
 

Mt 5, 33 - 48 

 

(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.  

(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. 



 

Ósme przykazanie. Prawo odwetu.               

Miłość nieprzyjaciół - (Mt  5, 33 - 48) 

Ks. dr Damian Jurczak, "Krąg biblijny nr 39" Wyd. Biblos 

 

 

Ostatnie trzy antytezy znajdziemy w Mt 5,33-48. Dotyczą one przysięgania, prawa 

odwetu oraz przykazania miłości bliźniego. 

Mt 5,33-37. 

Jezus wskazuje na nasz stosunek do prawdy. 

Kiedy poszukujemy prawdy, wtedy na ogół jesteśmy uzależnieni od wypowiedzi 

innych osób, gdyż oprócz tego, że sami próbujemy szukać wiedzy (prawdy), to często 

nie jesteśmy jej zdobyć własnymi siłami - wówczas uzależniamy się od wypowiedzi 

innych osób. 

Słowo może nas podprowadzić do prawdy lub wprowadzić w błąd. 

Szkody, jakie ponosimy w wyniku kłamstw, matactw, niedotrzymania umów, 

oczerniania innych, są wielkie. Stąd wprowadzono zwyczaj przysięgi, aby zapobiec 

kłamstwu i jego nieprzewidywalnym konsekwencjom. Niestety, i w dziedzinie 

przysięgi mogło pojawić się kłamstwo (krzywoprzysięstwo), stąd i w tym zakresie 

pojawiły się pewne przepisy. 

W Starym Testamencie zakazane było krzywoprzysięstwo (Kpł 19,12), natomiast 

przysięga była uważana za godziwą (werset Lb 30,3 nakazuje dotrzymać obietnic 

złożonych pod ślubem lub przysięgą). 

Odwołanie się w przysięgach do Boga, który jest absolutnie prawdomówny i nigdy 

nie zawodzi, miało zaświadczać o prawdzie naszych słów i obietnic. 

Wezwanie Boga na świadka uchodziło za gwarancję prawdy i w związku z tym 

domagało się zaufania osobie, która taką przysięgę złożyła. 

Czasami zamiast wzywać Boga zaklinano się na niebo, na ziemię, na Prawo, na 

Mojżesza, na przymierze. 

Zwyczaj przysięgania był bardzo rozpowszechniony, ale raczej nie towarzyszył mu 

zamiar dotrzymania składanych pod przysięgą obietnic. 



Dlatego Jezus całkowicie zabrania przysięgania i, aby nie było wątpliwości co do 

zakresu zakazu, wylicza różne jego formy. 

Człowiek ma być wierny prawdzie; bez stosowania półprawd, wieloznaczności, 

drobnych kłamstewek (nawet wtedy, kiedy wydawałoby mu się, że w ten sposób 

nikomu nie zaszkodzi). 

Wypowiedzi człowieka powinny być proste i szczere, aby nie trzeba było 

powoływać się na Boga. "Tak" powinno zawsze znaczyć tak, a "nie" -  nie. 

Nie może być różnicy między tym, co kryje się w naszym wnętrzu (wiedza, 

intencja, opinie), a tym, co wyrażamy na zewnątrz. 

Przysięga musi pozostać wyjątkiem (pewnym rodzajem przysięgi jest ślub 

uroczysty - na przykład ślubu zakonne), a nie regułą. 

 Jezus nie tworzy w ten sposób jakichś nowych przepisów, ale chce 

wskazać na pewną hierarchię wartości. 

Należy wystrzegać się wszystkiego, co ma związek z egoizmem, a co wyrażało się 

w różnych formach gniewu, nieprzejednania, szukania własnych korzyści często przy 

pomocy oszustwa. 

Nasze postępowanie ma zmierzać do szukania braterstwa między ludźmi, uznania, 

że jego życie też zależy od naszej prawdomówności, przyjęcia, że jest on naszym 

bratem, a Bóg wspólnym Ojcem. 

Mt 5,38-42. 

W ST prawo odwetu było normą prawa karnego (Wj 21,24, Pwt 19,19). 

Chroniło ono przed samowolą w karaniu za wyrządzone krzywdy. Sprawę należało 

przedstawić prawowitemu sądowi.  

Wszyscy podlegali temu samemu prawu odwetu, które przewidywało dla 

wszystkich taką samą sankcję. 

Można zastanawiać się, patrząc na dokumenty historyczne i nauczanie rabinów, czy 

w czasach Jezusa przestrzegano jeszcze ściśle tego prawa. 

Gdy Józef Flawiusz został poszkodowany, sam miał zadeklarować, czy chce 

odwetu czy zadośćuczynienia finansowego od sprawcy (dawne dzieje Izraela). Miszna 

wskazywała, że należy się tylko kara pieniężna. Rabbi Eliezer (ok. 90 r. po Chr.), 

domaga się stanowczego wykonania prawa odwetu. Pisma wspólnoty z Qumran każą 

natomiast odwetu całkowicie zaniechać. 

Jezus znosi prawo odwetu. 



Nie można bowiem złem płacić za zło, bo w ten sposób nigdy nie przerwie się 

łańcucha zła. Może tego dokonać tylko miłość, która zło przezwyciężą dobrem, nie 

szuka zemsty, przebacza, zapomina. 

Wypowiedź, aby nie stawiać oporu złemu, wraz z podanymi w następnych 

wierszach przykładami, świadczy, że Jezus miał na uwadze osobiste nastawienie do 

przemocy ludzkiej, a nie zamierzał ustanawiać nowej formy kodeksu prawa karnego. 

Ogólną zasadę ilustrują cztery przykłady, ale są na tyle paradoksalne, że nie należy 

ich brać dosłownie. 

1. Policzkowanie wierzchem dłoni było dosyć rozpowszechnione u Żydów. 

Uważano je za bardziej poniżające niż uderzenie otwartą dłonią. Jezus zaleca 

zachować spokój i powagę, nie odpowiadać odruchowo na zadany cios, co mogło 

być równoznaczne (paradoksalnie) z przygotowaniem się na otrzymanie 

następnego ciosu. 

2. Drugi przykład wskazuje na procesowanie się o chiton (szatę noszoną na gołym 

ciele - czyli najbardziej przylegającą do ciała). Jezus (paradoksalnie) zachęca, by 

nie targować się i oddać nawet szatę zewnętrzną - czyli płaszcz. 

3. Trzeci przykład wskazuje na usługę, co do której nie jesteśmy zobowiązani 

(tysiąc kroków), i mówi, aby (paradoksalnie) wykonać ją z nadmiarem. 

4. Czwarty przykład pozwala na sformułowanie zasady ogólnej odnoszącej się do 

różnych sytuacji życiowych: bądź otwarty na prośby i chętny do ich 

wypełniania oraz nie odmawiaj pożyczek. 

Zatem te cztery przykłady wskazują na odmienne, oparte na miłości, postępowanie 

wobec bliźnich posługujących się przemocą, która jest w stanie spowodować, że stary 

kodeks karny stanie się nieaktualny. 

Taka, wydaje się, była myśl Jezusa, który nie przyszedł znieść Prawo Boże, ale je 

udoskonalić. To też wskazuje, że postawa proponowana przez Jezusa nie polega na 

biernym poddaniu się przemocy czy choćby tolerowaniu zła.  

To postawa, która w uczniach wyrabia wyrozumiałą miłość i serce szeroko 

otwarte na potrzeby bliźniego.  

Jak pisze M. Rosik: "Chodzi o to, by niesprawiedliwość znosić, a nie by 

niesprawiedliwość czynić"
1
. 

Sens zatem wypowiedzi Jezusowej jest następujący: wobec zła, jakie ktoś 

wyrządza, nie należy nie tylko stosować prawa odwetu, lecz nawet dochodzić swoich 

praw na drodze sądowej. 

Uczniów Jezusa powinno cechować postępowanie oparte na zasadach 
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miłości nieprzyjaciół i na cierpliwości. 

Ponieważ zasada, jaką Jezus sformułował, bardzo odbiegała od ogólnie przyjętego 

sposobu postępowania, dlatego zilustrował ją czterema przykładami (Mt 5,39b-42). 

Św. Paweł podsumuje tę antytezę Jezusa znanym zdaniem: 

 "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!" (Rz 12,21). 

 Mt 5,43-48. 

Ostatnia antyteza zawiera w sobie nowe przesłanie etyczne. Miłość bliźniego 

rozszerza o obowiązek miłości nieprzyjaciół. 

Według Kpł 19,18 należy miłować bliźniego. 

Wbrew sugestii z Mt 5,43 ("Słyszeliście, że powiedziano; [...] a nieprzyjaciela 

swego będziesz nienawidził") ani w ST, ani w pismach rabinackich nie znajdziemy w 

ogóle zachęty do nienawiści nieprzyjaciół. 

 Choć ST nie zalecał nienawiści w stosunku do nieprzyjaciół, to jednak 

wyrażał ją w sposób otwarty (Ps 109,6-20). 

 nienawiści do nieprzyjaciół mówiła też Księga Reguł z Qumran (1 QS 1,10), 

w której nakazuje się nienawidzić wszystkich synów ciemności, każdego 

według jego winy; obrzęd zaś przyjęcia do wspólnoty zakładał przekleństwo 

na wszystkich, którzy nie byli jej członkami (1 QS 2,9). 

Zatem Mt 5,43 może stanowić popularną zasadę, według której typowy Izraelita 

układał swoje relacje z przyjaciółmi i wrogami. 

W starotestamentalnym języku bliźni to każdy, kto należy do tej samej wspólnoty 

religijnej; nieprzyjaciel zaś to ten, kto do tej wspólnoty nie należy, a wręcz przeciwnie 

- prześladuje wiarę. 

Nieprzyjaciół uważano za grzeszników, obrzydliwych Bogu, a nawet za "nie - 

ludzi" - co usprawiedliwiało złe ich traktowanie, brak miłości - czyli nienawiść. 

Jednakże inaczej wygląda nakaz Jezusa: "Miłujcie waszych nieprzyjaciół                     

i módlcie się za tych, którzy was prześladują" (Mt 5,44). 

Jest to jeden z najtrudniejszych punktów etyki nowotestamentalnej. 

Ewangeliczne prawo miłości obejmuje nawet wrogów i prześladowców. Jego 

motywem jest chęć upodobnienia się człowieka do Boga, który nie wyłącza nikogo ze 

swojej miłości (uniwersalizm zbawczy obecny bardzo mocno na kartach ST). 

Sam Jezus daje przykład realizacji tego nakazu, kiedy na krzyżu modli się za 

swoich prześladowców: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią" (Łk 23,34). 



Jezus, wskazując na to nowe przykazanie, formułuje również konkretne motywy 

nowego postępowania. 

 

Należy kochać wszystkich bez wyjątku - nawet nieprzyjaciół, bo jesteśmy synami 

tego samego Ojca; bo za miłość nieprzyjaciół czeka nas szczególna zapłata, bo 

miłość nieprzyjaciół jest jednym ze znaków odróżniających nas, chrześcijan, 

od pogan. 

Antytezy kończą się formułą, która wskazuje na cel radykalnej etyki Jezusa: 

"Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski" (Mt 5,48). 

 Bóg jako wzór jest celem i ostatecznym kryterium całego Jezusowego 

nauczania. 

 Doskonałość Boga objawia się w tym, że czyni On tylko dobro. 

 

Podobnie uczniowie Jezusa i Jego naśladowcy mają czynić jedynie dobro we 

wszystkich zakresach swojej działalności i wobec wszystkich, których spotykają na 

drodze swojego życia - więc także wobec nieprzyjaciół. 

Nie powinni ulegać ani własnym złym skłonnościom, ani doznanej krzywdzie, ale 

wzorować się na postępowaniu Boga (doskonałość teocentryczna). 

W ten sposób staną się synami Bożymi (Mt 5,45), dadzą świadectwo Ojcu                           

i przyczynią się do Jego chwały (Mt 5,16)
2
. 

 

 

Św. Beda Czcigodny w komentarzu do Mt 5,38-48, stawia kilka ważnych pytań o sens 

nakazu miłowania nieprzyjaciół. Zapraszamy (www.patres.pl) do lektury rozważań 

angielskiego mnicha nad najważniejszą nauką Jezusa z Nazaretu: 

Słyszeliście, że powiedziano: oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam: nie stawiajcie 

oporu złemu.  

W Prawie karana jest wina, w Ewangelii odcina się początek grzechów. W Prawie, jak 

widzimy, są cztery kroki odpłaty. Pierwszym jest, żeby zraniony nie odpłacał ciężej. Drugim 

krokiem, który Prawo zaleca mówiąc: „Oko za oko”, jest, żeby zemsta nie przekroczyła 

krzywdy, i to jest początkiem pokoju, do którego osiągnięcia pozostały jeszcze dwa kroki, 

czyli, aby nie oddawać tyle samo, ale mniej. Na przykład: jedno uderzenie za dwa. Do 

trzeciego kroku dochodzi ten, kto niczym na zło nie odpowiada, a wręcz przeciwnie: dobrem 

za zło.  
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Jednak jeszcze nie jesteśmy tam, skoro jest powiedziane: „Nie stawiaj oporu złemu”, 

czyli tylko nie odpłacaj, gdy doświadczysz czegoś złego, ale nawet nie stawiaj oporu, by inne 

zło nie zostało zadanie, co następnie wyjaśnia mówiąc: 

Lecz jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.  

Nie mówi bowiem: ty nie bij, ale nawet przygotuj się na uderzenie ciebie. Lekarz dusz 

uczy, by ze spokojem w sercu znosili słabości tych ludzi, do których zbawienia chcą się 

przyczynić. W sposób przenośny nakazano nam, abyśmy bijącemu nadstawili drugi, prawy 

policzek, nie lewy, którego człowiek sprawiedliwy nie ma. Znaczy to, że jeśli heretyk uderzy 

nas podczas dyskusji i zrani prawy dogmat, niech przeciwstawione mu zostaną prawe 

poglądy, aż nieprzyjaciel pokonany osłabnie. 

I jeśli ktoś chce się z tobą prawować i wziąć twoją tunikę, daj mu także płaszcz.  

Łukasz tę wypowiedź ustawił na odwrót mówiąc: „Temu, kto zabiera ci szatę, nie broń 

także twojej tuniki”. To, co powiedziane jest o szacie i o tunice, należy uczynić ze 

wszystkim, o czym skąd inąd słusznie mówimy, że docześnie stanowi naszą własność.                      

W tunice, która jest spodnim ubraniem, oznaczone są sprawy konieczne. I jeśli nimi wypada 

wzgardzić, to o ile bardziej sprawami zbytecznymi, które przenośnie oznaczone są przez 

płaszcz będący ubraniem wierzchnim. W sposób duchowy zaś lekarz wszystkich ludzi zabiera 

czyjąś tunikę, gdy odpuszcza wyznane grzechy, które kryją się w duszy, czyli zazdrość, pychę 

i im podobne. On też odbiera płaszcz, gdy ktoś nie wstydzi się wyznać także zewnętrznych 

występków, które popełnia ciało. 

A gdy ktoś cię zmusza, byś szedł tysiąc kroków, idź z nim następne dwa tysiące.  

Przez ten przykład bez wątpienia nakazał postawę współczucia i polecił, żeby podjąć 

wysiłek pomocy wobec człowieka, który tego od ciebie oczekuje, ponieważ powinieneś 

chcieć podejmować starania ponad siły. Inne znaczenie: jeśli ktoś pragnący uwierzyć spytałby 

cię, kim jest Bóg, ty śpiesz się pokazać mu nie tylko Ojca, ale także Syna i Ducha świętego. 

Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od chcącego pożyczyć od ciebie.  

Nie myślimy, że zostało to powiedziane tylko o jałmużnie, bowiem nawet bogaci staliby 

się biedni, gdyby zawsze dawali, lecz ludziom uczonym nakazano, żeby darmo otrzymane, 

darmo dawali, ponieważ tego rodzaju pieniędzy nigdy nie brakuje. W ten sposób dasz 

każdemu proszącemu, chociaż nie zawsze dasz to, o co prosi, gdy po ukazaniu mu 

sprawiedliwości nie odeślesz go z pustymi rękami, chociaż dajesz ją, mimo że nie prosi. A 

ponadto wypada, żeby duchowy nauczyciel zaszczepił swoim słuchaczom słowo Boga, by 

mógł od nich otrzymać odpłatę dobrego dzieła. 

Słyszeliście, że powiedziano: będziesz  miłował swojego bliźniego, a swojego 

nieprzyjaciela będziesz miał w nienawiści. A ja wam powiadam: miłujcie waszych 

nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą… i tak dalej.  

Należy wiedzieć, że w przykazaniu miłości nieprzyjaciół Chrystus nie nakazuje rzeczy 

niemożliwych, jak niektórzy sądzą, ale doskonałe, które uczynił Dawid wobec Saula i 

męczennik Szczepan, gdy modlił się za prześladowców.  



W tym miejscu pojawia się kwestia nie mniej trudna dla ludzi chcących rozumieć, 

ponieważ znajdują u proroków modlitwy przeciw nieprzyjaciołom, które uchodzą za 

przekleństwa, jak na przykład: „Niech ich stół” (Ps 68,23-33,Vlg) i tak dalej… Lecz prorok 

powiedział te słowa nie jako modlitwę wyrażającą życzenie, ale przez Ducha poznania.  

Także Pan powiedział: „Biada tobie, Kafarnaum” (por. Mt 11,20). Nie życzył wtedy im 

źle, ale widział co im się wydarzy w przyszłości na skutek ich niewierności. Jeszcze inne 

pytanie się pojawia, bowiem Pan nakazuje modlić się za nieprzyjaciół, zaś Jan nie prosić w 

intencji grzeszących aż do śmierci, a to z tego powodu, że są pośród braćmi pewne grzechy 

cięższe niż prześladowanie wyrządzane przez nieprzyjaciół. „Grzechem aż do śmierci” jest, 

jak myślę, godzenie w braterstwo po poznaniu Boga dzięki łasce Ducha świętego i działanie 

na skutek ognia zazdrości przeciw samej łasce, zaś „grzechem nie aż do śmierci” jest, gdy 

ktoś nie wykonuje winnych braterstwu powinności przez jakąś inną słabość duszy. 

Abyście byli synami Ojca waszego – aż do słów: On zsyła deszcz na sprawiedliwych                   

i niesprawiedliwych.  

Nie mówi: „Czyńcie te rzeczy wy, którzy jesteście Synami Boga”, ale „abyście byli 

Synami Boga”. Bowiem jeden jest w sposób naturalny Synem Bożym, my zaś po przyjęciu 

mocy i o ile wypełnimy to, co On nam nakazał, stajemy się synami Bożymi. Słońcem 

wschodzącym nad dobrymi i nad złymi nazywa Chrystusa, słońce i deszcz sprawiedliwości, 

naukę prawdy, ponieważ Chrystus ukazał się dobrym i złym i głosił dobrą nowinę. 

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują… aż do słów: czy i poganie (ethnici) tego 

nie czynią?  

Celnicy bowiem u nich nazywani są rzymskimi urzędnikami, gdyż oni różne podatki 

pobierali, zaś greckie słowo „ethnos” po łacinie znaczy „poganie”. A zatem „poganami” 

(ethnici) nazwani są ci, którzy są tacy, jakimi byli poganie. A znaczenie tego zdania jest takie: 

jeśli więc poganie i celnicy są życzliwi wobec tych, którzy ich kochają, życzliwi z natury, to o 

ile szczodrzej wy musicie objąć miłością nawet tych, którzy was nie miłują, skoro ci, których 

stopień wyznania jest wznioślejszy, muszą mieć większą troskę o cnotę. 

Bądźcie więc wy doskonali jak i wasz niebiański Ojciec jest doskonały.  

Któż może wypełnić powyższe słowa bez miłości nieprzyjaciół? Doskonałość bowiem w 

miłosierdziu, która bardzo dużo dobra przynosi praktykującej ją duszy, nie może być 

postawiona ponad miłością nieprzyjaciela. I dlatego tak kończy: „Bądźcie więc doskonali…” 

i tak dalej. Jednak trzeba to rozumieć tak, że Bóg jest doskonały jak Bóg, a dusza doskonała 

jak dusza. Ten stopień osiąga człowiek, który miłuje bliźniego, ale dobroć wydoskonala ten, 

kto dzięki przykazaniu doprowadzi ją aż do umiłowania nieprzyjaciela, bowiem to, co jest 

napisane w Prawie: „Będziesz nienawidził swojego nieprzyjaciela”, nie powinno być 

rozumiane jako słowo rozkazu dla sprawiedliwego, ale przyzwolenia dla słabego. 

 

 

      

 



 

 

„Wcale nie przysięgajcie”     (Mt 5, 34) 

 

Jezus zakazuje przysięgania na niebo i na ziemię. Chodzi o to, abyśmy nie dawali 

stworzeniu zaszczytu, które je przewyższa. Nie ubóstwiaj stworzenia! Ci, którzy przysięgają, 

mówi On, "przysięgają na coś wyższego", jak powtarza apostoł (Hbr 6,16). Zakazuje On też 

przysięgania na Jerozolimę i Bóg przysięga tylko na samego siebie ze względu na własną 

chwałę (św. Cyryl Aleksandryjski, „Komentarz do  Ewangelii Mateusza” 63, 1-2 , tłum.      

za: "Ojcowie Kościoła komentują Biblię"). 

 

 

„Nie stawiajcie oporu złemu” (Mt 5,38) 

 

[Jezus] wymaga, aby ten, który cierpi, nie tylko zachował się spokojnie, ale nawet 

odpłacał miłością [...]. Mówi tak, dając przykazanie nie tylko związane z takim uderzeniem, 

lecz obowiązujące także we wszystkich innych rodzajach ponoszenia krzywdy [...]. Wybrał 

jako przykład najwyższą krzywdę, przytoczył uderzenie uważane za najbardziej haniebne: 

uderzenie w policzek oznacza wielką zniewagę. Nakazuje takie zachowanie zarówno ze 

względu na wyrządzającego krzywdę, jak i otrzymującego policzek. Znieważony nie będzie 

uważał, że doznał czegoś złego, a czyniący krzywdę, zostanie zawstydzony, nie wymierzy już 

więcej drugiego policzka, choćby gorszy był od wszelkiego zwierza [...]. Nic tak nie 

powstrzymuje czyniących krzywdę, jak to, że pokrzywdzeni cierpliwie ją znoszą [...]. 

Natomiast zemsta czyni wszystko na odwrót: obu przynosi hańbę, czyni ich gorszymi, bardziej 

rozpala gniew i często, eskalując zło, prowadzi aż do zabójstwa [...]. 

Bóg chce, abyśmy przynosili pożytek nie tylko sobie samym, ale także wszystkim bliźnim. 

Jeśli więc dasz, a nie będziesz się prawował, to szukasz jedynie tego, co pożyteczne dla 

ciebie, a jeżeli dodasz jeszcze coś innego, wtedy uczyniłeś tamtego lepszym [...]. Właśnie na 

tym polega właściwość soli, którą On chce aby byli Jego uczniowie: zachowuje swoją 

wartość i wzmacnia innych. Takie jest owe światło, bo świeci jednemu i zarazem innym. 

Skoro więc postawił cię nie ich drodze, to bądź pożyteczny również dla tego, kto siedzi w 

ciemności  (św. Jan Chryzostom, „Homilie na Ewangelię według św. Mateusza" 18,2-3, 

tłum. J. Krystyniacki). 

 

 

 

 



 

*** 

 

Ewangelie nie tylko nakazują nam powstrzymać się od dopuszczania niegodziwości, lecz 

nadto zapominać o odwecie za doznane bezprawie. Stąd, jeśli ktoś uderzy nas w policzek, 

mamy nadstawić drugi; jeśli ktoś nas zmusza do dźwigania ciężaru na odcinku tysiąca 

kroków, ponieśmy go nadto drugi tysiąc; lepszą bowiem otrzymamy odpłatę, gdy krzywdy 

sobie pomnożymy. Pan wszelkich cnót niebieskich większą miał chwałę z tego, że policzek 

nadstawił na uderzenie, a plecy na biczowanie 

 (św. Hilary z Poitiers, „Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza" IV 25, tłum. 

E. Stanula"). 

 

 

 

 

"Ewangelia według św. Mateusza"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

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

 

Kazanie na górze.  
 

Wypełnianie Prawa 2: trzy kolejne przykłady  (Mt 5, 33-48) 

 

 

ST: Wj 21,24; Kpł 19,12.18; 24, 19-20; Lb 30,3 

NT: Łk 6,27-36 

KKK: przysięgi, 2153; miłość nieprzyjaciół, 2303, 2844; doskonałość 

chrześcijańska, 1693, 2013 

Lekcjonarz: 5,38-48: Msza za ojczyznę albo miasto; za pełniących urzędy 

publiczne; za prześladowców; o zachowanie pokoju i sprawiedliwości; 

5,43-48: sobota pierwszego tygodnia Wielkiego Postu 

 

 

 

 



 [5, 33-37]  

Nie będziesz fałszywie przysięgał: Jezus podsumowuje tu kilka 

starotestamentowych ustępów, które dopuszczają składanie przysiąg, jeśli czyni się to 

szczerze i z szacunkiem
3
. 

Lecz podczas gdy Stary Testament na to pozwala, Jezus mówi swym uczniom: 

Wcale nie przysięgajcie. 

Powszechne odwoływanie się do przysiąg w codziennej mowie umniejsza wartość 

zwykłych wypowiedzi i rodzi wrażenie, że tylko przysięgi zobowiązują do 

prawdomówności i dotrzymywania słowa, stwierdzenie zaś je pomijające już tego nie 

czynią. 

Jednak Bóg nie chce, by ludzie byli godni zaufania tylko wtedy, gdy zobowiązują 

się przysięgą. 

To dlatego Jezus wzywa swoich uczniów, by byli prawdomówni zawsze: 

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. 

Gdyby członkowie ludu Bożego byli prawdomówni w każdym stwierdzeniu, 

zbędne byłyby prawne regulacje dotyczące przysiąg. 

Przysięgając, wzywano imienia Boga jako poręczyciela słów danej osoby.                        

To dlatego tak istotne było to, by nie złamać przysięgi. Niedotrzymanie jej oznaczało 

wezwanie imienia Pana nadaremno (Wj 20,7). 

Lecz niektórzy Żydzi w czasach Jezusa, chcąc sprawić wrażenie, że ich przysięga 

jest uroczysta, a zarazem uniknąć ryzyka narażenia się na sąd Boży, gdyby nie udało 

im się słowa dotrzymać, przysięgali zamiast tego na niebo (...) na ziemię (...) na 

Jerozolimę oraz na swoją głowę (co praktykowali uczeni w Piśmie i faryzeusze - zob. 

23,16-22). 

Jezus jednak wykazuje, że ta praktyka wciąż stawia daną osobę w sytuacji, w której 

naraża się  na sąd Boży, nawet bowiem te substytuty są ściśle powiązane z Bogiem:  

niebo   jest tronem Boga; 

ziemia   jest podnóżkiem stóp Jego; 

Jerozolima   jest miastem wielkiego Króla; a nawet 

włosy na własnej głowie   są dziełem Boga. 

 

Jezus poucza swych uczniów, by nie wikłali się w takie zwodnicze przysięgi, lecz 

byli w swej mowie jednoznaczni. 

                                                           
3
 Wj 20,7; Kpł 19,12; Lb 30,3-15; Pwt 23,22-24; Ps 50,14 



[5, 38-39]  

Oko za oko i ząb za ząb: Jezus cytuje starotestamentalną zasadę proporcjonalnej 

odpłaty (Wj 21,24; Kpł 24,20; Pwt 19,21), która w zamierzeniu miała zapobiegać 

eskalacji przemocy poprzez uczynienie legalnych kar proporcjonalnymi do 

popełnianych przestępstw
4
. 

Jednak choć Żydzi mogli zgodnie z prawem żądać odpłaty za doznane krzywdy, 

Jezus wzywa swych uczniów: Nie stawiajcie oporu złemu. 

Podaje szereg przykładów, które są dla Jego uczniów szokującym wezwaniem do 

tego, by opierali się pokusie odpłacania atakiem za atak. 

Jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. 

Uderzenie w prawy policzek wymaga od praworęcznej osoby uderzenia zewnętrzną 

stroną dłoni. Zgodnie z Miszną takie spoliczkowanie uznawane było za o wiele 

bardziej obraźliwe niż zwykłe uderzenie i w porównaniu z nim  wymagało podwójnej 

odpłaty. 

A jednak Jezus wzywa swych uczniów, by zrezygnowali z finansowej 

rekompensaty, jaką mogliby otrzymać, a nawet by znieśli kolejną obrazę przez 

nadstawienie drugiego policzka. 

[5, 40]  

Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. 
 

U Żydów mężczyźni nosili przeważnie dwie części garderoby: tuniką (spodnia 

część odzienia) i płaszcz (obszerniejsza i cięższa część wierzchnia). 
 

Choć można było trafić do sądu za kradzież tuniki, to unikał sądu ten, kto 

przywłaszczył sobie płaszcz, który dawał ciepło (zob. Wj 22,25-26; Pwt 24,12-13). 
 

Jednak Jezus, co zaskakujące, wzywa swych uczniów, by w przypadku posądzenia 

o tunikę, oddali przeciwnikowi również płaszcz. 

[5, 41-42]  

Zdanie: Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków odnosi się do 

przysługującego rzymskim żołnierzom prawa, obowiązującego w krajach pod 

panowaniem rzymskim, do zmuszania ludzi do niesienia ich ekwipunku na taką 

właśnie odległość. 

Jezus wzywa swych uczniów, by byli gotowi iść dwa tysiące kroków. 

To, że Jezus prosi Żydów i okazywanie takiej szczodrości i życzliwości względem 

ich rzymskich ciemiężycieli, musiało brzmieć dość szokująco. 

                                                           
4
 Prawnym określeniem zasady proporcjonalnej odpłaty jest lex talionis. 



[5, 43-47]  

Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził:  

przykazanie miłości bliźniego opiera się na Kpł 19,18. 

Choć w Starym Testamencie nie ma nauczania o nienawiści nieprzyjaciół, często 

wyciągano taki wniosek. 

Jezus jednak wskazuje, że miłowanie tylko tych, którzy miłują ciebie samego, jest 

czymś, co czynią celnicy i poganie. 

Zamiast tego nakazuje swym uczniom:  

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. 

To nauczanie musiało być zadziwiające dla tych, którzy byli pierwszymi 

słuchaczami Kazania na górze. 

W żydowskiej Palestynie I wieku określenia "wasi nieprzyjaciele" i "ci, którzy was 

prześladują" przywodziły na myśl przede wszystkim rzymskich ciemiężycieli. 

Jezus wzywa swych uczniów, by kochali i modlili się właśnie za tych ludzi, którzy 

okupują ich kraj, nakładają na nich ciężkie podatki i stosują względem nich przemoc              

i niesprawiedliwość. 

Dokładnie taka radykalna miłość do prześladowców czyni z nich synów Ojca 

waszego, który jest w niebie. 

Kiedy tylko wyznawcy Jezusa odpowiadają na prześladowania miłością względem 

nieprzyjaciół, wówczas, jak dobre dzieci, nabierają cech samego Ojca, który  

sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na 

sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 

[5, 48]  

W rzeczy samej, Jezus wzywa swych uczniów: 

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest 

Ojciec wasz niebieski 

- które to zdanie podsumowuje wszystkie sześć przykładów podanych w części 

opisującej Chrystusową sprawiedliwość, przewyższającą inne. 

Według ST Izrael miał naśladować Boga w Jego świętości ("Bądźcie świętymi, bo 

Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz" - Kpł 19,2). 

W I wieku często interpretowano to jako wezwanie do separowania się od 

wszystkiego, co nieświęte - grzechu, grzeszników, pogan i tak dalej. 



Jednak Jezus wzywa swych uczniów do naśladowania Boga poprzez bycie 

doskonałymi w miłości, co pokazuje wszystkie sześć przykładów z tej części. 

To miłość: 

 której nie plami gniew ani pożądliwość (11-30), 

 przez którą pozostaje się wiernym swojemu małżeństwu i słowu (31-37), i 

 chce się tego, co najlepsze, nawet dla swych nieprzyjaciół (38-47). 

 

Jezus wzywa zatem uczniów, by w swym życiu odzwierciedlali doskonałą, wierną, 

bezinteresowną i miłosierną miłość Ojca. 

 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (5,17- 48) 

 

Czysto zewnętrzne zachowywanie Prawa nie rodzi miłości. 

Wyobraźcie sobie parę, która w swym małżeństwie zaledwie zachowuje 

Dziesięć Przykazań, stwierdzając: "Nasze małżeństwo jest cudowne.                            

Nie okradamy się nawzajem, nie okłamujemy się i nie zdradzamy. I nawet 

jeszcze się nawzajem nie pozabijaliśmy!". 

Czy to czyniłoby z tej pary idealne małżeństwo? Oczywiście, że nie. 

Bóg nie chce, by małżonkowie zaledwie unikali ranienia się nawzajem. 

Chce, by wzrastali w miłości. 

Tego samego Bóg pragnie dla wszystkich swych uczniów.  

Z pewnością powinniśmy unikać czynienia rzeczy, które wprost ranią innych 

ludzi, takich jak zabójstwo, cudzołóstwo czy kłamstwo. 

Posłuszeństwo prawu moralnemu stanowi niezbędne minimum. Ale by żyć 

jako członkowie królestwa Bożego, musimy czynić więcej. 

Prawdziwi uczniowie muszą pielęgnować te wewnętrzne postawy                            

i skłonności, które przemieniają ich serca i pozwalają miłości wzrastać - takie 

jak cierpliwość, pokora, czystość i miłosierdzie, których Jezus uczy w Kazaniu 

na górze. 

To dlatego Jezus wzywa nas, byśmy  

 wykraczali poza zewnętrzne posłuszeństwo względem nakazów prawa i  

 naśladowali doskonałą miłość Ojca Niebieskiego, który sam jest miłością 

(5,48; 1 J 4,8). 



Miłość, do której wzywa nas Jezus, jest poza zdolnościami naszej upadłej 

ludzkiej natury, ale umożliwia ją dar Ducha, który otrzymujemy przez wiarę                    

i sakramenty. 

 Jezus powołuje nas do niebiańskiego sposobu życia;  

 święci pokazują, że możliwe jest życie w ten sposób na ziemi. 

 

 


