
Mt 6, 1 - 18 

 

(1) Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby 

was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. 

(2) Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i 

na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją 

nagrodę.  

(3) Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa,  

(4) aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda 

tobie.  

(5) Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic 

wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już 

swoją nagrodę.  

(6) Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca 

twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.  

(7) Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe 

wielomówstwo będą wysłuchani.  

(8) Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw 

zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie:  

(9)   Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje!  

(10) Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w 

niebie.  

(11) Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;  

(12) i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;  

(13) i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!  

(14) Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz 

niebieski.  

(15) Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych 

przewinień.  

 



(16) Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby 

pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę.  

(17) Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz,  

(18) aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec 

twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. 

 

Jałmużna, modlitwa i post - (Mt  6, 1 - 18) 

Ks. dr Damian Jurczak, "Krąg biblijny nr 40" Wyd. Biblos 

 

Jezus podejmuje temat jałmużny, modlitwy i postu, czyli trzech klasycznych 

sposobów wyrażania pobożności. 

Jałmużna to wsparcie jakiejś osoby lub jakiegoś dzieła poprzez ofiarowanie części 

swoich dóbr w prowadzonej zbiórce czy wyrażone finansowo przez wrzucenie 

pieniędzy do skarbonki. 

Modlitwa jest podtrzymaniem relacji z Bogiem poprzez prośbę, podziękowanie, 

wyrażenie skruchy czy uwielbienie. 

Post jest odmówieniem sobie całości lub części pokarmu. 

Takie postępowanie podoba się Bogu, pochwala je również Jezus. Uczy On jednak 

nie tego, co należy czynić (nie wymyśla nowych form pobożności), ale zwraca się do 

nas z wskazówką, jak należy to czynić, aby nasze działanie odniosło skutek                           

i przyczyniło się do wzrostu pobożności. 

Zagrożeniem jest to, że łatwo zewnętrznie wyraża się pewne rzeczy, bez 

wewnętrznego zaangażowania - właściwej intencji. 

Perykopa ta ma przejrzystą budowę.  

Po wstępnym napomnieniu, aby nie działać na pokaz, następują trzy części 

poświęcone jałmużnie, modlitwie i postowi. 

Na początku każdej otrzymujemy wskazówki, jak nie należy czynić - ze 

wskazaniem na konsekwencje niewłaściwego postępowania. 

Następnie Jezus uczy, jak należy postępować i co z takiego postępowania wynika. 

Zasadnicza myśl płynąca z tej perykopy jest taka, że żaden czyn nie znajdzie 

uznania w oczach Boga, jeżeli został podjęty dla uzyskania pochwały innych osób. 

Centralne miejsce zajmuje nauka dotycząca modlitwy. 



Rozważaniom Jezusa towarzyszą przykłady, które pozwalają zapamiętać ich treść i 

przesłanie. 

 

Mt 6, 1. 

Zakończyły się antytezy Jezusowe. 

Pierwszy wers nowego rozdziału wskazuje, że rozpoczyna się nowy cykl Jego 

pouczeń. Ten wers można by nazwać tytułem całości. W skrócie brzmiałby on: 

"Sprawiedliwości nie powinno się czynić na pokaz". 

Osiąga się ją poprzez spełnianie dobrych uczynków (dążąc do doskonałości), ale te 

uczynki tracą swoją wartość, kiedy czynimy je z chęci ukazania samych siebie                          

w dobrym świetle, a nie z myślą o pomocy innym bądź dla chwały Bożej. 

Stąd Jezus atakuje postawę egoizmu, żądając przywrócenia właściwych motywów 

czynienia dobra. 

 

Mt 6, 2-4. 

Pierwsza z form pobożności o których mówi Jezus, to jałmużna. 

Dawanie jałmużny było zalecane wielokrotnie w Starym Testamencie, szczególnie 

w Księdze Tobiasza (Tb 4,7-8; 4,11; 12,9; Syr 3,30; 17,22; 40,17 i in.). 

Już te teksty zwracają uwagę, aby czynić to przed obliczem Boga, a nie przed 

innymi. Podkreślają też wartość jałmużny, która nawet ma moc gładzić grzechy. 

Greckie słowo eleemosyne oznacza jałmużnę jako wyraz miłosierdzia wobec 

bliźnich. 

Jako, że w czasach Jezusa nie było instytucji, która świadczyłaby miłosierdzie 

potrzebującym, dobroczynność była sprawą indywidualną - wyrazem osobistej 

pobożności.  

W synagogach zbierano w każdy szabat jałmużnę, którą potem rozdzielano ubogim. 

Również inne nabożeństwa postne w synagogach, czyli domach nauczania, połączone 

były ze zbiórką na rzecz ubogich. 

Hojnych dawców sadzano wówczas koło rabinów - można więc domniemywać, że 

do publicznej wiadomości podawana była wysokość jałmużny określonych osób. 

Również na ulicach rozdzielano jałmużnę wśród żebraków. Stąd pewnie bierze się 

zakaz "trąbienia przed sobą". Chodziło o głośne przywoływanie żebraków, kiedy 

ktoś publicznie chciał rozdać jałmużnę. 

Taka postawa w oczach Jezusa nie ma sensu. 



Chcąc się ludziom przypodobać, tylko od ludzi zbierze się uznanie. 

Dla Boga taka postawa jest obłudą. Samo greckie słowo "obłudnik" (hypokrites) 

oznacza aktora, który zakłada maskę, aby odegrać swoją rolę
1
. 

Nie jest więc prawdziwy w tym, co robi. Ukrywa się pod maską - w tym przypadku 

pod maską dobroczynności - po to, aby ukryć swoje prawdziwe motywy.  

Oni odebrali już swoją nagrodę: pochwałę i podziw ze strony ludzi. Inna nagroda 

nie została przewidziana. 

 

„Kiedy dajesz jałmużnę ...”     (Mt 6, 2) 

 

Bóg nie dlatego tylko nakazał jałmużnę, by potrzebujący mieli pożywienie, lecz by i dający 

zyskali dobrodziejstwo, i to bardziej ze względu na dawców niż odbiorców [...]. Na tym 

bowiem polega jałmużna, aby dawać z radością i być przekonanym, że się więcej otrzymuje, 

niż daje. Dlatego też należy dawać z radością. (por. 2 Kor 9,7) 

(św. Jan Chryzostom, „Mowa o jałmużnie” 4 , tłum.   T. Sinko). 

*** 

Żadne pobożne dzieło nie sprawia Panu takiej przyjemności, jak to, gdy przychodzimy                

z pomocą Jego ubogim. Wszędzie bowiem tam, gdzie spotyka się z naszą miłosierną troską 

względem innych, rozpoznaje On w niej odbicie własnej miłości. Nie obawiajmy się, że 

wydatki z tym związane uszczuplą nasze mienie, ponieważ już sama dobroczynność jest 

wielkim bogactwem [...]. W każdym bowiem uczynku miłosierdzia działa ta sama ręka, która 

łamiąc chleb zwiększa go, a rozdając pomnaża jego ilość 

(św. Leon Wielki, „Mowa na Wielki Post” 10,5 , tłum.   K. Tomczak). 

 

 

Począwszy od wersu Mt 6,3 Jezus ukazuje właściwą postawę, która ma 

charakteryzować Jego uczniów, do których się zwraca ("kiedy zaś ty ...". 

Posługując się językiem symboli, językiem obrazowym ("niech nie wie twoja lewa 

ręka, co czyni prawa"). 

Jezus wskazuje, aby jałmużna pozostawała w ukryciu. 

Czy chodzi o to, aby nigdy nie wręczać jałmużny publicznie? 

Nie o to chodzi. Można ją rozdawać i w ten sposób, byle motywem była chęć 

wsparcia drugiego - a nie pokazanie na zewnątrz, jaki jestem dobry i współczujący; 

                                                           
1
 M. Rosik pisze, że niedaleko Nazaretu - w Seforis - był duży teatr, w którym występowali aktorzy. Termin 

hipokritos był więc w Palestynie I w. po Chr. zapewne znany. Zob. M. Rosin, Ewangelia według św. Mateusza. 



Chodzi o to, aby nie dokonywać tego w świetle kamer i fleszów, ale po cichu                      

i skutecznie. To, że zauważy to mniejsza liczba osób,  nie znaczy, że nie zauważy Bóg, 

który nie zapomni, ale "odda tobie" za taki gest. 

Taka pozostaje istota "miłosierdzia" (gr. eleemosyne). 

M. Rosik pisze, że pięknie oddaje to również terminologia łacińska. Termin 

misericordia, oznaczająca właśnie miłosierdzie, wywodzi się z  

miseri - cor - dare, 

co by się tłumaczyło jako  

"biednemu - dać - serce"
2
  

(a nie sobie poklask). 

 

 Mt 6, 5-8 

Druga praktyka pobożnościowa, na którą zwraca uwagę Jezus to modlitwa. 
 

Znów pojawiają się dwie postawy względem modlitwy, z których jedną Jezus 

dyskredytuje, a drugą zaleca. Swoje pouczenia co do modlitwy zaczyna od wskazania 

miejsca, w którym powinna być ona odmawiana. 
 

Zasadniczo modlitwy poranne i popołudniowe mogły być odmawiane wszędzie oprócz 

miejsc uznawanych oczywiście za nieczyste.  
 

To stwarzało okazję do tego, aby modlitwę odmawiać tylko zewnętrznie (postawa 

stojąca, szepcząc po cichu, uruchamiając do modlitwy całe ciało - kiwając się), kiedy 

duch (wnętrze) w modlitwę w ogóle nie wchodził. 
 

Parodią modlitwy można by nazwać taką, która miałaby służyć zwróceniu na siebie 

uwagi i zyskania pochwały. 
 

 Dlatego znów pojawia się wzmianka o obłudnikach (hypokrites), aktorach, 

którzy specjalnie i na pokaz wystają czy to w synagogach, czy to na rogach 

ulic, aby ludziom pokazać, że się modlą. 

 Dlatego ich nagrodą będzie tylko pochwała ludzka - a nie wysłuchanie takiej 

modlitwy. 

 

Następują po tym kolejne wskazania dla uczniów ("a ty ..."). 
 

Jezus poleca modlitwę na osobności, z dala od tłumów, od oczu innych ludzi - 

wskazując, że Bóg zna każde poruszenie naszego serca. 

                                                           
2
 Tamże 



Wskazując miejsce takiej modlitwy, mówi Jezus o małym pomieszczeniu w 

gospodarstwie (gr. tameion). Możliwe, że ma na myśli pomieszczenie magazynowe 

(spiżarnię). Do takich miejsc mało osób miało dostęp, zwykle było ono zamykane na 

klucz. 
 

To dowodzi tego, że chrześcijanin powinien modlić sie na osobności, wtedy, kiedy 

nikt inny nie będzie mu w tym przeszkadzał;  
 

modlitwa ma stać się spotkaniem sam na sam z Bogiem. 
 

Z tego wynikałoby, że uczeń Jezusa ma unikać wszelkiej ostentacji w modlitwie. 
 

Jezus nie potępia modlitwy zbiorowej/wspólnotowej. Nie mówi o miejscu i czasie 

modlitwy - wskazuje na jej postawę duchową i intencje. 
 

Można bowiem być zarozumialcem, modląc się w skrytości i samotności (faryzeusz w 

świątyni), a można spotkać Boga będąc w tłumie, w sercu pragnąc tego spotkania, 

mimo wielu osób obok. 

 

Kolejną sprawą, na którą zwraca uwagę Jezus w modlitwie, to ilość wypowiadanych w 

niej słów. 

Praktyką pogan były długotrwałe modlitwy, jakość modlitwy oceniali oni bowiem na 

podstawie ilości wypowiedzianych w niej słów; opierało się to  na założeniu, że im ich 

więcej, tym łatwiej uzyskać przychylność bóstwa. 
 

Chrześcijanin tak robić nie powinien, gdyż Bóg, który jest Ojcem wszystkich ludzi, 

przenika nasze serca i nie potrzebuje naszego wielomówstwa, aby nas poznać. 
 

Jezus krytykuje w ten sposób gadulstwo, które uzależnia skuteczność modlitwy od 

ilości wypowiedzianych słów. Nie odnosi się tu do częstotliwości modlitw ani stopnia 

wytrwałości w modlitwie. 

 

 

 

„Wy tak się módlcie ...”     (Mt 6, 8) 

 

Ten, który wiedział, iż daje dobre dary swoim dzieciom, pobudził nas, abyśmy prosili                    

i szukali, i kołatali. A dlaczego czyni tak Ten, który wie, co jest nam potrzebne? Może On 

pierwej, zanim Go poprosimy, poruszyć umysł [...],  abyśmy ożywili nasze pragnienie                       

i zdołali przyjąć to, co On przygotowuje nam w darze. To, co pragnie nam dać, jest bardzo 

wielkie, a my za mali i ciaśni do przyjęcia tego [...]. 

Słowa: "nieustannie się módlcie" (1 Tes 5,16) - cóż innego oznaczają, jeśli nie to: 

Nieustannie pragnijcie życia szczęśliwego od Tego, który może je dać, a którym jest życie 

wieczne? 



Jeśli tego zawsze od Boga pragniemy, to zawsze się modlimy. 

Jednakowoż w określonych godzinach odrywamy nasz umysł od zajęć i słowami modlitwy 

przypominamy sobie to, co pragniemy osiągnąć, aby nasze pragnienie stygnąc nie wystygło 

(św. Augustyn, „List do Proby” 8,17-9,19 , tłum.   A. Żurek). 

 

 

Mt 6, 9 

Główną część Jezusowego nauczania o modlitwie zajmuje Modlitwa Pańska. 
 

Różni się ona u Mateusza od wersji Łukaszowej (Łk 11,1-4). U Mateusza jest 

dłuższa i lepiej oddaje jej semicki charakter. 

Możliwe, że obaj ewangeliści bazowali na modlitwie, której tekst nie zachował się 

do naszych czasów. 
 

Modlitwa Pańska przypomina modlitwy żydowskie.  

Składa się z inwokacji i siedmiu próśb, które tworzą dwa bloki: 

 Trzy pierwsze prośby wskazują na sprawy boskie,  

 cztery pozostałe na sprawy boskie. 

 

 W inwokacji Bóg jest nazwany Ojcem wszystkich ("Ojcze nasz ..."). 
 

Żydzi stosowali ten zwrot w modlitwach zbiorowych, ale dosyć rzadko (na przykład 

Kaddisz, zawierający wezwanie do Ojca, który jest w niebie). 
 

Zdaje się jednak, że w judaizmie inaczej rozumiano ów zwrot "Ojcze nasz" 

(Abinu). Podkreślał on ideę wybraństwa narodu, silną więź Boga ze swoim ludem - 

zacieśniając miłość Boga tylko do tego jednego narodu. 
 

W chrześcijaństwie myśl wyrażona tym zwrotem ma wymiar bardziej uniwersalny, 

gdyż zauważamy w Bogu Ojca (Stwórcę) wszystkich ludzi, gotowego przyjąć 

każdego, kto tak do Niego się zwróci. 
 

I nawet jeżeli modlitwę odmawia jedna osoba, to czyni to w imieniu całej 

wspólnoty - mówiąc do Boga "Ojcze nasz", a nie "Ojcze mój". 
 

 Adres "któryś jest w niebie" wskazuje na najwyższą godność Boga, który 

jest naszym Ojcem, a także podkreśla Jego transcendentność. 

 

 Prośba "święć się imię Twoje" jest wołaniem o to, aby Bóg był znany na 

całym świecie - gdyż imię u Semitów określało istotę osoby. Nie chodzi o 

rozsławienie tylko imienia na całym świecie, ale aby sam Bóg był znany i 

czczony w każdym czasie i miejscu. 
 

Zatem jest to w pewnym sensie modlitwa o pomnożenie wiary. 



Mt 6, 10 

 Prośba "przyjdź królestwo Twoje" była znana również Żydom, łącząc się z 

nadziejami mesjańskimi - zresztą w politycznym sensie tego słowa. 
 

Modląc się o przyjście królestwa Bożego, prosili o to, aby przyszedł w końcu 

Mesjasz - który ma sprawować rządy w imieniu Boga, sprawiając, że nastanie 

mesjański pokój, a cały zgromadzony lud Izraela zamieszka na swojej ziemi, gdzie nie 

będzie miał wstępu żaden poganin. 
 

W Modlitwie Pańskiej chodzi raczej o królestwo, które założył Jezus - 

królestwo łaski. Jezus wyrażał pragnienie, aby nastała "jedna owczarnia                    

i jeden pasterz"  (J 10,16). 

Tym, który ma zakrólować w sercach ludzi, jest Bóg. Prawo Jego królestwa - to 

prawo miłości Boga i bliźniego. 
 

Prośba ta w ciągu wieków była często różnie interpretowana przez ojców Kościoła i 

późniejszych teologów. Zawsze jednak ich rozważania sprowadzały się do jednego - 

Bóg jest Królem całego świata.  
 

Oczekujemy na przyjście tego eschatologicznego królestwa. 

 
 

 Kolejna prośba: "Bądź wola Twoja", wypływa niejako z poprzedniej.  

 

Doskonałe królestwo Boże zaistnieje dopiero wtedy, kiedy ludzie będą 

wypełniali wolę Bożą, a nie własną.  
 

Jest to prośba, aby człowiek ochoczo i dobrowolnie spełniał to, co Bóg chce  - a nie 

oczekiwał od Boga dostosowania się do naszych planów na przyszłość. 

Ogólnie rzecz ujmując, ta prośba to wołanie o zapanowanie na ziemi Bożego 

porządku i zarazem odwrócenie wszelkiego zła. 

Jak można zauważyć, pierwsze trzy prośby mają na celu powiększenie chwały 

Bożej. 

 

Tak powinna rozpoczynać się każda modlitwa - akcentami uwielbienia Boga. 

 

Mt 6, 11 

Na początku kolejnej części modlitwy znajduje się prośba o chleb powszedni. 
 

Jest to tłumaczenie greckiego arton ton epiousion. Do kontekstu modlitwy, ale 

także całego Kazania na górze, bardziej pasuje tłumaczenie "dzisiejszy; ten, który ma 

być dziś spożyty". 

Nie jest to prośba o bogactwa, sławę i zaszczyty, a tylko o kawałek chleba. 



Wie Bóg, czego nam najbardziej potrzeba. 

Podobna myśl wyrażona została w pismach mądrościowych:  

"Proszę cię o dwie rzeczy, nie odmów mi - proszę - nim umrę: Kłamstwo i fałsz 

oddalaj ode mnie, nie dawaj mi bogactwa ni nędzy, żyw mnie chlebem 

niezbędnym, bym syty nie stał się niewiernym, nie rzekł: "A któż jest Pan?" lub  

z biedy nie począł kraść i imię mego Boga znieważać" (Prz 30, 7-9). 

Niektórzy ten fragment odnosili wprost do Eucharystii, mówiąc, że Bóg odpowiada 

zarówno na codzienne potrzeby człowieka, jak i na wieczne. 

Wydaje się jednak, że nie można ograniczać tej prośby tylko do wymiaru 

sakramentalnego, a myśl o Eucharystii jest w tym momencie wtórna. 

Mt 6, 12 

Kolejna prośba jest prośbą o wybaczenie, ale w kontekście naszej umiejętności 

przebaczania. 
 

Teza ta rozwinięta jest w bezpośrednim kontekście modlitwy Ojcze nasz (Mt 6,14-

15). Właściwie mówi o odpuszczaniu długów (ofeilemata). 
 

Stary Testament często wspomina o Bożej władzy nad całym światem. Zatem żyjąc 

na ziemi, niejako zaciągamy dług u Boga jako u Tego, do kogo należy wszystko. 
 

Dobrze rozjaśnił tę myśl Jezus w przypowieści o nielitościwym słudze (Mt 18,23-

35). Zostaną nam darowane nasze długi pod warunkiem, że sami będziemy skłonni 

darować innym. 
 

Paweł Apostoł napisze, że Jezus ze swojej strony zrobił wszystko, aby nam darować 

długi: "Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny obciążający nas 

nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, 

przygwoździwszy do krzyża" (Kol 2,13b-14), reszta należy do nas - być gotowym 

przebaczyć innym. 
 

Mt 6, 13. 

W tym wersie znajdziemy dwie ostatnie prośby Modlitwy Pańskiej. 

 Pierwsza z nich: "nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie", nastręczała 

komentatorom niemałych trudności. 

Na pewno trzeba spróbować ją zrozumieć w kontekście nauczania Jakuba, który 

stwierdza, że Bóg nikogo nie kusi (Jk 1,13-14: " Kto doznaje pokusy, niech nie 

mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też 

nikogo nie kusi. To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci... "). 



Poza tym trzeba sobie uzmysłowić, że nie będziemy wolni od pokus - bo nawet 

Jezus ich doświadczał - chodzi o to, byśmy mieli siły pokusom się oprzeć i wytrwać 

w łasce Bożej. 

I o to prosimy w tej części Modlitwy Pańskiej. 

Kolejna, i ostatnia prośba modlitwy Ojcze nasz to domaganie się uwolnienia od 

złego.  

To "zło" wyrażone w modlitwie  

 może dotyczyć wszelkich nieszczęść duchowych i fizycznych, które spadają 

na człowieka - zatem prosimy o zachowanie nas od nieszczęść (co wyrażamy 

też śpiewając Suplikacje);  

 może również oznaczać zło osobowe - czyli szatana. Wskutek upadku 

pierwszego człowieka zyskał on władze nad światem i ludźmi. Jego 

ostateczna porażka ma dopiero nastąpić. 

Mt 6, 14 - 15. 

Po modlitwie następuje dopełnienie piątej prośby. 

Jezus wraca do nauki o przebaczaniu. Wyjaśnia uczniom, że nie może doświadczyć 

przebaczenia ten, kto sam nie jest skłonny przebaczyć bliźnim. 

Aby wypełnić się miłością Boga, trzeba wpierw "opróżnić" serce z nienawiści 

względem bliźniego. 

Doskonale ilustruje tę myśl przypowieść o nielitościwym dłużniku z Mt 18,23-35. 

Rozwinięciem tej myśli są również nauki św. Jana, który w Pierwszym Liście pisze: 

"Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w 

ciemności. Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć. Kto 

zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności, i nie wie, dokąd 

dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy. " (1 J 2,9-11). 

 

Mt 6, 16 - 18. 

Po jałmużnie i modlitwie kolejnym uczynkiem pobożnym, o którym mówi Jezus, 

jest post. 

Post nakazany Prawem był tylko w żydowskie święto Jom Kippur; czyli w Dzień 

Pojednania (Kpł 23,27n.). 

Było to jedno z większych świąt żydowskich obchodzonych po niewoli 

babilońskiej. Był to jednocześnie dzień postu i powstrzymywania się od pracy                   

(Kpł 16,29). 



Każdy, kto lekceważył post lub kto nie przestrzegał zakazu pracy w tym dniu, miał 

zostać wyłączony z ludu Izraela (Kpł 23,29-30). 

Wielu Żydów decydowało się ten dzień spędzić w świątyni jerozolimskiej na 

modlitwie i postach (wspomina o tym Filon z Aleksandrii w De specialibus legibus 

1,196). Praktyki pokutne i oczyszczenie owego dnia miały prowadzić do znalezienia 

głębokiej radości, która swe źródło miała w modlitwie. 

W miarę upływu czasu zwiększała się liczba dni postnych. Oprócz upamiętniania 

różnych smutnych wydarzeń historycznych (jak na przykład wtargnięcia 

Babilończyków do Jerozolimy czy zburzenia świątyni) praktykowano post również 

jako znak żałoby (1 Sm 2,12), pokuty (1 Sm 14,24). 

Post zaczął z czasem być traktowany jako akt pobożności (Tb 12,8). Poza 

respektowaniem postów oficjalnych każdy mógł pościć prywatnie. 

W czasach Jezusa posty praktykowali głównie faryzeusze, poszcząc dwa razy w 

tygodniu. 

Post związany by ł wówczas nie tylko z ograniczeniami w spożywaniu pokarmów, 

ale także ze zmianą odzienia na przypominające wór, z posypywaniem głowy 

popiołem, nieobmywaniem ciała i nienamaszczaniem go oliwą, chodzeniem bez 

obuwia. 

Zatem praktyki postne miały bogaty wachlarz zewnętrznych rytuałów. To mogło 

również powodować - jak zauważa Jezus - pusty rytualizm (z powodu błędnie 

rozłożonych akcentów).  

Takie uchybienia postu już wcześniej krytykowali prorocy (Jr 14,12; Iz 58,3-7;                 

Jl 2,12-13), podając jednocześnie przykłady prawdziwego postu, który przynosi owoce 

Bożej łaski - nawet jeżeli poszczą poganie  

(Jon 3, 5-8 : "  I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory 

od największego do najmniejszego. Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Wstał więc                  

z tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblókł się w wór i siadł na popiele. Z rozkazu króla i jego 

dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie co następuje: Ludzie i zwierzęta, bydło 

i trzoda niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją. Niech obloką się w wory 

- <ludzie i zwierzęta> - niech żarliwie wołają do Boga! Niech każdy odwróci się od 

swojego złego postępowania i od nieprawości, którą [popełnia] swoimi rękami. "). 

Również w tym tekście Jezus zestawia ze sobą dwie praktyki: post obłudnika i post 

ucznia. 

Obłudnicy za zewnętrznymi tylko oznakami postu ukrywają swoją właściwą 

postawę, swoje zamiary. Są jak aktorzy dobrze odgrywający swoje role. W ich 

przypadku post nie przyniesie żadnego owocu, bo już odebrali swoją nagrodę od tych, 

którzy ich pochwalili. 



Bo ludziom chcieli pokazać, że poszczą, a nie Bogu. 

"Ty zaś, kiedy pościsz" - mówi Jezus do swoich uczniów - 

nie ukazuj tego na zewnątrz. 

Obmyta i namaszczona głowa była znakiem radości. Nasza powierzchowność nie 

powinna ogłaszać ludziom, że pościmy. 

Kiedy staramy się o to, by o naszych uczynkach wiedzieli ludzie (czy będzie to 

czynione dobro, czy praktyka postna), wtedy nie chce o nich wiedzieć Bóg. Naganne 

jest w tym przypadku szukanie uznania u ludzi, bo sam post i umartwienie zachowują 

swoją wartość. 

 

 

„Kiedy pościcie ....”     (Mt 6, 16) 

 

Post rodzi proroków, jest siłą mocarzy, daje mądrość prawodawcom, jest dobrą strażą 

duszy, bezpiecznym współmieszkańcem ciała, bronią bohaterów, ćwiczeniem zapaśników. 

On odpiera pokusy, namaszcza do pobożności, jest domowym towarzyszem trzeźwości, 

sprawcą wstrzemięźliwości. 

W wojnach cechuje męstwem, w pokoju uczy spokojności, uświęca ascetę, wydoskonala 

kapłana [...]. 

Odprowadza modlitwę do nieba, stając się dla niej skrzydłem w locie do góry 

(św. Bazyli, „Homilia pierwsza o Poście” 6-7 , tłum.  T. Sinko). 

 

 

Św. Leon Wielki 

 

Jezus nie pościł i Ewangelia notuje, że z tego powodu poszczący faryzeusze                          

i uczniowie Jana Chrzciciela robili Mu wyrzuty. Zapowiedział jednak, że po Jego śmierci 

Jego uczniowie będą pościć. Więc pościmy. 

Post rodzi się ze świadomości, że jest w człowieku jakieś nieumiarkowanie i brak 

kontroli nad własnym życiem. 

Post staje się więc formą ćwiczenia samego siebie przez sprowokowanie sytuacji 

zmagania się z własnymi pragnieniami. 



Jego celem jest kształtowanie wstrzemięźliwości, czyli umiejętności panowania nad 

pragnieniami, która jest konieczna dla prowadzenia własnego życia zgodnie z rozumem. 

Dlatego w chrześcijaństwie post pojawia się wraz ze śmiercią i zmartwychwstaniem 

Chrystusa, bo to wtedy otrzymaliśmy Ducha, któremu trzeba poddać całe życie. 

Głupotą byłoby brać samego siebie w karby, aby potem kierować sobą według własnej 

niewiedzy. 

Post ma sens tylko wtedy, gdy wiemy, czemu służy:  

zmagam się, aby wszystko w sobie poddać Duchowi Boga. 

Początkowo chrześcijanie pościli po uroczystości Chrztu Pańskiego, bo także Jezus 

udał się na pustynię, gdzie przepościł czterdzieści dni i nocy właśnie wtedy, gdy Duch 

zstąpił na Niego w wodach Jordanu. 

Dziś Wielki Post przeniesiony jest na czas przed Wielkanocą, co też pięknie ukazuje, 

że przygotowujemy się przez wstrzemięźliwość do tego dnia, w którym Bóg wyleje na 

nas swojego Ducha, byśmy byli gotowi poddać Mu całe nasze życie i dali się Mu 

kierować. 

Leon Wielki w mowie na rozpoczęcie Wielkiego Postu pisze:  

"Jeśli duch poddany swemu boskiemu rządcy, swoje szczęście widzi tylko w darach 

niebiańskich, depce zaś powaby ziemskich rozkoszy i nie pozwala grzechowi panować     

w swej śmiertelnej powłoce cielesnej, to rozum dzierży wtedy kierownicze wodze i żadna 

ułuda nie podkopie jego obronnych szańców. 

Gdy ciało poddane jest duchowi, a duchem steruje Bóg, prawdziwy pokój i prawdziwa 

wolność stają się udziałem człowieka". 

Następnie biskup Rzymu wzywa do walki, do zmagania, do wytężania woli, aby 

zapanować nad sobą i umożliwić zwycięstwo Ducha w naszym życiu. 

Zwraca jednak uwagę, że nie chodzi tylko o opanowanie ciała, ale wysiłek zmagań 

musi sięgać głębiej: 

"Nie wystarczy wycieńczać ciało, nie zasilając jednocześnie ducha. Trapiąc nieco 

"zewnętrznego człowieka", należy odżywiać "wewnętrznego", uszczuplając sytość ciała, 

krzepić ducha pokarmem niebieskim. Niech każdy chrześcijanin wejdzie w siebie i ściśle 

roztrząśnie tajniki swego serca. [...] Wtedy bowiem ziarna cnót znajdą w nas żyzną glebę, 

gdy z serca wyrwiemy wszelkie chwasty złości". 



Cóż nam więc pozostaje, jak wstąpić w ślady ojców i podjąć intensywny post, pełen 

walki z sobą z nadzieją na poddanie życia Duchowi Boga" (tłum. Ks. P.M. Szewczyk, 

www.patres.pl). 

 

 

"Mówią, że bracia w Egipcie odmawiają często modlitwy, ale bardzo krótkie i niejako 

w pośpiechu, tak aby należyte skupienie niezbędne na modlitwie na skutek upływu 

czasu nie osłabło i nie zanikło zupełnie. W ten sposób pouczają, że nie należy 

wymuszać skupienia, kiedy się nie potrafi go dłużej utrzymać, ani też przerywać rychło 

modlitwy, kiedy uwaga umysłu trwa nadal. Niech przeto z dala od modlitwy będzie 

wielomówstwo, ale niech nie zabraknie usilnego błagania, jeżeli trwa żarliwe 

skupienie" (św. Augustyn, List do Proby). 

 

"Tę przypowieść [Mt 18,23-35] podał, aby nas pouczyć, i upomniał nas, bo nie chciał 

naszej zguby. <Tak - mówi - także wam uczyni wasz niebiański Ojciec, jeśli każdy z 

was nie przebaczy z serca swojemu bratu>. Oto, bracia, sprawa jest postawiona jasno, 

otrzymaliśmy cenne pouczenie. I bardzo potrzebujemy zbawiennego posłuszeństwa, 

abyśmy wypełnili to, co zostało nakazane. Każdy człowiek jest dłużnikiem Boga i ma za 

dłużnika swojego brata. Tylko człowiek, w którym nie można by znaleźć grzechu, nie 

byłby dłużnikiem Boga. [...]. 

Dwa są uczynki miłosierdzia, które nas wyzwalają, a które sam Pan krótko przedstawił 

w Ewangelii: "Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone, dawajcie, a będzie wam 

dane" (Łk 6,37). 

 Słowa "odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone" odnoszą się do 

przebaczenia,  

 zaś "dawajcie, a będzie wam dane" odnoszą się do udzielania pomocy. 

Takie słowa wypowiada o przebaczeniu, więc jeśli chcesz, aby tobie przebaczono twój 

grzech, zawsze masz coś, co ty możesz komuś przebaczyć. 

Podobnie jest z tym, co odnosi się do udzielania pomocy: żebrak zwraca się do ciebie 

z prośbą, a ty jesteś żebrakiem przed Bogiem. 

Wszyscy bowiem, gdy się modlimy, jesteśmy żebrakami przed Bogiem: stoimy przed 

drzwiami wielkiego pana, czasem nawet padamy twarzą na ziemię, wzdychamy, 

błagając, gdy coś chcemy otrzymać. 

Sam Bóg jest tym, o co prosimy. 



O co prosi cię żebrak? O chleb. 

A ty czego domagasz się od Boga, jeśli nie Chrystusa, który mówi: 

"Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba" (J 6,51). 

 

 Chcecie otrzymać przebaczenie? Przebaczajcie: "Odpuszczajcie, a będzie 

wam odpuszczone". 

 Chcecie coś otrzymać? "Dawajcie, a będzie wam dane" 

(św. Augustyn, Mowa 83,2, tłum. P.M. Szewczyk) 

 

"Jeśli istniej więc ktoś, kto może dogłębnie wyjaśnić modlitwę Ojcze nasz, jakiej 

nauczył nas Jezus, to jest nim właśnie ten, kto osobiście żyje swoim ojcostwem.                   

Bez łaski, pochodzącej od Ojca, który jest w niebie, ojcowie tracą odwagę i porzucają 

pole. 

Ale dzieci potrzebują takiego ojca, który na nich oczekuje, gdy powracają ze swoich 

niepowodzeń. Zrobią wszystko, aby się do tego nie przyznać, aby tego nie okazywać, ale 

tego potrzebują; a jeśli go nie znajdą, to otwierają się w nich rany trudne do zagojenia. 

Kościół, nasza Matka, stara się ze wszystkich sił wspierać dobrą i wielkoduszną 

obecność ojców w rodzinach, ponieważ tak jak św. Józef są oni dla nowych pokoleń 

niezastąpionymi stróżami i pośrednikami wiary w dobroć, sprawiedliwość i ochronę 

Boga" (Papież Franciszek, Audiencja generalna 4 lutego 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Ewangelia według św. Mateusza"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

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

 

Kazanie na górze.  

Część II: Skarby królestwa 

Mt 6,1 - 34 

 

 

W szóstym rozdziale Ewangelii Mateusza jezus uczy swych wyznawców właściwej 

postawy względem praktyk religijnych i dóbr materialnych. 

W obu wypadkach Jego priorytet jest ten sam: "Nie gromadźcie sobie skarbów na 

ziemi (...). Gromadźcie sobie skarby w niebie" (6,19 - 20). 

Zamiast praktykować pobożność po to, by uzyskać pochwałę ze strony innych 

ludzi, co jest pewnego rodzaju skarbem ziemskim, uczniowie powinni dokonywać 

sprawiedliwych czynów w tajemnicy, tak by mogli zostać wynagrodzeni przez samego 

Boga skarbami niebieskimi (6,1-18). 

Podobnie wyznawcy Chrystusa nie powinni dążyć do zabezpieczenia swego życia 

za pomocą skarbów ziemskich, jakimi są dobra materialne, lecz powinni się przede 

wszystkim starać o skarby niebieskie należące do królestwa Bożego, ufając, że Ojciec 

zapewni im wszystko, czego potrzebują (6,19 - 34). 

 

 

Filary życia duchowego: Jałmużna, modlitwa i post  (Mt 6, 1-18) 

 

 

ST: Wj 4,22; Pwt 8,2; 15,7-11; Tb 12,8-10; Ps 30,5 

NT: Mt 18,21-22; 23,5; 26,42 ; Łk 11,2-4; J 12,43; 17,15 

KKK: jałmużna, modlitwa, post, 1434, 1969; o modlitwie ogólnie, 2604, 2668, 

2691, 2729, 2736; Modlitwa Pańska, 2759 - 2865 

Lekcjonarz: 6, 1-6.16-18: Środa Popielcowa; 6,7-15: wtorek pierwszego tygodnia 

Wielkiego Postu; 6,9-13: obrzędy przekazania Modlitwy Pańskiej (dla 

katechumenatu i w chrześcijańskiej inicjacji dorosłych) 

 

 

 

 



[6, 1]  

Werset pierwszy służy jako preambuła tej części Kazania na górze. 

Jezus omawia trzy filary żydowskiej pobożności: jałmużnę, modlitwę i post 

(zob. Tb 12,8-10: " Lepsza jest modlitwa ze szczerością i miłosierdzie ze 

sprawiedliwością aniżeli bogactwo z nieprawością. Lepiej jest dawać jałmużnę, aniżeli 
gromadzić złoto. Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, 
którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem. Ci, którzy popełniają grzech i nieprawość, 

są wrogami własnej duszy. "). 

Bierze za pewnik, że Jego uczniowie stosują te praktyki  

("kiedy więc dajesz jałmużnę ..."; "gdy się modlicie ...", "kiedy pościcie ...")  

i troszczy się o motywy oraz sposób ich wykonywania. 

Najogólniej, ostrzega przed tym, by nie spełniać dobrych uczynków w celu zostania 

zauważonym. 

Jeśli dajecie jałmużnę, modlicie się lub pościcie, chcąc uzyskać pochwałę od 

innych, nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. 

Na pierwszy rzut oka może się to wydawać sprzeczne z wcześniejszym nauczaniem 

Jezusa: "niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre 

uczynki". 

Tam Jezus nakazywał uczniom życie błogosławieństwami, by Boża miłość jaśniała 

światu. Gdy inni będą widzieć ich dobre uczynki, wówczas oddadzą chwałę Bogu 

(5,16). 

Tutaj (6,1) Jezus ostrzega swych uczniów, by nie wykonywali sprawiedliwych 

czynów w celu zwrócenia uwagi na samych siebie. Uczeń chcący skupić uwagę na 

sobie nie jest wiernym uczniem, nie chce bowiem, by to sam Bóg był uwielbiony. 

Ucząc o jałmużnie, modlitwie i poście, Jezus ostrzega uczniów przed 

wykonywaniem tych praktyk "jak obłudnicy" (6,2.5.16). 

Słowa "obłudnik" Mateusz przeważnie używa w odniesieniu do uczonych                       

w Piśmie i faryzeuszów
3
.  

To wskazuje, że przedstawione w tej części Kazania nauczanie Jezusa kontynuuje 

zagadnienie sprawiedliwości przewyższającej tę właściwą dla uczonych w Piśmie                 

i faryzeuszów, omawiane w wersetach 5,20 - 48. 

 

 

 

                                                           
3
 Mt 15,7; 22,18; 23,13.14.15.25.27.29 



[6, 2-3]  

Jałmużna to dawanie darów ubogim, które było dla Żydów ważnym obowiązkiem 

religijnym (Pwt 15,11: "Ubogiego bowiem nie zabraknie w tym kraju, dlatego ja 

nakazuję: Otwórz szczodrze rękę swemu bratu uciśnionemu lub ubogiemu w twej 

ziemi.").  

Jezus ostrzega, że dając jałmużnę, nie należy trąbić przed sobą - która to metafora 

opisuje pewien rodzaj zwracania na siebie uwagi, jakiego powinno się unikać przy 

obdarowywaniu ubogich. 

Dając jałmużnę, nie należy dążyć do tego, aby to ludzie chwalili. Tak obłudnicy 

czynią. 

Greckie słowo przetłumaczone tu jako "obłudnik" oznacza "aktora" lub 

"symulanta". 

W Nowym Testamencie jest ono używane do opisania kogoś, kto - jak aktor na 

scenie - zajmuje się odgrywaniem pewnej roli przed publicznością i udawaniem kogoś, 

kim nie jest. 

Obłudnik bardziej troszczy się o sprawianie na ludziach wrażenia, że wykonuje 

dobre uczynki, niż o faktyczne wykonywanie tych uczynków dla nich samych. 

[6, 4]  

W pewnym sensie obłudnik dający jałmużnę po to, by go widziano, tak naprawdę 

niczego nie daje biednym. On płaci za pochwały ze strony innych ludzi. 

Jezus  zatem stwierdza, że ci otrzymali już swoją nagrodę i nie dostaną żadnej 

nagrody od Boga. "Zależało im na pochwale ze strony ludzi, zapłacili za nią i ją 

otrzymali. Transakcja się zakończyła i nie mogą żądać niczego więcej"
4
. 

Tylko ci spośród dających jałmużnę, którzy nie dążą do zwracania uwagi na samych 

siebie, otrzymają nagrodę od Ojca, który widzi w ukryciu. 

 [6, 5-8]  

Jeśli chodzi o modlitwę, Jezus najpierw ostrzega swych uczniów przed modleniem 

się jak obłudnicy, którzy lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić 

się. 

Nie potępia tu ani modlitwy na stojąco (która była czymś normalnym), ani 

modlitwy publicznej (również powszechnej w starożytnym judaizmie i we wczesnym 

chrześcijaństwie). 

 

 

                                                           
4
 A. Plummer, An Exegetical Commentary on the Gospel according to St. Matthew,  



Jezus raczej krytykuje motywy, jakimi kierują się obłudnicy, modląc się publicznie. 

Zamiast jedynie kochać na modlitwie Boga, co lubią modlić się publicznie, żeby się 

ludziom pokazać. 

Skoro zaś dążą do pochwały ze strony ludzi, zwrócona na siebie uwaga będzie 

jedyną nagrodą, jaką otrzymają za swoją modlitwę. 

Jezusowe nawoływanie, by modlić się w swej izdebce, za zamkniętymi drzwiami, 

jest wyolbrzymieniem wyrażającym to, że uczniowie powinni zanosić swe modlitwy 

dla samego Boga - nie dla ludzkiej publiczności. 

Uczeń chwalący się, że modli się za zamkniętymi drzwiami, byłby w gorszej 

sytuacji niż ten, który pokornie uczestniczy w modlitwie publicznej, nie zwracając na 

siebie uwagi. 

Po drugie, Jezus zajmuje się sposobem zwracania się na modlitwie do Boga.  

Potępia gadatliwe modlitwy pogan, którzy myślą, że przez wzgląd na swe 

wielomówstwo będą wysłuchani. 

Nie krytykuje tu wytrwałości na modlitwie (zob. 7,7-11), ani jej powtarzalności, co 

jest biblijne i podoba się Panu (Dn 3,52-68; Ps 136; Ap 4,8). 

Zamiast tego Jezus potępia tu powszechną wśród pogan praktykę, polegającą na 

recytowaniu boskich imion i formuł w celu ubłagania bogów, aby działali na ich rzecz. 

Zamiast ufać, że Ojciec, który jest w niebie, zadba o to, czego im potrzeba, poganie 

próbują swymi modlitwami zwrócić na siebie uwagę swych bóstw i poinformować ich 

o swoich potrzebach. 

Jezus mówi uczniom, by nie  traktowali Boga tak, jak swe bóstwa traktują poganie. 

Ufajcie, że Bóg zaspokoi wszystkie wasze potrzeby:  

wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. 

[6, 9]  

Jezus przekazuje nam wzór modlitwy, którą znamy jako Modlitwę Pańską 

lub Ojcze nasz (6,9-13). 

Modlitwa ta - leżąca w samym centrum Kazania na górze (zob. Tło biblijne: Mt 5 , 

1-48) - jest ustrukturyzowana według siedmiu próśb. 

Co znaczące, pierwsze trzy prośby koncentrują się na samym Bogu: "Pierwsza seria 

próśb prowadzi nas do Ojca, by być dla Niego: 

Twoje imię, Twoje królestwo, Twoja wola! 

Właściwą cechą miłości jest przede wszystkim myśleć o Tym, którego kochamy.      

W żadnej z tych trzech próśb nie wymieniamy "nas" (KKK, 2804). 



Na temat słów Ojcze nasz zob. tło biblijne. 

 

 Niech się święci Twoje imię: "Twoje imię" było żydowskim sposobem 

pełnego szacunku odnoszenia się do Boga. 

 

W Starym Testamencie Bóg objawił się poprzez swoje imię (Wj 3,13-14: " 

Mojżesz zaś rzekł Bogu: Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych 

posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam 

powiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: JESTEM, KTORY JESTEM. I dodał: Tak 

powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was.");  

poznanie Bożego imienia to poznanie Boga (Rdz 32,28-29: "  Wtedy [tamten] go 

zapytał: Jakie masz imię? On zaś rzekł: Jakub. Powiedział: Odtąd nie będziesz się zwał 

Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, i zwyciężyłeś. ", Iz 52,6: " dlatego 

lud mój pozna moje imię, zrozumie w ów dzień, że Ja jestem Tym, który mówi: Otom 

Ja! "). 

"Święcenie" imienia Bożego nie oznacza czynienia go świętym, ono bowiem już 

takim jest (np. Ps 30,5; 97,12; 103,1; 111,9). 

W prośbie tej chodzi o to, by imię Boga zostało rozpoznane jako święte i by tak je 

traktowano. 

Ta prośba jest wezwaniem Boga do wypełnienia swego planu zbawienia względem 

Izraela, tak by świętość Jego wielkiego imienia stała się znana wśród narodów                

(Ez 36,22-27:  

" Dlatego mów do domu Izraela: Tak mówi Pan Bóg: Nie z waszego powodu to czynię, domu 

Izraela, ale dla świętego imienia mojego, które bezcześciliście wśród ludów pogańskich, do 

których przyszliście. Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród 

ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich, i poznają ludy, że Ja jestem Pan - wyrocznia 

Pana Boga - gdy okażę się Świętym względem was przed ich oczami.  Zabiorę was spośród 

ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego 

kraju, pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej 

zmazy i od wszystkich waszych bożków.  I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do 

waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała.  Ducha mojego chcę 

tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według 

nich postępowali. "). 

 

 

 

 

 

 



 Tło biblijne:  Nazywanie Boga "Ojcem" 

  

Modlitwa Pańska w swych pierwszych słowach poucza uczniów, by nazywali 

Boga "Ojcem" (6,9). Bóg Izraela był uznawany za Ojca swego ludu (Wj 4,22), lecz 

Żydzi jako jednostki rzadko zwracali się do Niego jako do Ojca. 

Zatem Jezusowe zaproszenie, by uczniowie nazywali Boga "Ojcem", wskazuje na 

niezwykle głęboką bliskość ich relacji z Bogiem. Jako Jego dzieci mają do Niego 

uprzywilejowany dostęp - co stanowi kluczowy motyw Kazania na górze
5
. 

Jest prawdopodobne, że Jezus pierwotnie uczył tej modlitwy w rodzimym dla siebie 

języku aramejskim, używając słowa Abba, pełnego czułości sposobu zwracania się do 

ojca, podobnego do "Tato"  

(zob. Mk 14,36: " I mówił: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz 

ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]! ";  

Rz 8,15: "  Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w 

bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, 

Ojcze! "; Ga 4,6: " Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych 

Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! "). 

Uprzywilejowana relacja, łącząca uczniów Chrystusa z Ojcem, jest tym bardziej 

niezwykła, że ten, do którego w bliskości zwracają się "Ojcze", jest też tym, którego 

określa się jako będącego "w niebie". 

Innymi słowy, gdy uczniowie modlą się "Ojcze nasz, który jesteś w niebie", 

zwracają się do wszechmocnego, transcendentnego Boga wszechświata jako do swego 

kochającego Ojca, który troszczy się o wszystkie ich potrzeby i zaprasza ich jako swe 

dzieci do pełnej miłości relacji z sobą. 

 

[6, 10]  

 

 Niech przyjdzie Twoje królestwo: Bóg jest królem i prorocy 

zapowiadali, że przybędzie do Izraela, by ustanowić swe panowanie nad 

wszystkimi narodami (Iz 40,9-11; 52,7-10; Za 14,9.16-17; zob. Ez 34). 

Druga prośba jest modlitwą o spełnienie się tych proroctw - o poddanie się 

wszystkich ludzi panowaniu Boga. 

Ten, kto się o to modli, prosi też, by Bóg panował w jego lub jej własnym życiu. 
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 Zob. 5,16.45.48;  6,1.4.6.8.14-15.18.26.32; 7,11. 



 Trzecia prośba streszcza dwie pierwsze: niech Twoja wola się spełnia na 

ziemi, tak jak w niebie. 

W niebie Jego wola jest doskonale wypełniana. 

W tej prośbie modlimy się o to, by wszyscy na ziemi dołączyli do aniołów                             

i świętych w ich służbie Królowi, czcząc Jego święte imię i doskonale wypełniając 

Jego wolę - dokładnie tak, jak dzieje się to w niebie
6
. 

 

 [6, 11]  

Cztery kolejne prośby dotyczą nas samych: 

Daj nam, przebacz nam, nie dopuść, abyśmy ulegli i nas zachowaj. 

 Zdanie: naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj, przywołuje na 

myśl mannę codziennie otrzymywaną przez Izraelitów na pustyni, poprzez 

którą Bóg zapewniał im dokładnie tyle pożywienia, ile na każdy dzień 

potrzebowała każda osoba (Wj 16,16-22). 

W tej modlitwie uznajemy naszą całkowitą zależność od Boga i wyrażamy naszą 

ufność, że to On zaspokoi nasze potrzeby. 

Greckie słowo przetłumaczone jako "chleb powszedni" było interpretowane w 

rozmaity sposób. 

Może ono oznaczać  

 "chleb potrzebny do istnienia" albo  

 "chleb na obecny dzień" 

 - oba te sposoby rozumienia nawiązują do motywu manny z Wj 16. 

Ponadto słowa te mogą oznaczać  

 "chleb na przyszły dzień", co może wskazywać na "dzień Pański", kiedy - 

jak spodziewali się Żydzi - manna znowu się pojawi. 

Podążając tym tropem, nieomal wszyscy ojcowie Kościoła interpretowali tę prośbę 

eucharystycznie. 

Tak jak Izraelici otrzymywali na pustyni każdego dnia chleb z nieba, tak 

chrześcijanie otrzymują dzisiaj niebiański chleb eucharystyczny jako zadatek 

przyszłego chleba w królestwie (zob. KKK, 2836). 
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 Tekst Ojcze nasz zapisany w Ewangelii Łukasza zawiera jedynie pięć próśb (Łk 11,2-4). Ta prośba, którą 

znajdujemy tylko u Mateusza, wyjaśnia znaczenie poprzedniej: "Niech przyjdzie Twoje królestwo". 



Ten tradycyjny pogląd rozwija myśl zasugerowaną przez Mateusza, mianowicie że 

 Boży dar chleba jest ciałem samego Jezusa, 

oddanym za nas na krzyżu (26,17). 

 

[6, 12]  

Wina
7
 to metafora grzechu. 

 Prośba: przebacz nam nasze winy (ang.: forgive us our debts - "odpuść 

nam nasze długi") przywołuje na myśl obraz wierzyciela odpuszczającego 

dług komuś, kto jest mu go winien (zob.18,23-35). 

W prośbie tej zawiera się trudny dla nas warunek: prosimy Boga, by odpuścił nam 

nasze grzechy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. 

Otrzymamy Boże miłosierdzie tylko w takim stopniu, w jakim okażemy 

miłosierdzie tym, którzy zawinili względem nas (6,14-15; KKK, 2840) 

 

[6, 13]  

 Szósta prośba dotyczy ochrony przed popełnianiem grzechów w przyszłości: 

nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie (ang.: do not subject us to the final 

test - "nie poddawaj nas ostatecznej próbie")
8
. 

Próby nie są czymś złym. Bycie poddawanym próbom to bycie stawianym                       

w trudnych sytuacjach, które mają dowieść wierności danej osoby. 

 Bóg poddawał próbom swój lud na pustyni, by poznać, co kryje się                               

w sercach jego członków (Pwt 8,2). 

 Duch Święty wyprowadził Jezusa na pustynię, gdzie był On poddawany 

próbom (zob. komentarz do 4,1). 

W tej prośbie nie modlimy się o to, by próby nas omijały, lecz w pokorze uznajemy 

naszą słabość i prosimy Boga o pomoc w przechodzeniu przez nie, tak byśmy nie 

potknęli się i nie upadli. 

Papież Benedykt XVI komentuje, że w tej prośbie zwracamy się do Boga, by nie 

poddawał nas próbom ponad to, co jesteśmy w stanie znieść. 

                                                           
7
 W angielskiej wersji: "dług" (debt) - przyp. tłum. 

8
 Polskie tradycyjne tłumaczenie "pokusa" jest zawężające. Użyte tu greckie słowo oznacza "próbę" w szerszym 

sensie. Oczywiście Bóg nieustannie poddaje swoich wybranych próbie (zob. próba Abrahama w Rdz 12) - przyp. 
red. nauk. 



To tak, jakbyśmy mówili: "Wiem, że potrzebne mi są doświadczenia (...). Jeśli te 

doświadczenia pozostają w Twoich rękach (...), to pamiętaj, proszę, o moich 

ograniczonych możliwościach. Nie licz za bardzo na mnie (...) i bądź w pobliżu z 

Twoją opiekuńczą ręką, gdy moja miara zaczyna już dobiegać końca"
9
. (...) 

 

 W ostatniej prośbie zwracamy się do Boga: nas zachowaj ode złego (ang.: 

from the evil one - "tego, który jest zły")
10

. 

Tutaj zostaje nam przypomniane, że zło ostatecznie wiąże się z osobą, diabłem 

sprzeciwiającym się Bogu, i prosimy o ochronę przed wszelkim złem, jakie on 

prowokuje. 

Zatem powszechnie znana forma tej prośby (właśnie "zachowaj nas od złego") jest 

modlitwą o ochronę nie tylko przed abstrakcyjnie rozumianym złem, lecz także przed 

Szatanem i jego wrogimi czynami (KKK, 2851). 

 

[6, 16-18]  

Następnie Jezus odnosi się tu do trzeciej spośród głównych praktyk 

pobożnościowych: do postu. 

Przed wyjściem w miejsce publiczne ludzie przeważnie zwracają uwagę na to, jak 

wyglądają. 

W Palestynie w I wieku ludzie przebierali się i namaszczali skórę, zwłaszcza głowy, 

olejkiem. 

Wygląda jednak na to, że niektórzy przybierali wygląd ponury i byli posępni po 

to, aby pokazać ludziom, że poszczą. Uwaga, jaką ci obłudnicy zwrócą na siebie 

dzięki poszczeniu, będzie jedyną nagrodą, jaką za nie otrzymają. 

Natomiast prawdziwy uczeń, gdy pości, powinien starać się tak wyglądać, jakby 

wszystko było normalnie. Powinien namaścić sobie głowę i umyć twarz, aby nie 

ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. 

Ojciec nagradza tego ucznia, który pości, ale nie stara się zwracać tym uwagi na 

siebie samego. 
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 J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, część I, s. 149 

10
 Polskie tłumaczenie w swojej dwuznaczności bliższe jest greckiemu oryginałowi, który wcale nie wskazuje, że 

chodzi o Złego (ducha) - przyp. red. nauk. 


