezus wielokrotnie wykorzystywał w nauczaniu formę 

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

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

Łukasz wymienia cztery błogosławieństwa. Po których następują cztery przekleństwa, 

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

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

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

pomija przekleństwa. 

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

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

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

odmienny sposób8. 

 

[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). 

 
7 Np. Tb 13,14; Dn 12,12; 1 Księga Henocha, Psalmy Salomona 
8 R.T.France, The Gospel of Matthew 



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 Ciebie9". 

 

 

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. 

 
9 J.H. Newman, Rozmyślania i modlitwy 



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 prowadzili10. 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 

➢ Św. Augustyn 

 

Błogosławieni... 

 
 

Najmilsi! Przez uroczystość Dziewicy, która dała świadectwo Chrystusowi i 

otrzymała świadectwo od Chrystusa, a która wobec wszystkich umarła, lecz w tajemnicy 

została ukoronowana, napominam was, abyście mówili o tej zachęcie, którą Pan głosił 

w Ewangelii, słowami, że wiele jest przyczyn składających się na błogosławiony żywot, 

którego każdy pragnie.  

Gdyż nie znajdzie się nikt, kto by nie chciał być błogosławionym. Lecz jeśli ludzie 

pragną tej nagrody, niech nie wzbraniają się przed ofiarą dla niej! Któż by nie pobiegł 

szybko, gdyby mu powiedziano, że przez to będzie błogosławiony? Chętnie usłuchałby, 

gdyby doń powiedziano: jeśli to uczynisz, będziesz błogosławiony. Nie broniłby się 

przed walką, jeśliby pragnął nagrody. I umysł zapłonąłby chęcią szybkości przez wzgląd 

na nagrodę za tę pracę.  

Czego chcemy, czego pragniemy, do czego dążymy, będzie później. To zaś, co 

rozkazano nam czynić, czyńmy ze względu na to, co będzie potem. Oto zacznij sobie 

przypominać Boskie słowa i wskazówki oraz dary samej Ewangelii:  

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebieskie”. 

Twoim będzie później królestwo niebieskie, bądź więc teraz ubogi duchem. Chcesz, by 

królestwo niebieskie było twoim? 

Spójrz, ty sam będziesz do niego należał. Bądź więc ubogi duchem. Być może 

zapytasz mnie, co to znaczy być ubogi duchem?  

 
10 Św. Jan Chryzostom, Na 1 List do Tymoteusza 



Każdy, kto się wywyższa, nie jest ubogi duchem. Przeto bądź pokorny, a będziesz 

ubogi duchem. Wysoko jest królestwo niebieskie, lecz „kto się uniża, wywyższony 

będzie” (Łk 14, 11). 

Posłuchaj dalej: „Błogosławieni –  rzecze –  cisi, albowiem oni posiądą ziemię”. 

Chcesz już posiąść ziemię, patrz, byś przez nią nie został opanowany. Posiądziesz ją 

jako cichy, a nie jako pyszny. Gdy usłyszysz o tym przedłożonym ci zaszczycie, nie 

wyciągaj chciwej prawicy, by posiąść ziemię, wykluczywszy od udziału w tym sąsiada 

twego. Niech nie zmyli cię to fałszywe przekonanie.  

Wtedy bowiem prawdziwie posiądziesz ziemię, kiedy przylgniesz do tego, który 

niebo i ziemię uczynił. Albowiem być cichym, znaczy, że nie będziesz sprzeciwiał się 

Bogu, bo w tym, co dobrze czynisz, On ci się podobał, a nie ty sam sobie: a w tym, co 

źle a sprawiedliwie, cierpisz, by nie On tobie, lecz ty sam sobie się nie podobał. Bo 

wiele znaczy, że będziesz Mu się podobał przez to, że sam sobie nie będziesz się 

podobał; nie będziesz Mu się podobał przez to, że sam sobie będziesz się podobał. 

Posłuchaj trzeciego błogosławieństwa:  

„Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni”. Kto płacze, 

otrzyma nagrodę pocieszenia. Albowiem ci, co smucą się w sposób cielesny, jakie 

otrzymają pocieszenie? Tylko cierpienia, których należy się obawiać. Płaczący zostanie 

pocieszony w tym, czego boi się, by znów nie płakać. Na przykład ktoś płacze, gdy 

umarł mu syn, raduje się zaś, gdy mu się narodził; jednego oddał, drugiego dostał. W 

jednym wypadku płacz, w drugim bojaźń, lecz ani w jednym, ani w drugim nie zostanie 

pocieszony. Zaiste, to będzie prawdziwe pocieszenie, w którym dane zostanie to, co nie 

będzie stracone, aby później cieszyli się, że będą pocieszeni, ci, którzy płaczą, że 

przebywają z dala od ojczyzny niebieskiej. 

Wysłuchaj czwartego błogosławieństwa, jaka jest ofiara i jaka zapłata:                                       

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą  

nasyceni”. Chcesz, abyś był nasycony? W jaki sposób? Jeśli ciało pragnie nasycenia, 

znowu poczuje głód, kiedy otrzyma nasycenie, „Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć 

będzie” (J 4, 13). Lekarstwo, które na ranę zostanie przyłożone, leczy ją i ona już go 

nie boli. To zaś, co stosuje się na głód, to jest pożywienie, tak jest przykładane, by ulżyło 

do czasu. Kiedy bowiem mija nasycenie, powraca głód. Co dzień jest przykładane 

lekarstwo nasycenia, lecz rana niemocy nie zostaje uzdrowiona. Zaiste łakniemy i 

pragniemy sprawiedliwości, byśmy zostali nasyceni samą sprawiedliwością, której teraz 

łakniemy i pragniemy. Albowiem dlatego zostaniemy nasyceni, gdyż jej łakniemy i 

pragniemy. Człowiek, który ma życie wewnętrzne, łaknie i pragnie, bo ma swój pokarm, 

ma napój swój. „Jam jest chleb żywy, który z nieba zstąpił” (J 6, 41). Bierzesz chleb 



dla łaknącego, żądaj i napoju dla pragnącego: „Albowiem u Ciebie jest zdrój żywota” 

(Ps 36[35], 10). 

Słuchaj następującego błogosławieństwa:  

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Czyń i niech to 

się stanie. Czyń miłosierdzie wobec drugiego, a stanie się wobec ciebie. Albowiem 

bogatym i ubogim jesteś zarazem. Bogatyś w doczesne rzeczy, ubogiś w niebieskie. 

Słuchałeś człowieka, który żebrze, a tyś sam żebrak wobec Boga. Żebrzą u ciebie i ty 

sam żebrzesz u Boga. Co uczyniłeś wobec tego, który żebrze u ciebie, to Bóg uczyni z 

tobą. I pełnym, i próżnym jesteś. Wypełniłeś próżność z twojej pełności, aby twoja 

próżność została wypełniona z Bożej pełności. 

Posłuchaj dalej:  

„Błogosławieni czystego serca (tj. ludzie, którzy mają czyste serce), albowiem 

oni Boga oglądać będą”. To jest kres naszej miłości: kres, którym jest doskonałość a 

nie zniszczenie. Koniec będzie z pokarmem, koniec z odzieniem... I tamto się skończy, 

i to. Lecz kres jeden należy do spożywania, a drugi do doprowadzenia do końca. 

Cokolwiek czynimy, czegokolwiek dobrze pragniemy, o cokolwiek staramy się, 

czegokolwiek chwalebnie pragniemy, zmierza do oglądania Boga, więcej niczego nie 

żądamy. Albowiem czego może żądać ten, w którym jest Bóg? Albo cóż mu będzie 

wystarczało, jeśli Bóg mu nie starcza? Chcemy oglądać Boga, pragniemy ujrzeć Boga, 

płoniemy chęcią zobaczenia Boga. Któż tego nic chce?  

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.” To przygotuj, 

byś mógł oglądać Boga. Albowiem mógłbym rzecz odnosić do ciała: Po cóż wyglądasz 

wschodu słońca, gdy masz kaprawe oczy? Gdy masz zdrowe oczy, światło jest radością, 

lecz gdy oczy nie będą zdrowe, światło męką się stanie. Albowiem będąc nieczystego 

serca, nie będziesz mógł oglądać Boga. Nikt prócz ludzi czystego serca Boga oglądać 

nie będzie. Zostaniesz odpędzony, odsunięty, nie będziesz oglądał [Boga]. Bo „

błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Iluś 

błogosławionych już wyliczył? Jakie przyczyny błogosławieństwa, jakie ofiary i jakie 

zapłaty, jakie zasługi i jakie nagrody? Ale w żadnym miejscu nie zostało umieszczone: 

„Oni Boga oglądać będą”.  

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebieskie. 

Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy płaczą, 

albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni, którzy łakną i pragną 

sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem 

oni miłosierdzia dostąpią.”  

Nigdzie tu nie ma: „Oni Boga oglądać będą”. Kiedy zaś przychodzimy do ludzi 

czystego serca, widzimy, że im zostało obiecane oglądanie Boga... 



Nie bądź tak pojętny w owych przykazaniach, byś, gdy usłyszysz:  

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”, nie sądził, że 

ubodzy nie będą Go oglądać, że ci, którzy płaczą, nie będą Go oglądali, byś nie sądził, 

że będą Go oglądali tylko ci, którzy są czystego serca, wszyscy zaś inni będą pozbawieni 

tego. Albowiem oni wszyscy są takimi samymi. Oni wszyscy będą Boga oglądali, lecz 

nie dlatego, że są ubodzy duchem, że są cisi, że płaczą, że łakną i pragną 

sprawiedliwości, że są miłosierni, lecz dlatego, że są czystego serca.  

 

Jeśli do cielesnych członków doda się cielesne czyny, na przykład mógłby ktoś 

powiedzieć: Błogosławieni, którzy nogi mają, albowiem oni będą chodzili; 

błogosławieni, którzy mają ręce, albowiem oni będą pracowali; błogosławieni, którzy 

mają głos, albowiem oni będą mówili; błogosławieni, którzy oczy mają, albowiem oni 

będą widzieli.  

[Podobnie Pan] składając duchowe członki, nauczył, co do czego należy:  

 pokora odpowiada posiadaniu królestwa niebieskiego,  

 cichość –  posiadaniu ziemi, płacz –  pocieszeniu,  

 głód i pragnienie sprawiedliwości odpowiadają nasyceniu,  

 miłosierdzie odpowiada dostąpieniu miłosierdzia,  

 czyste serce –  oglądaniu Boga. 

 

 

 

Wybrał, co niemocne- 1 Kor 1, 26-31 

komentarz ks. P. Śliwińskiego i ks. M. Kowalskiego z książki  

"Żyj Słowem - JUTRO NIEDZIELA -Idź, naśladuj Boga" 

rok A, wyd. Stacja 7, Kraków 2019 
 

 

Wykład o mądrości. Paweł zestawia mądrość światową, ludzką z mądrością 

Bożą. I zauważa: „Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata”. 

 

❖ KORYNCKIE FRAKCJE 
 

W zeszłym tygodniu słyszeliśmy, jak Paweł rozprawiał się z  pierwszym problemem, 

który dotknął wspólnotę chrześcijan w Koryncie. List do Koryntian jest najlepszym 

przykładem tego, jak znakomicie apostoł potrafił odnieść swe rozważania teologiczne 

do aktualnych problemów wspólnoty. 

 



❖ PROBLEMY 

 

     W zeszłym tygodniu słuchaliśmy początkowego pozdrowienia. Po  tym wstępie 

Paweł od razu przechodzi do sedna sprawy  – poszczególnych problemów, które 

dotknęły wspólnotę chrześcijan w Koryncie. List jest najlepszym przykładem tego, jak 

znakomicie apostoł potrafił odnieść swe rozważania teologiczne do aktualnych 

problemów wspólnoty. 

 

❖ PROBLEM NR 1 

 

     Pierwsze pouczenie, pierwszy problem poruszony w liście przez św. Pawła to spory 

i podziały wynikające z różnic majątkowych i  społecznych • Paweł sprzeciwił się 

istnieniu frakcji, dla której on  sam był autorytetem. Czyż Chrystus jest podzielony?  – 

pytał Paweł Koryntian we fragmencie czytanym tydzień temu. Jego odpowiedzią jest 

wykład o mądrości Boga, której przeciwstawia mądrość tego świata. Świat 

przez mądrość nie poznał Boga – przestrzega. 

 

❖ MĄDROŚĆ BOŻA 

 

     Usłyszymy część wykładu Pawła o mądrości: Boga i światowej. Zwróćmy uwagę 

na argumentację apostoła, jak koresponduje z  całością dzisiejszej liturgii słowa:  

     Bóg nie stosuje logiki świata, lecz wybiera zawsze słabych, pozbawionych 

mocy. W ten sposób objawi się Jego moc. 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu 

 Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata 

 

TRANSLATOR 
 

• Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej… (1 Kor 1, 26) • Dosłownie: 

mądrych według ciała 

• …niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych (1 Kor 1, 26) • Raczej: 

mogących, mocnych, a nawet: wpływowych 

• Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata (1 Kor 1, 27) • W oryginale: 

to, co głupie w świecie, co słabe w świecie 

 



Biblijny insider  

➢   Chluba Krzyża 
 

      Nauka Krzyża to jedyna Mądrość i Moc Boża dla tych, którzy chcą być 

zbawieni  (1 Kor 1, 18. 24). Uczy ona pokory wobec Tego, który wybiera właśnie to, 

co słabe i głupie w oczach świata (1 Kor 1, 27), tak aby nikt nie chlubił się przed Bogiem 

(1 Kor 1, 29).  

     Krzyż to potężne światło, wobec którego bledną nasze ludzkie aspiracje i spory. 

Krzyż to przesłanie nadziei dla tych, których zawstydza własna słabość. Nie pokładajmy 

nadziei, mówi apostoł, ani w innych, ani w nas samych, aby jak to jest napisane, w Panu 

się chlubił ten, kto się chlubi (1 Kor 1, 31) . 

➢     Bóg wybrał słabych 
 

     Anawim, czyli ubodzy, do których kieruje swoje słowa Sofoniasz, byli sercem 

Izraela. Stanowili także trzon wspólnot wczesnochrześcijańskich, takich jak ta  w 

Koryncie. To niewolnicy, wyzwoleńcy, rzemieślnicy, drobni kupcy i  sklepikarze.  

We wspólnocie korynckiej brak przedstawicieli najwyższych warstw społecznych, 

rodów senatorskich i szlachetnie urodzonych. Ci pojawią się w Kościele dopiero w II w. 

     Paweł interpretuje strukturę społeczną swoich wspólnot jako znak prorocki. Bóg 

wybrał to, co słabe, aby poniżyć mocnych; w tym, co głupie w oczach świata, objawia 

się Jego Mądrość. W ten sposób w chrześcijanach pozbawionych mocy tego świata    

objawia się moc Chrystusa. 

 

1 Kor 1, 26-31 
 

     Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Według oceny ludzkiej niewielu 

tam mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. 

    Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, 

wybrał, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nieszlachetnie urodzone  według 

świata oraz wzgardzone, i to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, 

unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. 

    Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas 

mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby jak to 

jest napisane, <w Panu się chlubił ten, kto się chlubi>”  

 



 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

 

➢  Teodoret  z  Cyru    

 

Bóg wybrał to, co głupie w  oczach świata 

 „Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu jest mądrych 

według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych”.  

Nie powiedział, że nie ma tam żadnego mędrca, nikogo możnego, nikogo szlachetnie 

urodzonego, gdyż i  pośród nich wywodzili się wierzący, lecz nie było ich wielu. 

Większość wierzących pochodziła bowiem z  warstw uboższych.  

„Bóg wybrał to, co głupie w  oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, 

co niemocne w  opinii świata, aby mocnych poniżyć,  i  to,  co nie jest szlachetnie 

urodzone według świata i  wzgardzone,  i  to, czego  nie  ma  Bóg  wybrał,  aby  to,  

co  jest  unicestwić”.  

To, co głupie, słabe i  nędzne według opinii ludzkiej, nazwał chwałą. Prawdziwą 

jednak głupotą nie jest nieumiejętność wysłowienia się, lecz brak wiary. Także słabością 

i  brakiem szlachectwa nie jest ubóstwo, lecz bezbożność i  złe obyczaje. Tymczasem 

Bóg wszechmogący  pokonał  mędrców  przez  nieuczonych,  bogaczy  przez  ubogich, 

a  za pośrednictwem rybaków swym połowem uczynił.  

„Aby żadne ciało nie chełpiło się wobec Boga”.  

Gdyby bowiem na zwiastunów nauki od samego początku powołał bogaczy i  ludzi 

słynących z  wymowy, to szkodę ponieśliby nie tylko ci, którzy się sprzeciwiają, ale                    

i  sami głosiciele nauki, gdyż byliby przekonani, iż własnymi siłami przezwyciężyli 

błąd.  

„Z niego zaś wy jesteście w  Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrośc ią 

od Boga i  sprawiedliwością, i  uświęceniem, i  odkupieniem, aby, jak to jest 

napisane: «Panem się chlubił ten, który się chlubi»”.  

„Z Niego” nie znaczy: przez akt stworzenia, lecz: poprzez zbawienie.  Powiedział  

bowiem:  „Wszystkim  zaś  tym  którzy  Go przyjęli, dał moc, aby się stali dziećmi 

Bożymi, tym, którzy wierzą w  imię  Jego – którzy ani z  krwi, ani z  żądzy ciała, 

ani z  woli męża, ale z  Boga się narodzili” (J 1, 12n).  



Ponieważ zaś stwierdził, że Bóg wybrał to, co jest głupstwem świata, co jest słabe                      

i  co nie jest szlachetnie  urodzone,  słusznie  dodał:  „Z  Niego  zaś  wy  jesteście”; 

wskazuje tu na szlachectwo, które zostało im nadane.  

Wskazał również na to, jak się urodzili: „W Chrystusie Jezusie”.  

Nie wywodzicie swojego miana od tego czy innego [człowieka], lecz uznano was za 

godnych odrodzenia w  Chrystusie. To On dał wam prawdziwą mądrość, On wam 

udzielił odpuszczenia grzechów i  usprawiedliwienia, On was uczynił świętymi, 

wyzwoliwszy was z  władzy diabła.  

Wypada więc, abyście nie chlubili się z  powodu ludzi, lecz z  przyczyny Boga, który 

was wybawił. 

❖ Św. Jan  Chryzostom   [Złotousty]    

 

Wysłał prostych i  nieuczonych 

Zastanów  się  nad  tym,  kim  są  ci  [apostołowie  Jezusa],  którzy słuchają  tych  

twardych  i  trudnych nakazów.   

Są  to  ludzie  lękliwi i  prości,  nieuczeni i  niepiśmienni, nieznani  pod  każdym  

względem, rybacy, celnicy, którzy nie znali cudzych  praw, którzy niełatwo  występowali  

na  zgromadzeniach.  Skoro  mogło  to  nastraszyć nawet wielkich i  możnych, to czyż 

nie mogło tym bardziej pognębić i  przerazić tych, którzy byli zupełnie niedoświadczeni, 

i  nigdy nie  pomyśleli  o  niczym wzniosłym?  Ale  nie  pognębiło.   

I  bardzo słusznie, może ktoś powiedzieć. Dał im przecież moc oczyszczania 

trędowatych,  wypędzania  złych  duchów  (Mt  10,  8).   

Ja  natomiast powiedziałbym,  że  to  najbardziej  mogło  w  nich wzbudzić  

zamieszanie, że mieli cierpieć te straszliwe prześladowania, sądy, prowadzenie na 

śmierć, wojnę ze wszystkimi, powszechną nienawiść na świecie i  tym podobne 

okrucieństwa, chociaż wskrzeszali umarłych i  pomimo  pełnienia cudów.  

Jaka jest zatem pociecha na te wszystkie nieszczęścia?  Moc  Tego,  który  ich  

wysyła.  Dlatego  powiedział  na początku: „Oto Ja was posyłam” (Mt 10, 16).  

To wystarczy dla waszego pocieszenia, wystarczy, byście nabrali odwagi i  nie lękali 

się żadnego nieprzyjaciela.  

 



„Jezus z Nazarethu” Roman Brandstaetter 

Kazanie na Górze, czyli budowa nowej Świątyni Pańskiej 

      

W dolinie czekały na nich liczne rzesze. Rabbi stał na stoku wzgórza i przemawiał 

do zgromadzonych, a mówiąc do nich, w mowie swojej zebrał wszystkie nauki, 

przykazania, zachęty i przestrogi, które dotychczas wygłaszał w różnych miejscach i w 

różnym czasie.  

Ponieważ wypowiedział je teraz na podwyższeniu Góry, na jej  wyniosłości, już 

samym położeniem miejsca, z którego przemawiał, określił uświęcony charakter mowy. 

Posłańcy lub, jak ich później nazywano, apostołowie, wielokrotnie byli świadkami Jego 

przemówień, wygłaszanych w miastach, miasteczkach i wsiach, pod gołym niebem nad 

brzegami Jeziora Galilejskiego, w cieniu dębów i drzew figowych, ale teraz, gdy 

usłyszeli Jego słowa wypowiedziane z wysokości Góry, zaskoczeni byli ich innością.  

Były one wprawdzie i przedtem doskonałe w swojej harmonijnej pełni, ale  tym razem 

utwierdzone utwierdzeniem ostatecznym, zabrzmiały głosem Ustawy,  ustanowionej na 

całą wieczność.  

Stojąc u stóp wzgórza i słuchając Jego mowy, w której zebrał, skupił, uporządkował 

i skodyfikował wszystko, co dotychczas wypowiedział, ujrzeli nagle, jak z Jego nauk i 

myśli, niby ze skrzętnie zgromadzonego budulca, powstaje niebotyczny gmach Nowej  

Świątyni.  

Na skalistej opoce, na niewzruszonej podwalinie kładł Budowniczy  ciężkie bloki 

kamienne, olbrzymie, przygniatające swoim ciężarem słowa o miłości, na nich wzniósł 

rząd trudnych słów o przebaczaniu i przezwyciężaniu zła, a na nich z kolei słowa o 

czystości myśli i zamiarów, a znów na tych słowach położył słowa o obowiązku utajonej 

modlitwy, a wreszcie na samym szczycie tej budowli — rosła ona coraz wyżej i wyżej 

— umieścił słowo o doskonałości człowieczej, równej doskonałości Bożej.   

Wszyscy więc oni, apostołowie, uczniowie i lud przytłoczeni gigantyczną  wielkością 

Nowej Świątyni, chcąc nie chcąc poddawali się jej ogromowi, który wywoływał w nich 

lęk zmieszany z podziwem i czcią.  

Stali u stóp mocnych, kamiennych murów, zbudowanych z nieomylnych ustaw, 

przykazań,  nakazów i zakazów, ostrzeżeń i gróźb, i zachwyconym spojrzeniem 

obejmowali tę mądrą budowlę, u dołu osadzoną roztropnie i głęboko w granitowej opoce  

miłości, przeobrażającej się w strzelistym locie ku górze we  wszechogarniające 



przebaczenie, w nieposzlakowaną czystość, w modlitwę  utajoną, a na samym szczycie 

w doskonałość nadludzką ... 

Cóż to za Dom, który Jeszua ben Josef zbudował na naszych oczach ze swoich nauk 

i przykazań? — pytał lud. 

...Dlaczego prowadzi do niego wąska i niewygodna  ścieżka? — pytał lud, patrząc na 

pnącą się po stoku górskim wyboistą dróżkę. 

...Jak wejść do wnętrza tego Domu przez ciasną bramę, jakże ciasną, małą i 

niewygodną w porównaniu z Bramą Owczą i z Bramą  Złotą, i z Bramą Piękną, z tymi 

szerokimi i wspaniałymi bramami, prowadzącymi do Świętego Miasta i Świątyni 

Pańskiej? — pytali faryzeusze  we wnętrzu swoim. — I dlaczego powiedział, że szerokie 

bramy i przestronne drogi prowadzą do zatracenia? — dodawali po namyśle. 

 Widzieli Jezusa wciąż przemawiającego na wysokośc i Góry, a wraz z każdym 

wypowiedzianym przez Niego słowem o wypełnieniu  Ksiąg Prawa i Proroków, o 

miłowaniu nieprzyjaciół, o myślach nieujawnionych, o przysięgach, o przebaczeniu, o 

miłosierdziu, o drzewie dobrym, rodzącym dobre owoce, o modlitwie ukrytej i poście 

utajonym, o źródle, belce i źdźble, i o domu stawianym na   opoce — Nowa Świątynia 

Pańska coraz bardziej umacniała się, potężniała, olbrzymie ciosane kamienie wiązały 

się z sobą, przylegały do siebie coraz szczelniej, zespalały się, wrastały w siebie i trwały 

niezachwianie,  chociaż tych murów nie wznosiły niezliczone rzesze robotników — 

trzydzieści tysięcy robotników pracowało nad budową Świątyni Salomonowej,  siedem 

tysięcy tragarzy dźwigało bloki kamienne, osiemdziesiąt tysięcy  rozłupywało skały, a 

trzy tysiące nadzorców nadzorowało lud roboczy — ale postawił je z kilkuset słów jeden 

Człowiek, który stał na stoku Góry i przemawiał z jej wzniosłego wywyższenia. 

     — Powiadam wam — wołał Jezus i gwałtownie poruszał wyciągniętymi przed 

siebie rękami, jakby potrząsał gałęziami dojrzałej oliwki, z której pragnął strząsnąć jak 

najwięcej owoców — powiadam wam,  miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie 

dobrze tym, którzy was nienawidzą, i módlcie się za swoich prześladowców, abyście 

byli synami waszego Ojca Niebieskiego, który każe słońcu swojemu wschodzić nad 

złymi i dobrymi i spuszcza deszcz na sprawiedliwych i grzeszników. 

     Bo jeżeli miłujecie tylko  tych, którzy was miłują, jaką stąd macie zasługę?                 

Czy i celnicy tego nie  czynią? Przecież nawet i grzesznicy miłują tych, którzy im 

miłość okazują. A jeżeli tylko swoich przyjaciół pozdrawiacie, to cóż szczególnego 

czynicie? Czyż i poganie tego samego nie czynią? A jeżeli świadczycie 

dobrodziejstwa tym, którzy wam dobrze czynią, jakaż jest wasza zasługa? 



 Przecież i grzesznicy to czynią. A jeżeli pożyczacie tylko   tym, od których 

spodziewacie się zwrotu, jakaż jest wasza zasługa? Przecież i grzesznicy udzielają 

sobie wzajemnie pożyczek, żeby to samo z powrotem otrzymać .  

Wy jednak miłujcie nieprzyjaciół i dobrze im czyńcie, i pożyczajcie, nie 

spodziewając się za to niczego. A wtedy nagroda wasza  będzie obfita. Bądźcie więc 

doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec   Niebieski. Bądźcie miłosierni, tak jak 

Ojciec wasz jest miłosierny.   

Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, 

a wewnątrz są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich.  Albowiem nie 

ma drzewa dobrego, które by złe rodziło owoce, ani też złego drzewa, które by 

przynosiło owoc dobry. Wszelkie bowiem drzewo poznaje się po owocach.  

Czyż zbiera się winogrona z ciernia albo figi z ostu? Tak więc  wszelkie drzewo 

dobre rodzi dobre owoce, a drzewo złe przynosi złe owoce. Wszelkie drzewo 

nierodzące dobrych owoców wytną i w ogień wrzucą. A więc po ich owocach macie 

je poznać.  

Dobry człowiek wydobywa dobro z dobrego skarbca swojego serca, a zły 

wydobywa ze złego zło. Albowiem z obfitości serca mówią usta człowieka . 

      

 Tak wołał Jezus i wciąż potrząsał rękami, a apostołom, uczniom i ludowi zdawało 

się, że za każdym ruchem Jego rąk wielka obfitość  owoców spada na ziemię.  

Ale teraz twarz Jego, która dotychczas mimo  uniesienia była pogodna, 

spochmurniała, prostopadła zmarszczka między brwiami w kształcie pierzastej strzały 

pogłębiła się, i znów Rabbi wyciągnął przed siebie ręce, i znów gwałtownie nimi 

potrząsnął, ale nie były to już ruchy sadownika potrząsającego oliwką w porę 

błogosławionych  zbiorów, ale wzburzone gesty Sędziego, wydającego wyrok na tych, 

którzy przeciwstawiali się Jego ustawom i nakazom i odrzucali je dla posiadania  

doczesnych dóbr i lichych, niegodziwych majętności, zatłuszczających serca  

człowiecze. 

 — Ale biada wam, bogacze — wołał Jezus gniewnym głosem  — albowiem 

otrzymaliście już zapłatę waszą! Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem 

głód cierpieć będziecie! Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, albowiem w smutku 

będziecie pogrążeni i płakać będziecie! 

      



 Lecz nie gradem płonących kamieni, groźbą i gniewem zakończył swoją mowę. 

Złagodniała twardość Jego słów, przetoczyły się  gromy jak odgłos baranich rogów, i z 

uciszonych Jego rąk — były spokojne i nieruchome jak odsłonięty nagle błękit nieba po 

przejściu burzy — wylało  się na ich głowy uzdrawiające błogosławieństwo. 

1. Błogosławieni ubodzy w duchu — mówił Jezus, z lekkim  zaśpiewem w głosie 

— albowiem ich jest Królestwo Niebieskie.  

2. Błogosławieni  cisi, albowiem oni posiądą ziemię.  

3. Błogosławieni, którzy łakną i pragną  sprawiedliwości, albowiem oni będą 

nasyceni.  

4. Błogosławieni miłosierni,  albowiem oni miłosierdzia dostąpią.  

5. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.  

6. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni nazwani będą synami Bożymi.  

7. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości , albowiem 

ich jest Królestwo Niebieskie. 

Tak im Jezus błogosławił. 

Lud radował się, bo kochał wszelkie błogosławieństwa. 

Faryzeusze sarkali. Rzesze rozchodziły się do domów, głośno, hałaśliwie, w 

gorączkowym podnieceniu roztrząsając słowa Jezusa. A apostołowie?  

 Apostołowie szli pod górę, ku Jezusowi, wspinali się niewygodną i stromą  ścieżką, 

a gdy wreszcie zmęczeni, pełni lęku przystanęli w połowie drogi, by zaczerpnąć tchu, 

ujrzeli nad sobą uśmiechniętą twarz Rabbiego i wyciągnięte do nich dłonie.  

Wtedy bez słowa padli na twarze, albowiem uważali, że przed obliczem Jego słów, 

których widoma obecność wciąż dokoła   nich trwała, ich nędzne usta powinny być 

ciche, bardzo ciche 

 

 

 

 

 

 


