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Mt 5,38-48 
 

 

(38) Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb!  

(39) A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w 

prawy policzek, nadstaw mu i drugi! (40) Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć 
twoją szatę, odstąp i płaszcz! (41) Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa 

tysiące! (42) Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od 

ciebie.  

(43) Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela 

swego będziesz nienawidził.  

(44) A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy 

was prześladują; (45) tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ 

On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na 
sprawiedliwych i niesprawiedliwych. (46) Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, 

cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? (47) I jeśli pozdrawiacie 

tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? (48)  

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.  

 

 

dr Joanna Jaromin   z "Kręgu biblijnego nr 32" wyd. Biblos 
 

 

Miłość drogą doskonałości chrześcijańskiej 
 

Kolejny fragment Jezusowego Kazania na górze zawiera dwie ostatnie antytezy. 

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 25 
 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla 

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

Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 



Pierwsza czyli w zasadzie piąta antyteza  dotyczy prawa odwetu. Już na samym 

początku Jezus je przywołuje: "Oko za oko, ząb za ząb" (Mt 5, 38). 

Oznacza ona, że złoczyńca ma ponieść taką samą szkodę, jaką wyrządził drugiemu.                          

Na starotestamentalne prawo odwetu składają się następujące zasady:  

"Odda życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę, oparzenie 

za oparzenie, ranę za ranę, siniec za siniec" (Wj 21,23b-25; por. Pwt 19,21);  

"Ktokolwiek zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią [...]. Ktokolwiek skaleczy 

bliźniego, będzie ukarany w taki sposób, w jaki zawinił. Złamanie za złamanie, oko za 

oko, ząb za ząb. W jaki sposób ktoś okaleczył bliźniego, w taki sposób będzie 

okaleczony"  (Kpł 24,17.19-20). 

 Wbrew pozorom bezwzględności prawo to miało przywracać naruszony porządek                               

i powstrzymać skrzywdzonego przed wymierzeniem samemu kary, zapewne 

zwielokrotnionej w stosunku do winy, czego przykład znajdujemy w Księdze Rodzaju, w 

której jeden z potomków Kaina, Lamek, grozi:  "Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, 

jeśli on mnie zrani i dziecko - jeśli mi zrobi siniec!" (Rdz 4,23b).  

Prawo odwetu dobrze znane było także starożytnym zapisom prawnym; zawierał je 

między innymi jeden z najsłynniejszych - Kodeks Hammurabiego z około 1700 roku przed 

Chr. W tych starożytnych systemach prawnych również chodziło o to, aby zapobiec 

niekontrolowanej zemście. 

Jezus odrzuca jednak prawo odwetu, gdyż kara nie powinna wynikać z zemsty ani z chęci 

rewanżu wobec złoczyńcy, ponadto tylko Bóg może wymierzać karę i tylko On jest w stanie 

uczynić to mądrze i sprawiedliwie.  

Słowa: "Nie stawiajcie oporu złemu" (Mt 5,39) - nie oznaczają akceptacji zła, ale 

pouczają, aby złem nie odpłacać za zło. Tak naprawdę Jezus wzywa tu do łagodności, dążenia 

do zachowania i przywrócenia pokoju oraz gotowości do pojednania.   

Paweł Apostoł pisze:  

❖ "Błogosławcie  tych, którzy was prześladują" (Rz 12,14),  

❖ "Nikomu złem za zło nie odpłacajcie" (Rz 12,17),  

❖ "Zło dobrem zwyciężaj"  (Rz 12,21; por. 1 Kor 6,7). 

 Człowiek dotknięty niesprawiedliwością jest zachęcany przez Jezusa do zachowania 

przeciwnego do tego, jakiego mógłby się spodziewać ten, kto go skrzywdził  

(np. "Jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi"  - Mt 5,39b).  

Taka reakcja przywodzi na myśl Izajaszowego Sługę Jahwe: "Podałem grzbiet mój 

bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed 

zniewagami i opluciem" (Iz 50,6), a jednocześnie - samego Jezusa, który bez 

jakiegokolwiek oporu pozwolił się pojmać w Ogrójcu, wystawić na zniewagi, także na 

policzkowanie  (Mt 26,67), poddać się męce, a na koniec ukrzyżować.  



W kolejnych wersetach Jezus odwołuje się jeszcze do dwóch innych przykładów.  

❖ Jeśli ktoś procesuje się o suknię, to należy oddać mu także płaszcz ; jest to o 

tyle ważne, że płaszcz był rzeczą, której nie można było zabrać oskarżonemu, gdyż 

był jego jedyną osłoną przed nocnym chłodem. Tu również możemy widzieć 

aluzję do sytuacji Jezusa w czasie męki, podczas której odarto Go z szat (Mt 

27,35).  

❖ Jeśli ktoś przymuszany jest do zrobienia tysiąca kroków, powinien zrobić dwa 

tysiące. Szymon z Cyreny także został przymuszony, aby nieść krzyż za Jezusem 

(Mt 27,32). Wezwania do takich zachowań zakładają swego rodzaju protest 

przeciw panującej w świecie przemocy.  

Werset Mt 5,42 pokazuje już zupełnie inną sytuację. W tym świecie przemocy najprostsze 

gesty miłosierdzia, jak wsparcie materialne czy pożyczenie koniecznej rzeczy, stanowią 

wyraźne świadectwo, tym bardziej, że w ten sam sposób należy traktować również 

nieprzyjaciół, od których raczej nie można spodziewać się rewanżu. 

Druga część omawianej perykopy dotyczy właśnie miłości nieprzyjaciół. 

Druga antyteza  dotyczy miłości nieprzyjaciół.  Jezus swoje pouczenie rozpoczyna od 

stwierdzenia: "Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a 

nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził" (Mt 5,43).  

Przykazanie miłości to jeden z najważniejszych 

wyróżników chrześcijaństwa. 

Miłość bliźniego była nakazywana już w Starym Testamencie (Kpł  19,18). To prawda, 

że dla Żydów bliźnim był przede wszystkim rodak, wyznawca tej samej religii, ale żaden 

starotestamentalny przepis nie nakazywał nienawiści względem nieprzyjaciół. Owszem, 

było wiadomo, że ich nikt raczej nie będzie darzył miłością, o czym świadczą między innymi 

niektóre psalmy (np. Ps 58;83;109; por. 26,5;139,19 -22), ale o nienawiści nieprzyjaciół 

wspominała tylko wspólnota z Qumran.  

➢ Antytezą jest tu oczywiście przykazanie miłości nieprzyjaciół:  

"A ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, 

którzy was prześladują"  (Mt 5,44).  

Wzorem modlitwy za prześladowców jest znów sam Jezus modlący się za swoich 

oprawców. Mianem nieprzyjaciół w tym przypadku określić należy prześladowców 

chrześcijan - zarówno Żydów, jak i pogan.  

Miłość nieprzyjaciół nie polega na zaangażowaniu emocjonalnym, ale na postawie 

życzliwości wobec nich, głównie poprzez konkretne czyny, między innymi modlitwę; nie 

wymaga też sprowadzenia wszystkich ludzi do takiego samego poziomu, ale wzywa, aby 

nikomu nie odmawiać szacunku. 



 Ewangelista Łukasz oprócz modlitwy wymienia jeszcze inne sposoby okazywania 

miłości nieprzyjaciołom:  

❖ "Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; 

błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was 

oczerniają" (Łk 6,27-28) - i nieco dalej: 

❖ "Miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie niczego się za 

to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami 

Najwyższego" (Łk 6,35). 

 Stary Testament zawiera nawet wypowiedzi zachęcające do okazania pomocy wrogom                     

w wyjątkowych sytuacjach:  

➢ Wj 23,4-5 :Jeśli spotkasz wołu twego wroga albo jego osła błąkającego się, 

odprowadź je do niego. Jeśli ujrzysz, że osioł twego wroga upadł pod swoim 

ciężarem, nie ominiesz, ale razem z nim przyjdziesz mu z pomocą . ;  

➢ por. Pwt 24,21: Gdy będziesz zbierał winogrona, nie szukaj powtórnie pozostałych 

winogron; niech zostaną dla obcego, sieroty i wdowy),  

jednak przykazanie miłości nieprzyjaciół nigdy przed Jezusem nie zostało sformułowane w tak 

bezwarunkowy sposób; stanowi to o specyfice Jego nauki. 

Wezwanie do miłości nieprzyjaciół jest czymś więcej niż tylko zasadą 

moralną, ponieważ buduje relacje między Bogiem a człowiekiem, tworzy więź Ojciec - dziecko. 

Mamy tu więc do czynienia z motywacją teologiczną. Skoro bowiem Bóg kocha 

wszystkich, a my mamy Go naśladować, to powinniśmy także kochać wszystkich bez 

wyjątku. Dobrze tłumaczą to słowa Pawła Apostoła:  

"Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane                                             
i postępujcie drogą miłości" (Ef 5,1-2a). 

Należy kochać nieprzyjaciół, ponieważ są ludźmi, których kocha Bóg .  

Jego miłość przejawia się między innymi w tym, że z darów natury od Niego 

przychodzących i koniecznych do życia, czyli słońca i deszczu, mogą korzystać zarówno 

dobrzy, jak i źli (Mt 5,45). Pamiętać bowiem musimy, że Bóg potępia zło, czyli grzech, ale 

nie grzesznika.  

 Każdemu daje czas i szansę na nawrócenie, o czym wyraźnie mówi Jezus w 

przypowieści o chwaście - jej bohaterem jest gospodarz, który nie pozwolił wyrwać 

chwastu aż do żniw (Mt 13,30).  

 Bóg kocha grzeszników, mimo że zna ich kondycję moralną , dlatego też 

każdy chrześcijanin, aby stać się prawdziwie Jego dzieckiem, musi Go naśladować.  

 Bóg jest miłością, dlatego my także musimy kochać (1 J 4,7-8). 

Jezus jeszcze raz podkreśla, że miłość bliźniego także jest ważna, jednak miłowanie czy 

pozdrawianie brata (chodzi o życzenie mu pokoju i błogosławieństwa, które kryją się w 



terminie szalom) - z góry zakładają wzajemność. Poza tym każdy człowiek, nawet celnik 

(utożsamiany przez Żydów z grzesznikiem) i poganin także okazują życzliwość tym, 

których uważają za bliźnich i od których mogą spodziewać sie wzajemności. 

Ostatni werset zawiera wezwanie do doskonałości. 

Słowami: "Bądźcie i wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski"                 

(Mt 5,48) - Jezus podsumowuje nie tylko naukę o miłości nieprzyjaciół, ale cały fragment 

swojej mowy dotyczącej przykazań (Mt 5,21-47).  

W Łk 6,36 znajdujemy słowa: "Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest 

miłosierny", natomiast w Kpł 19,2 sam Bóg wzywa: "Świętymi bądźcie, bo ja jestem 

święty, Jahwe, Bóg wasz!" .  

W pismach judaistycznych człowieka nazywano doskonałym ze względu na pobożność i 

posłuszeństwo; doskonali zatem byli między innymi Abraham czy Noe.  

Krzysztof Wons tak mówi na temat doskonałości wspomnianej przez Jezusa:  "Co 

oznacza owa doskonałość? Mateusz używa przymiotnika teleios - doskonały   (hebr. 

tamim). Kto może otrzymać taki przymiot? Ten kto osiągnął cel (gr. telos). A co znaczy 

osiągnąć cel? Znaczy osiągnąć maksimum, jakie możemy zrealizować, osiągnąć wszystko, 

co jest w zasięgu naszych możliwości.  

Doskonałość, o której mówi Jezus, jest radykalnym stylem życia.  

✓ Jest przekraczaniem wszelkiego minimalizmu, przeciętności, pozornej 

poprawności.  

✓ Jest ewangeliczną opcją życia, która nie godzi się na połowiczność.  

✓ Jest nieustannym przekraczaniem siebie, tego, co małe.   

✓ Jest nieugaszonym pragnieniem osiągnięcia więcej!". 

 Na doskonałość w znaczeniu ewangelicznym składają się: niepodzielność serca i 

posłuszeństwo, gdyż doskonałym jest ten, kto wypełnia nakazy Boga, czyli przyjmuje 

także naukę Jezusa, a miłość nieprzyjaciół jest szczytem przykazań, które do 

doskonałości prowadzą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abp Grzegorz Ryś - "Moc nadziei" 
 

 

Dlaczego kochać nieprzyjaciół   Mt 5, 38-48 

 

 Uderzające jest  zestawienie 8 rozdziału Drugiego Listu do Koryntian, wzywającego 

do praktykowania hojnej jałmużny,  z Jezusowym wezwaniem do miłości nieprzyjaciół 

(por. Mt 5,38-48). 

 Jałmużna: Paweł wzywa korynckich chrześcijan, aby z prostotą i w 

wolności,  równie hojnie, co pokornie wsparli finansowo Kościół                                                           

w Jerozolimie.  Zrobiły to już -  jak  pisze -  znacznie uboższe Kościoły Macedonii                      

(np. Filippi). 

 Zastanawiające jest jednak, że z listu apostoła nie dowiadujemy się niczego 

konkretnego, gdy chodzi o potrzeby jerozolimskich chrześcijan -  nie wiemy: są 

bezdomni,  bezrobotni,  żyją na granicy nędzy?  Ile jest takich sytuacji? Dotyczy 

jednostek? A może całych rodzin? Na co zostaną przeznaczone zebrane pieniądze? 

Jakim problemom trzeba najpilniej zaradzić? 

 Wydawałoby się,  pytania oczywiste -  zwłaszcza jeśli ktoś chce zebrać poważne 

środki. 

 Tymczasem nie! Paweł nie pisze nic o jerozolimskiej biedzie.  Pisze natomiast o 

Jezusie, który "będąc bogatym,  dla nas stał się ubogim,  aby  nasz ubóstwem swoim 

ubogacić" (2 Kor 8,9). 

 Motywację do szczodrego czynu miłosierdzia Koryntianie mają więc czerpać nie ze 

znajomości trudnej sytuacji socjalnej swoich braci i sióstr w Jerozolimie,   lecz ze 

znajomości Jezusa. 

 Trzeba przy tym podkreślić słowo "znajomość" -  biblijny człowiek nie redukuje jej 

wszak do jedynie teoretycznej wiedzy;  rozumieją raczej jako poznanie będące owocem 

komunii, bliskości życia ( współżycia!). 

 Nie chodzi o to, czy znam Jezusa z książki lub opowiadań, lecz o to,  czy "znam Go”  

z doświadczenia spotkania, głębokiej i intensywnej jedności myślenia,   uczuć, 

wartościowania. 

"Znam Go”, bo jest przy mnie -  a ta obecność daje mi poczucie oparcia i 

bezpieczeństwa,  prowokuje do wzajemności. 

 Nic się nie zmieniło od tamtego czasu: właściwy  motyw miłosierdzia 

rodzi się nie tyle u tych, którzy zaznajomili się z raportami MOPS -u, ale u tych,  którzy 

wierzą,  kim jest Jezus! Taka jest intuicja Apostoła Narodów. 



 Powiela ona myślenie samego Jezusa,  zarejestrowane w Ewangelii. 

 Pan wzywa do miłości nieprzyjaciół. Nie zatrzymuje się jednak bliżej na opisie 

wrogości, z jaką mogą się zderzyć Jego uczniowie, nie opisuje detalicznie okrucieństwa 

czy przebiegłości ich wrogów, nie koncentruje się na ich wyrafinowanych metodach 

działania a nie kryjących się za nimi niebezpiecznych przekonaniach i ideologiach.  

 Każe natomiast uważnie patrzeć na to, kim  jest Bóg:  

Ojciec,  który "każe swemu słońcu wschodzić nad złymi i dobrymi, i deszcz daje 

sprawiedliwym  i niesprawiedliwym" (Mt 5,45). 

 Miłując nieprzyjaciół, uczniowie Jezusa staną się naprawdę Jego 

córkami i synami -  przeżyją prawdę o Bożym dziecięctwie,  

doświadczą w sobie Bożego życia. 

Hojne miłosierdzie bierze się ze znajomości Syna Bożego . 

 Miłość do nieprzyjaciół jest owocem znajomości Boga Ojca.  Zamknięci na te cnoty 

nie pytaj my się o to, czy z nami świat z jego  biedą i okrucieństwem,  tylko o to,  jaka 

jest prawdziwa jakość naszej relacji z Bogiem.   

➢    Znamy Go?   Naprawdę? 

 

 Przypomina się  znane stwierdzenie św. Brata Alberta że  

"Cnota jest praktyczną znajomością Boga i siebie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

➢ Salwianus 

 

Miłość bliźniego 
 

 

Może jednak ktoś powie, że nie takie dziś czasy, abyśmy musieli znosić dla Chrystusa to, 

co wówczas przecierpieli apostołowie.  

To prawda. Nasz Bóg nie żąda niczego ponadto, abyśmy w pokoju pełnili Jego służbę, 

abyśmy starali przypodobać się Mu przez samo tylko nieskazitelne czyste postępowanie i 

niepokalaną świętość życia. Tym więcej winniśmy Mu wiarę i oddanie, że mniej od nas 

wymaga, a więcej nam daje.  

Toteż... jeśli nie musimy stwierdzać naszej wiary w zbyt ciężkich doświadczeniach, 

przynajmniej przez wypełnianie bliższych obowiązków powinniśmy bardziej podobać się 

Bogu. Kto bowiem spełnia doskonale mniejsze zadanie, daje dowód, że potrafi wykonać 

należycie także trudniejsze, kiedy zajdzie tego potrzeba.  

Nie mówmy więc o tym, co zniósł wielki święty Paweł, a raczej jak to wszyscy niemal 

chrześcijanie, wstępując po stopniach swoich udręczeń do bram niebieskiego pałacu – jak 

czytamy w późniejszych pismach religijnych – wznieśli sobie niejako drabinę z narzędzi 

tortur i męczeństwa.  

Spójrzmy, czy próbujemy odpowiedzieć nakazom Pańskim, chociażby w tych małych, 

zwykłych świadczeniach religijnego oddania, które my, wszyscy chrześcijanie, możemy 

spełnić w czasach najpełniejszego pokoju i w każdych okolicznościach. To  Chrystus 

zabrania nam się spierać. Któż słucha Jego rozkazu?  

I nie tylko nakazuje, lecz rozkaz swój posuwa tak daleko, że każe nam porzucić przedmiot 

sporu, bylebyśmy tylko zaprzestali kłótni. „Jeśli ktoś bowiem – powiada – chce się z tobą 

prawować i suknię twą zabrać, daj mu i płaszcz” (Mt 5, 40).  

Pytam, czy są tacy, którzy ustępują wrogowi, który chce ich ograbić, co więcej – czy jest 

ktoś, kto się sam nie stara ograbić swego przeciwnika? Jakże nam daleko do tego, żebyśmy 

wraz z suknią oddali coś innego! Jeśli tylko możemy, staramy się przecież  odebrać 

przeciwnikowi i płaszcz, i suknię.  

Z takim poświęceniem bowiem spełniamy Boże nakazy, że nie tylko nie oddajemy 

przeciwnikowi najmniejszej części naszej odzieży, ale przy sposobności, i o ile jest to w 

naszej mocy, wszystko mu odbieramy.  

Do tego polecenia dołącza się zupełnie podobny nakaz: „A kto by cię uderzył w prawy 

policzek twój, nadstaw mu i drugi” – mówi Pan.  

Iluż jest w naszym mniemaniu takich ludzi, którzy chociażby w skromnej mierze dają 

posłuch tym słowom, albo jeśli nawet czynią to pozornie, przyznają im w duchu rację?  



Któż otrzymując pełne uderzenie, nie oddaje go parokrotnie? Daleko mu do tego, aby 

uderzającemu nadstawić policzek; uważa się za zwycięzcę wtedy, gdy przewyższył 

przeciwnika zadanymi, a nie otrzymanymi ciosami.  

Zbawiciel powiada: „Cokolwiek chcecie, aby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie”                    

(Mt 7, 12).  

Jedną część tego zdania tak dobrze znamy, że zawsze mamy ją w pamięci, druga 

natomiast uchodzi naszej uwadze tak dalece, jakbyśmy wcale jej nie znali.   

Wiemy wprawdzie, czego chcemy doznawać od bliźnich, ale nie wiemy, co my sami 

winniśmy im okazywać. Gdybyśmy przynajmniej nie wiedzieli, wina płynąca z 

nieświadomości byłaby mniejsza w myśl słów: „Ten, który nie znał woli Pana swego, 

mniej będzie ukarany; który zaś wiedział i nie czynił według woli Jego, srodze ukarany 

będzie” (Łk 12, 47n).  

Wykroczenie nasze jest zaś tym większe, że dla własnej korzyści i wygody uznajemy 

część tego natchnionego zdania, drugą zaś część – z obrazą Bożą pomijamy.  

Z obowiązku swego nauczycielskiego powołania kładzie na te słowa nacisk również św. 

Paweł, mówiąc:  

❖ „Niech nikt nie szuka, co swego, lecz co bliźniego jest” (1 Kor 10, 24), a także: 

❖  „Niech każdy ma na uwadze to, co nie jego jest, ale co drugich” (Flp 2, 4).  

Widzisz, jak on wiernie wykonał polecenie Chrystusa. Kiedy Zbawiciel kazał nam 

myśleć o bliźnich tak jak o sobie, on polecił dbać bardziej o dobro innych niż o własne; 

dobry to sługa dobrego Pana i wspaniały naśladowca niezwykłego Nauczyciela, który idąc 

w ślady Pańskie stopami swymi niejako nadał im kształt wyrazistszy i bardziej widoczny.  

My zaś, chrześcijanie, co z tego spełniamy: nakazy Chrystusa czy apostoła?  

Sądzę, że w ogóle żadnych. Jakże bowiem jesteśmy dalecy od tego, aby z własną szkodą 

uczynić coś dla dobra innych; wszyscy dbamy przecież głównie o własną korzyść ze szkodą 

bliźniego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ Św. Augustyn 

 

Kto nienawidzi jest mordercą 

 

Lecz ja, który mówię, czy sądzisz, że czynię to, co mówię? Bracia moi, czynię, jeśli to 

najpierw czynię w samym sobie. A sam w sobie czynię, jeśli od Boga przyjmuję: wtedy 

czynię.  

Nienawidzę moich występków, oddaję lekarzowi mojemu serce do wyleczenia.                       

Jak mogę, prześladuję moje występki, jęczę pod ich ciężarem, wyznaję, że są we mnie i oto 

ja sam siebie oskarżam. Ale i ty, który mnie ganiłeś, popraw się! Tego wymaga 

sprawiedliwość.  

Oby i nam nie powiedziano: „Czemu to widzisz drzazgę w oku brata twego, a belki 

we własnym nie dostrzegasz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy 

przejrzysz, ażebyś usunął drzazgę z oka twego brata” (Mt 7, 3–5).  

Gniew to drzazga, nienawiść to belka. Jeśli żywisz drzazgę -gniew, staje się [on] belką-

nienawiścią; zastarzały gniew tworzy nienawiść, drzazga życiowa staje się belką. Aby zaś 

drzazga nie stała się belką, słońce niech nie zachodzi nad gniewem waszym (Ef 4, 26).  

Widzisz i czujesz, że zżera cię nienawiść zazdrości, a ganisz gniewającego się.                

Odrzuć gniew, a wtedy słusznie zganisz. Gniew jest w jego oku, ale w twoim belka. Bo jeśli 

ty nienawidzisz, dlaczego widzisz, aby ganić?  

Belka jest w twoim oku. Dlaczego belka jest w twoim oku? Bo wzgardziłeś drzazgą, która 

ci się w nim narodziła. Z nią spałeś, z nią wstałeś, sam ją w sobie wyhodowałeś, użyźniłeś 

ją fałszywymi podejrzeniami, żywiłeś ją, wierząc słowom twoich pochlebców i donoszących 

ci złe rzeczy o przyjaciołach. Swym staraniem nie odrzuciłeś drzazgi, uczyniłeś z n iej belkę.  

Wyrzuć belkę z twego oka, zaprzestań nienawidzić brata swego. Lękasz się czy też nie? 

Ja tobie mówię: nie nienawidź, a jesteś bezpieczny. Ty mi na to odpowiadasz i mówisz:  Co 

to znaczy nienawidzić? I cóż to złego, gdy człowiek nienawidzi swego nieprzyjaciela?  

Nienawidziłeś brata swego, ale jeśli lekceważysz nienawiść, posłuchaj, czego się nie 

spodziewasz: „Kto nienawidzi brata swego, jest mordercą” (1 J 3, 15).  

Kto nienawidzi, jest mordercą. Czy teraz możesz powiedzieć: Cóż to ma do mnie?                      

Ja mam być mordercą? Kto nienawidzi, jest mordercą. Nie przygotowałeś trucizny, nie 

szedłeś, aby mieczem uderzyć nieprzyjaciela, nie przygotowałeś sprawcy zbrodni ani 

miejsca, ani czasu, ani w końcu nie spełniłeś samej zbrodni. Tylko nienawidziłeś.                   

Ale zanim jego [zabiłeś], sam siebie zabiłeś?  

Nauczcie się przeto sprawiedliwości, abyście nienawidzili wyłącznie występek, ludzi 

natomiast miłowali. Jeśli tego będziecie się trzymali i jeśli będziecie wypełniali taką 

sprawiedliwość, aby leczenie ludzi występnych przedkładać nad ich potępienie, spełnicie 

dobre dzieło w winnicy.  



Ale ćwiczcie się w tym, bracia moi. Oto po kazaniu nastąpi odesłanie katechumenów. 

Pozostaną tylko wierni. Przejdziemy do miejsca modlitwy. Wiecie, co najpierw Bogu 

powiemy? „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”                     

(Mt 6, 12).  

Czyńcie tak, abyście odpuścili, czyńcie! Gdy dojdziecie do tych słów modlitwy, jak je 

wypowiecie? Albo jak nie wypowiecie? Pytam więc w końcu: powiecie czy nie powiecie? 

Nienawidzisz, a mówisz? Odpowiesz: Ale ja ich nie wypowiadam. Modlisz się, a nie 

wypowiadasz ich? Szybko odpowiem: Więc jeśli mówisz, kłamiesz; jeśli nie mówisz, nie 

masz żadnej zasługi.  

Bacz sam na siebie, przyglądaj się: za chwilę będziesz się modlił, przebacz więc   z całego 

serca. Chcesz nie wadzić się ze swym nieprzyjacielem, wadź się pierwej z sercem twoim. 

Wadź się – mówię – wadź z sercem twoim. Mów sercu swojemu; nie nienawidź! Jakżeż 

modlić się będę, jak powiem: „Odpuść nam nasze winy”.  

Mogę wprawdzie to powiedzieć, lecz jak powiem to, co następuje? „Jako i my”. Co? 

„Jako i my odpuszczamy”. Gdzież wierność? Czyń to, co mówisz: „Jako i my”.  

Ale nie chce odpuścić twa dusza i smuci się, bo mówisz do niej: nie nienawidź! 

Odpowiedz jej: „Czemu smutna jesteś duszo moja i czemu niepokoisz mnie? Czemu smutna 

jesteś?” Nie nienawidź, nie gub mnie. „Dlaczego mnie niepokoisz? Ufaj Panu” (Ps 41, 6).  

Żalisz się, wzdychasz, jesteś zraniona gorzkością i nie możesz zgładzić w sobie 

nienawiści. Ufaj w Panu, On jest lekarzem, za ciebie zawisł na krzyżu i nie mścił się.                

Co chcesz pomścić? Dlatego bowiem nienawidziłeś, aby wykonać zemstę.  

❖ Patrz na Pana twego, jak zawisł [na krzyżu] i jak tobie nakazuje jakoby z tronu 

trybunału.  

❖ Patrz, jak zawisł [na krzyżu], i gdy ty cierpisz, tobie przygotowuje lekarstwo krwi 

swojej.  

❖ Jeśli szukasz zemsty, popatrz, jak zawisł [na krzyżu].  

❖ Chcesz dokonać zemsty, patrz, jak wisi [na krzyżu].  

❖ Słuchaj, jak się modli: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”                 

(Łk 23, 34).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jesteś świątynią- 1 Kor 3, 16-23 

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

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

rok A, wyd. Stacja 7, Kraków 2019 
 

 

Okazuje się, że można pomylić fundament budowli z budowniczym. 

Przestrzega przed tym Paweł i wyjaśnia, o jaką budowlę tu chodzi. 

 

❖ KORYNT W KAWAŁKACH 
 

     Kontynuujemy lekturę Pierwszego Listu do Koryntian. Przypomnijmy – podczas 

pobytu w Koryncie, ważnym greckim mieście, Pawłowi udało się założyć wspólnotę 

chrześcijan. Doszło w niej jednak do sporów, stąd interwencja Pawła – Pierwszy List 

do Koryntian. Jakie to były problemy?  

❖ Zagrożona jedność: spory i podziały wynikały z różnic majątkowych i 

społecznych 

❖ Rozwiązłość seksualna 

❖ Liderzy: poważnym niebezpieczeństwem było pojawienie się ludzi chełpiących 

się swoją wiedzą i doskonałością. To oni głosili swobodę obyczajów, 

zachowywali się nieodpowiedzialnie, poszukiwali spektakularnych duchowych 

darów, zaniedbując miłość. 

❖ Odrzucenie zmartwychwstania: niektórzy Koryntianie odrzucili tę prawdę, 

kierując się grecką filozofią. 

My nadal śledzimy odpowiedź Pawła na pierwszy z problemów dotyczący braku 

jedności i jego wykład o prawdziwej mądrości. 

 

❖ Rozdział 3 

 

Z rozdziału drugiego, którego fragment usłyszeliśmy w zeszłym tygodniu, 

przechodzimy do trzeciego. Tu Paweł posługuje się metaforą budowli, jej fundamentu 

i budowniczych. Ludzie mądrzy mądrością tego świata – tłumaczy – widzą sprawę tak: 

jedynym budowniczym, a nawet „fundamentem” Kościoła jest Paweł czy też Apollos 

albo któryś z apostołów, „lider” stronnictwa. Przez takie rozumienie tworzą się 

„przynależności”: jedni mówią „ja jestem Pawła”, inni „ja jestem Apollosa”. To rodzi 

podziały. 



Tymczasem Paweł logiką mądrości Boga wyjaśnia, że on sam, Apollos czy Kefas są 

budowniczymi, dodając, że fundamentem nie może być nikt inny jak tylko Jezus 

Chrystus. Każdy odpowiada za swój etap w budowaniu (albo w uprawie): „ja siałem, 

Apollos podlewał”, aczkolwiek głównym budowniczym jest Bóg: Ten, który daje 

wzrost. 

 

❖ BOŻA BUDOWLA 

 

     A co jest budowane? Kto jest budowlą? Wy – pisze Paweł do adresatów. Dowiemy 

się, że ta budowla, którą jesteśmy, to świątynia Boga. 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Czy nie wiecie, że jesteście Boga i że Duch Boży mieszka w was?  

 Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście 

 Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga  

 

Biblijny insider  

➢   Miasto miłości 
 W  

     Miłości, która daje wolność, Paweł uczył się w Koryncie, mieście, które w 

starożytności słynęło z zepsutej miłości. Wspólnota, którą tam założył, dała mu tyleż 

radości, co powodów do smutku. Koryntianie z ogromnym entuzjazmem podeszli do 

sprawy wiary i otaczali swoich apostołów szacunkiem i miłością. Paweł, wdzięczny za 

te uczucia i oddanie, zauważył jednak, że miłość ta staje się pułapką. 

➢     Niezdrowa miłość 
 

Wspólnota przywiązała się do swoich głoszących, Pawła i Apollosa, traktowała ich 

jako przewodników, ojców ich wiary, utożsamiała się z nimi, a ostatecznie zaczęła ich 

ubóstwiać. 

Apostoł pytał wówczas bez ogródek: Czy to Paweł został za was ukrzyżowany?              

(1 Kor 1,13). Niech nikt nie chełpi się z powodu ludzi. Wszystko jest wasze, czy to 

Paweł czy Apollos […], wy zaś jesteście Chrystusowi (1 Kor 3,21-23). 

 

 

 



❖     Miłość i wolność 
 

W tym przepięknym wezwaniu streszcza się bardzo ważna prawda zdrowej miłości: 

nie zawłaszczaj drugiej osoby, nie czyń z niej całego szczęścia i jedynego punktu 

odniesienia twojego życia. Wszyscy jesteśmy dla siebie darem i wszyscy należymy do 

Chrystusa, który należy do Ojca.  

Jeśli chcesz prawdziwie kochać, daj drugiemu przestrzeń wolności, 

potraktuj go jako dar z nieba. Do darów nie mamy prawa, możemy na nie tylko czekać 

i przyjąć z wdzięcznością. 

 

❖     Świątynia Boga 
 

Dla podkreślenia tej ostatniej prawdy Paweł nazywa chrześcijan „świątynią Bożą”: 

Jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka  (1 Kor 3,16). 

Używa przy tym słowa naos, którym w grece opisuje się nie samą świątynię                        

(gr. hieron), ale miejsce najświętsze, gdzie składano wizerunki lub posągi bóstw.                      

To odpowiednik Świętego Świętych (hebr. hekal) świątyni jerozolimskiej. 

Wielkość człowieka polega na tym, że jest on mieszkaniem samego Boga. Kto 

ubóstwia ludzkie relacje i odbiera Bogu miejsce w ludzkim życiu, ten niszczy Bożą 

świątynię, życie innych i swoje własne. 

 

1 Kor 3, 16-23 
 

(16) Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? (17) 

Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, 

a wy nią jesteście. (18) Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że 

jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. (19) 

Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: On 

udaremnia zamysły przebiegłych (20) lub także: Wie Pan, że próżne są zamysły 

mędrców. (21) Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi. Wszystko bowiem 

jest wasze: (22) czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy 

śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze, (23) wy zaś 

Chrystusa, a Chrystus - Boga. 

 

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

➢ Teodoret z Cyru 

 

Wielkość chrześcijan 

 
 

➢ „Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w 

was? Jeżeli ktoś zniszczy tę świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia 

Boga jest święta, a wy nią jesteście”.  

Jeżeli okazujemy należny szacunek świątyni zbudowanej z drewna, to tym słuszniej 

powinniśmy ofiarować Bogu świątynie obdarzone rozumem. Trzeba zaś zauważyć, że 

świątyniami Boga [apostoł] nazywał tych, którzy mają łaskę Ducha w nich goszczącą. 

Wypowiedź ta świadczy, iż Duch Święty jest Bogiem. Niechaj się nikt nie łudzi!” 

Mianowicie: chełpiąc się swą elokwencją albo szlachectwem. [Apostoł] bowiem 

stwierdza dalej:  

➢ „Jeśli ktoś spośród was wydaje się mądry na tym świecie, niech się stanie 

głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem 

u Boga”.  

Mądrością świata nazywa tę mądrość, która została pozbawiona łaski Ducha, i która 

opiera się wyłącznie na ludzkim rozumowaniu. [Apostoł] napomina nas, abyśmy jej nie 

ufali, lecz byśmy chlubili się mądrością, co zwie głupstwem głoszenia nauki (1 Kor 1, 

21). Z naganą tamtej mądrości łączy jeszcze świadectwa zaczerpnięte z Pisma.  

❖ „Jest bowiem napisane: «On udaremnia zamysły przebiegłych»” (Hi 5, 13) 

oraz:  

❖ „Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców” (Ps 94, 21).  

Zganiwszy w ten sposób pychę nauczycieli, zwraca się do tych,  którzy się chełpili: 

➢ „Niechaj przeto nikt się nie chełpi z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest 

wasze”. Co takiego? 

➢ „Czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy to świat, czy życie, czy śmierć, 

czy to rzeczy teraźniejsze, czy przeszłe; wszystko jest wasze, wy zaś 

Chrystusa a Chrystus –  Boga”.  



Wskazał na prawdziwe bogactwo i na szafarza bogactwa oraz pouczy ł, że należy 

pogardzać tym, co jest bez znaczenia.  

Powiada: „Albowiem, my, apostołowie, że względu na was, otrzymaliśmy łaskę 

apostolską, aby wam głosić naukę. Wy otrzymaliście obecne życie oraz to, którego 

oczekujecie. Nawet śmierć została wprowadzona do natury z uwagi na wasze dobro. 

Wszystkie rzeczy widzialne zostały stworzone na wasz użytek. Również to, czeg 

oczekujemy, zostało przygotowane ze względu na was. Powinniście więc połączyć się 

z Chrystusem Panem, który jest szafarzem dóbr, a przez niego zjednoczyć się z Bogiem 

wszechrzeczy. Chrystus bowiem jest zjednoczony z nami naturą, którą od nas przyjął, a 

z Bogiem łączy Go Boska substancja. 

Z Jego bowiem natury został zrodzony. Jest Chrystusem Bożym nie jako stworzenie 

Boga, lecz właśnie jako syn Boży...” 

➢ Apostoł stwierdził: „Wszystko jest nasze”...  

Wszystko to jest więc nasze dzięki szczodrobliwości Boga, my zaś jesteśmy 

członkami Chrystusa jako człowieka oraz Jego stworzeniami jako Boga. Chrystus 

natomiast należy do Boga jako Jego prawdziwy Syn, zrodzony z Jego Bóstwa. 

 

 
 

➢ Św. Ambroży 

 

Godność duszy ludzkiej 

 

 [Dusza] jest piękna, bo nie pragnie rzeczy ziemskich, ale niebiańskich, nie 

znikomości, ale rzeczy trwałych. W rzeczach znikomych piękno zwykle znika. Zanika 

piękno cielesne, gdy lat przybywa, gdy nadchodzi choroba. „Troszcz się o swą duszę” 

(Pwt 4, 9), mówi Mojżesz, bo na niej polega cała twoja istota, w niej mieści się lepsza 

część twego bytu. Wreszcie Pan mówi ci wyraźnie, kim jesteś, w tych słowach:                            

„Strzeżcie się fałszywych proroków” (Mt 7, 15). 

Oni bowiem osłabiają duszę, chwieją umysł. Czym jest więc ciało bez kierownictwa 

duszy, bez siły umysłu. Dzisiaj przyjmuje się ciało, a jutro oddaje. Ciało jest 

tymczasowe, dusza wieczna. Ciało jest szatą duszy, która się nim odziewa jak szatą.                

Nie jesteś więc szatą, ale szaty używasz.  



Stąd powiedziane, abyś zwlekł z siebie starego człowieka z jego uczynkami, a 

przyodział się w nowego, który odnawia się nie co do ciała, lecz co do ducha poznania 

Boga. Nie jesteś ciałem – mówi – bo nie do ciała powiedziano: „Świątynią bowiem 

Boga jesteście wy”. A w innym miejscu:  

„Jesteście świątynią Boga, i Duch Święty mieszka w was” (1 Kor 3, 16n).                 

To powiedziano i do odnowionych wiernych, w których pozostaje duch Boży.                           

Nie przebywa On w oddanych ciału, jak napisano: „Nie będzie przebywał Duch mój 

w tych ludziach, bo są ciałem” (Rdz 6, 3). 

 

➢ Św. Leon Wielki 

 

Godność chrześcijanina 

 

 [Dusza] jest piękna, bo nie pragnie rzeczy ziemskich, ale niebiańskich, nie 

znikomości, ale rzeczy trwałych. W rzeczach znikomych piękno zwykle znika. Zanika 

piękno cielesne, gdy lat przybywa 

Uznaj swą godność chrześcijaninie! Skoro stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, nie 

powracaj przez wyrodne obyczaje do dawnego upodlenia! Pomnij, jakiej to głowy, 

jakiego ciała członkiem jesteś! Miej to przed oczyma swymi, iżeś wydarty mocom, 

ciemności, a przeniesiony do światła i królestwa Bożego! Przez sakrament chrztu stałeś 

się świątynią Ducha Świętego. Nie waż się więc takiego gościa wypędzać ze swego 

serca przez złe życie, Nie oddawaj się na nowo w niewolę szatana. Wszak odkupiony 

jesteś krwią Chrystusa. Sprawiedliwość osądzi, co miłosierdzie odkupiło. 

 


