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Mt 5,17-37 

(17) Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, 
ale wypełnić. (18) Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, 
ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. (19) 

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak 
ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, 

ten będzie wielki w królestwie niebieskim.  

(20) Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych 

w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. (21) Słyszeliście, że 

powiedziano przodkom: Nie zabijaj; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi.  

(22) A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto 
by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: Bezbożniku, 

podlega karze piekła ognistego. (23) Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam 
wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, (24) zostaw tam dar swój przez ołtarzem, 

a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! (25) Pogódź 
się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie 
podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. (26) Zaprawdę, 

powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. (27) Słyszeliście, że 

powiedziano: Nie cudzołóż!  

(28) A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim 
sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. (29) Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do 

grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z 
twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. (30) I jeśli  prawa 
twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest 

dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do 
piekła. (31) Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech je j da list 

rozwodowy.  

(32) A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę - poza wypadkiem nierządu - 

naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. 
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(33) Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, 

lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi.  

(34) A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie - ani na niebo, bo jest tronem Bożym; 
(35) ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem 
wielkiego Króla. (36) Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego 

włosa uczynić białym albo czarnym. (37) Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A 

co nadto jest, od Złego pochodzi. 

 

Augustyn Pelanowski - "Ogień"                                                          

Komentarze do Ewangelii św. Mateusza 

 

 

Prawa ręka Internetu    Mt 5,29-30 

 

"I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od 

siebie" (Mt 5,30) 
 

 

Prawa strona zwykle jest sprawniejsza dla naszego ciała. Bez prawej ręki lub oka 

życie wydaje się okaleczone. Lepiej być kaleką czy zupełnie martwym?  

Każdy wolałby żyć okaleczony, niż po prostu zginąć. 

A jednak gdy w grę wchodzi satysfakcja seksualna, wielu woli stracić życie wieczne 

i zabić w sobie resztkę sumienia, niż pozbawić się źródła przyjemnośc i zmysłowej. 

Owszem, jesteśmy słabi, seksualność nie od razu jest w człowieku dojrzała. Ale to nie 

oznacza, że mamy zupełnie jej się podporządkować, nawet jeśli dochodzi do porażek.  

Wszystkie wymiary ludzkiej natury potrzeba kształtować i zapewne niejednok rotnie 

zdarzają się potknięcia, ale niekiedy doskonałość setnego wydarzenia jest efektem 99 

porażek. 

Wartość wielu zmagań, nawet nieudanych, ujawnia się dopiero w osiągnięciu celu, 

czyli w ostatecznym zwycięstwie - dzięki łasce, która daje gwarancję pokonania każdej 

słabości. 

 

➢ Jezus jednak domaga się odcięcia od źródeł grzechu, posługując się 

mocnym porównaniem. 

Wiemy dobrze, że nie chodzi Mu o fizyczne okaleczenie siebie samego, lecz                      

o uniemożliwienie grzechu poprzez odcięcie się od sytuacji lub środowisk, w których 

nasza wierność lub czystość nie miałaby szans na przetrwanie. 

Zauważa się niepokojącą tendencję w naszej współczesnej moralności:  



jeśli coś jest trudne albo nawet bardzo trudne, to zmienia się moralną kategorię 

jakiegoś zachowania i już się nie podejmuje żadnego wysiłku. 

❖ Jeśli narkomania jest zbyt powszechna, to dostarcza się uzależnionym 

wysterylizowanych igieł i dba się już tylko o to, by nie doszło do 

rozpowszechniania się wirusa HIV. 

❖ Być może niedługo pojawi się pytanie: skoro jest coraz więcej pijanych 

kierowców, to może stworzyć dla nich specjalny pas na autostradzie?  

Czystość i wierność są trudnymi zadaniami moralnymi, niektórzy więc przestają (nie-

)czystość i (nie-)wierność nazywać grzechem i nadają im kategorię zachowania 

normalnego. 

Normalne nie jest to, co powszechne, tylko to, co zgodne z normą, czyli z zasadą.  

Dla chrześcijan zbiorem zasad są Boże słowa , a te właśnie przeczytaliśmy               

w kolejnym fragmencie Ewangelii. 

Jeśli ktoś jest seryjnym mordercą, to po 99 zabójstwie nie można, z powodu 

powszechności takiego postępowania, uznać, że jego zachowanie jest normalne.  

W czasach, gdy ponad połowa małżonków się nawzajem zdradza, gazeciane 

autorytety proponują poliandrię albo poligynię. Czy to jest NORMALNE? Większość 

ludzi kradnie i oszukuje, ale to wcale nie zmienia faktu, że to, co robią, jest nieuczciwe.  

Czy dlatego, że ktoś jest nałogowym pijakiem, powinniśmy uznać, że to, co robi, jest 

normalne i zwolnić go z odpowiedzialności za awantury i pobicia dokonywane we 

własnej rodzinie? Na pewno nie wie, co robi, i nie panuje nad sobą, ale inni wiedzą, co 

on robi, i inni mogą nad nim zapanować. (...) 

Na pewno niektóre zachowania kompulsywne są poza oceną moralną i należy komuś 

pomóc bez łajania go moralizującym: weź się w garść! (...) 

Gdyby Chrystus żył w XXI wieku, zapewne wygłosiłby inną wersję tego nakazu:  

"Jeśli Internet jest ci powodem do grzechu, to lepiej go w ogóle nie mieć". 

Dla ilu z nas kabel LAN jest bardziej integralną częścią organizmu niż ręka czy oko? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abp Grzegorz Ryś - "Moc nadziei" 
 

 

Sumienie odsyłającego   Mt 5, 31-32 

 

W Kazaniu na górze czytamy następujące pouczenie:  

"Każdy, kto oddala swoją żonę - poza wypadkiem nierządu - naraża ją na 

cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa"                

(Mt 5,31-32). 

Podczas medytacji nad tym tekstem zatrzymało mnie słowo "naraża" - a stało się to 

za przyczyną św. Hieronima, który ów fragment tłumaczy o wiele mocniej: facit eam 

moechari, tzn. "sprawia, że ona popełnia cudzołóstwo" (wiele angielskich przekładów 

ujmuje rzecz jeszcze mocniej: "staje się przyczyną jej cudzołóstwa"). 

Hieronim idzie tu wiernie i dosłownie za oryginalnym tekstem Mateusza, w którym 

występuje greckie słowo poieo - "uczynić", "zrobić"; co uprawomocnia przekład: "czyni 

ją cudzołożącą". 

Nietrudno wyobrazić sobie protest. Jak to?   

Przecież ja nie każę jej grzeszyć. Ja ją tylko odsyłam, korzystam z tego, na co zezwala 

mi Prawo. Więc jestem w porządku. Jak mogę odpowiadać  za decyzje                       i 

postępowanie kogoś, z kim się rozstałem i więcej nie utrzymuję kontaktu. 

 Wszystko to są pytania, które jak myślę, Jezus chce sprowokować; w konfrontacji  z 

nimi może nam być bowiem dane właściwe rozumienie moralności. 

➢ Czy moralność jest jedynie odpowiedzialnością wobec prawa?  

➢ Czy nie jest raczej odpowiedzialnością za drugiego człowieka?  

➢ Czy prawo nie tego właśnie dotyczy? - odpowiedzialnych i właściwych relacji 

między ludźmi? 

 

OK.  Jesteś w porządku wobec prawa…. Co do litery zapewne tak, ale czy co do jego 

ducha (dla nas:  Ducha!) również? 

 Czy osoba odesłana, którą prawnie się rozstałeś, w żaden sposób już cię nie 

obchodzi? Czy drugi człowiek to jedynie  problem, którego się wreszcie mogłeś 

pozbyć? A może jest problemem, który ty sam przez lata współ-stworzyłeś. 

 A samo rozejście się?   

➢ Odbyło się tak, by nie pogłębić jeszcze bardziej owego problemu?  



➢ Myślisz, że  nie zostawiła śladów: emocjach, we władzy podejmowania 

decyzji, percepcji dobra i zła, konsekwentnym przekonaniu co do ich 

obowiązywalności? 
 

 A wiesz co się z  tą osobą dzieje? Czy stanęła na własnych nogach? Czy ma środki 

do życia? Czy otrzymała drugą szansę ?A jeśli nie?  

Wszystko to rodzi w sumieniu, nie w paragrafach "kodeksu", pytanie:  

ile mojego sprawstwa jest w czynach kogoś, kogo  bezpowrotnie 

odesłałem od siebie? 

 Prawdą jest,  że takie decyzje niekiedy w życiu są nie tylko usprawiedliwione, ale 

wręcz konieczne. 

 Bez konfrontacji z Jezusowym pouczeniem nie zdajemy sobie jednak do 

końca sprawy z ich znaczenia. 

 Można np. zapytać, czy Kościół (diecezja, zakon), którego ksiądz został 

"przeniesiony do stanu świeckiego", już w żaden sposób nie odpowiada za niego i jego 

czyny? De iure  zapewne nie. Ale de Spiritu? 

 Czy społeczeństwo, która  odsyła człowieka do więzienia, zwalnia się                              z 

jakiejkolwiek odpowiedzialności za niego? Czy w żaden sposób nie odpowiada za niego 

także wtedy, gdy on wyjdzie z więzienia? 

  Pytań wiele….   

Powtórzmy: właściwe  odpowiedzi są w sumieniu, nie wyłącznie w paragrafach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bp Grzegorz Ryś - "Moc słowa" 
 

 

Punkt widzenia przeciwnika   Mt 5, 25-26 

 

“Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko,  dopóki jesteś z nim w drodze, by 

cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do 

więzienia.  Zaprawdę, powiadam ci nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni 

grosz” - oto fragment najważniejszego kazania Jezusowego, zwanego Kazaniem na 

górze (Mt 5,25-26), i rada dla człowieka postawionego w stan oskarżenia, zagrożonego 

sądem. 

 Święty Łukasz opisuje to tak: “Gdy idziesz do urzędu ze swoim przeciwnikiem, 

staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego, a sędzia 

przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia.  Powiadam ci, nie 

wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego pieniążka” (Łk 12,58-59). 

 

“Pogódź się szybko!”, “Staraj się dojść z nim do zgody” -  w tekście oryginalnym 

(greckim)   przekazu św. Mateusza pada to słowo eunoeo,  które może oznaczać:                  

“pomyśl życzliwie” o swoim przeciwniku,  a nawet “zaprzyjaźnij się” z nim. 

 Przyznam jednak, że największe rezonans wywołał we mnie łaciński przekład tego 

zdania dokonany przez świętego Hieronima. 

 W Wulgacie  czytamy: esto  consentiens adversario tuo, to znaczy  

”Okaż się współ - czujący ze swoim przeciwnikiem”. 

 Co bowiem znaczy “współ - czuć”  ze swoim przeciwnikiem? Poczuć z nim 

jedno?  Wzbudzić w sobie jego odczucia? Przecież wiadomo, co czuje do mnie mój 

przeciwnik: niechęć, wzburzenie, osąd,  oskarżenie, przekonanie o mojej winie… 

No właśnie.  Jedno -  poczuć ze swoim przeciwnikiem, to znaczy zobaczyć problem 

w sobie, dostrzec przyczynę naszej niezgody i sporu w sobie (nie w nim!), odnaleźć 

winy w sobie -  w swoich decyzjach i swoim postępowaniu, w swoich postawach -                 

i poczuć do nich niechęć (tak jak on!). 

 Osądzić się samemu,  ale (!)  przyjmując za punkt wyjścia emocje "drugiej strony".    



Wtedy -   być może -  nie będziesz już potrzebował innego sędziego  (A nawet 

Sędziego!  Jezus mówi to przecież raczej o Bożym sądzie ostatecznym niż o 

dochodzeniu prokuratury). 

 Nie będzie też potrzeby przymuszać cię przy pomocy  dozorcy i więzienia do 

zadośćuczynienia. Nakażesz je sam sobie! Z hojnością i wspaniałomyślnie, bez 

legalistycznej ściśliwości redukującej do narzuconego minimum . 

Czy uczyni was to przyjaciółmi?  Trudno powiedzieć.  

Jeśli tak, to zapewne nie od razu i nie automatycznie.  

Z całą pewnością jednak odnajdziesz przyjaciela w Bogu, który w Jezusie 

Chrystusie -  jak kozioł ofiarny - bierze na siebie winy nas wszystkich. 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

➢ Tertulian 

 

Wola źródłem czynu 
 

 

A czy wola nie jest źródłem czynu? Wiele przecież przypisuje się przypadkowi, 

konieczności czy niewiedzy. Jeśli te wypadki wykluczymy, wówczas pozostają tylko 

grzechy myśli. Skoro więc źródłem czynu jest wola, to czyż ona bardziej nie zasługuje na 

karę, ponieważ jest sprawczynią winy?  

Ona sama jest odpowiedzialna; nie może się usprawiedliwiać, że czyn z jakiegoś powodu 

nie został wykonany, ponieważ zrobiła wszystko, co było w jej mocy.  

W jaki wreszcie sposób wykazuje Pan, że udoskonala Prawo, jeśli nie właśnie przez 

zakazanie nawet grzechów woli?  

Cudzołożnikiem nazywa nie tylko tego, kto narusza cudze małżeństwo, lecz również 

tego, kto pożądliwie spogląda na kobietę. Jeśli bowiem jest coś zabronione czynić, to jest 

również rzeczą bardzo niebezpieczną i wyobrażać sobie, a lekkomyślną doprowadzić do 

czynu przez wolę. Siła bowiem woli jest tak wielka, że nawet wówczas, gdy nie ma radości 

z wykonania czynu, odpowiada za niego i ponosi również jego konsekwencje.  

Bardzo głupia to wymówka: „Tylko chciałem, ale nie uczyniłem”. Jeśli chciałeś, to 

powinieneś wykonać; jeśli nie wolno ci wykonywać, nie wolno ci chcieć.  



W ten sposób własne swe sumienie obciążasz, bo jak pragniesz coś dobrego uczynić, to 

powinieneś również wykonać; podobnie jeśli coś złego robisz, musisz tak że i pragnąć. Tak 

czy inaczej, nie jesteś bez winy, bo albo pragnąłeś źle czynić, albo czegoś dobrego nie 

wykonałeś. 

 

➢ Św. Jan Chryzostom [Złotousty] 

 

Strofować na chwałę Bożą 

 

Można i strofować na chwałę Bożą. W jaki sposób?  

Gniewamy się często na swe sługi. Jak więc możemy strofować na chwałę Bożą?  

 Jeśli widzisz sługę czy przyjaciela, czy innego bliskiego, jak pije, kradnie, uczęszcza do 

teatru na złe widowiska, nie dba o swą  duszę, nadużywa przysięgi, przysięga fałszywie, 

kłamie – gniewaj się, karz, pouczaj, poprawiaj, bo wszystko to uczynisz dla Boga.  

Gdy widzisz, że względem ciebie uchybia, przebacz mu, bo przebaczasz wtedy dla Boga. 

Niestety w rzeczywistości wielu postępuje inaczej, tak względem sług jak i przyjaciół.  

Gdy kto przeciw ich osobie wykracza, stają się surowymi i nieustępliwymi sędziami, ale 

gdy kto Boga obraża i duszę gubi, za nic to poczytują. Szukasz przyjaciół? Szukaj, ale dla 

Boga! Jak winniśmy dla Boga szukać przyjaciół i nieprzyjaciół? 

 Jeśli zawierasz przyjaźń nie dla zysku, korzystania z gościny i ludzkich względów, takich 

zdobywasz przyjaciół, którzy duszą naszą kierują i pobudzają do wypełniania obowiązków 

i żalu za grzechy, upominają w wykroczeniach, podnoszą z upadku, pomagają modlitwą i 

nauką, prowadzą do Boga. I nieprzyjaciół można mieć dla Boga.  

Jeśli widzisz, że ktoś niegodziwy, zły, bez zasad [moralnych] prowadzi cię do upadku                  

i szkodzi twej duszy, porzuć go, odwróć się od niego. Tak nakazał Chrystus w słowach: 

„Jeśli twoje oko prawe staje się powodem do upadku, wyłup je i odrzuć od siebie ”                  

(Mt 5, 29).  

Takie jest Jego przykazanie, abyśmy przyjaciół, którzy zbawieniu duszy szkodzą, za 

wszelką cenę odrzucali, choćby nam byli tak mili, jak nasze oczy i bardzo potrzebni                      

w naszych doczesnych sprawach.  

 

 

 

 

 

 



➢ Św. Cyryl Jerozolimski 

 

Sens pocałunku pokoju 

 

Diakon woła: „Obejmijcie się i dajcie sobie pocałunek”. Nie myśl, że chodzi tu o taki 

pocałunek, jaki widzimy u przyjaciół na rynku. Ten [nasz] pocałunek jednoczy serca i 

prowadzi do przebaczenia uraz, jest oznaką pojednania i zapomnienia o krzywdach.  

Wszak Chrystus powiedział: „Jeśli ofiarę swą przynosisz do ołtarza i tam 

przypominasz sobie, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam przed ołtarzem 

swoją ofiarę i idź wpierw pojednać się z bratem swym, a potem dopiero wróć i złóż 

ofiarę” (Mt 5, 23n).  

❖ Pocałunek oznacza tu pojednanie i dlatego jest święty, jak gdzie indziej mówi 

Paweł: „Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem” (1 Kor 16, 20),  

❖ a Piotr dodaje „pocałunkiem pokoju” (1 P 5, 14) 

 

➢ św. Ambroży 

 

Spojrzenie i cudzołóstwo 

 

Trzymaj się zasady, że choć przypadkowo rzucisz na coś okiem, niech się w to nie 

wpatruje uczucie. Widzenie bowiem nie jest winą, lecz należy strzec się, aby nie stało się 

jej początkiem. Widzi oko cielesne, niechaj będą jednak zamknięte oczy serca, niech w 

duchu pozostaje skromność.  

Mamy dbałego o moralność i łaskawego Pana. Prorok wprawdzie mówi: „Nie chcę, abyś 

się przypatrywał postaci nierządnej niewiasty” (Prz 5, 2 [Wulg.]; Syr 25, 28).  

Pan natomiast mówi: „Kto patrzy na niewiastę, aby jej pożądał, już ją scudzołożył                

w sercu swoim”. Nie powiedział: „kto zobaczył, scudzołożył”, lecz „kto patrzy, aby 

pożądał”.  

Nie spojrzenie obwinił, lecz wziął pod uwagę uczucie. Dobrą jednak jest skromność, 

która zwykła panować nad oczami do tego stopnia, iż często nie widzimy tego, na co 

patrzymy. Widzisz bowiem to, co się nawinie, jeśli jednak nie dołączy się do tego chęć 

ducha, to znika nasze spojrzenie wywołane cielesnym działaniem.  

A zatem więcej widzimy duchem niż ciałem.  

 

 

 



 

Ukryta mądrość- 1 Kor 2, 6-10 

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

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

rok A, wyd. Stacja 7, Kraków 2019 
 

 

Nie każda mądrość pochodzi od Boga. Paweł przestrzega mieszkańców 

Koryntu przed mądrością tego świata 

 

❖ PODZIAŁY I MĄDROŚĆ 
 

     Przed nami kolejny fragment Pierwszego Listu do Koryntian, kolejna część traktatu 

św. Pawła o mądrości Bożej, której przeciwstawiona jest mądrość ludzka . To 

odpowiedź apostoła na pierwszy problem, który dostrzegł w założonej przez siebie 

wspólnocie w Koryncie: podziały. 

 

❖ BÓG WYBRAŁ GŁUPIE 

 

   Przypomnijmy pytanie, które podzielonym mieszkańcom Koryntu zadał Paweł:                

Czyż Chrystus jest podzielony? 

W odpowiedzi pisał między innymi: Świat przez mądrość nie poznał Boga .                          

– I dodawał: - Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Według oceny ludzkiej 

niewielu tam mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. 

To prawda, chrześcijanie z Koryntu należeli przede wszystkim do niższych warstw 

społecznych. Ale pisał to nie po to, by ich zawstydzić.  

Przeciwnie: Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata . 

 

❖ BOSKA MĄDROŚĆ 

 

     W końcu docieramy do wyznania, które stanowi treść drugiego czytania: Paweł 

mówi o mądrości Boga, mądrości głoszonej przez niego, przez Kościół, przez 

chrześcijan.  

Jest to mądrość ukryta, której nie pojął żaden z władców. 

 

 



Najważniejsze cytaty: 

 

 Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego  

 Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało 

pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują  

 Głosimy mądrość ukrytą […], której nie pojął żaden z władców tego świata; 

gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały  

 

Biblijny insider  

Koryntianie chcieli być pełnoprawnymi obywatelami grecko – rzymskiego świata i 

równocześnie uczniami Chrystusa. Czy da się ze sobą pogodzić mądrość tego świata i 

mądrość Krzyża? Według Pawła między tymi dwiema rzeczywistościami trzeba 

dokonać radykalnego wyboru. 

➢   Mądrość tego świata 
 W  

     Mądrość tego świata podpowiada, że sukces i siła są miarą szczęśliwego życia i 

błogosławieństwa Bożego. Ludzie rodzą się po to, aby ze sobą rywalizować i się 

rozwijać, co jest ich najwyższym prawem. Wolność stanowi najważniejsze prawo 

jednostki i podejrzane jest wszystko, co ją ogranicza. 

Tak właśnie rozumowali „władcy tego świata”, filozofowie i ludzie władzy 

kształtujący kulturę Grecji i Rzymu. To ona dyktowała styl życia w Koryncie i w całym 

ówczesnym świecie, ubóstwiając jednostkę, stawiając ją w miejscu Boga. 

Władcy tego świata ostatecznie odrzucili mądrość Krzyża, przychodzącą w 

Chrystusie. Słaby Ukrzyżowany był przeciwieństwem przebóstwionego, 

samowystarczalnego człowieka, którego chcieli ukształtować. 

➢     Mądrość Krzyża 
 

Mądrość Krzyża uczy, że w życiu ludzkim jest także miejsce na cierpienie i ofiarę, 

która wcale nie oznacza złamanego i nieszczęśliwego życia. 

Według logiki Krzyża przychodzimy na ten świat nie po to, aby wiecznie ze sobą 

rywalizować, lecz aby służyć innym i wspólnie budować królestwo Boże. 

Krzyż każe podporządkować wolność osobistą miłości do drugiego i trosce o niego.  

Między mądrością Krzyża a egocentryczną, skupioną na sobie mądrością świata 

zionie prawdziwa przepaść. 

Równocześnie mądrości Krzyża nie można odkryć lub nauczyć się na własną rękę. 



Tkwi ona głęboko w sercu i w istocie samego Boga, a drogę do niej może wskazać 

tylko zamieszkujący głębię Boga Duch. 

To przewodnik mądrości Krzyża, który pomaga upodobnić się do 

Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. 

 

1 Kor 2, 6–10 
 

(6) A jednak głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata 

ani władców tego świata, zresztą przemijających. (7) Lecz głosimy tajemnicę 

mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku 

chwale naszej, (8) tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją 

bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; (9) lecz właśnie głosimy, jak 

zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce 

człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go 

miłują. (10) Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet 

głębokości Boga samego. 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

➢ Teodoret z Cyru 

 

Głosimy mądrość... 

 
 

➢ „Głosimy jednak mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego 

świata, ani władców tego świata, którzy giną”.  

Ponieważ uprzednio używając określenia wymyślonego przez niewierzących, 

głoszenie nauki nazywał głupstwem (1 Kor 1, 21), teraz  słusznie wskazuje, że ono w 

istocie jest mądrością i tak jest nazwane  przez tych, którzy przyjęli szczerą i doskonałą 

wiarę.  

„Władcami tego świata” nazywa sofistów, poetów, filozofów i mówców, którzy  

dzięki łatwości wysłowienia zdobyli sławę w obecnym życiu. 

 



➢ „Lecz głosimy mądrość Bożą ukrytą w tajemnicy, mądrość, którą Bóg przed 

wiekami przeznaczył ku chwale naszej”.  

[Apostoł] nie mówi: „głosimy w tajemnicy”, lecz: „ujawniamy ludziom naukę”, która 

została ukryta w tajemnicy, ustanowionej przez Boga nie teraz  na skutek jakiejś zmiany 

Jego pierwotnego zamysłu, lecz przewidzianej od samego początku, jako 

przygotowanie dla nas chwały. Albowiem wierzącym udziela nie tylko zbawienia, lecz 

daje im również chwałę. 

➢ „Tę, której nie poznał żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem 

poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały”.  

„Władcami tego świata” nazywa Piłata, Heroda, Annasza, Kajfasza i innych 

przywódców żydowskich. Stwierdza, że nie pojęli oni tajemnicy, dlatego  też 

ukrzyżowali Pana. Z tego także powodu powiedział Pan na  krzyżu: „Ojcze, przebacz 

im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34). 

Gdyby bowiem wiedzieli, że zbawcza męka rozproszy ich po całym świecie, a 

poganom przyniesie zbawienie, nie odważyliby się jej zadać;  zatem uznał Pan, że 

zasługują na przebaczenie... 

➢ „Lecz jak jest napisane: «Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani 

serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, 

którzy Go miłują»”.  

Ponieważ wspomniał o niewiedzy Żydów i stwierdził, że odkryta została  tajemnica 

Bożego planu zbawienia (1 Kor 2, 7n), słusznie dodał, że dla tych, którzy  gorąco Go 

kochają, Pan stworzenia przygotował rzeczy, o których  nikt nie słyszał, ani nikt inny ich 

nie widział, ani nienasycony umysł nie zdołał ich pojąć... 

➢ „Nam zaś objawił Bóg przez Ducha swego”.  

To wystarczy do potwierdzenia prawdziwości świadectwa. Kto bowiem otrzymał 

objawienie Ducha, ten od Niego też otrzymał wiedzę. „Duch zaś przenika  wszystko, 

nawet głębokości Boga”. „Przenikanie” nie oznacza  niewiedzy, lecz doskonałe 

poznanie. 

  

 

 

 



➢ Św. Cyryl Jerozolimski 

 

Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże 

 

Widzisz moc Jego [Ducha Świętego], z jaką działa na całym świecie. Ale nie 

pozostań na ziemi, lecz wznieś się w górę! Wznieś się  myślą do pierwszego nieba a 

zobaczysz tam liczne, niezliczone tysiące  Aniołów! Jeśli możesz, wznieś się jeszcze 

wyżej! Patrz na Archaniołów, patrz na Duchy, patrz na potęgi, patrz na Księstwa, patrz  

na Moce, patrz na Trony, patrz na Panowania! Nad nimi wszystkimi dany jest przez 

Boga Ten, który uczy i uświęca – Pocieszyciel. 

Potrzebował Go pośród ludzi Eliasz, Elizeusz, Izajasz. Potrzebują  go wśród Aniołów 

Michał i Gabriel. Żadne stworzenie nie może  się z Nim równać w godności. Wszystkie 

chóry i zastępy Aniołów nie dorównują Duchowi Świętemu. W porównaniu z 

wszechdobrą mocą Pocieszyciela wszystkie pozostają w cieniu.  

Wysyłane są, by służyć, Duch Święty bada głębie Boga, jak również apostoł: „Duch 

bada wszystko, nawet głębokości Boże”, bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz 

ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo  nikt nie poznał, kim jest Bóg, jeno Duch 

Boży (1 Kor 2, 10). 

 

➢ Tzw. II List Klemensa 

 

Wielkość obiecanych darów 

 

Tak więc, bracia, nie wahajmy się, lecz pełni nadziei trwajmy  cierpliwie, abyśmy 

również i nagrodę dostali. Wierny jest bowiem Ten, który obiecał oddać każdemu 

zapłatę za czyny jego (Hbr 10, 23). Jeśli więc będziemy czynić sprawiedliwość wobec 

Boga, wejdziemy do Jego Królestwa i otrzymamy to, co nam obiecano, a czego „ani 

ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, ani serce człowieka nie zdoła pojąć” 

(1 Kor 2, 9). 

 


