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Streszczenie: W dzisiejszych czasach nauka o miłosierdziu z nową siłą rozbrzmiała 

w nauczaniu Kościoła. W sposób szczególny stało się to za przyczyną Orędzia 

Miłosierdzia przekazanego przez Jezusa Chrystusa siostrze Faustynie.  

Ten szczególny dar dla Kościoła i konieczność głoszenia nauki miłosierdzia stał 

się dla Autora inspiracją do pogłębionej analizy biblijnej miłosiernych postaw 

Mistrza z Nazaretu. Współcześnie głoszone miłosierdzie ma swoje niezbywalne 

korzenie w Piśmie Świętym. Praca przedstawia analizę miłosiernych postaw Jezusa 

w wybranych perykopach Ewangelii wg. św. Mateusza. Kluczem do zrozumienia 

zagadnienia miłosierdzia w analizowanych fragmentach są cztery terminy – e;leoj,,,,, 
evlee,w,,, evlehmosu,nh,, splagcni,zomai – które mogą być tłumaczone i interpretowane 

jako miłosierdzie lub czynienie miłosierdzia. Podjęte zagadnienia wykazują 

uniwersalność postaw Jezusa jako nauczyciela miłosierdzia. Pogłębiona refleksja 

wybranych perykop Ewangelii prezentuje uczynki Jezusa, w których okazywane 

miłosierdzie jest związane z miłością do drugiego człowieka a nie jego krytyki 

czy potępienia. 

Słowa kluczowe: Miłosierdzie, Ewangelia wg. Św. Mateusza, miłość, uczynki 

miłosierdzia 

 

 

Summary: Nowadays, the teaching of mercy is spreading with new strength  

in the teaching of the Church. The Message of Mercy passed on to St. Faustina  

by Jesus Christ contributed to it. This special gift for the Church and the necessity 

to preach the teaching of mercy inspired the Author to in-depth biblical analysis 

of the merciful attitudes of the Master of Nazareth. Today's preached mercy has 

undoubtedly its roots in the Scriptures. The work presents an analysis  

of the merciful attitudes of Jesus in selected passages of the Gospel according to 

St. Matthew. The key to analysed passages are four terms – e;leoj,,,,, evlee,w,,, 
evlehmosu,nh,, splagcni,zomai – which can be translated and interpreted as mercy  

or showing mercy. The raised theme refers to the universality of Jesus' attitudes 

as a teacher of mercy. The in-depth reflection of the selected passages  

of the Gospel presents Jesus' deeds in which shown mercy is narrowly connected 

with love for another man and at the same time it excludes criticism  

or condemnation.   

Keywords: Mercy, Gospel St. Matthew, love, works of mercy, caritas 
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Zhrnutie: V dnešných časoch sa náuka o milosrdenstve šíri v učení Cirkvi  

s novou silou. Prispelo k tomu posolstvo Božieho milosrdenstva, ktoré Ježiš 

Kristus odovzdal sestre Faustíne. Tento mimoriadny dar pre Cirkev  

a nevyhnutnosť hlásania náuky o milosrdenstve inšpirovali autora, aby sa podujal 

na hĺbkovú biblickú analýzu postojov milosrdenstva Učiteľa z Nazaretu. 

Milosrdenstvo, ktoré sa v súčasnosti hlása, má nepochybne svoje korene  

vo Svätom Písme. Táto práca predstavuje analýzu postojov Ježišovho 

milosrdenstva vo vybraných úryvkoch Evanjelia podľa sv. Matúša. Kľúčom pre 

analyzované úryvky sú štyri výrazy – e;leoj,,,,, evlee,w,,, evlehmosu,nh,, splagcni,zomai – 

ktoré sa môžu preložiť a interpretovať ako milosrdenstvo alebo preukazovanie 

milosrdenstva. Nastolená téma poukazuje na univerzálnosť postojov Ježiša ako 

učiteľa milosrdenstva. Hĺbková reflexia vybraných úryvkov evanjelia prezentuje 

Ježišove skutky, v ktorých je preukazované milosrdenstvo úzko spojené s láskou 

k druhému človeku a zároveň vylučuje kritiku alebo odsúdenie.  

Kľúčové slová: Milosrdenstvo, Evanjelium podľa Matúša, milovať, diela milosrdenstva 
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Sam mi każesz się ćwiczyć w trzech stopniach miłosierdzia; 

pierwsze: uczynek miłosierny – jakiegokolwiek on będzie rodzaju; 

drugie: słowo miłosierne – jeżeli nie będę mogła czynem, to słowem; 

trzecim – jest modlitwa. Jeżeli nie będę mogła okazać czynem ani 

słowem miłosierdzia, to zawsze mogę modlitwą. Modlitwę rozciągam 

nawet tam, gdzie nie mogę dotrzeć fizycznie (Dz. 163). 
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Wstęp 

Szerzenie kultu miłosierdzia Bożego we współczesnych czasach nabrało szczególnego 

znaczenia za przyczyną objawień św. Siostry Faustyny. Orędzie, które Jezus przekazał 

zakonnicy ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia zostało odczytane na nowo  

i w sposób najbardziej dostępny rozpowszechnione we współczesnym Kościele. Jednak jego 

fundamenty zawarte są na kartach Pisma Świętego.  

Biblijne podwaliny dla głoszenia miłosierdzia Bożego mogą być jednak na nowo 

rozczytywane, analizowane i praktykowane. Szczególnym obszarem, którego rozumienie 

należy pogłębiać są postawy Jezusa Chrystusa, w którym On sam spełniał miłosierne uczynki 

zarówno wobec konkretnych osób, jak również wobec całych tłumów, które zbierały się, aby 

słuchać Jego nauczania. Wydaje się zasadnym, aby szczególnie dzisiaj, kiedy słowo 

miłosierdzie zyskało popularny wymiar, powrócić do jego korzeni i przypomnieć pierwotne 

znaczenie. 

W pracy podejmiemy próbę analizy miłosiernych postaw Jezusa w wyselekcjowanych 

perykopach Ewangelii wg. św. Mateusza. Kluczem do poznania dzieł miłosierdzia  

w analizowanych fragmentach są cztery terminy – e;leoj, evlee,w, evlehmosu,nh, splagcni,zomai – 

które mogą być tłumaczone lub interpretowane jako miłosierdzie lub czynienie miłosierdzia. 

Poprzez dokonane analizy tekstu krytycznego, oparte o metodę historyczno – krytyczną, 

pragniemy wykazać uniwersalność postaw Jezusa jako nauczyciela miłosierdzia. Pogłębione 

spojrzenie na wybrane perykopy Ewangelii ma zaprezentować te uczynki Jezusa, w których 

okazywane miłosierdzie jest związane z głęboką miłością do człowieka, a nie jego krytyki czy 

potępienia. Terminologia starotestamentalna określa pojęcie miłosierdzia dwoma wyrazami: 

rahamim i hesed. Rahamim jest tłumaczone jako wnętrzności, dokładniej łono matki, centrum 

przeżywania uczuć. Gdy określenie to odnosi się do Boga w liczbie mnogiej opisuje dwa 

wymiary: litość i miłosierdzie. Pierwszy dotyczy wyjątkowej wrażliwości Boga względem 

człowieka. Drugi jest dawaniem życia pochodzącego z łona matki1.  

Drugi termin – hesed – oznacza łaskę, dobrą wolę, życzliwość, wzajemną lojalność, 

wierność, ale również miłość i dobroć. W większości przypadków jest tłumaczone jako 

miłosierdzie. Podstawą miłosierdzia Bożego hesed – jest wierność Boga i rahamim Jego 

wrażliwość w stosunku do słabości i nędzy człowieka, dla którego Bóg pranie życia2.  

 
1 Por. R. Kampling, Barmherzigkeit [w:] A. Berlekung, Ch. Frevel, Handbuch theologischer Grundbegriffe zum 

Alten und Neuen Testament, Darmstadt 2006, s. 106-108. 

2 Por. L. Koehler, W. Baumgartner, Lexicon in Veteris Testamenti Libros, Leiden 1985, s. 318. 
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Chociaż rahamim i hesed są znaczeniowo bliskie to jednak się różnią. Rahamim – łono 

matki, wyraża miłosierdzie bardzo delikatne i wyjątkowo wrażliwe. Jest ono źródłem życia 

człowieka. Natomiast hesed jest czymś pewnym, niezmiennym, trwałym. Miłosierdzie jest 

więc konkretną i niezmienną postawą Boga wobec potrzebującego człowieka. Odnawia ono 

naruszony porządek i uzdrawiającą relacje. Język biblijny pomaga więc nie tylko zrozumieć 

znaczenie poszczególnych słów, ale oddaje ich sens praktyczny. O ile rahamim charakteryzuje 

głębsze przeżywanie i podjęcie decyzji do działania, o tyle hesed oznacza trwałą wierność  

i dokładność w realizacji podjętych decyzji3.  

Idea miłosierdzia analizowana w niniejszej pracy charakteryzuje postawy Jezusa  

w Ewangelii Mateusza, co skłania do szerszego zaprezentowania greckiej terminologii. Jednym 

z określeń postaw miłosierdzia Jezusa u Mateusza jest termin: e;leoj. Klasyczny język grecki 

tłumaczy to słowo jako litość, żałość, współczucie, ze wskazaniem na przedmiot tego 

współczucia – żałosna rzecz4. Wyraża zatem starotestamentalne hesed w Nowym Testamencie 

i może również oznaczać miłość lub działanie z miłości: mieć miłosierdzie, litość; czynić 

miłosierdzie, w odniesieniu do Boga, który lituje się nad ludźmi.  

Rzeczownik e;leoj w znaczeniu biblijnym wyraża: miłosierdzie, współczucie  

i pobożność. Odnosi się do uczucia doświadczanego z powodu nieszczęścia drugiego człowieka 

oraz z działania wynikającego z tego uczucia. Występuje trzy razy u Mateusza (9, 13; 12, 7; 

23, 23), cztery razy u Łukasza (1, 50, 58, 72; 10, 27), pojawia się również u Pawła. Należy go 

przede wszystkim rozumieć w odniesieniu do Boga lub Jezusa5. W analizowanych tekstach 

Mateusz odwołanie się do miłosierdzia Boga. W dwóch pierwszych przypadkach Mt 9, 13 i 12, 

7, miłosierdzie – e;leoj – przywołuje tekst Oz 6, 6. Ilustruje on zachowanie jakiego Bóg 

oczekuje od człowieka względem bliźniego6. Natomiast w Mt 23, 23 Jezus kieruje do 

faryzeuszy oskarżenie z powodu negatywnej interpretacji Prawa i porzucenia postawy 

miłosierdzia. W Ewangelii Łukasza e;leoj przyjmuje znaczenie miłosierdzia w sposób 

rozumiany przez chrześcijaństwo, a u Pawła jest ono fundamentem powołania apostolskiego, 

 
3 Por. B. Štrba, Spravodlivý a milosrdný Boh – už v Knihe Exodus, Liturgia XXI., 1/2011, s. 68-90. 

4 e;leoj [w:] Z. Abramowiczówna (red.), Słownik grecko – polski, Warszawa 1958, t. 2 s. 99. 

5 Tak jak trzeba brać pod uwagę kontekst prawny relacji, szczególnie przymierza przy interpretowaniu e;leoj  

w LXX w odniesieniu do hesed z myśli hebrajskiej, tak w Nowym Testamencie, interpretując e;leoj  

z tradycji Septuaginty pojawiające się w języku greckim Nowego Testamentu, trzeba brać pod uwagę osobę 

Jezusa (Por. R. Bultmann, e;leoj, Theological Dictionary of the New Testament, Grand Rapids, Michigan 

1964, s. 480). 

6 Por. F. Staudinger, e;leoj, [w:] H. Balz, G. Schneider, Dizionario Esegetico del Nuovo Testamento II, Brescia 

1995, s. 1143-1149; 1145. 
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darem i podstawą Bożego zamiaru zbawienia Żydów i pogan. Ε ;leoj jest więc obrazem 

wyjątkowej troski Boga o swój lud, szczególnie w przypadku tych, którzy sami sobie pomóc 

nie mogą. 

Czasownik: evlee,w7 język grecki klasyczny tłumaczy jako litować się, mieć litość nad 

kimś, czuć litość8. W języku biblijnym evlee,w,, nawiązuje do obrazu miłosierdzia Bożego, które 

wyraża się w zbawczym działaniu w kontekście potrzeb ludzi. Ta forma jest zwykle stosowana 

w suplikacj: zmiłuj się... (Mt 9, 27; 15, 22; 17, 15; 20, 30). Jezus ukazuje zbawczą życzliwość 

i czułość Boga, który daje życie, uzdrawia, pociesza i wypędza zło. Zachęca chrześcijan do 

okazywania miłosierdzia i czynienia dobra9. U Mateusza evlee,w znajduje się w 5, 7 gdzie 

ewangelista pisze o ścisłym związku między potrzebą praktykowania miłosierdzia i jego 

osiągnięciem. Jezus używa tego czasownika w piątym błogosławieństwie. 

Inną formą określającą miłosierdzie u Mateusza jest termin evlehmosu,nh. Klasyczny 

język grecki tłumaczy ten termin jako litość, współczucie, jałmużna10. Język hebrajski nie 

posiada samodzielnego słowa oznaczającego jałmużnę. W tradycji biblijnej według LXX 

evlehmosu,nh oznacza: miłosierdzie Boga (Ps 24, 5; Iz 59, 16), odpowiedź człowieka Bogu  

(Pwt 6, 25), miłosierdzie człowieka względem bliźnich (Rdz 47, 29). Ludzkie miłosierdzie ma 

swoją wartość tylko wtedy, gdy jest konkretnym darem materialnym dla będących w potrzebie. 

Ten grecki wyraz opisuje zatem przejaw konkretnej dobroci względem człowieka11. Tradycja 

przypomina o obowiązku dawania jałmużny, który wypływa z miłości do Boga i człowieka 

(Pwt 15, 7 – 11). Chociaż jałmużna koncentruje się na dobrach materialnych, to jednak jej 

pierwotne znaczenie wypływa z głębokiego przeżywania żalu i współczującej litości  

z potrzebującymi, jak również konkretnej pomocy.  O evlehmosu,nh pisze Mateusz w 6, 1 – 4, 

gdzie przedstawia naukę Jezusa o sposobie dawania jałmużny. W niektórych świadkach tekstu 

można się doczytać, że u Mt 6, 1 figuruje zwrot dikaiosu,nh – sprawiedliwość, zamiast 

evlehmosu,nh – jałmużna, ponieważ Żydzi używali słowa sprawiedliwość dla wyrażenia 

 
7 evlee,w [w:] Z. Abramowiczówna (red.), Słownik grecko – polski, Warszawa 1958, t. 2 s. 98. 

8 Por. Μiejsca występowania czasownika evlee,w w NT: Mt 5, 7; Rz 11, 30. 31; 1 Kor 7, 25; 2 Kor 4, 1; 1 Tm 1, 13. 

16; 1 P 2, 10. 

9 Por. M. G. Salcedo, La ternura, una respuesta pastoral para los excluidos de hoy [w:] „Cuestiones Teológicas”, 

n. 82, 2007, s. 442. 

10 evlehmosu,nh [w:] Z. Abramowiczówna (red.), Słownik grecko – polski, Warszawa 1958, t. 2 s. 98. 

11 Por. X. Léon – Dufour, Slovník biblickej teológie, Trnava 2003, s. 10-11. 
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wcześniejszych terminów12. Nauka Jezusa koncentruje się na uniknięciu hipokryzji 

wypływającej z nieprawidłowego praktykowania jałmużny.  

Kolejnym terminem opisującym miłosierdzie w tekstach Mateusza jest splagcni,zomai, 

który język grecki klasyczny tłumaczy jako litować się, współczuć13. Wywodzi się  

z rzeczownika spla,gcna oznaczającego wnętrzności, najważniejsze narządy: serce, nerki, 

płuca i wątrobę. Hebrajskie słowo rahamim jest starotestamentalnym odpowiednikiem 

greckiego spla,gcna. W rzeczywistości dla Greków wnętrzności były miejscem gwałtownych 

namiętności, takich jak nienawiść, gniew, miłość, natomiast w języku hebrajskim mówi się  

o miejscu uczuć takich jak czułość i współczucie14. Czasownik splagcni,zomai odnosi się do 

głębokiego ludzkiego uczucia, ujmującego współczucia, które wywołuje przemianę serca 

człowieka, aby działał na korzyść drugiego. Powoduje reakcję wewnętrzną, najbardziej 

ujmującą, jakiej człowiek może doświadczyć. W konsekwencji prowadzi do silnego współczucia 

(Mt 18, 27) lub miłości (Łk 15, 20). Koncentruje się na działaniu dającym pełnię życia,  

w sytuacjach wywołanych jakimś brakiem lub spowodowanych innymi okolicznościami. 

Większość egzegetów15 wskazuje, że czasownik splagcni,zomai określa jedną z najbardziej 

szczególnych form zachowania Jezusa i wyraża, jak cała jego istota działa w sposób mesjański, 

jako współczucie dla rozproszonego ludu, który nie ma nikogo, kto mógłby się nim opiekować 

i zapewnić mu bezpieczeństwo.  

Analiza terminów określających miłosierdzie i tłumaczenia oryginalnych słów 

hebrajskich i greckich na języki współczesne, nie oddają całkowicie głębi treści jakie zawiera 

w sobie miłosierdzie. Z tego powodu pojawia się szerokie spektrum określeń 

charakteryzujących istotę miłosierdzia takich jak: miłość, czułość, współczucie, litość, 

zmiłowanie, dobroć, łaskawość, pobożność, łaska. Pomimo szerokiej różnorodności koncepcja 

miłosierdzia wyraża się twierdzeniem, że od początku do końca Bóg okazuje swoją litość  

i współczucie przy okazji każdej ludzkiej biedy. Człowiek natomiast powinien być miłosiernym 

wobec swego bliźniego, naśladując swego Stwórcę. 

 Za najstarszy artykuł zajmujący się problematyką miłosierdzia w Ewangelii Mateusza 

uważa się: Die Liebeswerke im Gerichtsgemӓlde Mt 25, 31 – 46 z roku 1932, autorstwa  

 
12 Por. A. Novotný, Biblický slovník, Praha 1956, s. 20. 

13 splagcni,zomai [w:] Z. Abramowiczówna (red.), Słownik grecko – polski, Warszawa 1958, t. 2 s. 88. 

14 Por. N. M. G. Fernandez, La misericordia: una conmoción de las entrañas [w:] „Perspectiva Teológia” 2017, 

v. 49, n. 1, ps. 133-134. 

15 Por. E. Kӧster, σπλάγχνον κτλ [w:] G. Friedrich, Theological Dictionary of New Testament. Michigan 1971,  

v. 7. p. 548-553. 
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A. Wikenhausera opisujący uczynki miłosierdzia w Mt 25, 31 – 46, w kontekście Starego 

Testamentu i literatury międzytestamentalnej16. 

 W roku 1959 V. Balogh napisał rozprawę doktorską na papieskim Uniwersytecie 

Gregoriańskim w Rzymie pod tytułem: „Selig die Barmherzigen”. Die christliche 

Barmherzigkeit bei Matthӓus im allgemeinen und in der fünften Seligpreisung im besonderen 

in Lichte des Alten Testamentes. Praca została opublikowana częściowo 25 lat później w Linzu. 

Autor interpretuje miłosierdzie u Mt 5, 7 według współczesnych sobie komentarzy. Próbuje 

wyjaśniać znaczenie έλεη ,μων w odniesieniu do wielu terminów: jako jałmużnę, dzieła 

miłosierdzia, miłości przebaczenia, miłości grzesznika, w przeciwieństwie do sprawiedliwości. 

Zwraca szczególną uwagę na teorię jaką głosił K. Bornhӓuser i prezentuje miłosierdzie jako 

atrybut Boga. Wiele opinii egzegetów wskazuje, że nie jest łatwo zrozumieć znaczenia 

miłosierdzia. Balogh próbuje więc zbadać rolę miłosierdzia w Ewangelii Mateusza  

w odniesieniu do Starego Testamentu. Czyniąc to pragnie zwrócić szczególną uwagę na 

przymiotnik έλεη ,μων i jego odpowiedniki w Starym Testamencie, oraz wykorzystać paralelizmy 

myśli, aby wyciągnąć wnioski dotyczące możliwego znaczenia έλεη,μονες w Mt 5, 7. Jego 

obserwacje koncentrują się głównie wokół Mt 5, 7, a ich konkluzja najpierw podkreśla 

podobieństwa różnych rodzajów dzieł miłosierdzia i następnie ukazuje znaczenie przebaczenia 

w miłosierdziu.  

 Miłosierdzie, które było podstawą cudownego postępowania Jezusa u Mateusza opisał 

G. Braumann w artykule: Jesu Erbarmen nach Matthӓus, gdzie stwierdza, że miłosierdzie Boga 

w sposób szczególny objawiło się w osobie Jezusa i jego uzdrawiającym działaniu.  

W Chrystusie ukazuje współczucie, będące motywem w podejściu do ludzi, skłaniające go do 

uzdrowień i nasycenia tłumów. Podkreśla wartość cudów i chrztu we wspólnocie Mateusza 

mających charakter eschatologiczny. Koncentrował się w swoim dziele zwłaszcza na Sitz im 

Leben miłosierdzia Jezusa17. 

Badaniem pojęcia miłosierdzia i ustaleniem bazy semantycznej zajął się również  

J. Kudasiewicz. Na podstawie przeprowadzonej analizy tekstów Mateusza zawierających słowa 

Oz 6, 6 przygotował syntezę teologiczną terminu miłosierdzia w pierwszej ewangelii18. 

J. Czerski w publikacji: Miłosierdzie w ewangelii św. Mateusza. Studium semantyczno 

– egzegetyczne, wydanej w 1986 roku w Opolu, prezentuje dogłębną analizę pojęcia 

 
16 Por. J. Czerski, Miłosierdzie w ewangelii św. Mateusza. Studium semantyczno – egzegetyczne, Opole 1986, s. 5. 

17 Por. G. Braumann, Jesu Erbarmen nach Matthӓus [w:] „Theologische Zeitschrift” 19, 1963, s. 305-317. 

18 Por. J. Kudasiewicz, Miłosierdzia chcę, a nie ofiary – Oz 6,6; Mt 9, 9-13; 12, 7 [w:] „Powołanie człowieka” 4, 

Poznań – Warszawa 1975, s. 123-143. 



 

10 

 

miłosierdzia wyrastającego ze środowiska Mateusza. Od hebrajskich terminów miłosierdzia, 

wśród których wyróżnia się hesed, przechodzi do terminologii greckiej twierdząc, że określenia 

hebrajskie nie mają analogicznych odpowiedników w słownictwie greckim. Badania 

semantyczne Mateusza prowadzą do ustalenia dwóch podstawowych grup słownych 

wyrażających miłosierdzie: e;leoj i splagcni,zomai. Egzegeza tekstów prezentuje głębokie relacje 

między Chrystusem i człowiekiem, i ludźmi nawzajem. Odkrywa wartość przebaczenia 

i potrzebę praktykowania miłosierdzia. Twierdzi, że miłosierdzie jest chrystocentryczne, 

ponieważ Jezus spełnia obietnice Boga dane wyzwolonemu ludowi i ma charakter eklezjalny 

w kontynuacji miłosierdzia Jezusa przez Kościół. Ujawnia także w dziele Mateusza 

antropocentryzm miłosierdzia w podejściu Jezusa do człowieka. Praca nie wyczerpuje pojęcia 

miłosierdzia w pierwszej ewangelii, ponieważ jest ograniczona badaniami semantycznymi. 

Niemniej jednak może służyć jako podstawa terminologii i baza teologiczna do dalszych badań 

treści miłosierdzia u Mateusza. Autor zajmował się także problematyką miłosierdzia  

w konkretnych tekstach Mateusza: w przypowieści o nielitościwym dłużniku Mt 18, 23 – 35 

i o Sądzie Ostatecznym Mt 25, 31 – 46. W pierwszym artykule, analizującym tekst: Mt 18, 23 – 35 

dokonał egzegezy takstu w oparciu o redakcję i przeprowadził analizę terminu miłosierdzia 

rozszerzoną o terminologię starotestamentalną19. W drugim tekście, obejmującym: Mt 25, 31 – 46 

uzasadnił ideał miłosierdzia mający swoje źródło w Starym Testamencie i jego urzeczywistnienie 

u Mateusza20. 

 Innym ważnym dziełem jest praca habilitacyjna Ch. Landmessera opublikowana  

w Tübingen w roku 2001: Jüngerberufung und Zuwendung zu Gott. Ein exegetischer Beitrag 

zum Konzept der matthӓischen Soteriologie im Anschluß an Mt 9, 9 – 13. Autor charakteryzuje 

umieszczenie perykopy Mt 9, 9 – 13 w kontekście całej Ewangelii Mateusza. Następnie 

analizuje strukturę perykopy i związek między powołaniem a ἔλεος. Każdy kogo powołał Jezus 

jest zobowiązany do realizacji woli Bożej. Całkowite podporządkowanie się Jezusowi 

wymagało zwrócenia uwagi na grzeszników i opieki nad nimi. Analiza perykopy ubogaca 

soteriologię Ewangelii Mateusza. Praca ma precyzyjny charakter i dokładnie wyczerpuje temat, 

jednak ogranicza się tylko do części Ewangelii.  

 
19 Por. J. Czerski, Miłosierdzie w przypowieści Mateusza o darowaniu długów Mt 18, 23-35 [w:] „Studia 

Teologiczno – Historyczne Śląska Opolskiego” 7, 1979, s. 49-56. 

20 Por. J. Czerski, Miłosierdzie w opowiadaniu Mateusza o Sądzie Syna Człowieczego nad „wszystkimi narodami“ 

Mt 25, 31 – 46 [w:] „Studia Teologiczno – Historyczne Śląska Opolskiego” 10, 1983, s. 49-64. 
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 P. Podeszwa w swojej dysertacji doktorskiej: „Misericordia voglio e non sacrifici”   

La rilettura di Os 6, 6 nel Vangelo di Matteo21 udowadnia, że słowa Ozeasza w ustach Jezusa 

podlegają teologicznej reinterpretacji. Następuje zmiana perspektywy: to, co u Ozeasza jest 

relacją między człowiekiem a Bogiem, u Mateusza staje się podstawą ludzkiego zachowania 

wobec braci i sióstr. Teoria chrystologiczna znajduje swoje pełne urzeczywistnienie: związek 

między cytatem Ozeasza a osobą i misją Jezusa charakteryzuje zrozumienie tożsamości Jezusa 

i prawidłową interpretację Jego działalności. Jezus wypowiadając słowa proroka ogranicza  

je do cytatu Oz 6, 6 (Mt 9, 13; 12, 7). Powyższa praca ks. Podeszwy dotyczy tylko części 

tematu, nie uwzględnia bowiem wszystkich odniesień do miłosierdzia w Ewangelii Mateusza.  

 Autorem nowszej monografii jest J. A. Seeanner: Die Barmherzigkeit (eleos)  

im Matthӓusevangelium: rettende Vergebung, opublikowanej w Kleinhain 2009. Praca 

doktorska zajmuje się miłosierdziem (eleos) w Ewangelii Mateusza i według metody 

synchronicznej analizy interpretuje miłosierdzie przy pomocy paralelnych perykop. Analizując 

Mt 5, 7 dostrzega potrzebę praktykowania miłosierdzia przez człowieka. Obszerniejszym 

badaniom poddaje tekst Oz 6, 6 i jego odniesienie do (Mt 9, 13; 12, 7; 23, 23), przeprowadzając 

analizę terminu: hesed według BH, odwołuje się do terminu eleos występującego w LXX i NT. 

Charakteryzuje więc miłosierdzie w rozumieniu kultury greckiej i teorii filozofów. Dokonuje 

analizy perykop, w których uzewnętrznia się miłosierdzie Jezusa względem chorych i opętanych. 

Podkreśla także wartość przebaczenia wypływającego z Bożego miłosierdzia (Mt 18, 21 – 35). 

 W artykule La misericordia nel vangelo secondo Matteo. Il caso di Mt 12,1 – 8,  

G. Michelini22 opisuje miłosierdzie tłumacząc znaczenie ἔλεος, które w praktycznym 

zastosowaniu ma związek z relacjami interpersonalnymi. Idea zawarta w słowach cytowanych 

przez Jezusa z Oz 6, 6 powinna być pogłębiana w relacjach, akceptacji i w przebaczeniu. 

Z punktu widzenia popełnienia winy trzeba prosić o przebaczenie, w odniesieniu do tekstu  

Mt 23, jak i Mt 5 w konfrontacji z faryzeuszami. Sprawiedliwość wymagana od tych, którzy 

przynoszą dar na ołtarz musi wykraczać poza sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszy, 

którzy często blokują się kazuistycznymi i minimalistycznymi interpretacjami. Miłosierdzie 

jakie należy stosować przy interpretacji przykazań i Tory winno być podstawą jego stosowania 

i wykonywania. Z tego powodu Jezus u Mateusza uczy o logice przebaczania i powołuje  

do pełnienia dzieł miłosierdzia, sprawiedliwości i wierności (23, 23).  Jezus okazuje miłosierdzie 

 
21 Por. „Misericordia voglio e non sacrificio” La rilettura di Os 6,6 nel Vangelo di Matteo, Excerpta  

ex dissertatione ad Doctoratum in Facultate Theologiae Pontificiae Universitatis Gregorianae, Romae 2001. 

22 Por. G. Michelini, La misericordia nel vangelo secondo Matteo. Il caso di Mt 12,1 – 8 [w:] M. Strona (red.), 

Coltivare la misericordia: giustizia e incontro, Ancora, Milano 2018, 16-45. 
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swoim przeciwnikom stosując szczególną formę pedagogiczną, jaką jest napominanie. Wie, jak 

należy powtarzać naukę, aby była zrozumiana w nadziei, że w końcu zostanie zaakceptowana 

i wprowadzona w życie. Precyzyjne poddanie analizie Mt 12, 1 – 8 ubogaca biblijną teologię 

miłosierdzia w konkretnym odniesieniu do określonej części tekstu Mateusza. 

Analiza tekstów zawierających termin miłosierdzie koncentruje się przede wszystkim 

na znaczeniu terminów, ich funkcji, postaw i relacji, jakich ono wymaga. Rozpoznajemy  

w temacie miłosierdzia przede wszystkim człowieka, jego postawy i relacje, jako części 

składowe, cechy, funkcje, działania, przeżycia, relację do Boga i innych ludzi, tak jak ukazuje 

nam to tekst w swoim kontekście. W prowadzonej analizie badania tekstu koncentrują się na 

metodzie historyczno – krytycznej (ujęcie diachroniczne), dzięki której kwestia źródeł  

i wcześniejszych analiz ubogaca prowadzone studium i rozszerza pole badawcze. Dodatkowo 

korzystamy z analizy lingwistycznej, starając się ubogacić pracę danymi z syntaksy, semantyki 

i pragmatyki tekstu biblijnego w jego obecnej postaci23.  

Starając się jak najpełniej opracować analizowany problem badawczy podzieliliśmy 

dysertację na cztery rozdziały. Pierwszy rozdział dotyczy wprowadzenia ogólnego  

w tematykę czynów miłosierdzia Jezusa w Ewangelii autorstwa św. Mateusza, aby następnie 

przybliżyć perykopy dotyczące nauki Jezusa o miłosierdziu i uczynkach miłosierdzia  

(Mt 5, 7; Mt 6, 1 – 4; Mt 23, 23 – 24; Mt 18, 23 – 35). 

W drugim rozdziale będą interpretowane perykopy dotyczą Jezusowego miłosierdzia, 

które zostało poprzedzone konkretnym czynem względem grzeszników i osób pogardzanych. 

Autor koncentruje się tutaj na dwóch perykopach: powołaniu celnika Mateusza (Mt 9, 9 – 13) 

oraz zrywaniu kłosów w szabat (Mt 12, 1 – 8). Jezus daje swoim postępowaniem wzór do 

naśladowania, którego fundamentem jest dostrzeżenie podstawowych potrzeb drugiego 

człowieka i okazanie mu miłosierdzia. Przestrzega jednocześnie przed obłudną postawą 

faryzeuszy, których postępowanie nie jest zakotwiczone w miłości do bliźnich.  

W kolejnym rozdziale skupimy uwagę na postawie miłosierdzia skoncentrowanej 

wobec osób doznających fizycznego cierpienia albo przeżywających cierpienie najbliższych. 

Prośby o pomoc w tych konkretnych przypadkach są nakierowane na ulgę w cierpieniu lub 

poprawę stanu zdrowia, jednak nieodłącznie powiązane zostają z uzdrowieniem duchowym, 

nawróceniem i pójściem za Jezusem. W tej części pracy analizowane będą: przypowieść  

o uzdrowieniu niewidomych (Mt 9, 27 – 31), spotkanie z kobietą kananejską (Mt 15, 21 – 28), 

 
23 Por. J. Czerski, Metody interpretacji Nowego Testamentu, Opolska Biblioteka Teologiczna, Opole 1997, s. 69-149; 

Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Biblii w Kościele [w:] R. Rubinkiewicz (red.), Interpretacja Biblii 

w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich. „Rozprawy i studia 

Biblijne” 4, Warszawa 1999, s. 28-33.  
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perykopa o uzdrowieniu epileptyka (Mt 17, 14 – 21) oraz uzdrowienie niewidomych pod 

Jerychem (Mt 20, 29 – 34). 

Czwarty rozdział skupi się na miłosierdziu, które Jezus okazuje tłumom i ludziom 

marginalizowanym. W tym rozdziale zostaną omówione perykopy: Owce bez pasterza  

(Mt 9, 35 – 38), Pierwszy znak chleba (Mt 14, 13 – 21) i Drugi znak chleba (Mt 15, 32 – 39), 

a ich opisy są skoncentrowane wokół czynów miłosierdzia Jezusa dla zaspokojenia 

codziennych potrzeb ludzi.  
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Rozdział I 

Nauczanie Jezusa o konieczności postawy miłosierdzia 

 

1.1. Analiza wprowadzająca 

Specyfiką Nowego Testamentu, a zwłaszcza ewangelii, jest ukazanie Jezusa jako wzoru 

do naśladowania postaw miłosierdzia. Chodzi nie tylko o darowanie grzechów, lecz również 

wielką umiejętność współczucia dla nędzy ludzkiej, również i materialnej. Wiele razy mówi się 

o tym, jak Jezus litował się nad ludźmi (splagcni,zomai – Mt 9, 36; 14, 14; 15, 32; 20, 34 i par.). 

Okazuje się, że czasownik ten charakteryzuje w Nowym Testamencie przede wszystkim 

postawę Jezusa: 9 razy na 12. Wskazuje on na mocne zaangażowanie emocjonalne miłosierdzia, 

na tkliwe współczucie, ponieważ jest również odpowiednikiem hebrajskiego rahamim. 

Etymologicznie wskazuje bowiem na wnętrzności jako ośrodek głębokich wzruszeń (rehem).  

Tabela 1 – Analizowane perykopy oraz ich miejsce w strukturze Mateuszowej Ewangelii 
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Wprowadzenie 

Mt 1, 1 – 2, 23 

 

 
            

I. Ogłoszenie 

Prawa królestwa 

Mt 3, 1 – 7, 29 
• •            

II. Przepowiadanie 

królestwa 

Mt 8, 1 – 10, 42 
    •  

 

• 
 

 

 

 
 •   

III. Tajemnice 

królestwa 

Mt 11, 1 – 13, 52 
     •    

 

 
   

IV. Kościół jako 

realizacja królestwa 

Mt 13, 54 – 18, 35 
  • 

 

 
   • •   • • 

V. Wypełnienie 

królestwa 

Mt 19, 1 – 25, 46 
   •  

 

 
   

 

• 
  

 

 

Zakończenie 

Mt 26, 1 – 28, 20 
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Tabela 124 przedstawia analizowane w dysertacji perykopy oraz ich miejsce w strukturze 

Ewangelii wg Mateusza25. Nauka Jezusa o potrzebie okazywania miłosierdzia znajduje się już  

w pierwszej z mów Jezusa – w Kazaniu na Górze (Mt 5, 1 – 7, 29). Otwierające Kazanie 

błogosławieństwa (Mt 5, 3 – 12), będące zadaniami dla uczniów, zawierają polecenie praktykowania 

miłosierdzia (Mt 5, 7). Centrum Kazania na Górze stanowi modlitwa Ojcze nasz (Mt 6, 7 – 15), 

bezpośrednio poprzedza ją wykładnia o sprawiedliwości przed Bogiem polegająca na praktykowaniu 

miłosierdzia (Mt 6, 1 – 4)26. Rzeczownik sprawiedliwość (dikaiosyne – w. 15) jest ulubionym 

 
24 Przedstawiona w tabeli struktura Ewangelii oparta jest na podziale na pięć części (jak pięć ksiąg Tory), który 

jest najczęściej przyjmowany przez egzegetów. Składa się nań pięć mów Jezusa poprzedzonych częścią 

narracyjną. Każdą mowę kończy formuła: Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους  

(Mt 7, 28; 11, 1; 13, 53; 19, 1; 26, 1), a całą Ewangelię obejmują ramy dwóch wielkich wydarzeń: 

narodzenie Jezusa (Mt 1 – 2) oraz męka i zmartwychwstanie (Mt 26 – 28). Por. J. Czerski, Ewangelie 

synoptyczne w aspekcie literackim, historycznym i teologicznym, Opole 1996, s. 120-121. 

25 Ewangelia Mateusza podobnie jak inne pisma nowotestamentalne była napisana bez podziału na rozdziały  

i wersy. Dzisiejszy podział na rozdziały pochodzi od Stephena Langtona arcybiskupa Canterbury,  

a podziału na wersy dokonał w XVI. wieku paryski drukarz Robert Estienne. Aby lepiej zobrazować 

strukturę Mateuszowej Ewangelii, należy zwrócić uwagę, że jej autor wzoruje się na schemacie znanym  

z Ewangelii wg św. Marka, składającym się z trzech części: I. Działalność Jezusa w Galileji;  

II. Przemierzanie Jeziora Galilejskiego i obecność na terenie pogan; III. Droga do Jerozolimy, miejsca 

męki, śmierci i zmartwychwstania (Por. F. Trstenský, Rozumieť Matúšovmu evanjeliu, Tajov 2010, s. 34). 

Prawie wszyscy egzegeci twierdzą, że Mateusz stworzył strukturę Ewangelii z wielką uwagą,  a jej 

kompozycja utrudnia ustalenie struktury dzieła (Por. P. Gaechter, Die Literarische Kunst im Matthӓus – 

Evangelium, Stuttgart 1966, s. 5; U. Luz, Das Evangelium nach Matthӓus, Zürich 1992, s. 15).  Dla wielu 

egzegetów kluczem do rozwiązania problemu struktury jest pięć mów Jezusa, w których ukazuje siebie 

jako Nauczyciela i Nowego Mojżesza. Pierwsza mowa (Mt 5 – 7) i piąta (Mt 23 – 25) tworzą parę, podobnie 

jak druga (Mt 10) i czwarta (Mt 18). Trzecia mowa (Mt 13) stanowi centrum kompozycji całej Ewangelii  

(Por. La Bible de Jerusalem, Jerusalem 1998, s. 1642-1643). Inni egzegeci analizują strukturę ze względu 

na kryterium geograficzno – chronologiczne, badając miejsca wydarzeń i kolejność w jakiej po sobie 

następują (Por. P. Mareček, Struktura Matoušova evangelia [w:] „Studia Theologica”, ročník III, číslo 

4(2001), s. 2). Istnieje również struktura stylistyczna, gdzie egzegeci zwracają uwagę na fragment Mt 4, 17 

i 16, 21, w którym istnieje wyrażenie: Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς.., i dzielą Ewangelię na główne części:  

I. Prolog – Mt 1, 1 – 4, 16; II. Głoszenie Królestwa Bożego w Galileji – Mt 4, 17 – 16, 20; III. Jezus  

w drodze Jerozolimy i Jego męka – Mt 16, 21 – 25, 46; IV. Zakończenie – Mt 26, 1 – 28, 20 (Por. J. C. Weren, 

The Macrostructure of Matthew's Gospel: A New proposal [w:] Biblica 87 (2006), Fasc. 2, s. 174). Oznaczenie 

miejsca w strukturze Ewangelii Kazania jest dyskusyjne i istnieje wiele propozycji analizy literackiej tego 

fragmentu. Nauka Jezusa skupia się w pięciu wielkich mowach: Kazanie na górze Mt 5 – 7, wskazówki 

misyjne Mt 10, nauka w przypowieściach Mt 13, rady dla prowadzenia wspólnoty Mt 18, pożegnanie  

w Jerozolimie Mt 23 – 25. Początek i koniec Kazania są bardzo wyraźnie ograniczone w tekście. Wystarczy 

porównać zakończenie wcześniejszej perykopy Mt 4, 25 – Szły za Nim wielkie rzesze ludzi... i początek 

następnej Mt 8, 1 – Gdy zszedł z góry..., jak również graniczne wyrażenia Mt 5, 1 – 1, Mt 7, 28 – 29  

(Por. J. Jéremias, Paroles de Jésus, Le sermon sur la montagne le Notre Père, Paris 1963, s. 16). 

26 Miłosierdzie w Modlitwie Pańskiej odzwierciedla się w pojęciu Ojcze. Termin Ojciec zaprasza ludzi do zaufania 

w Boże miłosierdzie, a przymiotnik nasz zastosowany w modlitwie w liczbie mnogiej wzywa do jedności 

osób we wspólnocie w czasie modlitwy (Por. C. Di Sante, Židovská modlitba, Praha 1995, s. 25-26).  

W modlitwie znajduje się również odwołanie do Bożego miłosierdzia w prośbie grzeszników o odpuszczenie 
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terminem Mateusza, gdzie występuje aż 7 razy (3, 15; 5, 6. 10. 20; 6, 1. 33; 21, 32) natomiast 

nie można go odnaleźć w Ewangelii wg św. Marka, a u św. Łukasza występuje tylko 1 raz. 

Należy zwrócić uwagę, że rzeczownik ten ma znaczenie typowo Mateuszowe: wskazuje na 

postępowanie zgodnie z wolą Bożą27.  

Naukę o konieczności pełnienia czynów miłosierdzia Jezus kontynuuje w czwartej 

wielkiej mowie Ewangelii, będącej wskazaniami dla wspólnoty (Mt 18, 1 – 35). Zamyka ją 

przypowieść o niemiłosiernym dłużniku (Mt 18, 23 – 35). Ostatnią odsłoną przywoływanej 

nauki jest biada wygłoszone przez Jezusa w Jerozolimie pod adresem uczonych w Piśmie  

i faryzeuszów (Mt 23, 13 – 33), które poprzedza lament Jezusa nad Jerozolimą (Mt 23, 37 – 39) 

i mowę eschatologiczną (Mt 24 – 25). Nauczyciel z Nazaretu wypomina możnym Izraela 

obłudę w praktykowaniu miłosierdzia (Mt 23, 23 – 24)28. 

Jezus po zdefiniowaniu postawy miłosierdzia, kontynuuje naukę o miłosiernych 

czynach. Wykładnię poprzedza konkretnym, dokonanym przez siebie dziełem miłosierdzia.  

W drugiej części Ewangelii (Mt 8, 1 – 10, 42) w kontekście dyskusji z przedstawicielami 

judaizmu powołuje celnika Mateusza i poucza o wymogu miłosierdzia, nie ofiary (Mt 9, 9 – 13). 

Ta sama nauka umieszczona jest w trzeciej części Ewangelii (Mt 11, 1 – 13, 52), poprzedza ją 

opowiadanie o zrywaniu kłosów w szabat (Mt 12, 1 – 8). 

Pozostałe perykopy dotyczą już nie werbalnej nauki, ale praktykowania miłosierdzia przez 

Nauczyciela z Nazaretu. W odpowiedzi na błaganie o miłosierdzie Jezus uzdrawia niewidomych 

(Mt 9, 27 – 31), opisane jest to w drugiej części Ewangelii (Mt 8, 1 – 10, 42), wśród rożnych cudów 

dokonanych w Galilei. W czwartej części (Mt 13, 54 – 18, 35) uzdrowieni zostają: na prośbę matki 

– córka kobiety kananejskiej (Mt 15, 21 – 28) i na prośbę ojca – epileptyk (Mt 17, 14 – 21).  

 
im win doczesnych (Por. J. Merell, Setkání s Ježíšem na Hoře, v podobenstvích, u Jezera a s učedníky, Praha 

1987, s.80). 

27 Por. J. Kudasiewicz, Ewangelie synoptyczne dzisiaj, Ząbki 2006, s. 29. 

28 W 18 rozdziale Mateuszowej Ewangelii Jezus poucza uczniów o wzajemnych relacjach między nimi. Życie 

wspólnoty uczniów ma się charakteryzować wielkością wyrażającą się w dziecięcym zawierzeniu,  

w bezinteresownej służbie i wzajemnym, bezgranicznym przebaczaniu. Konieczność okazywania 

miłosierdzia w przebaczeniu bliźniemu nie jest tylko wzorem postawy (18, 21 – 22), ale stylem funkcjonowania 

wzajemnych relacji między uczniami (18, 23 – 35). Cała czwarta wielka mowa Jezusa jest nauką o zdolności 

przebaczania jako bezwzględnej wartości miłosierdzia, która charakteryzuje ucznia Jezusa. Por. J. Gnilka, 

Das Matthäus evangelium II., Freiburg 1992, s. 523; R. Schnackenburg, Die Person Jesu Christi im Spiegel 

der vier Evangelien, Freiburg 1994, s. 100; J. D. Kingsbury, Matthew as Story, Philadelphia 1988, s. 40. 
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W ostatniej piątej części Ewangelii (Mt 19, 1 – 25, 46) pod Jerychem, zostaje uzdrowionych 

dwóch niewidomych (Mt 20, 29 – 34)29. 

Jezus czyni miłosierdzie nie tylko w odpowiedzi na prośbę ludzi, ale również z własnej 

inicjatywy. W drugiej części Ewangelii (Mt 8, 1 – 10, 42) Mt opisał uczucie miłosierdzia 

doświadczane przez Jezusa na widok biedy ludzkiej, znękania i porzucenia (Mt 9, 35 – 38).  

W czwartej części dwukrotnie przywołane jest miłosierne działanie Jezusa polegające na karmieniu 

ludzi słowem i chlebem (Mt 14, 13 – 21; 15, 32 – 39). Jak wynika z przeprowadzonych analiz 

czyny miłosierdzia dokonane przez Jezusa, czy to w formie nauki, czy konkretnego działania 

rozsiane są po całej Ewangelii według św. Mateusza. 

W tabeli nr 2 zostaną przedstawione geograficzne miejsca, w których Jezus okazywał 

miłosierdzie i adresaci Jego działań30.  

 

 

 
29 Prezentowane perykopy ujawniają nieustanne zainteresowanie ze strony Jezusa o najbardziej potrzebujących 

jego pomocy. Tym, którzy uznają go za Pana i Mesjasza okazuje miłosierdzie a oni stają się jego uczniami 

(Por. W. Grundmann, Das Evangelium nach Matthäus, Berlin 1986, s. 447). Jezus przedstawia się jako 

reprezentant Bożego miłosierdzia a spotykający się z nim doświadczają prawdziwej radości i wspólnoty 

(Por. F. Hahn, Theologie des Neuen Testaments, Bd. 1, Tübingen 2002, s. 82). 

30 Zróżnicowanie miejsc działalności Jezusa świadczy o jego uniwersalnym sposobie okazywania miłosierdzia. 

Najczęściej to była Galilea, z której Jezus pochodził, ale którą określa się też jako terenem pogan  

(Por. L. Szczepanski, Geographia historica Palaestinae antiquae, Roma 1928, s. 218). Miastem Jezusa 

nazywano Kafarnaum, na terenie, którego przebywał po opuszczeniu Nazaretu. W Kafarnaum znajdował 

się dom Piotra, miejsce uzdrowienia jego teściowej i urząd celny, miejsce powołania Mateusza  

(Por. A. Novotný, Biblický slovník, Praha 1956, s. 316-317; F. Spadafora, Dizionario biblico, A – L, Roma 

1963, s. 145; F. Trstenský, Svet Nového zákona, Svit 2008, s. 129-130). Judea jedna z prowincji Palestyny, 

jest 8 razy wspominana u Mateusza. Obszar rzymskiej prowincji był również miejscem działalności Jezusa, 

gdzie naukę o miłosierdziu potwierdza czynami – Mt 20, 29 – 34 (Por. F.M. Abel, Géographie de la 

Palestine I, Parigi 1933, s. 104; F. M. Abel, Histoire de la Palestine depuis la conquête d'Alexandre jusqu'à 

l'invasion arabe I – II, Parigi 1952; E. Levesque, Le mot Judée dans le Nouveau Testament, Leuven 195,  

s. 104-111). Według Tory każdy dorosły mężczyzna miał obowiązek trzy razy w roku nawiedzić świątynię 

w Jeruzalem. Był to jeden z powodów obecności Jezusa w świątyni, gdzie nauczał i świadczył miłosierdzie 

(Por. M. Goodman, Judaism in the Roman world: collected essays, Leiden 2007, s. 59-67; S. J. Joseph, 

Jesus and the Temple: The Crucifixion in its Jewish Context, Cambridge 2016, s. 71-95). Jezus odwiedził 

również okolice Tyru i Sydonu, a niektórzy obywatele z tych terenów byli jego uczniami w Palestynie  

(Por. H. H. Rowley, The Archaeology of Palestine; The Old Testament and the Archaeology of the Ancient 

East, in The Old Testament and modern study, Oxford 1951, s. 1-47; L. H. Vincent, L'Archéologie et la 

Bible [w:] Mélanges E. Podechard, Lione 1945, s. 265-282). Mieszkańcy Jerycha są świadkami 

miłosierdzia, które zostaje ujawnione poprzez uczynki miłosierne względem ciała – uzdrowienie 

niewidomych, oraz uczynki miłosierne względem ducha – nawrócenie Zacheusza (Por. A. G. Barrors, 

Manuel d'Archéologie biblique I, Paris 1939, s. 171–83; H. M. Vincent, La chronologie des ruines de 

Jéricho, Leuven 1930 s. 403–433). 
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Tabela 2 – Geograficzne miejsca miłosiernych czynów Jezusa i adresaci Jego działań 

Sposób realizacja miłosierdzia  

przez Jezusa 
Miejsce Adresaci 

Nauka o miłosierdziu przekazana  

w błogosławieństwach 

(Mt 5, 7) 

Galilea 

Uczniowie, liczne tłumy ludzi  

z Galilei, Dekapolu, Jerozolimy, 

Judei i Zajordania. 

Nauka o sposobie praktykowania 

miłosierdzia (Mt 6, 1 – 4) 
Galilea 

Uczniowie, liczne tłumy ludzi  

z Galilei, Dekapolu, Jerozolimy, 

Judei i Zajordania. 

Nauka o miłosierdziu przekazana  

w przypowieści  

o nielitościwym dłużniku  

(Mt 18, 23 – 35) 

Galilea, Kafarnaum Piotr, uczniowie 

Nauka o sposobie praktykowania 

miłosierdzia  

(Mt 23, 23 – 24) 

Judea, Jerozolima, 

świątynia 

Uczniowie, tłumy ludzi, 

faryzeusze i uczeni  

w Piśmie 

Powołanie do lepszego życia 

grzeszników i nauka o miłosierdziu 

(Mt 9, 9 – 13) 

Galilea, Kafarnaum 
Mateusz, uczniowie, celnicy, 

grzesznicy, faryzeusze 

Zmiana optyki na praktykowanie 

pobożności i nauka  

o miłosierdziu 

(Mt 12, 1 – 8) 

Galilea 

 
Faryzeusze 

Uzdrowienie niewidomych 

(Mt 9, 27 – 31) 

Galilea 

 
Dwaj niewidomi 

Uzdrowienie córki kobiety kananejskiej 

(Mt 15, 21 – 28) 

Okolice Tyru  

i Sydonu 
Kobieta kananejska i jej córka 

Uzdrowienie epileptyka 

(Mt 17, 14 – 21) 

Galilea31 

 

Ojciec epileptyka  

i epileptyk 

Uzdrowienie niewidomych pod 

Jerychem 

(Mt 20, 29 – 34) 

Judea, pod bramami 

Jerycha 

 

Dwaj niewidomi 

Uzdrowienia i troska o lud 

(Mt 9, 35 – 38) 

Galilea 

 
Tłumy ludzi 

Uzdrowienia i nakarmienie słuchających 

Jezusa ludzi 

(Mt 14, 13 – 21) 

Galilea 

 
Tłumy ludzi 

Nakarmienie słuchających Jezusa ludzi 

(Mt 15, 32 – 39) 

Galilea 

 
Tłumy ludzi 
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Jak wynika z przeprowadzonych analiz, miłosierdzie okazywane przez Jezusa, nie było 

ograniczone do terytorium geograficznego. Uczynki miłosierdzia zostały przez Mistrza  

z Nazaretu dokonane zarówno w Galilei i Judei jak i na terenach pogańskich. Ich adresatami 

były szerokie grupy odbiorców: Żydzi, poganie, faryzeusze i uczniowie. Najczęściej jednak 

otaczające Nauczyciela tłumy. Jezus czynił miłosierdzie wszędzie tam, gdzie przebywał, było 

to działanie naturalnie wplecione w codzienność Mistrza32. 

Wprawdzie Jezus okazuje miłosierdzie masowo rzeszom ludzi, jednak na tle tłumów, 

wyodrębniają się jednostki i mniejsze grupy, które indywidualnie otrzymują łaskę miłosierdzia 

od Zbawiciela33. Jednostkowo naukę otrzymuje tylko Piotr (Mt 18, 22 – 35). Indywidualne 

skierowanie nauki o miłosierdziu do Piotra, może wskazywać na wyjątkową rolę tego apostoła 

i szczególne wymagania jakie z niej będą płynąć.  

Wśród wymienionych imiennie, potępiany przez społeczeństwo żydowskie i uważany 

za wyjątkowego grzesznika – celnik Mateusz zostaje powołany do zmiany życia (Mt 9, 9). 

Córka kobiety kananejskiej, poganka, mimo, że z racji pochodzenia nie należy jej się łaska 

Żyda – Jezusa, zostaje uzdrowiona (Mt 15, 21 – 28). Dwukrotnie uzdrowieni zostają niewidomi, 

osoby zmarginalizowane przez społeczeństwo, niezdolne do samodzielnego życia i uważane za 

wyjątkowo grzeszne (Mt 9, 27 – 31; 20, 29 – 34). Uleczony przez Mistrza z Nazaretu zostaje 

również trudny przypadek epilepsji34. Osoby uzdrowione przez Jezusa, w mentalności 

hebrajskiej zupełnie na to nie zasługiwały, to ostatni ze społeczeństwa, nad którymi możnaby 

się pochylić i okazać im miłosierdzie. Jezus wybiera tych najgorszych w oczach ludzi  

i personalnie im okazuje miłosierdzie35. 

 
31 Lokalizacja nie jest dokładnie określona, szeroki kontekst może wskazywać na Galileę.  

32 Całe życie Jezusa było przepełnione nauczaniem i czynieniem miłosierdzia. To właśnie czyny miłosierne 

inspirują działanie Jezusa i objawiają Boże miłosierdzie. Ta postawa jest źródłem tytułu chrystologicznego 

Mesjasz miłosierdzia (Por. T. Hergesel, Jezus cudotwórca, Katowice 1987, s. 186. J. Kudasiewicz, 

Ewangelie synoptyczne dzisiaj, Warszawa 1986, s. 331-333). 

33 Indywidualne okazywanie miłosierdzia ze strony Jezusa argumentują: Por. C. Mazzucco, Filologia ed esegesi 

neotestamentaria, Torino 2002, s.43-44; W. Trilling, Hledání historického Ježíše, Praha 1993, s. 108; W. Trutwin, 

J. Maga, Otváral nám Písma, Spišské Podhradie 1993, s. 378; O. Bӧcher, Matthӓus und die Magie [w:] L. Schenke, 

Studien zum Matthӓus evangelium, Stuttgart 1988, s. 22. 

34 Kontekst tego uzdrowienia jest inny. Nie wskazuje na marginalizację osoby, ale jej wiarę w opozycji do braku 

wiary uczniów. 

35 Osoby, błagające Jezusa o okazanie im miłosierdzia żyli na marginesie społeczeństwa, budzili niechęć, odrazę. Jednocześnie 

to właśnie ci najbiedniejsi i pogardzani przez innych byli zauważeni przez Jezusa, wyróżnieni z tłumu, potraktowani  

z godnością należącą się każdej osobie i dzięki żywej wierze byli wysłuchani w swoich modlitwach.  

Por. D. J. Harrington, Evangelium podle Matouše, Kostelní Vydří 2003, s. 151-155; J. Gnilka, Das Matthӓus 

evangelium I. a II. Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, Herder, Freiburg – Basel – Wien 2001, 
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W kolejnym kroku zostanie przeanalizowana chronologia wyodrębnionych aktów 

miłosierdzia Jezusa: 

1. Mt 5, 7      Nauka o miłosierdziu przekazana w błogosławieństwach 

2. Mt 6, 1 – 4 Nauka o sposobie praktykowania miłosierdzia 

3. Mt 9, 9 – 13 Powołanie do lepszego życia grzeszników i nauka o miłosierdziu 

4. Mt 9, 27 – 31 Uzdrowienie niewidomych 

5. Mt 9, 35 – 38 Uzdrowienia i troska o lud 

6. Mt 12, 1 – 8 Zmiana optyki na praktykowanie pobożności i nauka o miłosierdziu 

7. Mt 14, 13 – 21 Uzdrowienia i nakarmienie słuchających Jezusa ludzi 

8. Mt 15, 21 – 28 Uzdrowienie córki kobiety kananejskiej 

9. Mt 15, 32 – 39 Nakarmienie słuchających Jezusa ludzi 

10. Mt 17, 14 – 21 Uzdrowienie epileptyka 

11. Mt 18, 23 – 35 Nauka o miłosierdziu przekazana w przypowieści o nielitościwym  

dłużniku 

12. Mt 20, 29 – 34 Uzdrowienie niewidomych pod Jerychem 

13. Mt 23, 23 – 24     Nauka o sposobie praktykowania miłosierdzia  

 

Przedstawiona chronologia postaw miłosierdzia Jezusa pokazuje, że Mateusz w redakcji 

Ewangelii naukę o miłosierdziu rozmieścił w sposób zamierzony i świadomy. Temat 

miłosierdzia w Mt rozpoczyna się od nauki o miłosierdziu (Mt 5, 7) i sposobie praktykowania 

tej cnoty (Mt 6, 1 – 4). Dalej wraz z nauką pokazany jest przykład okazywania miłosierdzia 

przez Jezusa (Mt 9, 9 – 13).  Kolejno następuje praktyka miłosierdzia. W końcowej części 

Mateuszowej doktryny o miłosierdziu znowu następuje nauka Jezusa wraz z przykładem 

uzdrowienia niewidomych pod Jerychem (Mt 18, 23 – 35; Mt 20, 29 – 34). Mt w swojej 

Ewangelii temat miłosierdzia rozpoczął i zakończył nauką Jezusa na ten temat. 

 

 

 
s. 234-239; R. Bultmann, Teologia del Nuovo Testamento, Brescia 1992, s. 14; L. T. Constable, Notes on Matthew. 

Edition 2015, s. 139. Na http://www.soniclight.com/constable/notes/pdf/matthew.pdf [13.01.2019]. 

 

 

http://www.soniclight.com/
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1.2. Nauka o miłosierdziu w Kazaniu na Górze (Mt 5, 736) 

 

Maka,rioioì evleh,monej( o[tiauvtoi. evlehqh,sontai37. 
 

Szczęśliwi miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia38. 

 

 
Pierwszą wzmianką na temat miłosierdzia obecną u Mateusza jest jedno  

z błogosławieństw Kazania na Górze39 (Mt 5, 1 – 7, 29). Mowy wygłoszone przez Jezusa, które 

Mt zebrał w Kazanie stanowią wytyczne dla uczniów Jezusa, wszystkich, którzy chcą 

przynależeć do królestwa Bożego40. 

Kazanie na Górze jest pierwszą mową w Mateuszowej Ewangelii.  Od czasów 

starożytnych treść Kazania na Górze przysparzała wiele pytań i problemów. Współczesne 

badania literackie nad tym fragmentem Ewangelii potwierdzają ze na współczesną formę tej 

wielkie mowy Jezusa składają się trzy elementy: autentyczne logia Jezusa; tradycja 

chrześcijańska, która te logia zbierała, przekazywała i komentowała; jak również praca 

literacko – teologiczna Mateusza – redaktora41.  

W Kazaniu na Górze mamy cały szereg słów, które zostały przez Jezusa powiedziane  

w różnym miejscu i czasie oraz zostały skierowane do różnych osób. Bardzo często były to  

po prostu pojedyncza logia, które stanowiły odpowiedź Jezusa na pytania zadane przez uczniów 

 
36 Analizowana perykopa jest bardzo dobrze poświadczona. Można ją znaleźć w starożytnych tekstach. Wprawdzie 

nie pozostała na żadnym z papirusów, ale przekazują ją m.in.: pochodzące z IV w. Kodeksy Synajski (א)  

i Watykański (B) i z V w. Kodeksy Efrema (C) i Bezy (D). Świadectwa wiernie przekazują tekst. 

37 Cytaty z Pisma Świętego w języku oryginalnym podane za Novum Testamentum Graece, E. Nestle, B. Aland (red.), 

Stuttgart28 2012. 

38 Cytaty z Pisma Świętego w języku polskim podane za Biblią Paulistów, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2017. 

39 Góra jako miejsce wygłoszenia przez Jezusa Kazania ma przede wszystkim znaczenie symboliczne.  

Od najdawniejszych czasów w mentalności ludzkiej góry były obszarem mistycznym. W ST góra  

to miejsce objawienia Boga (Wj 3, 1 – 6), przekazania Prawa (Wj 24, 12 – 18), sprawowania kultu 

ofiarniczego (Rdz 22, 2) oraz symbol mocy Boga (Ps 65, 7). Por. Góra [w:] X. Léon – Dufour (red.), Słownik 

teologii biblijnej, Poznań 1994, s. 299-303. Mt kierujący swoją Ewangelię do chrześcijan pochodzenia 

żydowskiego, poprzez ulokowanie Kazania na górze, podkreśla znaczenie nauki wygłoszonej przez Jezusa. 

Z całego orędzia Jezusa w sposób wyjątkowy Mt naświetla to, co zostało proklamowane z góry.   

40 Kazanie na Górze jest ogłoszeniem woli Bożej w stosunku do członków królestwa Bożego. Powinno być 

rozpatrywane z perspektywy głoszenia przez Jezusa królestwa, które związane jest z radykalizmem miłości. 

Por. A. Paciorek, Ewangelia według św. Mateusza, NKB, Częstochowa t. 1 – 2005, s. 202-203. 

41 Por. J. Kudasiewicz, Ewangelie synoptyczne dzisiaj, Ząbki 2006, s. 138. 
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lub tłum. Stanowiły one albo streszczenie całej mowy lub pouczenie. Z całości takich 

wypowiedzi Mateusz skomponował Kazanie na Górze42.  

Zwracając uwagę na adresatów Kazania na Górze można wyszczególnić: tłumy (w.  1a), 

uczniów (w. 1b) oraz ich (w. 2). Egzegeci w badaniach proponują zwrócenie uwagi na dane 

geograficzne zaprezentowane w Mt 4, 25, które poprzedzają bezpośrednio mowę Jezusa. 

Należy więc zaznaczyć, że słuchacze Błogosławieństw pochodzili ze wszystkich części 

Palestyny i jednocześnie reprezentują cały naród wybrany43. 

Kazanie na Górze jest szeroko interpretowane przez egzegetów na przestrzeni wieków  

i ciągle uzupełnianie o nowe objaśnienia pogłębiające znaczenie tekstu. Z punktu widzenia 

hermeneutyki i poprawnego rozumienia wspomnianego tekstu ważna jest analiza licznych 

artykułów i monografii44
. Między nimi szczególnie wyróżniają się opracowania U. Bernera,  

M. Dumaisa i G. Haufe ҆a45. Obok monografii w historii interpretacji należy wymienić epokowy 

komentarz do Ewangelii Mateusza zredagowanego przez U. Luza. Dostarcza on obszerną pulę 

informacji na temat historii oddziaływania tekstu – Wirkungsgeschichte i sam wskazuje na różnice 

między Auslegungsgeschichte – historią wykładu a Wirkungsgeschichte46
. Rozumienie historii 

interpretacji kazania na Górze rozszerza studium ks. J. Homerskiego, gdzie autor podejmuje 

trudny temat egzegetyczny o możliwości lub niemożliwości realizacji postulatów zawartych  

w mowie Jezusa na Górze47. 

Analizując tekst Kazania należy zwrócić uwagę na adresatów Jezusowej mowy oraz 

podjęć refleksję dotyczącą wymagań etycznych w niej zawartych. Wydaje się, że żadna część 

Pisma Świętego nie była tak często cytowana i komentowana przez autorów przednicejskich 

 
42 Por. Kudasiewicz J., Ewangelie synoptyczne dzisiaj, Ząbki 2006, s. 140. 

43 Por. M. Machinek, Kazanie na Górze. Profetyczna prowokacja czy program życiowy?, RBL 51 (1998), s. 88-89. 

44 Por. U. Berner, Die Bergpredigt. Rezeption und Auslegung im 20. Jahrhundert, Gӧttingen 1979; K. Beyschlag, 

Zur Geschichte der Bergpredigt in der Alten Kirche [w:] „Zeitschrift für Theologie und Kirche” 74(1977), 

s. 291-322; W. S. Kissinger, The Sermon of the Mount: A History of Interpretation and Bibliography,  

New York 1975; H. D. Betz, The Sermon on the Mount, including the Sermon on the Plain (Matthew 5,  

3 – 7, 27 and Luke 6, 20 – 49), Minneapolis 1995, s. 397.  

45 Por. M. Dumais, L ҆ interpretation du Sermon au cours des âges [w:] „Dictionnaire Biblique Supplément” 

68(1993), s. 703-729; G. Haufe, Umschrittene Bergpredigt – Positionen ihrer – Auslegungs – und 

Wirkungsgeschichte [w:] J. Rogge, G. Schille (red.), Theologische Versuche, t. 17, Berlin 1989, s. 35-43. 

46 Por. U. Luz, Das Evangeliumnach Matthӓus, 1. Teilband, Mt 1 – 7. Evangelisch – Katholischer Kommentarzum 

Neuen Testament, hrsg. v. J. Blank, R. Schnackenburg, E. Schweizer, U. Wilckens, Neukirchen 1985,  

s. 178-197. 

47 Por. J. Homerski, Historia interpretacji Kazania na górze (Mt 5 – 7) [w:] Ewangelia według św. Mateusza. 

Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań 1979, s. 368-374. 
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jak tekst kazania. Od starożytności do dziś dominuje opinia, że Kazanie zawiera w sobie résumé 

Nowego Testamentu48. 

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa przeważał pogląd, że radykalne wymagania nauki 

Jezusa są możliwe do realizacji. W drugim wieku można spotkać cytaty z Kazania w dziełach takich 

autorów jak: Justyn (Apologie 1, 15 – 16), Arystydes (Haeres IV, 12 – 13), Atenagoras (Prośba  

za chrześcijanami 1. 11, 1; 12, 3; 32, 2). Tertulian w dziele O cierpliwości łączy słowa Jezusa 

o potrzebie odpuszczania win ze słowami Kazania, a czyni z nich podstawowe wymaganie dla 

wszystkich chrześcijan49
. 

Za najstarsze dzieło – komentarz Kazania na Górze, uważa się dwutomową rozprawę 

Augustyna: De sermone Domini in monte z roku około 394. Augustyn, który charakteryzował 

się żarliwą duchowością był pierwszym i jedynym autorem, w czasach patrystycznych, który 

napisał komentarz systematyczny do trzech rozdziałów Ewangelii Mateusza50. 

W czasach scholastyki teolog franciszkański Bonawentura twierdził, że Jezus nie 

przemawiał do wszystkich, ale tylko do wybranych – apostołów, których chce prowadzić 

drogami doskonałości. Tomasz z Akwinu uczy, że miarą doskonałości chrześcijańskiej jest 

miłość, o którą wszyscy mają zabiegać51. 

Martin Luter swoją naukę o Kazaniu na Górze orientował przeciwko dwom ekstremom: 

przeciw katolickim teologom, którzy starali się osłabić rygorystyczne wymagania zawarte  

w Kazaniu i przeciwko heretykom, dla których była charakterystyczna surowa i dosłowna 

interpretacja co naruszało prawo państwowe. Komentarz Lutra prowadził do indywidualistycznej 

moralności pozbawionej społecznego wymiaru. Podobnie Jan Kalwin krytykował dosłowną  

i radykalną interpretacje Kazania, charakterystyczną dla anabaptystów. Zwracał uwagę,  

że skupienie się na jednym słowie albo zdaniu Kazania bez rozpatrywania go w kontekście całej 

nauki Jezusa jest błędem52. Objaśnienie Kazania przedstawił również Lew Tołstoj. Obwinił 

 
48 Por. I. Kocsis, A hegyi beszéd, Budapest 1998, s. 25. 

49 Por. R. Schnackenburg, Všechno zmůže kdo věří, Praha 1997, s. 22-24. 

50 Augustyn był entuzjastą symboliki numerów, co znalazło swoje odzwierciedlenie w jego komentarzu: liczbę 

błogosławieństw zredukował do siedmiu, w modlitwie Pańskiej rozważa siedem próśb, czym zasugerował, 

że obydwie perykopy są wyrażeniem doskonałości. Nawet jeśli komentarz nie spełnia oczekiwań 

dzisiejszej egzegezy, jest bogatym źródłem teologicznych i duchowych treści. Autor wyraźnie stwierdza, 

że wymagania Kazania są adresowane do wszystkich chrześcijan i możliwe do spełnienia w życiu 

codziennym. Augustyn analizuje związek między etyką Kazania a etyką tradycji judaistycznej w dziele 

Contra Faustum Manichaeum. Por. M. Dumais, Il discorso della montagna, Torino 1999, s. 26-27. 

51 Por. R. Schnackenburg, Všechno zmůže kdo věří, Praha 1997, s. 26-27. 

52 Por. M. Dumais, Il discorso della montagna, Torino 1999, s. 31-32. 

 



 

24 

 

Kościół ortodoksyjny za skupianie się na sakramentach i wyznaniu wiary a nie na spełnianiu 

wymogów Kazania. Twierdził, że prawo i instytucje społeczne są w sprzeczności z pouczeniami 

Jezusa53.  

Według Rudolfa Schnackenburga jeśli ktoś objaśnia Kazanie laickim sposobem 

doprowadza do utopii, co zaprzecza postawie Jezusa, który był jednoznacznie realistą54. 

Dzieło Dietricha Bonhoeffera Nachfolge osiągnęło rangę klasycznego ze względu 

szczególny autorytet świadectwa autora potwierdzonego męczeństwem wiary. Ciekawym 

aspektem jego interpretacji jest fakt, że wersety wyjaśnia w odniesieniu do innych wersetów,  

na przykład: Kto żyje zgodnie z błogosławieństwami (5, 3 – 11), tego sprawiedliwość jest większa  

(5, 20) i można go nazwać doskonałym (5, 48)55. Bonhoeffer wierzył w możliwość ateistycznej 

interpretacji wartości etycznych Królestwa Bożego56. 

Liberalni teologowie i filozofowie początku XX. wieku nie byli skłonni do radykalnych 

wniosków wypływających z Kazania dla codziennego życia chrześcijanina. Interpretowali 

słowa Jezusa jako etykę myślenia, w której Jezus wymagał moralności wychodzącej z serca  

i radykalnej odmiany sposobu myślenia. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że człowiek nie 

będzie wierny tym refleksjom w codziennym życiu57. 

Na przełomie XIX i XX wieku rozszerzyła się interpretacja eschatologiczna. J. Weiss 

w dziele Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes twierdzi, że Kazanie nie jest kodeksem, według 

którego miała by żyć wspólnota Kościoła dłuższy czas, ale jest mową adresowaną małej grupie 

ludzi żyjących blisko końca świata. Tą teorię jeszcze bardziej rozwinął A. Schweitzer 

wskazując, że całe dzieło Jezusa trzeba rozumieć i uczyć w horyzoncie eschatologicznym  

a etykę Kazania można nazwać Interimsethik58. 

W ortodoksji luterańskiej powstała teoria, którą J. Jeremias nazwał 

Unerfüllbarkeitstheorie. Według niej Kazanie jest prawem, które nie można doskonale 

zachować. Każdy kto będzie próbował spełnić radykalne wymagania Jezusa uświadomi sobie 

swój grzech i przez wiarę otworzy się na łaskę, dzięki której się człowiek uratuje59. 

 
53 Por. R. Schnackenburg, Ježíšovo horské kázání a dnešní člověk [w:] Sborník teologických statí V. Praha 1986, s. 52 

54 Por. R. Schnackenburg, Ježíšovo horské kázání a dnešní člověk. [w:] Sborník teologických statí V. Praha 1986, s. 52. 

55 Por. M. Dumais, Il discorso della montagna, Torino 1999, s. 35-36. 

56 Por. I. Kišš, Protestantská etika súčasnosti [w:] V. Gluchman (red.), Hodnoty a súčasné etické teórie, Prešov 

1996, s. 224. 

57 Por. R. Schnackenburg, Ježíšovo horské kázání a dnešní člověk. [w:] Sborník teologických statí, V. Praha 1986, s. 30. 

58 Por. M. Dumais, Il discorso della montagna, Torino 1999, s. 37-38. 

59 Por. R. Schnackenburg, Ježíšovo horské kázání a dnešní člověk [w:] Sborník teologických statí V, Praha 1986, s. 50. 
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Jezus według Lohfinka w Wie hat Jesus Gemeinde gewollt? rozumiał wspólnotę swoich 

uczniów jako całkowicie inną, alternatywną wspólnotę, w której nie mają zastosowania 

powszechne zasady społeczne. Całą wspólnotę obowiązują zasady prawa, włącznie  

z niezbędnym użyciem siły, ale w przypadku uczniów Jezusa użycie siły ma być całkowicie 

wyeliminowane. Vӧgtle w zakończeniu swojej pracy Was ist Frieden? pyta czy jest możliwe 

według Kazania sprawować władzę i udziela odpowiedzi, że nie. Ta mowa jest ciągle 

wyzwaniem dla nie tylko dla jednostki, ale i dla tych co sprawują władzę i dla wszystkich 

narodów60. 

Lohfink wskazuje, że po wydarzeniach Wielkiej Nocy zawartość Kazania była głoszona 

wielu narodom i że w tym sensie adresatami tej mowy są wszyscy ludzie, ale również dodaje, 

że jest to możliwe tylko przez Kościół mający nakaz misyjny. Być uczniem Jezusa według 

Lohfinka nie jest możliwe poza Kościołem, jednak przeciwnie o tym twierdzi Krieger61.  

Nawet jeśli w Kazaniu nie figurują wyraźnie żadne instytucje, trzeba o nich myśleć 

podświadomie. Termin Królestwo niebieskie mógłby według Trojana wskazywać ten kierunek. 

Analogicznie można dedukować, że nawet jeśli nie wspomina się w mowie Kościoła 

ewidentnie, to jednak jest ukryty w całym tekście62.  

Góra w Mt jest miejscem szczególnie ważnych wydarzeń. Na górze Jezus nie ulega pokusie 

(Mt 4, 8), objawia Swoją Boską chwałę (Mt 17, 1), spotyka się z Ojcem na modlitwie (Mt 14, 23), 

uzdrawia (15, 29) i po Zmartwychwstaniu daje uczniom nakaz misyjny (Mt 28, 16).  

Wyjątkowa ranga góry, zarówno w ST jak i w Mt, oraz paralela wyjścia na górę Jezusa 

przed wygłoszeniem Kazania (Mt 5, 1) i wkroczenia na górę Mojżesza w trakcie otrzymywania 

Prawa (Wj 19 – 20, 21) wskazują na wyjątkową powagę i doniosłość głoszonego przez Jezusa 

przesłania63. Wszystkie zastosowane przez Mt środki literackie służą ukazaniu wielkości 

Mówcy, to epifania Jezusa jako Boga, oraz podkreślenia głoszonego orędzia. 

 
60 Por. R. Schnackenburg, Všechno zmůže, kdo věří, Praha 1997, s. 65-66. 

61 Por. G. Lohfink, Per chi vale il Discorso della montagna? Contributi per un´etica cristiana, Brescia 1990, s. 199-209. 

62 Por. S. J. Trojan, Kázání na hoře, [w:] „Teologická reflexe” 5, 1999, s. 71. 

63 Mt pisze o charakterystyce miejsca: Jezus, widząc tłumy... 5,1: wyszedł na górę – 8,1: Gdy zszedł z góry, podążał 

za Nim wielki tłum. Ewangelista wspomina górę bez konkretyzacji jej położenia. Można więc przyjąć,  

że ma ona wymiar czysto symboliczny, który potwierdzają uwarunkowania, iż Jezus nauczał tłumy (7, 28, 

por. 22, 33) a nie tylko uczniów. Określenie góra może być aluzją do góry Synaj (Por. A. Maggi, Padre dei 

poveri I. Le beatitudini. Assisi 1995, s. 40-41). Inni egzegeci wyrażają opinię o lokalizacji miejsca Kazania: 

Adolf Novotný – twierdzi, że Kazanie było wygłoszone na górze Tabor, która była również miejscem 

przemienienia. W czasach Jezusa na górze znajdowały się domy i fortyfikacje co wskazuje na problem 

umiejscowienia tłumu słuchającego nauki (Por. A. Novotný, Biblický slovník, Praha 1956, s. 1073). Dla 

umieszczenia miejsca Kazania trzeba przyjąć tekst o tym, że chodzi o górę w Galilei, blisko Kafarnaum. 
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Struktura Kazania na Górze64: 

Mt 5, 1 – 2 wstęp 

   Mt 5, 3 – 16 wprowadzenie ogólne – błogosławieństwa – zadania dla uczniów 

      Mt 5, 17 – 20 wprowadzenie do norm szczegółowych – Prawo i Prorocy 

         Mt 5, 21 – 48 sprawiedliwość w odniesieniu do bliźniego 

            Mt 6, 1 – 18 sprawiedliwość w odniesieniu do Boga 

         Mt 6, 19 – 7, 11 sprawiedliwość w odniesieniu do rzeczy 

      Mt 7, 12 zakończenie norm szczegółowych – Prawo i Prorocy 

   Mt 7, 13 – 27 ogólne zakończenie – jak rozpoznać prawdziwych uczniów 

Mt 7, 28 – 29 zakończenie 

 

Sama w sobie struktura mowy Jezusa jako dzieła literackiego przekazuje pewne treści 

teologiczne i to ona pokazuje, co Mateusz chciał wyakcentować w swoim dziele. Aby 

właściwie odczytać strukturę koniecznym jest zrozumienie treści, jaką chciał nam przekazać 

autor a nie tej która zostaje narzucona przez czytelnika. O tym, że jest to zadanie bardzo 

skomplikowane świadczy fakt, że istnieje bardzo wiele różnych podziałów Kazania na Górze65. 

Dawne propozycje oparte były o podziały tematyczne, w kategoriach myślenia zachodniego. 

Nie uwzględniały one semickiej mentalności. Koniecznym było odnalezienie obiektywnych 

kryteriów, które pozwolą na rzetelną analizę Jezusowej mowy. Takim kryterium według 

badaczy powinien być pierwotny przed–Mateuszowy schemat, a nie aktualna mowa. Schemat 

ten oddaje ideę źródła, a nie Mateuszową redakcję. Jednak i ten sposób analizy doprowadził 

badaczy do wielu różnych rezultatów66.  

 
Ważna była bliskość nieba i królestwa Bożego. Prawdę tą potwierdza Pinchas Lapide twierdząc, że w Biblii 

żydowskiej czytamy o wielkiej ilości gór, które przypominają Żydom bez konkretnej lokalizacji górę Synaj, 

miejsce otrzymania przykazań. Por. P. Lapide, Kázání na hoře – utopie nebo program? Mainz 1982, s. 8. 

Już w Starym Testamencie wzniesienia uważano za miejsca Bożych objawień. W Nowym Testamencie górę 

wspomina się 65 razy, z tego 45 w Ewangeliach: góra kuszenia (Mt 4, 8), góra powołania uczniów (Mk 3, 13),  

góra przemienienia (Mt 17, 1), góra Oliwna (Mk 11, 1), Golgota (Mk 15, 22). Na górze Mt 5, 1 Jezus nie uczył 

tylko uczniów. Por. K. Gábriš, Ježišove reči na vrchu, Bratislava 1996, s. 17. 

64 Struktura Kazania na Górze zostaje przejęta za: S. Witkowski, Nowa jakość życia. Kazanie na Górze (Mt 5 – 7), 

Kraków 2004, s. 8-9. 

65 Por. J. Homerski, Ewnagelia według św. Mateusza (Biblia Lubelska), Lublin 1995, s. 42.  

66 Por. J. Kudasiewicz, Ewangelie synoptyczne dzisiaj, Ząbki 2006, s. 141 i nn.  
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Wygłoszona przez Jezusa nauka dotycząca miłosierdzia, znajduje się w pierwszej części 

Kazania na Górze67, we wprowadzeniu ogólnym (Mt 5, 3 – 16), wśród błogosławieństw  

(Mt 5, 3 – 12)68 i zadań dla uczniów, adeptów Królestwa (Mt 5, 13 – 16). Pozostające w kontekście 

zadania dla uczniów, poprzez termin ùmei/j umieszczony w zdaniu na pozycji emfatycznej wiąże 

błogosławieństwa z rolą i powinnościami uczniów w świecie. Trzy krótkie przypowieści o soli, 

która ma solić (Mt 5, 13), świetle, które ma oświetlać (Mt 5, 15) i mieście, które ma być 

punktem odniesienia (Mt 5, 14) obrazują praktykowanie w codziennym życiu zasłyszanej 

nauki69. 

Kazanie na Górze jest katechizmem (didache) duchowości wszystkich uczniów Jezusa,  

a więc całej wspólnoty ludzi wierzących w Niego70. Zawiera w sobie pewien zbiór oczekiwań 

Boga względem człowieka, który chce osiągnąć zbawienie. Jednocześnie katechizm ten 

przypomina też uczniom o ich obowiązku misyjnym wobec świata: są oni solą ziemi (5, 13)  

 
67 Z literackiego punktu widzenia Guijarro i Salvador twierdzą, że Kazanie ma koncentryczną strukturę 

zawierającą odmienne elementy od prezentowanych w pracy. Por. S. Guijarro, Evangelio según san Mateo 

en Comentario al Nuevo Testamento, Madrid 1995, s. 44-45. Inną propozycję strukturyzacji podaje Dumais 

akcentując Modlitwę Pańską i podkreślając Królestwo niebieskie, które występuje aż 8 razy w Kazaniu  

i rozwija program Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym. Por. M. Dumais, El sermón de la montaña (Mateo 

5 – 7), Navarra 1998, s. 14.   

68 Błogosławieństwa (Mt 5, 3 – 12) stanowią jednolitą i zwartą perykopę o celowej i zamierzonej konstrukcji. Pierwsze 

i ósme błogosławieństwo dzięki o[ti auvtw/n evstin h̀ basilei,a twatw/n ouvranw/n (Mt 5, 3b; 10b) obejmuje 

perykopę inkluzją wskazującą na przynależność do Królestwa. Termin dikaiosu,nh (ukazujący wzorcową 

postawę człowieka) pojawia się symetrycznie w czwartym (Mt 5, 6) i ósmym błogosławieństwie (Mt 5, 10). 

Ostatnie dziewiąte błogosławieństwo nieco różni się budową od ośmiu wcześniejszych. Może to wskazywać na 

późniejsze dołączenie tego błogosławieństwa do istniejących wcześniej ośmiu. Por. A. Paciorek, Ewangelia 

według św. Mateusza, NKB, Częstochowa t. 1 – 2005, s. 208. 

69 Wartość soli jest ponadczasowa od starożytności aż po współczesność, tak w sensie produktu konserwującego  

i oczyszczającego, jak również w sensie duchowym, w znaczeniu przymierza. Por. W. Kopaliński, Słownik 

symboli, Warszawa 1991, s. 398; L. F. Hartman, Salt [w:] Encyclopedic Dictionary of the Bible, New York, 

Toronto, London 1963, s. 2099; J. E. Latham, The religious symbolism of salt, Paris 1982, s. 54; Sól [w:]  

M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989, s. 221; J. Gnilka, Das Matthӓusevangelium I. 

Kommentar zu Kap. 1, 1 – 13, 58, Freiburg 1986, s. 134-135. Kompozycja przypowieści jest kontynuacją Kazania  

i metaforą wyrażającą oczekiwania Jezusa względem wspólnoty. Por. T. L. Donaldson, Jesus on the mountain. 

A study in Matthean theology, Sheffield 1985, s. 117; W. Trilling. Das Evangelium nach Matthäus, Leipzig 1962, 

s. 105; J. Gnilka, Das Matthӓus evangelium I. Freiburg 1986, s. 136. Wartość światła w Mateuszowym opisie 

dotyczy wymiaru duchowegoi eksponuje zaangażowanie uczniów Jezusa w głoszenie Ewangelii. Por. P. Šoltés, 

Ján Pavol II. mladým: Vy ste soľ zeme, svetlo sveta [w:] B. Štrba (red.), Studia Biblica Slovaca 2006, Svit 2007, 

s. 38-57; P. Lapide, Il discorso della montagna. Utopia o programma?, Brescia 2003, s. 24. 

70 Por. J. Kudasiewicz, Ewangelie synoptyczne dzisiaj, Ząbki 2006, s. 233. 
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i światłem świata (5, 14). Sól ma chronić przed zepsuciem, światło oświecać drogę, a funkcje te są 

w świecie pełnione nie przez słowa, ale przez czyny, które realizują błogosławieństwa (5, 3–12)71.  

Ewangelista wskazuje na funkcje rzeczy użytkowych – soli czy światła. Brak realizacji tej 

funkcji prowadzi do bezużyteczności. Usłyszane Błogosławieństwa, to pierwszy etap. Przekazanie 

światu Dobrej Nowiny, to etap następny, nierozerwalnie związany z wcześniejszym i będący jego 

automatyczną i konieczną konsekwencją. Zaraz po wygłoszeniu błogosławieństw, odbiorcy 

otrzymują od Jezusa mandat do ich realizacji w swoim życiu i w świecie. 

Ewangelista we wstępie Kazania na Górze zaznaczył dwie czynności. Nauczyciel widząc 

tłumy wchodzi na górę (Mt 5, 1a)72, w ten sposób jest lepiej słyszany i może dotrzeć do wielu 

serc. Czasownik avnabai,nw – iść do góry, wchodzić, wstępować, oddający wejście Jezusa został 

użyty w stronie czynnej, Jezus wykazuje inicjatywę i chce ze swoją mową dotrzeć do zebranych 

tłumów wchodzi na górę. Następnie przystępują do Niego uczniowie73 (Mt 5, 1b). Termin 

prose,rcomai – przychodzić do, podchodzić, przystępować opisujący zachowanie uczniów 

również jest użyty w stronie czynnej. Na aktywne działanie Jezusa, uczniowie również 

odpowiadają aktywnością, tłum pozostaje w stagnacji. Wprowadzone przez ewangelistę 

rozróżnienie może wskazywać na zebrany tłumy jako słuchaczy biernych, znajdujących się  

w dalszej odległości od Nauczyciela. Uczniowie, którzy są bezpośrednimi adresatami działań 

Jezusa zostali przez Mt ulokowani zaraz obok Mistrza74. Błogosławieństwa są skierowane do 

ludzi podążających za Jezusem, którzy już wybrali Jego drogę. 

Jezus wygłasza Kazanie na Górze w pozycji siedzącej, Mt podkreślając właśnie taką 

postawę ciała wskazuje na funkcję nauczycielską (por. Mt 13, 1 – 2; 23, 2; 26, 55) i sędziowską 

 
71 Por. J. Łach, Sól ziemi (Mt 5, 13), CT 52 (1982), 4, s. 55 i nn. 

72 Góra przedstawiona w tekście nie jest miejscem ucieczki przed tłumem, ale wyrażeniem doniosłości miejsca 

wybranego przez Jezusa dla ogłoszenia nauki apostołom i tłumom z żydowskich i pogańskich krain. Ich 

obecność przemawia za uniwersalizmem Kazania w najszerszym rozmiarze (Por. T.L. Donaldson, Jesus 

on the mountain. A study in Matthean theology, Sheffield 1985, s. 108). Postawa Jezusa jest według wzoru 

nauczacieli Prawa (np.: Mt 23, 2; Łk 4, 20), i łączy z inną górą Mt 15, 29 (Por. W. Schmauch, Orte der 

Offenbarung und der Offenbarungsort im Neuen Testament, Göttingen 1956, s. 71-72). Chrystus 

przemawia jako nowy Mojżesz uczący chrześcijańskiej Tory. W połączeniu z ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος można 

widzieć podobieństwo wejścia Mojżesza na Synaj. Mt nie chce postawić Jezusa przeciwko Izraelskiemu 

prawodawcy i odwołać nim dane prawa, ale chce wyrazić myśl, przez Mistrza z Nazaretu będzie 

przemawiał Bóg, tak jak wcześniej przemawiał na Synaju przez Mojżesza (Por. U. Luz. Das Evangelium 

nach Matthäus, Zürich 1990, s. 198). 

73 U Mt, w tym miejscu, uczniowie są utożsamiani z apostołami. 

74 Rozróżnienie odległości od Jezusa oraz zaawansowanie w podążaniu za Jezusem może obrazować postawy 

ludzkie. Tłumy to ci, którzy jedynie słuchają. A uczniowie, są blisko i słowo Jezusa może ich przemieniać 

(Por. S. Witkowski, Nowa jakość życia. Kazanie na Górze (Mt 5 – 7), Kraków 2004, s. 13). 
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z podkreśleniem wyjątkowego autorytetu Mentora (Mt 19, 28; 25, 31). Taką pozycję zajmowali 

zazwyczaj rabini pouczający swoich uczniów. Dla żydowskich odbiorców Mt, postawa 

siedząca Jezusa była czytelnym znakiem, wskazującym, że wygłaszana nauka jest pouczeniem 

Mistrza do uczniów. 

Uczniowie otrzymują od Nauczyciela dziewięć obrazów, wprowadzonych poprzez termin 

maka,rioj – błogosławiony, szczęśliwy75. Grecki przymiotnik maka,rioj pojawia się u Pindara w V 

wieku przed Chrystusem a starsza forma ma,kar występuje już u Homera. Terminem oznaczano 

bogów, ale i szczęśliwych bogatych ludzi, potem również umarłych a sporadycznie rzeczy.  W 

literaturze greckiej według dramaturga Menandra oznacza: szczęśliwy (maka,rioj) jest człowiek, 

który ma rozum i majątek. W Septuagincie maka,rioj znajduje się 73 razy. Starotestamentalne 

makaryzmy76 pojawiają się przede wszystkim w poezji i w literaturze mądrościowej. Często 

występują w psalmach. Psałterz zaczyna się makaryzmen Szczęśliwy mąż, który...77. Hebrajski 

termin ‘ašre pochodzący od ešer oznacza pełnię dobrego życia. Prawdopodobnie był używany jako 

zwołanie liturgiczne w drodze do świątyni, co czyniło człowieka wierzącego szczęśliwym – 

błogosławionym78. Różnicę między błogosławieństwem a szczęśliwym ilustruje Psalm 128 

mówiący, że bycie szczęśliwym jest konsekwencją Bożego błogosławieństwa79. Obietnice 

starotestamentalnych błogosławieństw dotyczą w większości życia ziemskiego.  Błogosławieństwa 

mają najczęściej prostą formę. Nie była ona jednak określeniem Boga. W Nowym Testamencie 

przymiotnik maka,rioj występuje 50 razy: Mt 13 razy, Łk 15 razy, J 2 razy, Dz 2 razy, Rz 3 razy, 1 

Kor 1 raz, 1 Tm 2 razy, Tt 1 raz, Jk 2 razy, 1 P 2 razy a w Ap 7 razy. W większości przeważa u 

synoptyków Mt i Łk 28 razy i Ap. W tekście u Mt 5, 3–11 maka,rioj pojawia się dziewięciokrotnie 

a na innych miejscach jeszcze czterokrotnie, ale zawsze w charakterze makaryzmu:  

− Mt 11, 6: dotyczy tego, kto nie zwątpi w Jezusa; 

− Mt 13, 16: odnosi się do szczęścia uczniów doświadczających widzenia i słyszenia Pana;  

− Mt 16, 17: ma związek z błogosławionym Piotrem otrzymującym obietnicę prymatu; 

− Mt 24, 46: ma swoje zastosowanie przy określeniu szczęśliwego mądrego i wiernego sługi.  

 
75 W synoptycznej Ewangelii według św. Łukasza znajduje się Kazanie na równinie (Łk 6, 20 – 49), nie występuje 

tam analizowane błogosławieństwo, dlatego można wnioskować, że Mt 5, 7 jest w całości redakcją Mt. 

76 Por. J. Dupont, Béatitudes égyptiennes, Biblica 47, Leuven 1966, s. 155. 

77 Por. Z. Soušek, Knihy tajemství a moudrosti I: Mimobiblické židovské spisy: pseudepigrafy, Praha 1995, s. 120. 

78 Por. A. Maggi, Padre dei poveri I. Le Beatitudini, Assisi 1995, s. 54. 

79 Por. A. Maggi, Padre dei poveri I. Le Beatitudini, Assisi 1995, s. 55. 
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Sformułowanie maka,rioj nigdy nie jest atrybutem Boga, z wyjątkiem 1 Tm 1,11; 6,15. 

Termin maka,rioj jest tłumaczony – błogosławiony, aby wynikało z jego treści, że szczęście 

pochodzi od Jezusa. Tłumaczenie szczęśliwy albo błogosławiony nie wyraża w pełni zawartość 

błogosławieństw, ale mówi o uczuciach człowieka przy ich realizacji80.  

 

Struktura błogosławieństw81: 

• Szczęśliwi ubodzy w duchu  

ponieważ do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5, 3) 

• Szczęśliwi, którzy cierpią udrękę,  

               ponieważ będą pocieszeni (Mt 5, 4) 

• Szczęśliwi łagodni 

                            ponieważ oni posiądą ziemię (Mt 5, 5) 

• Szczęśliwi, którzy są głodni i spragnienie sprawiedliwości,  

                                          ponieważ oni będą nasyceni (Mt 5, 6) 

• Szczęśliwi miłosierni, 

      ponieważ oni dostąpią miłosierdzia (Mt 5, 7) 

• Szczęśliwi, którzy mają czyste serce 

      ponieważ oni będą oglądać Boga (Mt 5, 8) 

• Szczęśliwi, którzy zabiegają o pokój  

                            ponieważ oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5, 9) 

• Szczęśliwi, którzy są prześladowani za sprawiedliwość, 

               ponieważ do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5, 10). 

• Jesteście szczęśliwi, gdy was znieważają,  

      prześladują i oczerniają z mojego powodu (Mt 5, 11) 

 

W centrum błogosławieństw znajduje się nauka o miłosierdziu. Mt poprzez właśnie taką 

redakcję błogosławieństw w sposób szczególny podkreśla konieczność miłosierdzia. 

Piąty z makaryzmów, wskazujący na miłosierdzie wyrażony jest zdaniem przyczynowym 

wprowadzonym przez spójnik o[ti. Szczęśliwymi nazwani zostają miłosierni (evleh,mwn),  

 
80 Por. K. Gábriš, Ježišove reči na vrchu, Bratislava 1996, s. 17. 

81 Jedną z propozycji odmiennej struktury przedstawił francuski egzegeta É. Puech twierdząc, że fragmenty  

5 błogosławieństw pochodzących z 4Q525 są częścią pierwotnej struktury 8+1 z którą spotykamy się u Mt 5, 3 – 12. 

Uważa, że tekst ma palestyńskie pochodzenie i nie przeszedł długimi procesami zmian redakcyjnych.  

Por. É. Puech, Les Manuscrits et le Nouveau Testament [w:] E. Lamperrousaz a kol. Qumrân et les manuscrits 

de la merMorte: Un cinquantenaire, Paris 1997, s. 253-313; H. J. Fabry, Seligpreisung, in Lexikon für Theologie 

und Kirche, Freiburg 2000, s. 442-444. 
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a przyczyną ich szczęścia jest to, że sami zostaną obdarzeni miłosierdziem (evlee,w). Termin 

evlee,w użyty został w 3 osobie i w stronie biernej. Stanowi passivum theologicum i opisuje Boże 

działanie. Powodem do radości dla miłosiernych jest miłosierdzie, które zostanie im okazane 

przez Boga, ale warunkiem do ubiegania się o to miłosierdzie jest praktykowanie miłosierdzia.  

Termin evleh,mwn w NT występuje tylko dwa raz. W Mt 5, 7 i w Hbr 2, 1782 gdzie określa 

Jezusa. W ST opisuje Boga, jest jego przymiotem (por. Wj 34, 6; 2 Mch 1, 24; Ps 8, 15; 103, 8). 

Atrybut Boga, charakteryzujący Jego działanie, w nauczaniu Jezusa musi stać się atrybutem 

człowieka. Mt 5, 7 jest nowością wymagań. Człowiek w swoim postępowaniu ma wzorować 

się na miłosierdziu Boga. Mt zarówno do człowieka miłosiernego (evleh,mwn) jak i do Bożego 

miłosierdzia (evlee,w) stosuje terminy o tym samym rdzeniu. To wspólny mianownik działania 

Boga i działania człowieka. 

Miłosierdzie wyrażone poprzez evleh,mwn występuje w kontekście sprawiedliwości 

(dikaiosu,nh – Mt 5, 6. 10)83. Sprawiedliwość – dikaiosu,nh – była dla Żydów najważniejszą cnotą 

w oczach Boga84. W ST określała wierność Prawu (np. Ez 18, 5). Sprawiedliwym nazwany jest 

przykładowo Noe (Rdz 7, 1) i ta jego postawa sprawiedliwości ratuje życie całej ludzkości. 

 
82 Określenie evleh,mwn wyraża miłosierdzie, litość, współczucie. Oznacza tego kto postępuje zgodnie z objawieniem 

Bożego prawa, kto jest zdolny współczuć w cierpieniu. Biguzzi twierdzi, że tekst Hbr 2, 17 przypisuje  

to określenie Jezusowi, który najlepiej rozumie ludzkie cierpienie, ponieważ sam przeszedł jego drogą.  

On jest evleh,mwn nie tylko ze względu na zaufanie, ale przede wszystkim z własnego doświadczenia  

Hbr 4, 15. Autor wskazuje, iż współczucie wypływa z osobistego przeżywania Hbr 5, 7 (Por. G. Biguzzi, 

Cristo sommo sacerdote degno di fede e misericordioso nella Lettera agli Ebrei, Modena 2010, s. 9). Pierwszy 

raz teoria kapłaństwa pojawia się w Hbr 2, 17, Chrystus jest ukazywany jako wierny i miłosierny. 

Prezentowana koncepcja opisuje akt zbawczy Jezusa Hbr 4, 14 – 16 i jest ewidentnie inspirowana grecką  

i biblijną tradycją (Por. J. Beutler, La Lettera agli Ebrei, Roma 2002, s. 42). 

83 Janusz Czerski zastanawiając się czy termin evleh,mwn u Mt to postawa wewnętrzna czy zewnętrzna wyrażona 

konkretnym czynem, również wskazuje na związek miłosierdzia evleh,mwn ze sprawiedliwością dikaiosu,nh. 

Dla tego egzegety sprawiedliwość jest pojęciem wiodącym w całym Kazaniu na Górze i znaczenie 

miłosierdzia wyrażonego poprzez evleh,mwn odczytuje się przez pryzmat dikaiosu,nh (Por. J. Czerski, 

Miłosierdzie w ewangelii św. Mateusza. Studium semantyczno – egzegetyczne, Opole 1986, s. 117-123). 

84 Pojęcie sprawiedliwości biblijnej należy do kategorii relacji, w której sprawiedliwość spaja proces z wykonywanym 

czynem. Chodzi o sprawiedliwość, działanie tworzące harmonię, porządek, łączący Boga z ludźmi i ludzi 

nawzajem między sobą (Por. A. Descamps, Spravodlivosť [w:] X. Léon – Defour, Slovník biblickej teológie, 

Zagreb 1990, s. 1201-1212). Sprawiedliwość w mentalności żydowskiej była ściśle łączona z mądrością, 

dlatego Bóg jest gwarantem porządku a samo stworzenie nie jest zdolne odnowić porządek. Twórcza 

sprawiedliwość jest jednym z najistotniejszych Bożych atrybutów a zachowywaniem jej, jest zachowywaniem 

porządku Bożego, to znaczy prawa (Por. J. Kügler, Gerechtigkeit [w:] A. Berlekung, Ch. Frevel. Handbuch 

theologischer Grundbegriffe zum Alten und Neuen Testament, Darmstadt 2006, s. 211; Š. Vragaš i in., Teologický 

a náboženský slovník II. L – Ž, Trnava 2008, s. 284-285). Obowiązkiem każdego wierzącego Izraelity jest 

zabezpieczenie stanu sprawiedliwości w społeczeństwie i czujność nad jego zachowywaniem (Por. P. Dubovský, 

Genezis, Trnava 2008, s. 680). 
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Człowiek sprawiedliwy w starotestamentalnej mentalności to człowiek pobożny, który za pełnienie 

sprawiedliwości może oczekiwać nagrody (Ps 18, 21; Prz 21, 21). Mt w błogosławieństwach 

również wskazuje na nagrodę, jaką jest okazanie przez Boga miłosierdzia, ale warunkuje to postawą 

człowieka. Sprawiedliwość będąca wewnętrznym ukierunkowaniem na Boga, wiernością 

Najwyższemu ten sam rys Mt nadaje miłosierdziu. Termin evleh,mwn posiada wymiar wertykalny, 

nastawienie na Boga, ale równie ważny jest rys horyzontalny – stosunek do drugiego człowieka. 

Miłosierdzie to zarówno wewnętrzne nastawienie, jak i zewnętrzne działanie85. 

Jezus w Ewangelii Mateusza rozpoczyna realizację miłosierdzia od nauki o konieczności 

okazywania miłosierdzia. Nauka ta zostaje przedstawiona w Kazaniu na Górze, wygłoszonym do 

tłumów, ale zaadresowanych w sposób zobowiązujący do uczniów podążających już za Mistrzem. 

Jezus wygłasza ją z całym autorytetem Nauczyciela i Sędziego. Konieczność okazywania 

miłosierdzia stanowi centrum wygłoszonych przez Jezusa błogosławieństw i jest zobowiązaniem 

człowieka, aby atrybut Boga – miłosierdzie uczynił swoim atrybutem. Jezus obiecuje, że uczeń 

okazujący miłosierdzie sam doświadczy Bożego miłosierdzia. Cnota miłosierdzia to zarówno 

wewnętrzne nastawienie człowieka, płynące z wierności Bogu i ukierunkowane na drugiego 

człowieka, jak i konkretny zewnętrzny czyn.  

W Mt 5, 7 realizacja miłosierdzia przez Jezusa jest zobowiązaniem człowieka  

do okazywania miłosierdzia. 

 

  

 
85 Jezus polecił tym, którzy w Niego uwierzą, aby naśladowali Boga w świadczeniu Jego miłosierdzia (Por. A. Tronina, 

Konstytucja królestwa: Błogosławieństwa [w:] „Współczesna Ambona”, 3(1985), s.132). Ludzkie miłosierdzie 

ma być zawsze według wzoru Bożego miłosierdzia. Naśladowcy Jezusa są powołani, żeby uczestniczyć  

w miłosierdziu Ojca (Por. J. Kudasiewicz, Ewangelie synoptyczne dzisiaj, Warszawa 1986, s. 324-325). 

Ten, kto chce stać się uczniem Chrystusa powinien doskonalić się w Jezusowej wrażliwości na potrzeby 

człowieka i przychodzić im z pomocą, ponieważ kto okazuje miłosierdzie, miłosierdzia dostąpi (Por. A. Tronina, 

Konstytucja królestwa: Błogosławieństwa [w:] „Współczesna Ambona”, 3(1985), s.133). Człowiek jest 

zaproszony przez Boga do czynienia miłosierdzia, ale również do zachowywania prawa i praktykowaniu kultu, 

zawsze jednak musi pamiętać, że miłosierdzie jest ważniejsze (Por. M. Wolniewicz, W kręgu Nowego 

Przymierza, Poznań 1985, s. 90). 
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1.3. Pokornie wykonywane uczynki miłosierdzia (Mt 6, 1 – 4) 

 

Prose,cete Îde.Ð th.n dikaiosu,nhn ùmw/n mh. poiei/n e;mprosqen tw/n avnqrw,pwn pro.j to. qeaqh/nai 
auvtoi/j\ eiv de. mh, ge( misqo.n ouvk e;cete para. tw/| patri. u`mw/n tw/| evntoi/j ouvranoi/jÅ {Otan ou=n 
poih/|j evlehmosu,nhn( mh. salpi,sh|j e;mprosqe,n sou( w[sper oì u`pokritai. poiou/sin evn tai/j 
sunagwgai/j kai. evn tai/j r`u,maij( o[pwj doxasqw/sin u`po. tw/n avnqrw,pwn\ avmh.n le,gw u`mi/n( 
avpe,cousin to.n misqo.n auvtw/nÅ sou/ de. poiou/ntoj evlehmosu,nhn mh. gnw,tw h` avristera, sou ti, 
poiei/ h` dexia, sou( o[pwj h=| sou h` evlehmosu,nh evn tw/| kruptw/|\ kai. o` path,r sou o` ble,pwnevn 
tw/| kruptw/| avpodw,się soiÅ 

1Starajcie się dobrych uczynków nie spełniać na pokaz, po to, by was ludzie podziwiali, bo wtedy nie 

otrzymacie zapłaty od waszego Ojca, który jest w niebie. 2Gdy więc wspierasz potrzebującego, nie trąb 

o tym przed sobą. Tak bowiem robią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. 

Zapewniam was: Oni już otrzymują swoją zapłatę. 3Gdy ty wspierasz potrzebującego, niech nie wie 

twoja lewa ręka, co czyni prawa, 4aby twój czyn pozostał w ukryciu. A twój Ojciec, który widzi także to, 

co ukryte, nagrodzi ciebie. 

Kolejna perykopa obrazująca realizację miłosierdzia przez Jezusa poprzez nauczanie  

o miłosierdziu naświetla motywację dobrych czynów człowieka (Mt 6, 1 – 4). Analizowany 

tekst znajduje się w Kazaniu na Górze (Mt 5, 1 – 7, 29) i bezpośrednio poprzedza centrum 

Kazania – modlitwę Ojcze Nasz (Mt 6, 7 – 15). 

Mt 6, 1 – 4 to część tryptyku określającego motywację uświęcających czynów człowieka: 

udzielania jałmużny (Mt 6, 2 – 4), modlitwy (Mt 6, 5 – 8) i postu (Mt 6, 16 – 18)86. Wszystkie 

czyny pobożne zostały przez ewangelistę określone pełnieniem sprawiedliwości, sprawiedliwością 

waszą (τὴν δικαιοσύνην ὑμῶν – Mt 6, 1). Mt kierujący swoją Ewangelię do chrześcijan 

pochodzących w większości z narodu wybranego, dla których ideałem dobrego życia, było życie  

w sprawiedliwości, w całym Kazaniu na Górze, a w szczególności w Mt 6, 1 – 18 doprecyzowuje 

 
86 Dalsza część Kazania na Górze ma swoją kontynuację w temacie ludzkiej sprawiedliwości tzn. w pełnieniu woli 

Bożej. Mateusz pisze o tym wątku w: 3, 15 i 5, 20, jak również w 6, 1 – 18. Nie chodzi mu jednak tylko  

o zachowywanie prawa, ale o prawdziwą pobożność uczniów Jezusa i odwołuje się do trzech przykładów: 

jałmużny, modlitwy i postu, dlatego że te trzy zagadnienia były w judaizmie pokładane za wyjątkowe 

oznaki pobożności (Por. M. Limbeck, Evangelium sv. Matouše, Kostelní Vydří 1996, s. 84). U synoptyków, 

a szczególnie u Mateusza, można się dopatrzeć krytyki zwykłych praktyk sprawiedliwości tamtych czasów, 

ponieważ niektórzy uważali się za sprawiedliwych i pogardzali innymi zapominając, że Bóg widzi ich serca 

(Mt 6, 1 – 18). Powyższe praktyki nie były cudze judaizmu, albowiem odpowiedzialność indywidualna, 

wewnętrzne poczucie winy i prawo miłości wypływały z zasad życia w judaizmie (Por. F. Festorazzi, Cristo 

e la Giustizia Divina: Rclerlt 54 (1973), s. 171). Podstawa prawa żydowskiego spoczywa w zachowywaniu 

613 przykazań. Czym więcej przykazań było zachowanych, tam większe były zasługi przed Bogiem. Drugi 

filar judaizmu spoczywał w trzech pobożnych praktykach: w jałmużnie, modlitwie i poście. Przestrzeganie 

Tory nie mogło przysłaniać wartości religijnych będących podstawą oceny prawa (Por. F. Festorazzi, Cristo 

e la Giustizia Divina: Rclerlt 54(1973), s. 749). 
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tą wzorcową postawę87. Oczyszczając ją z błędnych ludzkich interpretacji i przesuwając punkt 

nacisku z drobiazgowego wypełniania przepisów na relację z Bogiem, z której płyną konkretne 

czyny pobożne. 

 
87Pojęcie sprawiedliwości argumentuje Pwt 16, 20 jako najlepsze wyjaśnienie istoty sprawiedliwości w Starym 

Testamencie odwołując się do jej realizacji według Pwt 10, 16 – 18 (Por. C. Del Valle, Abot, VI, 11b  

[w:] La Misna, Salamanca 1997, s. 860). Ideał sprawiedliwego Izraelity spoczywa przede wszystkim  

w mądrości, psalmy a także prorocy mówią o nadziei w Bogu jako słońcu sprawiedliwości. W ten sposób 

nie tylko ten kto wypełnia przykazania jest sprawiedliwy, ale przede wszystkim, kto według nich postępuje 

sprawiedliwie w stosunku do uciskanych i broni ich praw. Prawny porządek żydowski nie działa zgodnie 

z pojęciem prawa, ale według obowiązku. Obowiązek w języku żydowskim jest par excellence Boskim 

przykazaniem, wypełnianie go prowadzi do uświęcenia. W tym kontekście do naśladowania boskiego aktu, 

przez który człowiek zbliża się do Boga (Por. A. Leone, Deveres humanos: os direitos humanos a partir 

de uma visão judaica [w:] „RDT”, São Paulo 7(2008), s. 35). Hiob jest prezentowany jako ten, kto zgadza 

się na stratę wszystkiego, ale nie traci postawy sprawiedliwego. W ST są obecne dwa pojęcia: 

sprawiedliwej kary i Bożego miłosierdzia (por. Wj 20, 5). Sprawiedliwość jest połączona z pozytywnym 

zachowaniem w społeczeństwie, które prowadzi do zbawienia (Por. K. Koch, Gerechtigkeit  

[w:] „BHHEB”, Gӧttingen 1962, s. 548).  W późniejszych pismach ST można znaleźć zasadę sprawiedliwej 

odpłaty, wywodzącej z pogańskich cywilizacji, przedstawia bogactwo jako odpłatę sprawiedliwych. Bojący 

się Boga osiągną na tym świecie szczęście, bogactwo, pokój i zdrowie. Nie mogą jednak nie zachowywać 

Prawa, które jest parametrem sprawiedliwości w Izraelu. Sprawiedliwym jest nienaganny sługą, Boży 

przyjaciel, człowiek pełniący obowiązki religijne i dotrzymujący przepisy prawa – np.: Rdz 18, 17 – 19;  

Ez 3, 16 – 21; 18, 5 – 24 (Por. G. M. Colombo, Sapiens Aequitas – L’equità nella riflessione canonistica tra i due 

codici, Roma 2003, s. 36). Termin sprawiedliwość ma bogate znaczenie, ale jak przypomina Peretto: 

uprzywilejowanym znaczeniem jest moralna poprawność a naśladowanie Boga w Jego postawach, przede 

wszystkim w zachowywaniu Prawa. Równocześnie Colombo przypomina, że istnieje różnica między 

ludzką i Boską sprawiedliwością. Ludzka sprawiedliwość uczy respektować prawa innych. Boska ma  

o wiele szerszy charakter, odkupieńczy, odpuszcza grzesznikowi, czyni go sprawiedliwym a czyni  

to miłością i miłosierdziem. Taka sprawiedliwość osiąga swoją pełnię w Chrstusie (Por. E. Peretto, Justiça 

[w:] „DPAC”, Casale Monferrato 1983, s. 1635; G. M. Colombo, Sapiens Aequitas – L’equità nella riflessione 

canonistica tra i due codiciduecodici, Roma 2003, s. 48). W Nowym Testamencie Jezus ogłasza królestwo, 

które przedstawia osiągnięcie Bożej sprawiedliwości i wymaga uświadomienia sobie, że zgodnie z NT 

Jezus szczególnie u Mateusza realizuje sprawiedliwość Boga we własnej osobie. Por. A. Fabian, La Justicia, 

dostępne online: http://www.monografias.com/trabajos10/laju/laju.shtml [29/07/2018]. Sprawiedliwość  

w pismach Pawła ma specyficzną formę, dotyczy usprawiedliwienia w połączeniu z terminem Boża 

sprawiedliwość. Reumann przypomina, że Pawłowa teoria ma swoje korzenie w tradycji judaistycznej  

i starozakonnej i przyjmuje formy hellenistyczne i judeochrześcijańskie. Kierunki jej rozwoju  

są chrystologiczne, soteriologiczne a także eschatologiczne i etyczne (Por. J. Reumann, Righteousness  

[w]: „TABD” – VOL. 5, New York 1992, s. 747; E. Borghi, Il Cuore della giustizia. Vivere il vangelo secondo 

Matteo, Milano 2001, s.49). Louw twierdzi, że znaczenie sprawiedliwości w NT zależy od kontekstu. Luño 

wyjaśnia, że idea sprawiedliwości wiąże się z przykazaniem miłości, doprowadzonym do pełni moralnej  

i uwolnionym od zewnętrznego legalizmu. Jest to radykalna nowość w NT, ale również znana w ST. Miłość 

Boga i bliźniego doprowadzona do najbardziej kompletnego radykalizmu w miłości do wrogów, staje  

się możliwa w pełnym darze Chrystusa (por. Mt 20, 28; 1 J 4, 9 – 10) i zrozumieniu sprawiedliwości.  

Por. J. P. Louw, Dikaiosynȇ, Neotestamentica 1(1967), s. 35; A. R. Luño, La giustizia nella Sacra Scrittura 

e nella tradizione morale cattolica dostępne online: http://www.eticaepolitica.net/corso di morale/Giustizia. 

pdf. [12/02/2018]. U synoptyków znajduje się krytyka praktyk sprawiedliwości w tamtych czasach, 

ponieważ niektórzy z tych co uważali siebie za sprawiedliwych, pogardzali innymi zapominając, że Bóg 
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Opisana w Mt 6, 1 – 18 praktyka sprawiedliwości wyraża się poprzez ofiarowanie 

jałmużny, modlitwę i post. Za każdym razem antywzorem sprawiedliwości jest postawa 

obłudna. Termin u`pokrith,j w języku greckim klasycznym i w mowie potocznej czasów Jezusa 

oddawał osobę odpowiadającą publicznie, interpretatora, objaśniacza, aktora i deklamatora88. 

Tym terminem określani byli ludzie sceny, odgrywający przedstawienie, to zjawisko grania 

konkretnej roli pod publiczny poklask. W podstawowym znaczeniu u`pokrith,j nie było 

wydźwięku pejoratywnego, dopiero jego metaforyczne zastosowanie na opisanie zachowania 

ludzi, którzy nie są autentyczni i prawdziwi, ale ich zachowanie uzależnione jest od poklasku 

innych zabarwia termin negatywnie89. 

 
widzi ich serca Mt 6, 1 – 18. Festorazzi twierdzi, iż takie krytyki były znane w judaiźmie, ponieważ 

odpowiedzialność indywidualna, wewnętrzne poczucie winy a nawet prawo miłości nie były obce 

judaizmowi (Por. F. Festorazzi, Cristo e la Giustizia Divina, Rclerlt 54(1973), s. 171). Mateusz stawia 

sprawiedliwość jako podstawę planu zbawienia, który zainaugurował Chrystus swoją obecnością Mt 3, 15. 

W tym sensie ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości są błogosławieni (Mt 5, 6) to znaczy wszyscy, którzy 

dążą do pełnego wypełnienia się starożytnej sprawiedliwości w nowości królestwa. Według Rolla, Mateusz nie 

prezentuje sprawiedliwości w systematycznej perspektywie polityczno – sądowej, ale kładzie nacisk przede 

wszystkim na drogę sprawiedliwości (Mt 21, 32) nawrócenia, posłuszeństwa i moralności, między którymi 

uprzywilejowaną jest miłość (Mt 25, 31 – 46). Co więcej domaga się większej sprawiedliwości Mt 5, 20 

wyrażonej w miłości i przebaczeniu Mt 5, 44 (Por. A. et Alii Rolla, Giustizia [w:] „EDBi” – Terzo Volume, 

Torino 1970, s. 1293). 

88 ùpokrith,j [w:] Z. Abramowiczówna (red.), Słownik grecko – polski, Warszawa 1958, t. 2 s. 451. 

89 Nauka Jezusa skupia się na lojalności względem woli Bożej. Wierność jej oznacza intensywny i w pełni 

wartościowy sposób życia, w którym człowiek nie zadowala się zachowywaniem sprawiedliwości,  

ale zaangażowaniem w jej praktykowaniu. Por. J. Mateos, F. Camacho, O Evangelho Segundo S. Mattheus, 

Lisboa 1909, s. 32. Program doskonałości przedstawiony przez Jezusa, nie ogranicza ideału, ale jest 

wezwaniem do dążenia doskonałości zgodnie z duchowymi zdolnościami. Zgodnie z tym wzorcem 

Mateusz podkreśla sprawiedliwość jako cel swojej wspólnoty, przeciwko tak zwanym sprawiedliwym – 

hipokrytom – w judaizmie, jak również w szeroko pojętym społeczeństwie nieżydowskim. M. Crosby, 

House of Disciples – Church, Economics, and Justice in Matthew, New York 1988, s. 180. Przestrogi Jezusa 

dawane swoim uczniom były skoncentrowane na obłudne zachowanie dążące do rozgłosu, które nie jest 

zgodne z zasadami jego uczenia. Uczeń ma być niezauważalny, a tym samym otrzymujący nagrodę od 

Boga. Jego sprzeciw wobec faryzeuszy prawdziwie praktykujących w judaiźmie w tym czasie, ma miejsce, 

szczególnie w dziedzinie etyki. Potępienie hipokryzji jest ostrzeżeniem, aby nie działać powierzchownie, 

lecz zgodnie z prawdą, unikając próżności, ostentacji i zwracać uwagę na własną postawę przed Bogiem  

i bliźnimi. Por. H. D. Betz, The Sermon on the Mount, Minneapolis 1984, s. 351. Faryzeusze nazwani 

hipokrytami, niewinnie wykonywali swoje obowiązki, w złowrogim znaczeniu moralnym. Nie chcieli  

z niego zrezygnować, ale mieli ochotę powierzchownie się uświęcać. Por. F. W. Norwood, The Sermon on 

the Mount: Righteousness (Mt VI. 1 – 18) [w:] „Expository Times” 39 (1927/8), s. 410. Chrystus domaga 

się, że kto chce służyć Bogu, ale jest zaniepokojony opinią ludzi i nadzieją na zimską nagrodę, służy Bogu 

tylko z pozoru. I dlatego jest oszustem. Wydaje się święty, ale jest hipokrytą. Por. R. Gutzwiller, Cristo 

nell Vangelo di Matteo, Roma 1965, s. 95.  
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Analizowany rzeczownik trzynastokrotnie został użyty przez Mt90. Oprócz badanych 

perykop (Mt 6, 2, 5. 16) został zastosowany w Mt 7, 5 gdzie opisuje postawę ludzi, którzy osądzają  

i wytykają innym ich błędy, nie zauważając własnych wad. W przypowieści o wiernym i niewiernym 

słudze (Mt 24, 45 – 51) niewierny sługa za swoje postępowanie zostanie ukarany w taki sam sposób 

jak obłudnicy (ùpokrith,j) – ostatecznie odrzucony, pozostanie mu tylko płacz i zgrzytanie zębów  

(Mt 24, 51). W ten sposób postawa obłudy, która łączy się z fałszem i zakłamaniem zostaje w sposób 

jednoznaczny potępiona. Kumulacja tego terminu występuje w biada (Mt 23, 13 – 33), użyto go tu 

sześciokrotnie Mt 23, 13. 15. 23. 25. 27. 29 i opisuje postawę i zachowanie uczonych w Piśmie  

i faryzeuszów. Analizowany termin, spotkać można również w Mt 15, 7 i Mt 22, 18 podobnie  

jak w biada nie oddaje w sposób uniwersalny negatywnej postawy, ale opisuje zachowanie  

i nastawienie faryzeuszy i uczonych w Piśmie. 

Pomimo częstego stosowania przez Mt u`pokrith,j personalnie do konkretnych grup 

społecznych – uczonych w Piśmie i faryzeuszów w Kazaniu na Górze, ten rzeczownik ma 

wydźwięk uniwersalny. Jest przeciwieństwem pobożnego życia – sprawiedliwości. Mt używając 

zdań przeciwstawnych wprowadzonych przez de, obrazuje najpierw postawę obłudną  

a następnie odmienną postawę sprawiedliwości91.  

Zestawione w tabeli 3 zachowania opisane przez ewangelistę w Mt 6, 2 – 18 ukazują różnicę 

pomiędzy postawą obłudy, która jest publicznym graniem roli osoby dającej jałmużnę, modlącej 

się i poszczącej w celu otrzymania konkretnych profitów od innych ludzi. Jest to postawa 

ukierunkowana na siebie samego i budowanie własnego pozytywnego obrazu w oczach innych. 

Postawa sprawiedliwości jest postawą skierowaną na Boga i na drugiego człowieka.  

Mt 6, 1 – 18 obrazuje postawę człowieka przed Bogiem. W całym fragmencie termin 

path,r występuje dziesięciokrotnie za każdym razem z zaimkiem dzierżawczym: twój, nasz. 

Użycie zaimka dzierżawczego podkreśla przynależność. Analizowane perykopy opisują 

właściwe kształtowanie relacji pomiędzy człowiekiem a jego Ojcem. Relacja Ojciec – dziecko 

to wyjątkowa, życiodajna więź92. 

 
90 Pozostali synoptycy stosują ùpokrith,j: Mk raz (Mk 7, 6), Łk trzy razy (Łk 6, 42; 12, 56; 13, 15). 

91 Por. Z. Abramowiczówna (red.), Słownik grecko – polski, Warszawa 1958, t. 2, s. 497-498. 

92 Cały tekst Mt 6, 1– 18 jednoznacznie dotyczy relacji człowieka z Bogiem. Zwraca uwagę na relację z Bogiem, 

który jest naszym Ojcem. Tytuł Ojciec pojawia się aż dziesięciokrotnie i mocno akcentuje, że Bóg jest 

Ojcem ludzi co proporcjonalnie potwierdza dziesięciokrotne występowanie zaimków dzierżawczych: twój, 

wasz, nasz zawsze odwołujących się do osoby Ojca. Z tekstu można poznać bytowe atrybuty Boga, jaki 

jest Bóg Ojciec i jakie są praktyczne postawy względem nas w tym, co robi. Nauka Jezusa o Ojcu nie jest 

przypadkowa, ponieważ w centrum Kazania znajduje się modlitwa Ojcze nasz. Relacja do Boga jako Ojca 
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 Postawa sprawiedliwości Postawa obłudy 

Jałmużna Mt 

6, 2 – 4 

Dyskretne wspieranie potrzebujących: 

Niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni 

prawa, aby twój czyn pozostał  

w ukryciu (Mt 6, 3). 

Publiczne obnoszenie się  

z dawaniem jałmużny: nie trąb  

o tym przed sobą. Tak bowiem robią 

obłudnicy w synagogach  

i na ulicach, aby ich ludzie chwalili  

(Mt 6, 2). 

Modlitwa Mt 

6, 5 – 6 

Dyskretna modlitwa  

w odosobnieniu: wejdź do swego 

mieszkania, zamknij za sobą drzwi  

i módl się do Ojca, który jest 

 w ukryciu (Mt 6, 6). 

Zwracanie na siebie uwagi poprzez 

afiszowanie się modlitwą: modlą się 

chętnie w synagogach i miejscach 

publicznych, aby zwrócić na siebie 

uwagę (Mt 6, 5). 

Post  

Mt 6, 16 – 18 

Dyskrecja w trakcie praktykowania 

postu: namaść głowę olejkiem  

i umyj twarz, aby nie ludzie widzieli, że 

pościsz, tylko twój Ojciec  

(Mt 6, 17 – 18). 

Obnoszenie się i akcentowanie praktyki 

postu poprzez zewnętrzne znaki: 

posępni jak obłudnicy, którzy ponurym 

wyglądem chcą ludziom pokazać,  

że poszczą (Mt 6, 16). 

Tabela 3 – Zachowania opisane przez Ewangelistę w Mt 6, 2–18 

 

Pierwszoplanowy wymiar sekcji Mt 6, 1 – 18 to wymiar wertykalny. Wprowadzenie Mt 6, 1 

określa temat całej sekcji – sprawiedliwość z określeniem wasza i dopełnieniem czynić, pełnić. 

Orzeczeniem jest czasownik prose,cw – uważać na coś, zastosowany w trybie rozkazującym. 

Całą sekcję można potraktować jako przestrogę. Namnożenie zaimków, które wskazują na 

Boga i człowieka pokazuje adresatów, którymi są Bóg, inni ludzie i sprawca czynności. 

Wykonywaną czynnością jest dikaiosu,nh traktowana jako dzieła pobożne, których już  

w założeniu adresatem ma być Bóg. Opisana przez Mt przestroga dotyczy wykonywania 

czynów pobożnych wobec ludzi (e;mprosqen tw/n avnqrw,pwn) w celu bycia oglądanym przez 

 
jest podstawową relacją i determinuje relacje względem bliźnich i rzeczy. Koncepcja Boga Ojca jest 

głęboko zakorzeniona w judaizmie. Wymówienie tytułu Ojciec ożywia w uczniach motywy z którymi 

można się spotkać i na innych miejscach Nowego Testamentu, odnoszące się do Boga. Każde ojcostwo 

pochodzi od Boga (por. Ef 3, 15), a ci co się narodzili z Boga są synami Bożymi. Zwrot Ojcze zawiera  

w sobie potencjał Bożej dobroci i mówi o relacji syna albo córki do rodzica. Wskazuje jednocześnie na 

zależność generacyjną, której uczy Jezus: Zapewniam was: Kto nie przyjmuje królestwa Bożego jak 

dziecko, nie wejdzie do niego (Mk 10, 15). W terminie Ojcze jest synteza wiary. Por. J. Jančovič, Ježišova 

katechéza o modlitbe a kontexte Reči na vrchu (Mt 6, 5–15) [w:] „Acta Facultatis theologicae Universitatis 

Comenianae Bratislaviensis” 4 (2/2004), s. 107-113; D. Lührmann, Die Redaktion der Logienquelle, 

Neukirchen – Vluyn 1969, s. 118; W. L. Knox, The Sources of the Synoptic Gospels, II, Cambridge 1957, 

s.7, 25. 
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nich (pro.j to. qeaqh/nai auvtoi/j)93. Coś, co w założeniu ma być uwielbieniem Boga i oddaniem 

Mu chwały nie zostaje zaadresowane do Boga, ale ma służyć wykonawcy czynności, który 

oczekuje od oglądających go ludzi konkretnych korzyści, podziwu, akceptacji, szacunku. Bóg staje 

się narzędziem do osiągnięcia zamierzonego przez człowieka celu. Cała sekcja Mt 6, 1 – 18 jest 

przestrogą przed przedmiotowym traktowaniem Boga94. 

Mt w 6, 1 – 18 trzykrotnie używa terminu avpe,cw – odbierać, otrzymywać (Mt 6, 2. 5. 16). 

Tu występuje ten termin w znaczeniu handlowym oddaje sytuację zakupu, jedna osoba coś 

wręcza, druga jej za to płaci. Zarówno czyn miłosierdzia (jałmużna), jak i post i modlitwa są 

towarem, za który człowiek otrzymuje zapłatę w formie ludzkiego uznania i docenienia95. 

Na tle relacji Bóg – człowiek w pierwszej z perykop (Mt 6, 2 – 4) ukazany jest aspekt 

horyzontalny (człowiek – człowiek) wyrażania relacji wertykalnej96. Tym co dodatkowo 

odróżnia tę perykopę od dwóch pozostałych (modlitwa Mt 6, 5 – 6 i post Mt 6, 16 – 18) jest 

namnożenie czasownika poie,w – czynić, robić, występuje tu czterokrotnie, w pozostałych 

perykopach ani razu. Podmiotem jest konkretny czyn człowieka, dzieło miłosierdzia – 

jałmużna.  

Termin evlehmosu,nh97 określa przede wszystkim miłosierdzie, w węższym znaczeniu jest 

stosowany na określenie konkretu – jałmużny98. W LXX oddaje najczęściej zmiłowanie 

zarówno Boga (Pwt 6, 25; 24, 13) jak i człowieka (Rdz 47, 29; Ps 32, 5). Grecką Księgą  

 
93 Czasownik qea,omai – widzieć, patrzeć, oglądać został użyty w stronie biernej. 

94 Rozdział 6 dodaje nowy rozmiar, czym jest sprawiedliwośćw relacji z Bogiem. Jest to pobożność w wąskim 

znaczeniu, relacja między Bogiem i człowiekiem. Nie można proklamować pobożności, a tym bardziej jej 

manifestować. Przedmiotem głoszenia jest królestwo niebieskie, a nie własna pobożność. Por. J. Mrázek, 

Evangelium podle Matouše, Praha 2015, s. 86-87. 

95 Podobnie avpe,cw stosuje Łk w 15, 20 czy Paweł w Flp 4, 18; Fl 1, 15. Por. avpe,cw [w:] R. Popowski, Wielki 

słownik grecko – polski Nowego Testamentu, PSB, Warszawa 2006, s. 564. 

96 Na początku perykopy Mt 6, 1 – 6, autor oddala się od tradycyjnego źródła Q. Ponownie będzie z niego korzystał 

dopiero od siódmego rozdziału Ewangelii. Często używane przez Mateusza słowa – προσέχω, δικαιοσύνη, 

ἔμπροσθεν – szczególnie w wierszu 1, przemawiają za jego redakcją. Dalsze wersety wywodzą się  

z przekazu pisemnego albo ustnego z małymi zmianami redakcyjnymi. Za redakcją Mateusza opowiada się 

charakterystyczny termin określający Boga jako Ojca, który występuje w jego Ewangelii aż 21 razy. Treść 

perykopy świadczy o charakterze katechetycznym zawierającym elementy sapiencjalne, aczkolwiek nie 

jest to typowy tekst mądrościowy. Można więc uznać, że są to napomnienia mądrościowe. Por. A. Paciorek, 

Ewangelia według św. Mateusza, NKB, Częstochowa t. 1 – 2005, s. 277. 

97 W języku greckim klasyczny używano na określenie litości i współczucia dalszym tłumaczeniem było jałmużna. 

Por. evlehmosu,nh [w:] Z. Abramowiczówna (red.), Słownik grecko – polski, Warszawa 1958, t. 2, s. 98. 

98 Por. M. Wojciechowski, Księga Tobiasza czyli Tobita, NKB, Częstochowa 2005, s. 47. 
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w której evlehmosu,nh występuje najczęściej jest Tb. Już w pierwszych zdaniach Tobit określony 

jest jako ten, który spełnia wiele czynów miłosierdzia w stosunku do innych ludzi (Tb 1, 3). 

Tobit kieruje się w życiu trzema zasadami: prawdą (avlh,qeia), sprawiedliwością (dikaiosu,nh)  

i miłosierdziem (evlehmosu,nh). Również u Tb evlehmosu,nh jest cechą zarówno Boga (Tb 3, 2) jak 

i człowieka (Tb 4, 7). W pierwszych słowach modlitwy Tobita do Boga, Bóg opisany jest tymi 

samymi cechami co wcześniej Tobit (sprawiedliwością, miłosierdziem i prawdą – Tb 3, 2). 

Postępowanie człowieka jest chęcią naśladowania Boga. Postawa miłosierdzia jest próbą 

naśladowania miłosierdzia Boga. 

Wspieranie ubogich poprzez jałmużnę nie zostało ustanowione przez Prawo, ale Talmud 

zalecał taką postawę: pomoc udzielona ubogiemu nie jest aktem łaski ze strony dającego, lecz 

jego obowiązkiem. Pieniądz smakuje najlepiej wtedy, gdy go ubywa. Zdobyć zasługę to dać 

jałmużnę99. W Tb pojawia się myśl o ekspiacyjnej i zbawczej wartości jałmużny (Tb 4, 10; 12, 9), 

tak więc w mentalności żydowskiej ofiarowanie jałmużny posiadało duże znaczenie. 

Jak już wspomniano terminem najczęściej występującym w Mt 6, 1 – 4 jest poie,w.  

Po raz pierwszy występuje w Mt 6, 1 z zaprzeczeniem mh , – nie czynić i dotyczy sprawiedliwości 

(czyli tego co oddawane ma być Bogu), a jest wykonywane tylko na poziomie horyzontalnym, 

aby dzięki uznaniu przez innego człowieka zyskać profity dla siebie.  

Kolejny raz poie,w określa czyn miłosierdzia – dawanie jałmużny (Mt 6, 2). Pełnienie 

miłosierdzia nie może być głośne μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου (dosłownie nie trąb, przed tobą). 

Skarbony w czasach Jezusa były w formie leja, wrzucenie pieniędzy było słyszalne, a im większą 

sumę się wrzuciło bym głośniej monety odbijały się od ścianek wydając donośniejszy dźwięk. 

Odgłos wpadających pieniędzy, zwracał uwagę na darczyńcę. Pierwszy był dźwięk, a następne 

koncentracja spojrzeń zgromadzonych ludzi i zainteresowanie ofiarodawcą.  

Ponownie poie,w zostało użyte na określenie czynu obłudników (Mt 6, 2). Hojni 

ofiarodawcy byli wyczytywani w trakcie nabożeństw w synagogach, niektórzy przydzielano 

nawet najlepsze miejsca w żydowskich domach modlitwy. Ostanie dwa zastosowania terminu 

poie,w występują w Mt 6, 3 i określają czyn miłosierdzia, który jest czynem dyskretnym – kiedy 

czynisz (poie,w) miłosierdzie, niech nie wie twoja lewica, co czyni (poie,w) prawica. Mt używa 

tu hiperboli, aby podkreślić całkowity brak rozgłosu, delikatność i dyskrecję w tym konkretnym 

 
99 Nauczanie rabinów na temat jałmużny zebrał: S. Witkowski, Nowa jakość życia. Kazanie na Górze (Mt 5 – 7), 

Kraków 2004, s. 107-108. 

 



 

40 

 

czynie miłosierdzia jakim jest jałmużna. Pobożny człowiek czyniący miłosierdzie zawsze 

jałmużnę musi dawać dyskretnie100. 

Podobne myśli pojawiają się w nauczaniu rabinów: Jaka jałmużna ratuje przed 

niespodziewaną śmiercią? – Ta, którą się daje, nie wiedząc komu się daje. Ta, którą się 

otrzymuje nie wiedząc od kogo się otrzymuje. Jeden z żydowskich nauczycieli na widok 

publicznego wręczania jałmużny pouczał ofiarodawcę: Byłoby lepiej, gdybyś mu nic nie dał, 

niż to, żeś mu dał i zawstydził go101.  

Mt 6, 1 – 3 można rozpisać w sposób graficzny (tabela 4): 

WYPEŁNIANIE 

SPRAWIEDLIWOŚCI 

(dikaiosu,nh), 

pobożność  

(Mt 6, 1). 

PRAWIDŁOWA 

MOTYWACJA  

– ze względu na 

Boga (Mt 6, 1)102. 

BŁĘDNA 

MOTYWACJA  

– ze względu na 

uznanie u drugiego 

człowieka  

(Mt 6, 1). 

NAGRODA U BOGA 

– brak (Mt 6, 1). 

UZYSKANIE 

NAGRODY 

DOCZESNEJ, 

ludzkiej. 

Czyn jałmużny, 

czynienie 

miłosierdzia  

w stosunku do 

drugiego 

człowieka  

(Mt 6, 2) 

Prawidłowa 

motywacja  

– ze względu na 

Boga, w całkowitej 

dyskrecji w sposób 

taki, że nie wie 

lewica, co czyni 

prawica  

(Mt 6, 3) 

 

Błędna motywacja 

– zobrazowana 

przykładem 

obłudników, 

którzy obnoszą  

się publicznie  

(w synagogach i na 

ulicach) z czynem 

jałmużny  

(Mt 6, 2) 

 

Nagroda u Boga  

– przy prawidłowej 

motywacji  

i dyskretnym 

okazywaniu 

miłosierdzia  

(Mt 6, 4) 

Nagroda doczesna 

przy błędnej 

motywacji, 

równoczesny brak 

nagrody u Boga 

(Mt 6, 2) 

Tabela 4– Graficzna prezentacja perykopy Mt 6, 1 – 3. 

 

 
100 Jezus potępia kłamstwa i autopromocję w praktykach religijnych, ustanawiając osobistą relację z Bogiem, przypomina, 

że Bóg przenika serce, jest obecny w tajemnicy, a przede wszystkim widzi to co ukryte. Obraz proroczy z 1 Sm 16, 7 

podkreśla, że ludzie widzą tylko to co na zewnątrz, Bóg przenika serce w ten sposób, że chrześcijanin wchodzi  

w osobistą relację z Bogiem. Por. J. Dupont, A Esmola, A Oração e O Jejum, São Paulo 1983, s. 13. Nauka Jezusa 

wyklucza przebiegłość promowania siebie, chociaż praktyki publiczne są dozwolone. Bóg jednak zna intencje  

i widzi każdą tajemnicę. Cel działania w tajemnicy pochodzi od woli Bożej. Nie jest to kontrast między 

anonimowym udzielaniem jałmużny, a nagrodą publiczną. Obietnica związana z jałmużną jest rezerwowana Bogu, 

ponieważ obserwuje nasze życie. Por. J. Gnilka, Il Vangelo di Matteo – Parte Prima, Brescia 1990, s. 308. Lagrange 

zaleca, aby nie praktykować miłosiernego dążenia do samozadowolenia, w taki sposób, że działanie  

w sekrecie dzieje się do nagrody, ponieważ Ojciec, który widzi w ukryciu daje nagrodę. Ważne jest, aby akt był 

widoczny dla Boga. Por. G. Nolli, Evangelo Secondo Matteo, Città del Vaticano 1988, s. 125.  

101 S. Witkowski, Nowa jakość życia. Kazanie na Górze (Mt 5 – 7), Kraków 2004, s. 111. 

102 Właściwa motywacja jest pokazana poprzez użyte prose,cw – w trybie rozkazującym, poprzedzone 

zaprzeczeniem poie,w – terminu najczęściej występującego w analizowanej perykopie i doprecyzowanie – 

w celu bycia oglądanym. Tłumacząc dynamicznie Mt 6, 1 (uważajcie, by tego, co dla Boga), form 

pobożności nie należt czynić ze względu na ludzi, by być zauważonym i docenionym przez nich. 
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Zauważa się, że Mt mocno podkreśla motywację. Pobożny człowiek ze względu na 

Boga w sposób dyskretny czyni miłosierdzie drugiemu człowiekowi ofiarując mu jałmużnę. 

Od początku do końca czynu miłosierdzia motywacją jest Bóg i szacunek do drugiego 

człowieka wyrażający się w delikatności dawania jałmużny. Przeciwległym biegunem 

ukazanym jako antyprzykład jest błędna motywacja, od początku czyn jałmużny wykonywany 

jest z pobudek egoistycznym, chcąc poprzez konkretny datek uzyskać coś dla siebie samego103. 

W Mt 6, 1 – 4 ewangelista opisuje realizację miłosierdzia przez Jezusa, która jest 

nauczaniem o sposobie praktykowania miłosierdzia przez człowieka. Czyniąc miłosierdzie 

należy badać własną motywację. Miłosierdzie powinno być jednym z czynów pobożnych, czyli 

wypływać z relacji do Boga, być Jego uwielbieniem i ukierunkowaniem na człowieka. 

Miłosierny czyn domaga się całkowitej dyskrecji i delikatności. Obcy mu rozgłos, poklask  

i czerpanie przy okazji własnych korzyści. Tak jak w błogosławieństwach, również w tej 

perykopie miłosierdzie idzie w parze ze sprawiedliwością, to sposób realizacji sprawiedliwości, 

czyli dobrego, pobożnego życia. Przeciwieństwem sprawiedliwości i czynów miłosiernych jest 

u`pokrith,j – obłudnik, hipokryta. To zaprzeczenie miłosierdzia, przeciwny biegun postawy  

i zachowań ludzkich. 

 

  

 
103 Prawidłowy sposób udzielania jałmużny odsłania i interpretuje Jezus w Mt 6, 1 – 18, w kulcie pobożności żydowskiej 

odnosząc się do: jałmużny, modlitwy i postu, praktyk dobroczynnych obejmujących relacje egzystencjalne. 

Sprawiedliwość stanowi etyczny wymiar kultu, który jest tylko wierny Bogu, a nie sobie samemu, 

przezwyciężając ideę robienia tego co widoczne.  Por. A. F. dos Santos, O ensinamento sobre a justiça  

em Mateus, São Paulo 2011, s. 16. Rabini dyskutowali o tym, jaki jest właściwy sposób udzielania jałmużny, 

podkreślali, że zewnętrzne dzieło musi być wykonywane z właściwą intencją. A jednak surowość z jaką Jezus 

przeciwstawia się zewnętrznej pobożności, którą oskarża o hipokryzję, nie ma sobie równych w judaizmie, 

odnosząc się przeciwko deformacjom religijności. Por. E. Neuhӓusler, Exigence de Dieu et Morale Chrétienne 

– Etudes sur les enseignements moraux de la prédication de Jésus dans les Synoptiques, Paris 1971, s. 84. 

Ostentacyjne dawanie jałmużny dla rozdłosu i egocentryzmu oznacza dawanie sobie samemu, a nie ubogim. 

Pierwszą własnością jałmużny jest czynienie woli Bożej. Od zażyłości z Bogiem pochodzi komunia braterska 

z drugim człowiekiem. Jałmużna jest więc stanięciem przed Bogiem. Por: D. Attinger, Evangelo Secondo  

San Matteo – Tra Giudizio e Misericordia, Roma 1995, s. 139. 
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1.4. Przestroga przed obłudą faryzeuszy i uczonych w Piśmie (Mt 23, 23 – 24) 

Ouvai. ùmi/n( grammatei/j kai. Farisai/oi ùpokritai,( o[ti avpodekatou/te to. h̀du,osmon kai. to. a;nhqon 
kai. to. ku,minon kai. avfh,kate ta. baru,tera tou/ no,mou( th.n kri,sin kai. to. e;leoj kai. th.n pi,stin\ 
tau/ta Îde.Ð e;dei poih/sai kavkei/na mh. avfie,naiÅ òdhgoi. tufloi,( oì diu?li,zontej to.n kw,nwpa( th.n 
de. ka,mhlon katapi,nontejÅ 

23Biada wam, obłudni nauczyciele Pisma i faryzeusze, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku,  

a zaniedbujecie to, co najważniejsze w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To trzeba zachować  

i tamtego nie opuszczać. 24Ślepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. 

 

Kolejna odsłona nauczania Jezusa na temat miłosierdzia została umieszczona przez Mt 

w biada wygłoszonym przez Nauczyciela w kierunku faryzeuszów i uczonych w Piśmie (Mt 

23, 13 – 33). Biada znajduje się w piątej części Ewangelii – Wypełnienie królestwa (Mt 19, 1 – 

25, 46) i kończy sekcję narracyjną tej części Mateuszowego dzieła (Mt 19, 1 – 23, 39)104. Jezus 

opuszcza Galileę i udaje się w drogę do Jerozolimy. W trakcie podróży naucza i uzdrawia. 

Uroczysty wjazd do świętego miasta (Mt 21, 1 – 11) oddziela czas głoszenia Dobrej Nowiny 

wśród chętnych do słuchania Żydów od sporów i kontrowersji antagonizujących przywódców 

Izraela. Jezus oczyszcza świątynię (21, 12 – 17), dokonuje cudu karzącego w stosunku do 

 
104 W 23 rozdziale Mt występuje mowa Jezusa podobna do Mt 5, 3 – 12, ale o wiele dłuższa. Na tym miejscu powstaje 

szczególna sytuacja: Mt zwraca uwagę na mowę Jezusa, ale nie umieszcza jej w pięciu mowach Jezusa. 

Egzegeci uważają, że Mt 23 – 25 trzeba rozumieć jako jedną mowę, kończącą się w Mt 26, 1. Taka mowa 

byłaby przeciwwagą Kazania, co do rozmiaru (trzy rozdziały) i częściowo tematu. Naprzeciw 

błogosławieństw stoi biada, przeciwwagą pozytywnych instrukcji jest negatywny przykład: Mt 23, 2 / 5, 19; 

Mt 23, 5 – 7 / 6, 1 – 5. 16; Mt 23, 16 – 22 / 5, 33; Mt 23, 25 / 5, 8. Połączenie trzech rozdziałów w jedną całość 

stwarza też pewne problemy: w konsekwencji powstaje połączenie, gdzie można zauważyć zmianę adresatów, 

miejsce, czas i temat mowy. Całą mowę charakteryzuje jeden temat: nauka o królestwie Bożym, ale nie jest 

to podstawa do przyjęcia twierdzenia o jednej mowie. Por. J. Mrázek, Evangelium podle Matouše, Praha 2015, 

s. 380-381. Dyskusyjne jest również twierdzenie czy Mt 23 należy do Mt 24 – 25. Ze względu na kontekst 

literacki powstaje pytanie czy rozdział 23 ma swoją kontynuację w 24 – 25. Niektórzy egzegeci twierdzą, że 

23 – 25 jest jedną mową, ale większość utrzymuje, że stanowi samodzielną jednostkę literacką.  

Por. W. D. Davies, D. C. Allison, Matthew I – 7, ICC 1, London 1988, s. 61; D. A. Hagner, Matthew 14 – 28, 

WBC 33B, Dallas 1995, s. 653-655; G. R. Osborne, Matthew, ZECNT, Grand Rapids 2010, s. 699; U. Luz, 

The Theology of the Gospel of Matthew, Cambridge 1995, s. 121; W. Carter, Matthew: Storyteller, Interpreter, 

Evangelist, Peabody 2004, s. 47, 60, 106, 137, 140-141, 150. Istnieje również hipoteza, że Mt 23 jest własnym 

materiałem ewangelisty. Porównując wypowiedzi Łk i Mt można zauważyć, że wypowiedzi oddzielone u Łk, 

Mt podsumował i dopełnił dalszymi wypowiedziami (23, 15. 16 – 22). Mt słowa występujące u Łk (11, 49 – 51), 

wypowiedziane mądrością Bożą, wkłada do ust samego Jezusa (Mt 23, 34 – 36). Powyższe twierdzenia nie 

dopuszczają wątpliwości, że mowa Jezusa (Mt 23, 2 – 39) jest mową Mt, który wykorzystuje Jezusowe słowa 

jako pouczenia dla wierzących. Por. M. Limbeck, Evangelium sv. Matouše, Kostelní Vydří 1996, s. 227-228. 
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nieurodzajnej figi (Mt 21, 18 – 22) i rozpoczyna nauczanie w świątyni, na które kontrowersją 

odpowiada starszyzna żydowska105. 

W całym bloku tematycznym wyraźnie oddana jest opozycja przywódców Izraela  

w stosunku do Jezusa. Panuje permanentnie wprowadzana przez antagonistów Jezusa atmosfera 

przebiegłości, podchwytliwości i przewrotności. Jezus w nauczaniu odsłania prawdziwe postawy 

starszyzny żydowskiej i ich motywacje, a oni starają się zdeprecjonować i uciszyć głoś i Osobę 

Jezusa. Odpowiedzią Nauczyciela na postawę i zaczepne zachowanie możnych Izraela jest 

wygłoszone przez Jezusa ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie i faryzeuszami (Mt 23, 1 – 12)106, 

siedmiokrotne biada (Mt 23, 13 – 33), zakończone sądem nad tym pokoleniem (Mt 23, 24 – 36) 

i lamentem nad Jerozolimą (Mt 23, 37 – 39)107. 

Jezus po przyjściu do świętego miasta z Dobrą Nowiną i wezwaniem do nawrócenia 

zostaje tak, jak przez wieki prorocy odrzucony przez Izrael. Dalsza część Ewangelii Mateusza 

zawiera mowę eschatologiczną (Mt 24 – 25), którą otwiera opuszczenie świątyni przez Jezusa  

i przejście w stronę Góry Oliwnej (Mt 24, 1 – 2), jest to nawiązanie do Ez 11, 23 gdzie Chwała 

Pana opuszcza świątynię. Jezus, Bóg i Pan w świątyni, która powinna być miejscem kultu Boga 

doświadcza odrzucenia i odtrącenia. 

 

 

 

 

 
105 Zwraca uwagę, że większość perykop we wprowadzeniu do właściwego opowiadania, lub w ich zakończeniu 

posiada wzmiankę dotyczącą postawy religijnych przywódców i mędrców Izraela: podeszli do Niego wyżsi 

kapłani i starsi ludu i zapytali: Jakim prawem to czynisz? (Mt 21, 23). Wyżsi kapłani i faryzeusze wysłuchali 

tych przypowieści i zrozumieli, że o nich mówił. Dlatego też usiłowali Go pojmać (Mt 21, 45 – 46); 

Wówczas faryzeusze odeszli i naradzali się, jak przyłapać Go na słowie (Mt 22, 15), Tego też dnia przyszli 

do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania (Mt 22, 23); Gdy faryzeusze dowiedzieli 

się, że zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół Niego. A jeden z nich, znawca Prawa, zapytał  

Go podchwytliwie (Mt 22, 34 – 35). 

106 Adresatami Mt 23, 1 – 12 są tłumy i uczniowie, nie starszyzna żydowska, oni są podmiotem mowy. Jezus 

zarzuca uczonym w Piśmie i faryzeuszom stawianie zbyt dużych wymagań religijno – kultycznych innym, 

bez wymagania tego od siebie (Mt 23, 4), działanie pod poklask (Mt 23, 5), przywiązywanie największej 

uwagi do zaszczytów i społecznego uznania (Mt 23, 6). Jezus w mowie pokazuje kontrast pomiędzy nauką 

głoszoną przez nauczycieli Izraela a ich zachowaniem. 

107 Lament nad Jeruzalem skierowany jest już do całego miasta, które zabija proroków. Jest to groźba i zapowiedź 

katastrofy miasta, które od wieków odrzuca, tych, którzy są posłani z wezwaniem do nawrócenia. 
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Struktura Mt 23, 13 – 33108: 

• Pierwsze biada Mt 23, 13 

• Drugie biada Mt 23, 15 

• Trzecie biada Mt 23, 16 – 22 

• Czwarte biada wskazujące na konieczność miłosierdzia 

Mt 23, 23 – 24 

• Piąte biada Mt 23, 25 – 26 

• Szóste biada Mt 23, 27 – 28 

• Siódme biada 23, 29 – 33 

 

Nauka Jezusa o konieczności miłosierdzia jest centralnym, czwartym z siedmiu, 

wygłoszonych przez Nauczyciela biada. Podobnie jak w Kazaniu na Górze wykładnia  

o miłosierdziu została przez Mt ulokowana w centrum nauczania. 

 Obnażenie przez Jezusa negatywnych postaw możnych Izraela zostało przez Mt 

zredagowane na wzór starotestamentalnych gróźb prorockich (np. Iz 5, 8 – 24; Ha 2, 6 – 20)109. 

Pierwsze biada oskarża starszyznę żydowską o zamykanie ludziom drogi do królestwa jako 

przywódcy religijni nie prowadzą narodu do Boga, sami do Pana nie idą i swoją postawą innym 

dojść nie pozwalają (Mt 23,13). Drugie biada opisuje działalność misyjną uczonych w Piśmie 

i faryzeuszy, którzy wkładają dużo wysiłku w pozyskanie nowych wyznawców religii 

żydowskiej, ale jako odpowiedzialni za uczniów nauczyciele czynią ich gorliwymi nie w tym, 

co naprawdę prowadzi do Boga. Nowo nawróceni stają się nie synami królestwa, ale synami 

gehenny (ui`o.n gee,nnhj – Mt 23, 15). Kolejne, trzecie biada tytułuje przywódców Izraela 

ślepymi przewodnikami, którzy prowadzą lud do nadużywania przysiąg (Mt 23, 16). Piąte 

biada skierowane jest przeciwko nadmiernemu formalizmowi uczonych w Piśmie i faryzeuszy, 

którzy dbają o to co zewnętrze i drugorzędne, a zupełnie ignorują to co pierwszorzędne  

i najważniejsze, co prawdziwie prowadzi do Boga (Mt 23, 25 – 26). W szóstym biada 

 
108 Davies proponuje podział perykopy ze względu na: Οὐαὶ δὲ ὑμῖν 3+3+1, w tym przypadku 1 – 3 dotyczy nauki 

uczonych w Piśmie a 4 – 6 wskazuje na życie faryzeuszy, ostatnie Οὐαὶ δὲ ὑμῖν mówi o całym narodzie. 

Mogą występować także inne podziały: 2+3+2+1; 2+2+2+1; 6+1, w tych przypadkach ostatnie oὐαὶ jest 

głównym powodem całej polemiki.  Por. W. D. Davies and D. C. Allison, A Critical and Exegetical 

Commentary on the Gospel According to Saint Matthew, III. Edinburgh 1997, s. 282. 

109 Prorockie biada zbudowane są z: wskazania na adresata, nazwanie zła, które adresat spowodował i określenia 

kary. W Mt 23, 13 – 33 kara opisana jest w Mt 23, 35 – 36 i w następnej perykopie, lamencie nad Jerozolimą 

Mt 23, 34 – 39. 
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przywódcy żydowscy porównani są do grobów pobielanych, pięknych na zewnątrz, a we wnętrzu 

pełnych zakłamania, nieprawości i prawdziwej nieczystości (Mt 23, 27 – 28). Ostatnie siódme 

biada wskazuje na obłudne dystansowanie i potępianie zabijania proroków przez wcześniejsze 

pokolenia, a równocześnie zabicie największego z Proroków (Mt 23, 29 – 33)110. 

Czwarte biada poruszające temat miłosierdzia zostanie poddane szerszym analizom. 

Perykopa w swojej pierwszej części posiada paralele z Łk 11, 42111. Porównanie synoptyczne 

obu tekstów wskaże zamiary redakcyjne Mt (tabela 5): 

 

Mt 23, 23 – 24 Łk 11, 42 

Biada wam obłudni nauczyciele Pisma  

i faryzeusze, 
Biada wam faryzeusze, 

Bo dajecie dziesięcinę z mięty kopru i kminku, 
Gdyż dajecie dziesięcinę z mięty, ruty i każdego 

ziela, 

A zaniedbujecie to, co najważniejsze w Prawie: 

sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę 
A pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą 

To trzeba zachowywać i tamtego nie opuszczać To trzeba zachować i tamtego nie zaniedbywać 

Ślepi przewodnicy! Przecedzacie komara,  

a połykacie wielbłąda. 
 

Tabela 5– Porównanie synoptyczne tekstów Mt 23, 23–24 oraz Łk 11, 42. 

 

 
110 Stwierdzenia występujące u Mt: obłudnicy, ślepi przewodnicy, głupi, ślepi, groby pobielane, węże, plemię żmijowe 

jest określeniem faryzeuszy i uczonych w piśmie, ale nie wszystkich Żydów. Por. P. M. P. Knowles, Serpents, 

Scribes, Pharisee, In Journal of Biblical Literature, Hamilton 2014, s. 165-178; C. S. Keener, Brood of Vipers 

(Matthew 3, 7; 12, 34;23, 33) [w:] „Journal for the Study of the New Testament”, 2005, 28 n.1, s. 3-11; G. 

Kenneth, C. Newport, The Sources and Sitz im Leben of Matthew 23, Sheffield 1995, s. 133-153. Sformułowanie 

biada jest znane jako charakterystyczna forma przypisywana starotestamentalnym prorokom (np. Iz 5, 8 – 23;  

Ha 2, 6 – 19). U Mt występuje jako przeciwieństwo błogosławieństw z Kazania. Mt tworzy z nich kompozycję 

Jezusowej działalności, na początku błogosławieństwami ogłasza otwartość królestwa niebieskiego, a przez 

biada ostrzega zamykanie królestwa przed sobą. Por. J. Mrázek, Evangelium podle Matouše, Praha 2015, 

s. 385-386. Biada w Jezusowej opinii nie było krytyką nauki uczonych w Piśmie i faryzeuszy, ponieważ uważał 

ich za naśladowców Mojżesza, ale ich sprzecznych z prawem postaw i twierdzeń. Jezus akceptował uniwersalną 

formę judaizmu, którego filozofia i praktyka były faryzejskie. Por. D. Flusser, Ježíš, Praha 2002, s. 62  

111 Zarówno Mt 23, 23 jak i Łk 11, 42 pochodzą z Q. Jednak odtworzenie tekstu Q jest trudne. Mogły istnieć dwa 

warianty Q. Dostępna Mt i przez niego wykorzystywana – QMt i wersja, z której korzystał Łk – QŁk.  

Por. A. Paciorek, Q Ewangelia Galilejska, Lublin 2001, s. 31. 
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Mt kieruje biada nie tylko do faryzeuszów, jak czyni to Łk, ale również do uczonych  

w Piśmie. Obie grupy starszyzny żydowskiej dodatkowo określa terminem ùpokrith,j – obłudnicy, 

w ten sposób wzmacniając ich negatywny obraz. Zamiana wymienionych ziół (koper i kmin u Mt 

oraz ruta u Łk) wydaje się nieistotną dla przekazu perykopy i może wynikać z odmiennych 

materiałów, którymi dysponowali ewangeliści. Podkreślenie przez Łk dziesięciny z każdego ziela 

ukazuje przesadę w interpretacji faryzeuszów, Prawo tego nie wymagało. 

Zmianą Mt w stosunku do Łk jest opis negatywnego zachowania adresatów biada.  

U Łk dają dziesięcinę i równocześnie pomijają (obchodzą z boku) wymóg sprawiedliwości  

i miłości Boga112. W Mt dają dziesięcinę i opuszczają to, co jest ważniejsze w Prawie: 

sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę113. Wiara jest przymiotem, o którym Łk nie wspomina. 

Mt 23, 24 nie ma paralel u pozostałych ewangelistów synoptycznych, pochodzi 

prawdopodobnie z materiału własnego Ewangelisty. Mt 23, 23 – 24 nacechowane jest czynem, 

dynamizmem. Zastosowane przez Mt czasowniki: avpodekato,w, dei/ – określa konieczność, 

powinność trzeba, należy; poie,w – czynić, robić; avfi,hmi – odrzucać, zostawiać, zaniedbywać; 

diu?li,zw – przecedzać, odcedzać; katapi,nw – wypić, połykać. Za każdym razem użyte zostały 

w stronie czynnej i opisują działanie. To opisy konkretnej postawy człowieka wynikającej  

z jego wewnętrznego przekonania i świadomego wyboru. 

Obowiązek dziesięciny określa Kpł 27, 30 i Pwt 14, 22. Zgodnie z Prawem należało 

oddawać dziesięcinę z zasiewów ziemi i z owoców drzew. Nauczanie zawarte w Misznie znacznie 

poszerzało ten nakaz o wszystko co zostało na ziemi zbudowane i zebrane (czyli również zioła 

wolno rosnące). Dla ubogiej części społeczeństwa obowiązek dziesięciny był trudny do wykonania. 

Dziesięcina była ofiarą składaną Panu, ale w praktyce wspierała przede wszystkim 

świątynię i obsługujących ją kapłanów i lewitów, była konkretnym dobrem, z którego mogła 

korzystać służba świątyni. 

Ewangelista poprzez nakreślenie opozycji114 pomiędzy rozszerzonym przez Żydów  

i wypełnianym obowiązkiem dziesięciny i równoczesnym pomijaniem miłosierdzia, sprawiedliwości 

i wiary wskazuje na to co ważniejsze. Mt wymienia trzy postawy kri,sij, e;leoj, pi,stij. Kri,sij 

osądzenie, sąd w analizowanej perykopie oddaje sprawiedliwy osąd. W Mt kri,sij użyte jest  

 
112 Łk wymienia kri,sij i avga,ph. 

113 Obaj ewangeliści wprowadzają temat przez o[ti i łączą poprzez kai,. Zmiana polega na użytych terminach u Mt avfi,hmi 

odrzucać, zostawiać i zaniedbywać i baru,j ddaje to co ciężkie i ważne a u Łk pare,rcomai przechodzić, omijać. 

114 Opozycja wprowadzona jest poprzez wyrażenia: ἀποδεκατόω – ἀφίημι τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου. 
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w podobnym znaczeniu opisując Jezusa – Sługę Pana (Mt 12, 15 – 21), który przynosi 

sprawiedliwość (kri,sij) narodom: Trzciny nadłamanej nie złamie i tlącego się knota nie dogasi, 

dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości (kri,sij) Mt 12, 20. Analizowany termin 

określa stosunek do drugiego człowieka nacechowany sprawiedliwością115.  

Adresatem kri,sij jest drugi człowiek, podmiot pi,stij jest odmienny, wiara 

ukierunkowana jest na Boga. Pi,stij określa wiarę, wierną, wytrwałą i głęboką. Taką jaka 

cechowała uzdrowionych (np. kobietę cierpiącą na krwotok – Mt 9, 22, czy kobietę kananejską 

– Mt 15, 28) i której brakowało uczniom (Mt 17, 20)116. W środku przywołanych postaw 

pomiędzy kri,sij a pi,stij występuje e;leoj – czyn miłosierdzia ukierunkowany na innych 

ludzi117. 

Przepis Prawa dotyczący dziesięciny nie zostaje zanegowany, ale potwierdzony poprzez 

końcową uwagę: tau/ta Îde.Ð118 ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι (to trzeba zachowywać  

i tamtego nie opuszczać – Mt 23, 23). Płacenie dziesięciny jest ważne i potrzebne, ale 

ważniejsza jest właściwa postawa w stosunku do Boga i drugiego człowieka. Koncentrowanie 

się na jednym przepisie Prawa, rozszerzanie go i skrupulatne wykonywanie przy pomijaniu 

innych, ważniejszych zostaje określone przecedzaniem komara i połykaniem wielbłąda119. 

 
115 Porównania użyte przez Iz i Mt odnoszą się prawdopodobnie do poborców podatkowych i grzeszników 

zauważanych przez Jezusa, ale zmarginalizowanych we własnej społeczności. Por. J. Nolland, The Gospel 

of Matthew: a commentary on the Greek text. New International Greek Testament Commentary, Grand 

Rapids 2005, s. 494. 

116 Szczegółowym opisem uzdrowień Mt podkreśla wielkość działania Jezusowej mocy, jak również uwypukla 

jedność w przeżywaniu cierpienia i solidarność w wierze. Por. J. Gnilka, Das Matthӓusevangelium I., 

Freiburg 1986, s. 344. Człowiek doświadczający cudownego działania Jezusa jest postawiony przed 

podjęciem decyzji za albo przeciwko Jezusowi. Cud jest znakiem Bożej mocy, dobroci i miłosierdzia.  

Ten znak może być czytelny jedynie dla człowieka wierzącego. Por. W. Trilling, Hledání historického 

Ježíše, Praha 1993, s. 108. 

117 Określenie ἔλεος występujące u Mt 23,23 a zaczerpnięte z Oz 6,6 w całym kontekście Ewangelii oznacza czyn 

miłosierdzia jako odpowiedź na przykazanie miłości, szczególnie względem człowieka. Brak postawy 

miłosierdzia zarzuca Jezus faryzeuszom i ostrzega ich przed błędnym rozumieniem Prawa. Por. Z. Żywica, 

Źródło niewiary w Jezusa oraz jej konsekwencje dla wyznawców judaizmu według ewangelisty Mateusza 

(23, 13 – 24, 2) [w:] „Forum Teologiczne” 2008, nr 9, s. 134. 

118 Partykułę de, pomijają א, D, Γ, Θ, f1,13, lat, sams. Zaświadczają o niej: B, C, K, L, W, D, sy, samss. Obie grupy 

kodeksów są wysoko cenione. Może to być próba harmonizacji z Łk 11, 42 dlatego w niektórych wydaniach 

Ewangelii de, występuje w tekście w nawiasie. 

119 Zarówno komar jak i wielbłąd były to zwierzęta nieczyste. Jezus obrazowo naświetla postawę, gdy przecedza 

się napój, aby wyrzucić maleńkiego komara równocześnie połykając bardzo duże zwierzę jakim jest 

wielbłąd. 
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Poddana analizie odsłona nauczania Jezusa na temat potrzeby miłosierdzia zawarta  

w Mt 23, 23 – 24 określa postawę człowieka. Jego wewnętrzne nachylenie, permanentne 

ukierunkowane na konkretne czyny. Na tle negatywnych zachowań starszyzny żydowskiej,  

w samym centrum biada przywołana jest konieczność okazywania miłosierdzia. Miłosierdzie ma 

być nastawieniem człowieka do innych ludzi. Cechami towarzyszącymi miłosierdziu powinny być 

sprawiedliwość w stosunku do drugiego i wiara w stosunku do Boga. 
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1.5. Miłosierdzie w przypowieści o nielitościwym dłużniku (Mt 18, 23 – 35)

 
Dia. tou/to ẁmoiw,qh h` basilei,atw/n ouvranw/n avnqrw,pw| basilei/( o]j hvqe,lhsen suna/rai lo,gon 
meta. tw/n dou,lwn auvtou/Å avrxame,nou de. auvtou/ sunai,rein proshne,cqh auvtw/| eij ovfeile,thj 
muri,wn tala,ntwnÅ mh. e;contoj de. auvtou/ avpodou/nai evke,leusen auvto.n o` ku,rioj praqh/nai kai. 
th.n gunai/ka kai. ta. te,kna kai. pa,nta o[sa e;cei( kai. avpodoqh/naiÅ pesw.n ou=n o` dou/loj 
proseku,nei auvtw/| le,gwn\ makroqu,mhson evpV evmoi,( kai. pa,nta avpodw,sw soiÅ splagcnisqei.j 
de. o` ku,rioj tou/ dou,lou evkei,nou avpe,lusen auvto.n kai. to. da,neion avfh/ken auvtw/|Å evxelqw.n de 
o` dou/loj evkei/noj euren e[na tw/n sundou,lwn auvtou/( o]j w;feilenauvtw/| e`kato.n dhna,ria( kai. 
krath,saj auvto.n e;pnigen le,gwn\ avpo,dojei; ti ovfei,leijÅ pesw.nou=n o` su,ndouloj auvtou/ 
pareka,leiauvto.n le,gwn\ makroqu,mhson evpV evmoi,( kai. avpodw,sw soiÅ o` de. ouvk h;qelen avlla. 
avpelqw.n e;balen auvto.n eivj fulakh.n e[wj avpodw/| to. ovfeilo,menonÅ ivdo,ntej ou=n oì su,ndouloi 
auvtou/ ta. geno,mena evluph,qhsan sfo,dra kai. evlqo,ntej diesa,fhsantw/| kuri,w| e`autw/n pa,nta 
ta. geno,menaÅ to,te proskalesa,menoj auvto.n o` ku,rioj auvtou/ le,gei auvtw/|\ dou/le ponhre,( pa/san 
th.n ovfeilh.nevkei,nhn avfh/ka, soi( evpei pareka,lesa,j me\ ouvk e;deikai. se. evleh/saito.n su,ndoulo,n 
sou( w`j kavgw. se. hvle,hsaÈ kai. ovrgisqei.j o` ku,rioj auvtou/ pare,dwken auvto.n toi/j basanistai/j 
e[wj ou avpodw/| pa/n to. ovfeilo,menonÅ ou[twj kai. ò path,r mou ò ouvra,nioj poih,si ùmi/n( eva.n 
mh. avfh/te e[kastoj tw/| avdelfw/| auvtou/ avpo. tw/n kardiw/n ùmw/nÅ 

23Dlatego królestwo niebieskie podobne jest do króla, który postanowił rozliczyć się ze swoimi 

sługami. 24Kiedy zaczął to robić, przyprowadzono mu dłużnika, który był mu winien dziesięć tysięcy 

talentów.25Ponieważ nie miał z czego oddać, pan kazał go sprzedać wraz z żoną i dziećmi,  

i wszystkim, co posiadał. W ten sposób chciał odzyskać dług. 26Wtedy sługa upadł przed nim na 

ziemię i błagał: Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. 27Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił 

go i dług mu darował.28Gdy ów sługa wyszedł, spotkał innego sługę swego pana, który był mu winien 

sto denarów. Chwycił go, zaczął dusić i mówił: Oddaj wszystko, coś winien. 29A on upadł na ziemię  

i prosił: Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. 30On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do 

więzienia, dopóki nie odda długu. 31Gdy inni słudzy dowiedzieli się o tym, bardzo się zasmucili. Poszlii 

opowiedzieli o wszystkim swojemu panu.32Wtedy pan wezwał go i powiedział: Jesteś złym 

człowiekiem! Darowałem ci cały dług, bo mnie prosiłeś. 33Czy i ty nie powinieneś był zmiłować się nad 

swoim dłużnikiem, tak jak ja zmiłowałem się nad tobą?  34I pan rozgniewany wydał go katom, dopóki 

nie odda mu całego długu.35Podobnie postąpi z wami mój Ojciec, który jest w niebie, jeśli każdy  

z was szczerze nie przebaczy swojemu bratu”. 

 

Ostatnią z perykop opisujących Jezusową naukę o miłosierdziu jest przypowieść  

o niemiłosiernym dłużniku (Mt 18, 23 – 35). Przypowieść zamyka czwartą część Ewangelii – Kościół 

jako realizacja królestwa (Mt 13, 54 – 18, 35) i czwartą mowę Jezusa, którą stanowią wskazania dla 

wspólnoty (Mt 18, 1 – 35)120. Tematem otwierającym tą mowę jest pytanie o prawdziwą 

 
120 Delimitacja tekstu jest przez Mt wyraźnie zaznaczona. W Mt 19, 1 – 2 odnotowane zostało zakończenie mowy 

przez Jezusa, przejście do czynu (opuścił, przeniósł się, uzdrawiał), ponadto zmiana miejsca z Galilei na 
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wielkość (Mt 18, 1) i wskazanie na postawę dziecka jako odpowiedź na postawione pytanie 

(Mt 18, 2 – 5). Dalej następuje nauka na temat zgorszenia (Mt 18, 6 – 11), przypowieść  

o zabłąkanej owcy (Mt 18, 12 – 14) i pouczenie o konieczności troski o grzeszących braci oraz 

wskazanie konkretnych działań, które należy podjąć, aby ratować popełniających grzech 

członków wspólnoty (Mt 18, 15 – 18). Mt opisuje etapy napomnienia braterskiego są to: 

upomnienie indywidualne (Mt 18, 15), upomnienie przy świadkach (Mt 18, 16) i upomnienie 

lokalnego Kościoła (Mt 18, 17)121. Ostatnim elementem tej części nauki jest zapewnienie  

o skuteczności modlitwy wspólnoty (Mt 18, 19 – 20). 

Przypowieść o niemiłosiernym dłużniku wprowadza pytanie Piotra o praktykowanie 

miłosierdzia przez uczniów Jezusa: Panie, ile razy mam przebaczać bratu, jeśli wobec mnie 

zawini? Czy aż siedem razy? (Mt 18, 21)122. W czasach Jezusa interpretując nauczanie proroka 

Amosa, który wielokrotnie opisuje Boże przebaczenie trzech grzechów (Am 1, 1 – 2, 6) 

wskazywano na konieczność trzykrotnego przebaczenia. Za czwartym razem, nie było 

obowiązku wybaczania. Piotr pod wpływem nauczania Jezusa znacznie zwiększa wymóg 

zapomnienia grzechów bliźniego. Podaje cyfrę siedem, będącą w mentalności Żydów 

synonimem wielkości, ogromu123. Siedem wyrażało pełnię, całość wręcz doskonałość124. Jezus 

jeszcze bardziej podnosi obowiązek miłosierdzia do – wydawałoby się niebotycznych wręcz 

rozmiarów i wskazując na siedemdziesiąt siedem. Dwie siódemki obok siebie to podwójny 

ogrom, podwójna wielkość i podwójna doskonałość. Wybaczenie przewinień drugiego 

 
Judeę za Jordanem. Od Mt 19, 1 rozpoczyna się podróż Jezusa do Jerozolimy. Pierwszym poruszonym 

tematem w tej części jest nierozerwalność małżeństwa (Mt 19, 3 – 9). 

121 Mt 18, 15 – 18 trzeba rozpatrywać w kontekście Mt 18, 12 – 14 w innym przypadku można rozminąć się  

z prawdą, która jest prezentowana.  Por. J. Mrázek, Evangelium podle Matouše, Praha 2015, s. 312. 

Napomnienie zwraca uwagę na obecność grzechu w życiu człowieka w duchu miłości, której celem jest 

uratowanie człowieka, według zamysłu Boga. Por. D. Daube, The New Testament and Rabbinic Judaism, 

London 1956, s. 355-361; Por. H. van Vliet, No Single Testimony, Utrecht 1958, s. 53-55. Tradycja biblijna 

jak również doktryna judaistyczna i wczesnochrześcijańska interpretuje, że grzech nie jest kwestią 

grzesznika, ale ma swoje oddziaływanie na całą wspólnotę. Por. U. Luz, Das Evangelium nach Matthӓus, 

Neukirchen – Vluyn 1997, s. 43. Celem obecności Kościoła w rozwiązaniu problemu, nie jest 

potwierdzenie argumentacji przeciwko grzesznikowi, ale raczej troska o jego zbawienie. Por. J. Gnilka, 

Das Matthӓusevangelium II, Freiburg – Basel – Wien 2000, s. 137; W. G. Thompson, Matthew´s Advice to 

a Divided Community. Mt 17,22 – 18, 35, Roma 1970, s. 183. 

122 Pytanie Piotra pochodzi z Q. Ten sam temat porusza Łk 17, 4. Jednak wersja Mt została poddana wielu 

modyfikacjom. 

123 Kain będzie pomszczony siedmiokrotnie (Rdz 4, 15), sprawiedliwy upada siedem razy na dzień (Prz 24, 16), 

Jezus wyrzuca z Marii Magdaleny siedem złych duchów (Mk 16, 9).  

124 Stworzenie świata trwało siedem dni (Rdz 2, 2 – 3), siódemka była ukierunkowana na Boga i porządkowała 

życie człowieka, wyznaczała rytm czasu poprzez siódmy dzień – szabat (Wj 20, 10) i siódmy rok – rok 

szabatowy (Wj 23, 11). 
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człowieka jest aktem miłosierdzia i w życiu uczniów Jezusa musi być bezgraniczne. Nie ma 

limitów, barier ani granic dla przebaczenia i dla czynów miłosierdzia. Jezus wskazując na 

siedemdziesiąt siedem nawiązuje do Rdz 4, 24 i domagania się siedemdziesięciosiedmiokrotnej 

pomsty przez Lameka, wcześniej Kain miał być pomszczony siedmiokrotnie. Przywołane są te 

same cyfry, ale nie w kontekście zemsty, ale przebaczania. Zarówno Kaina, jak i Lameka 

charakteryzował konkretny grzech wymierzony przeciwko drugiemu człowiekowi. Kain był 

zabójcą brata (Rdz 4, 9), Lamek wprowadził poligamię (Rdz 4, 19). Jezus wskazuje na życie 

całkowicie inne oparte o wybaczanie i miłosierdzie. To konkretna, wymagana przez prawo 

królestwa niebieskiego cecha relacji międzyludzkich. 

Postawione wymaganie bezgranicznego miłosierdzia i odpuszczania przewinień drugiego 

człowieka zostało zobrazowane przypowieścią o niemiłosiernym dłużniku (Mt 18, 23 – 35). Jest 

to przypowieść, która występuje tylko w Ewangelii według św. Mateusza125. Została 

prawdopodobnie zaczerpnięta z tradycji, wskazuje na to brak konsekwencji w zastosowanej 

terminologii; początkowo mowa jest o królu (Mt 18, 23), dalej ta sama osoba nazywana jest 

panem (od Mt 18, 25). Kilkakrotnie występują terminy nie stosowane przez Mt, stanowiące 

hapax legomenon NT (da,neion – Mt 18, 27) i całego PŚ (basanisth,j – Mt 18, 34). Przejęte 

opowiadanie Mt poddał własnej redakcji stosując typową dla siebie konstrukcję imiesłowową 

zdań w mowie zależnej i używając najczęściej czasu aoristum126. Powszechnie przyjmowane 

jest Jezusowe pochodzenie przypowieści127. Strukturę apelatywną przypowieści nakreśla: 

 
125 Opowiadanie zaliczone jest do gatunku literackiego przypowieści, cechy charakterystyczne to: narracyjność, 

fikcyjność (nie jest to opis sytuacji rzeczywistej), realistyczność (opisywana sytuacja mogłaby się wydarzyć, 

dlatego ważna jest analiza z punktu widzenia historii i socjologii), metaforyczność (w opowiadaniu najważniejsze 

jest przesłanie głębsze, nie warstwa słowna) i zobowiązanie do interpretacji. Por. A. Paciorek, Przypowieści 

Jezusa. Wprowadzenie i objaśnienie, Częstochowa 2013, s. 79-82. 

126 Por. A. Paciorek, Ewangelia według św. Mateusza, NKB, Częstochowa, t. 2, 2008, s. 235-236. Początek 

przypowieści odnosi się do perspektywy Królestwa niebieskiego, obecnego w rozdziale Mt 18. Jego wątek 

częściej wyłania się u Mateusza niż u innych Ewangelistów. Problemem trudnym do wyjaśnienia jest forma 

wstępna, choć Mt często je preferował. W tekstach Mk i Łk występują przypowieści o królestwie tylko dwa 

razy, natomiast u Mt jest ich jedenaście. Por. J. Jeremias, The Parables of Jesus, New York 1972, s. 210. 

Umieszczenie przypowieści o niemiłosiernym słudze w części Mateuszowych instrukcji do podzielonej 

wspólnoty nie jest przypadkowe. Głównym tematem Mt 18 jest królestwo niebieskie, które wyraża kontekst 

perykopy. Por. W. G. Thompson, Matthew´s Advice to a Divided Community. Mt 17, 22 – 18, 35, Roma 

1970, s. 211. Wynik analizy struktur przypowieści jest argumentowany tym, że w tekście występują 

imiesłowy i czasowniki główne aranżujące strukturę zdań. Ten układ jest charakterystyczny dla form 

pisemnych a nie werbalnych. Pojawia się trudność możliwości ustalenia czy autorem tej kompozycji jest 

Mt.  Por. W. G. Thompson, Matthew´s Advice to a Divided Community. Mt 17, 22 – 18, 35, Roma 1970,  

s. 211; B.B. Scott, The King’s Accounting Mt 18, 18. 23 – 34 [w:] „Journal of Biblical Literature” 1985,  

s. 434.  

127 Por. A. Paciorek, Ewangelia według św. Mateusza, NKB, Częstochowa, t. 2, 2008, s. 236. 
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zaznaczenie metaforyczności (Mt 18, 23), pytanie pana do sługi (Mt 18, 33), które wobec 

metaforyczności i zobowiązania do interpretacji przypowieści jest pytaniem do czytelnika  

i zakończenie (Mt 18, 35). Suwerenem działającym jest pan, główną postacią dramatu 

występujący we wszystkich scenach sługa, postacią poboczną – współsługa128. 

Sytuację wyjściową stanowi porównanie rzeczywistości królestwa niebieskiego  

z okolicznościami rozliczania przez króla dłużnika129. Termin sunai,rw w połączeniu z lo,goj 

(suna/rai lo,gon) oznacza rozliczać się, załatwiać rachunki, w pierwszych wersach perykopy 

występuje dwukrotnie (Mt 18, 23. 24)130 wyznaczając temat przypowieści – rozliczenie się pana  

ze sługą. Gdy pan rozpoczyna rozliczanie, zostaje przyprowadzony sługa, który jest winny dziesięć 

tysięcy talentów. Wymieniona kwota stanowi pokaźny majątek, w przeliczeniu na denary  

to 60 milionów, przekładając na dzisiejsze kwoty, to wiele milionów złotych131. Józef Flawiusz 

przytacza kwotę 600 talentów, którą zebrano w 4 roku przed Chr. jako podatek łącznie z Judei, 

Idumei i Samarii132. Dług stanowiący 10 000 talentów mógł dotyczyć ministra królewskiego 

 
128 F. H. Breukelmann dokonał podziału fabuły. Twierdził, że każda z części przypowieści jest skoncentrowana 

wokół głównych postaci: pana, sługi i współsługi. Por. F.H. Breukelmann, Eine Erklӓrung des Gleichnisses 

vom Schalksknechte (Matth. 18, 23 – 35) [w:] Parrhesia – Karl Barth zum 80. Geburtstag, Zürich 1966,  

s. 262. Kryzys i jego rozwiązanie tworzy układ trzech uczestników przypowieści: król, sługa  

i współsługa. Por. W. Harnisch, Die Gleichniserzӓhlungen Jesu. Eine hermeneutische Einführung, 

Gӧttingen 1990, s. 256. 

129 Cała przypowieść rozwija się w trzech scenach. Pierwsza (Mt 18, 23 – 27) i ostatnia (Mt 18, 32 – 34) odbywają 

się w pałacu pana, pomiędzy panem a sługom. Środkowa scena (Mt 18, 28 – 31) ma miejsce na zewnątrz, 

poza terenem sądzenia przez pana a jej bohaterami są ten sam sługa co w scenie pierwszej i trzeciej oraz 

wspólsługa. 

130 W całym Piśmie Świętym zwrot suna/rai lo,gon występuje trzykrotnie, zawsze u Mt. Oprócz analizowanej 

perykopy można go znaleźć w Mt 25, 19, w przypowieści o talentach (Mt 25, 14 – 30) w podobnym 

kontekście – rozliczania sługi przez pana. 

131 Wielkość sumy długu przenosi obraz przypowieści na płaszczyznę zamożnych. Fantastyczna kwota ukazuje, że użyta 

przesada jest typowa dla ludowych opowieści. Por. B.B. Scott, The King’s Accounting Mt 18, 18. 23 – 34  

[w:] „Journal of Biblical Literature” 1985, s. 435. W środowisku greckim μυρίων stanowi największą z liczb 

a τάλαντον jest najwyższą jednostką monetarną. Por. M. C. de Boer, Ten Thousand Talents? Matthew´s 

Interpretation and Redaction of the Parable of the Unforgiving Servant (Matt 18, 23 – 35), CBQ 50 1988,  

s. 214. Wygórowana suma 10000 talentów świadczy o wielkości długu. Roczna kwota podatkowa całej Galilei 

i Judei była około 200 talentów, a roczny dochód Heroda wynosił około 900 talentów. Talent miał wartość  

od 6000 do 10000 denarów w zależności od czasu i obszeru. 1 denar był wynagrodzeniem za całodzienną 

pracę. Por. J. Gnilka, Das Evangelium nach Matthӓus, Zürich 1993, s. 209. Grecki tekst dosłownie 

argumentuje, że dług w wysokości dziesięć tysięcy talentów jest astronomiczne kwantum porównywalne  

do budżetu wielkiego imperium. Por. J. Jeremias, Die Gleichnisse Jesu, Gӧttingen 1977, s. 26. Szesnaście 

tysięcy robotników musiałoby codziennie pracować przez 10 lat, aby spłacić dług sługi. Tak duża suma, 

którą wypowiedział Jezus ma swoje znaczenie, ponieważ podkreśla niespłacalność tego długu.  

Por. J. Augustyn, Bolesť krivdy, radosť odpustenia, Trnava 1999, s. 168. 

132 Por. Ant. 17, 11, 4. 
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lub innego urzędnika zarządzającego skarbem królestwa133. Można wnioskować, że postawiony 

przed panem dłużnik, roztrwonił potężny majątek całego królestwa. 

Wezwany przed oblicze pana sługa nie ma możliwości oddać zaciągniętego długu. 

Dlatego pan postanawia sprzedać zarówno sługę jak i jego rodzinę i cały dobytek134. Reakcja 

pana wydaje się racjonalna, stracił pokaźną część swojego majątku i karze osobę, która 

doprowadziła do takiej sytuacji. Konkretne zachowania pociągają za sobą konsekwencje, tak 

pokaźne zadłużenie musiało łączyć się z dotkliwą karą. Mt nie opisuje reakcji emocjonalnej 

pana na utratę majątku, ale wymierzenie sprawiedliwości. Dłużnik pada przed panem. Użyty 

przez Mt termin pi,ptw niejednokrotnie opisuje oddanie czci władcy. Jest to zwyczaj znany już 

w ST (por. 2 Sm 18, 28; 1 Krl 1, 16). Cześć Jezusowi oddają mędrcy ze wschodu (Mt 2, 11) i 

uczniowie (Mt 17, 6). Pokłonu jako wyrazu czci domaga się od Jezusa szatan w czasie kuszenia 

(Mt 4, 9). Dłużnik padając przed panem na kolana prosi o wielkoduszność, cierpliwość. 

Zastosowany termin makroqume,w opisuje przede wszystkim cierpliwość. Wprawdzie w listach 

NT makroqume,w oddaje rzeczywistość głębszą – cechę Boga (Hbr 6, 15; P 3, 9) i ludzi wiernych 

Panu (por. 1 Kor 13, 4; Jk 5, 7), cierpliwość płynącą z relacji z Bogiem. Jednak w analizowanym 

przypadku może oddawać cierpliwość w najprostszym rozumieniu tego słowa. Sługa upada 

przed panem i prosi o cierpliwość, zwłokę w wymierzaniu kary obiecując, że cały dług spłaci. 

Wśród egzegetów pojawia się również opinia, że postawa sługi jest postawą skruchy135. 

 
133 Por. A. Paciorek, Ewangelia według św. Mateusza, NKB, Częstochowa, t. 2, 2008, s. 237. 

134 Sposób uregulowania długu nie jest typowy dla zbiorowości Izraelskiej, Prawo nie pozwalało na sprzedaż żony  

i dzieci, aby spłacić długi. Por. J. Jeremias, The Parables of Jesus, New York 1972, s. 211. Niektóre teksty biblijne 

dopuszczają, że dzieci mogły być sprzedane do niewoli, aby wyrównały długi swoich ojców (por. 2 Krl 4, 1;  

Iz 50, 1; Ne 5, 5) jednak w czasach Jezusa nie było to możliwe. Zgodnie z Prawem żydowskim kobieta jako żona 

nie mogła być sprzedana bez wzglęgu na okoliczności. Można przypuszczać, że król był pogańskiego 

pochodzenia. Por. D. J. Harrington, Sacra Pagina – Evangelium podle Matouše, Kostelní Vydří 2003, s. 298.  

W przypowieści nie ma konkretnych informacji o dłużniku, o jego majątku, ilości członków rodziny, z tego 

powodu nie dochodzi do transakcji sprzedaży sługi, gdyż prawo nie pozwalało na sprzedaż, jeśli suma, którą by 

otrzymał za niego, była nieproporcjonalna do długu. Por. J. D. M. Derrett, Law in the New Testament, London 

1970, s. 32–42; J. Gnilka, Das Matthӓusevangelium II, Freiburg – Basel – Wien 2000, s. 145; H. G. Kippenberg, 

Religion und Klassenbildung im antiken Judӓa, Gӧttingen 1978, s. 141-145; W. G. Thompson, Matthew´s Advice 

to a Divided Community. Mt 17, 22 – 18, 35, Roma 1970, s. 214. 

135 Por. A. Paciorek, Ewangelia według św. Mateusza, NKB, Częstochowa, t. 2, 2008, s. 238. Gest προσεκύνει 

αὐτῷ – upadłszy oddał mu pokłon, jest pełnym pokory znakiem uniżenia. Uczniowie okazywali cześć 

Jezusowi jako Bożemu Synowi (por. Mt 14, 33; 28, 17). W ST gest ten manifestuje uwielbienie Boga. Jest 

również postawą wyrażającą przeżywanie modlitwy. Por. Z. Żywica, Wspólnototwórcze napomnienie, 

przebaczenie i nawrócenie. Teologia narratywna Mt 18, 15 – 35 [w:] „Verbum Vitae” 18 2010, s. 115-116. 

Zachowanie sługi ponownie potwierdza, iż osoby opisywane w przypowieści nie są Żydami, ponieważ Żyd 

nigdy nie upadł by przed panem. Por. E. Lohse, The New Testament Environment, Nashville 1976, s. 216-221. 
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Na prośbę sługi pan reaguje litością. Mt opisując zachowanie pana używa czasownika 

splagcni,zomai – czuć litość, litować się, wzruszać się, współczuć. Pokrewnym rzeczownikiem 

jest: spla,gcnon w języku greckim klasycznym ten termin opisuje wnętrzności, podroby, które 

były zjadane na uczcie ofiarnej, kolejne znaczenie to łono kobiety i metaforycznie siedlisko 

uczuć, serce, dusza136. Rzeczownik spla,gcna to serce, ale w przenośni (serce jako organ to 

kardi,a), to centrum ludzkich uczuć i doznań ich siedlisko, to miejsce w którym rodzi się 

miłosierdzie137. Czasownik splagcni,zomai opisuje poruszenie serca, predyspozycję do czynu 

miłosierdzia, bazę miłosierdzia. Tłumaczenie jako litość spłyca, zawęża i nie oddaję 

rzeczywistego znaczenia tego terminu138.  

Splagcni,zomai w Piśmie Świętym występuje 13 razy. W ST termin można spotkać tylko 

raz w 2 Mch 6, 8 gdzie oddaje spożywanie wnętrzności. W NT analizowanym terminem 

posługują się ewangeliści synoptyczni. W Mk ten termin występuje czterokrotnie Jezus 

odczuwa splagcni,zomai na widok trędowatego, który błaga o uzdrowienie (Mk 1, 41). Trędowaty 

oprócz postawy pokory i prośby (błagając upadł przed Jezusem na kolana – Mk 1, 40) wyraża 

wiarę w moc Jezusa (jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić – Mk 1, 40). Jezus odpowiada choremu 

– chcę, bądź oczyszczony (Mk 1, 41). Jezusa splagcni,zomai jest odpowiedzią na dramat 

człowieka, chorobę, odrzucenie społeczne ale również na postawę pokornej prośby i wiary  

w moc Jezusa. Po raz kolejny Jezus odczuwa splagcni,zomai na widok tłumów, które poszukują 

Nauczyciela z Nazaretu. Jezus chciał odpłynąć na miejsce pustynne, lecz ludzie przewidzieli, 

gdzie podąża i też tam przybyli (Mk 6, 32 – 33). Jezus na widok ludzi, którzy byli jak owce nie 

mające pasterza139 doświadczył splagcni,zomai i zaczął nauczać (Mk 6, 34). Napotkany przez 

 
136 spla,gcnon [w:] Z. Abramowiczówna (red.), Słownik grecko – polski, Warszawa 1958, t. 4, s. 88. 

137 Por. J. Czerski, Miłosierdzie w Ewangelii św. Mateusza. Studium semantyczno – egzegetyczne, Opole 1986, s. 34-36. 

138 Por. Por. J. Czerski, Miłosierdzie w Ewangelii św. Mateusza. Studium semantyczno – egzegetyczne, Opole 1986, s. 35. 

Termin spla,gcna jest tłumaczone jako wnętrzności, serce, miłość, czułość, współczucie. Sformułowanie 

było używane już przez Homera i oznaczało wnętrzności (najszlachetniejsze części takie jak serce, płuca lub 

wątroba) zwierzęcia ofiarnego. Od Ajschylosa terminem tym zaczęto charakteryzować wnętrzności człowieka, 

szczególnie męskie narządy płciowe i łono kobiety, a później określano symboliczne uczucie serca i miłości. 

Stąd pochodzi poczucie współczucia i czułości. Por. H.H. Esser, Misericordia [w:] L. Coenen, E. Beyreuther,  

H. Bietenhard, Diccionario Teologico del Nuevo Testamento, Vol. III, Salamanca 1983, s. 103. W Dziejach 

Apostolskich pojęcie pojawia się w fizycznym sensie wnętrzności, nawiązując do sytuacji kiedy Judasz popełnił 

samobójstwo i wnętrzności – spla,gcna – wypłyneły z niego. W sensie fizycznym słowo występuje tylko na tym 

miejscu w całym NT. Por. H. H. Esser, Misericordia [w:] L. Coenen, E. Beyreuther, H. Bietenhard, 

Diccionario Teologico del Nuevo Testamento, Vol. III, Salamanca 1983, s. 103; W 1 J 3, 17 wyraz spla,gcna 

występuje jako serce – centrum działalności, które generuje miłość i głębokie uczucie miłosierdzia 

otwierające człowieka na potrzeby brata. Por. N. Walter, spla,gcnon, ou, τό ,to,, [w:] H. Balz, G. Schneider, 

Diccionario Exegético del Nuevo Testamento II, Salamanca 2012, s. 1473. 

139 Owce niemające pasterza to starotestamentalna metafora opisująca rozproszony, opuszczony naród pozbawiony 

przywódcy. Por. np. Za 13, 7; Lb 27, 17; 1 Krl 22, 17; 2 Krn 18, 16; Jdt 11, 19. 
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Jezusa lud jest opuszczony, porzucony, ale również poszukujący, dążący do spotkania z Nim. Jezus 

poruszony osamotnieniem i determinacją ludźmi zaczyna nauczać. Nauka Jezusa, jest środkiem 

zaradczym na zagubienie. Szerszym kontekstem odpowiedzi Jezusa po doświadczeniu 

splagcni,zomai jest rozmnożenie chleba (Mk 6, 34 – 44). Przy drugim rozmnożeniu chleba opisanym 

przez Mk Jezus również doświadcza splagcni,zomai (Mk 8, 1 – 9). Nauczyciel z Nazaretu sam 

nazywa uczucie, które doświadcza i przedstawia jego motywację. Zebrany lud trwał przy 

Jezusie przez trzy dni i zabrakło im jedzenia. Jezus jest świadom tej sytuacji i pragnie przyjść 

z pomocą. Dla zebranych ludziach ważniejsze od zwykłych codziennych potrzeb, było 

pragnienie słuchania Jezusa. Głód Jego słowa, zagłuszał głód fizyczny. Jezus poruszony taką 

postawą ludzi doświadcza splagcni,zomai (Mk 8, 2) i karmi chlebem zebrany tłum. Po raz 

ostatni w Ewangelii Marka splagcni,zomai występuje w opowiadaniu o uzdrowieniu epileptyka 

(Mk 9, 14 – 29). Ewangelista analizowany termin wkłada w usta ojca proszącego o uzdrowienie 

syna (Mk 9, 22). Ojciec chorego przedstawiając Jezusowi problem mówi: jeżeli możesz pomóc okaż 

plagcni,zomai nad nami. Dla ojca epileptyka przeżycie przez Jezusa splagcni,zomai jest równoznaczne 

z uzdrowieniem. Jezus odpowiadając proszącemu pokazuje, że ma moc uzdrowienia, ale jest ona 

uwarunkowana wiarą proszącego (Mk 9, 23). Ojciec prosi o splagcni,zomai i uzdrowienie. Jezus 

warunkuje splagcni,zomai wiarą proszącego140.  

W Ewangelii Marka splagcni,zomai zawsze opisuje postawę Jezusa na widok trudnej 

sytuacji człowieka. Ale w tym utrapieniu człowiek musi prezentować postawę wiary, dążyć do 

 
140 Czasownik σπλαγχνίζομαι w literaturze tamtych czasów był używany dla oznaczenia subtelnej łaskawości Boga 

względem ludzi. W tekstach NT jest stosowany do wyrażenia miłosierdzia Boga i Jezusa. Por. J. Mateos,  

F. Camacho, Il Vangelo di Marco. Analisi linguistica e comment esegetico, Cittadella 1997, s. 186.  W osobie 

Jezusa uzewnętrznia się współczucie, solidarność z drugim człowiekiem według wzoru samego Boga.  

Por. N. Casalini, Lettura di Marco: narrativa, esegetica, teologica, Jerusalem 2005, s. 69-70. Werset Mk 6, 34 

podaje wyjaśnienie dotyczące odczuwania Jezusa. Chociaż obraz pasterza i trzody są ST głęboko powiązane  

z ludem Izraela, to jednak brakuje starożytnych tekstów określających Boga, pasterzem Izraela Rdz 48, 15.  

Por. J. Jeremias, ποιμὴν [w:] G. Kittel, G. Friedrich, Grande Lessico del Nuovo Testamento, X, Brescia 

1975, s. 1197. Przedstawiciele wybrani przez Boga, aby stać na czele ludu jako pasterze, mają być z Nim 

związani, nie zawsze jednak byli wierni swojemu urzędowi. Tekst Mk 6, 34 koncentruje się na Jezusie, 

dobrym pasterzu współczującym tłumom, podobnym do zagubionego stada. Por. M. P. Fernández, Textos 

Fuente y Contextuales de la Narrativa Evangélica. Metodología aplicada a una selección del evangelio  

de Marcos, Estella, Verbo Divino, 2008, s. 437-439. W Mk 8, 2 ponownie jest opisane współczucie Jezusa 

dla ludzi i konkretny czyn miłosierdzia odnoszący się do braku jedzenia. Por. P. Dschulnigg,  

Das Markusevangelium, Stuttgart 2007, s. 216. Miłosierdzie Jezusa w Mk 8, 2 jest wyprowokowane 

sytuacją ludu – οὐκ ἔχουσιν τί φάγωσιν, w przeciwieństwie do 6, 34 skupia się na cielesnej potrzebie 

wielkiego tłumu. Por. P. Dubovský, Komentáre k Novému zákonu 1. Marek, Trnava 2013, s. 461- 462. Prośba  

o miłosierdzie z użyciem czasownika σπλαγχνίζομαι u Mk 9, 22 przypomina wcześniejsze miejsca  

w Ewangelii: 1, 41; 6, 34; 8, 2. Jezus jest przedstawiony jako ten, który okazuje współczucie i litość. Zaimek 

osobowy nami obejmuje ojca z synem i prawdopodobnie całą rodzinę opętanego chłopca. Por. P. Dubovský, 

Komentáre k Novému zákonu 1. Marek, Trnava 2013, s. 543. 
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Jezusa, szukać Go i wierzyć. Automatycznie z odczuciem splagcni,zomai Jezus działa. 

Nauczyciel z Nazaretu nie zatrzymuje się na odczuciu, które w Nim się rodzi, ale natychmiast 

odpowiada człowiekowi, lecząc go z jego niemocy, nędzy i słabości141. 

W Ewangelii Łukasza splagcni,zomai występuje trzykrotnie, tylko raz opisuje uczucia Jezusa 

(Łk 7, 13). Na widok dramatu matki, wdowy, która szła w kondukcie pogrzebowym za marami  

ze zmarłym swym jedynym synem (Łk 7, 11 – 17) Jezus doświadcza splagcni,zomai i wskrzesza 

młodzieńca z Nain. Pozostałe dwa miejsca w których ewangelista zastosował analizowany 

termin to sztandarowe przypowieści o miłosierdziu. Miłosierny Samarytanin (Łk 10, 30 – 37) 

na widok umierającego pobitego i porzuconego człowieka przeżywa splagcni,zomai (Łk 10, 33) 

i ratuje życie rannego. Miłosierny ojciec (Łk 15, 11 – 32) na widok nędzy syna doświadcza 

splagcni,zomai (Łk 15, 20), przebacza i przyjmuje zagubione dziecko do domu. W teologii Łk 

splagcni,zomai nie jest połączone z wiarą i postawą dążenia do Jezusa. W Łk splagcni,zomai  

to pierwszy etap czynu miłosierdzia, ewangelista najmocniej podkreśla połączenia przeżycia 

splagcni,zomai z konkretnym czynem miłosierdzia. Ten wydźwięk u Mk był również obecny, 

ale nie tak mocno naświetlony. 

W Ewangelii Mateusza splagcni,zomai występuje pięciokrotnie, każda z perykop będzie 

poddana analizie egzegetycznej i stopniowo zostanie odsłonięte typowo Mateuszowy wydźwięk 

splagcni,zomai. W analizowanej przypowieści pan doświadcza splagcni,zomai na widok sługi, 

który stracił ogromną część majątku. Zachowanie sługi nie jest przez Mt pokazane jako 

wyjątkowo pokorne czy pełne skruchy. Mogło być tylko zwykłym oddaniem szacunku Panu. 

Ewangelista nie podkreśla zachowania sługi względem pana, ale potężną jego winę. Pan nie 

przywiązuje żadnej wagi do utraconego majątku, widząc sługę i słysząc jego prośbę 

natychmiast reaguje. Tak, jakby czekał aż sługa poprosi go o życzliwość. Idzie znacznie dalej 

niż pragnął sługa, na prośbę o cierpliwość w oczekiwaniu na spłatę zadłużenia, Pan daruje cały 

dług. Mt reakcję pana na postawę sługi opisuje trzema czasownikami: splagcni,zomai użyte  

w czasie aoristum i w stronie biernej, avpolu,w w czasie aoristum i w stronie czynnej i avfi,hmi  

w tym samym czasie i również w stronie czynnej. Można powiedzieć, że splagcni,zomai jest 

 
141 Mt i Mk używają czasownika σπλαγχνίζομαι charakteryzując zachowanie Jezusa jako poruszonego 

współczuciem, współczującego (Mt 9, 36; 14, 14; 15, 32; 18, 27; 20, 34; Mk 1, 41; 6, 34; 8, 2; 9, 22), 

zawsze określa postawę Jezusa, z wyjątkiem przypowieści Mt 18, 27, w której podmiotem jest pan, 

reprezentujący czyn Boga. Por. I. Perondi, Atualidade Teológica, Rio de Janeiro 2014, s. 168-169. Słowo 

σπλαγχνίζομαι opisuje uczucia Jezusa i jest najsilniejszym słowem jakie język grecki posiada, aby wyrazić litość, 

jakiej może doświadczyć istota ludzka. Wywodzi się z rzeczownika spla,gcna co oznacza wnętrzności, jest 

intymnym współczuciem, które przenosi człowieka w głębiny jego istoty. Por. W. Barclay, The Gospel of Matthew, 

London 2001, s. 381-382. Pojęcie σπλαγχνίζομαι jest centrum działalności Jezusa, które generuje miłość. Głębokie 

uczucie miłosierdzia, musi być żywe w sercu każdego chrześcijanina. Por. N. Walter, spla,gcna, ou, τό  

[w:] H. Balz, G. Schneider (red.), Diccionario Exegético del Nuevo Testamento II, Salamanca 1996, s.1473. 
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uczuciem, które się w rodzi pod wpływem jakiegoś doświadczenia, coś wywołuje 

splagcni,zomai. Równocześnie splagcni,zomai pociąga za sobą czyn miłosierdzia, który jest  

w pełni wyborem własnym osoby świadczącej miłosierdzie. W analizowanym przypadku 

splagcni,zomai występuje w kontekście przebaczenia, tym konkretnym czynem miłosierdzia 

jest wybaczenie i darowanie długu. 

Sługa otrzymał dużo więcej niż prosił. Stał się wolny, od długu, kary. Powinna  

go charakteryzować radość i lekkość. Po doświadczeniu miłosierdzia, spotkaniu się z tak wielką 

życzliwością i dobrocią sam powinien emanować tymi cechami. Sługa zachowuje się jednak 

zupełnie inaczej142. Po wyjściu od pana spotyka współsługę, który był mu winien 100 denarów, 

czyli sumę o 6000 razy mniejszą niż jego dług143. Niemiłosierny sługa zachowuje się 

agresywnie, chwyta swojego dłużnika, dusi go i domaga się zwrotu. Zaatakowany wspólsługa 

zachowuje się tak samo jak wcześniej niemiłosierny dłużnik, prosi o cierpliwość (makroqume,w) 

zapewniając, że dług odda. Mt odnotował odpowiedź niemiłosiernego sługi – on jednak nie 

chciał (Mt 18, 30)144. Czasownik qe,lw poprzedzony zaprzeczeniem użyty został w stronie 

czynnej. W słudze, który doświadczył ogromu miłosierdzia, nie zrodziło się miłosierdzie do innych, 

ale pozostał brak chęci, brak dobrej woli by czynić miłosierdzie. Sługa był zablokowany  

na poziomie woli i serca, nie chciał czynić dobra. Taki był jego wybór. Wtrącił współsługę  

do więzienia, chcąc zmobilizować rodzinę dłużnika do spłaty zaciągniętego długu. Działanie 

niemiłosiernego sługi jest natychmiastowe, tak jak pan od razu okazuje miłosierdzie, tak sługa na 

prośbę o cierpliwość, litość i miłosierdzie błyskawicznie okazuje zaprzeczenie miłosierdzia – 

zatwardziałość, nieprzejednanie i zawziętość. 

 
142 Mt 18, 28 daje początek nowej sytuacji opisującej zachowanie sługi, który dostąpił łaski swego pana i na 

podstawie doświadczenia osobistego ceni sobie okazaną mu litość. Akcja przypowieści przybliża jednak 

całkowicie przeciwne zachowanie, wywołujące oburzenie i krytykę. Por. A. Banaszek, Uniwersalizm 

perykopy o nielitościwym dłużniku w świetle analizy narracyjnej (Mt 18, 23 – 35) [w:] „Warszawskie Studia 

Teologiczne” XIV/2003, s. 55. 

143 100 denarów to kwota, którą nawet ubogi człowiek mógł zaoszczędzić w ciągu roku. Por. A. Paciorek, 

Ewangelia według św. Mateusza, NKB, Częstochowa, t. 2, 2008, s. 238. 

144 Główny dłużnik nie odpowiada na prośbę współsługi i posyła go do więzienia. W swojej arogancji lekceważy 

postawę bliźniego. Poszkodowany mógł jednak liczyć na szybką spłatę długu, ponieważ zazwyczaj krewni  

i przyjaciele pojawiali się w cele pomocy w uwolnieniu. Por. U. Luz, Das Evangelium nach Matthӓus, 

Neukirchen – Vluyn 1997, s. 61. Postawa sługi jest charakteryzowana jako występna i groteskowa, oczekiwanie 

przebaczenia nie zmienia się w okazanie miłosierdzia. Por. E. Schweizer, The Good News According to Matthew, 

Atlanta 1977, s. 378. J. D. Crossan twierdzi, że naturalną reakcją jest zachowanie wypływające z doświadczenia, 

jeśli było mu odpuszczone i on powinien odpuścić. Por. J. D. Crossan, In Parables, New York 1973, s. 107. 

Ponieważ zachowanie króla prowadzi do identyfikacji, iż był on pochodzenia pogańskiego, można więc wyrazić 

opinię o wzajemnym traktowaniu, w jaki sposób poganie zachowują się między sobą. Por. B.B. Scott, The King’s 

Accounting Mt 18, 18. 23–34 [w:] „Journal of Biblical Literature” 1985, s. 438. 
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Inni słudzy na zachowanie niemiłosiernego sługi zareagowali smutkiem (lupe,w), 

poinformowali pana o zaistniałej sytuacji. Pan przywołał sługę, wskazuje na niegodziwość 

takiego postepowania i wydał go katom, dopóki nie odda całego długu. Ewangelista opisuje 

karę jaka spotkała sługę, nie został sprzedany, za długi jak pierwotnie planowano, ale skazany 

na tortury. Niemiłosierny sługa został nazwany ponhro,j złym. Para: złe (ponhro,j) 

postępowanie i konsekwencja w postaci kary często występują w Mt. Niemiłosierny sługa jest 

jak złe (ponero,j) drzewo, które wydaje złe (ponhro,j) owoce (Mt 7, 17 – 18), karą jest wycięcie  

i wrzucenie w ogień (Mt 7, 19). Jest złym (ponhro,j) człowiekiem, który ze złego (ponhro,j) 

skarbca, wyciąga złe rzeczy (ponhra,) – Mt 12, 35. Za wszystko zostanie mu wystawiony 

rachunek w dzień sądu (Mt 12, 36). W przypowieści o talentach (Mt 25, 14 – 30) złym (ponhro,j) 

człowiekiem zostaje nazwany ten, który zakopał talent, spotyka go wyrzucenie na zewnątrz,  

w ciemność, tam gdzie jest płacz i zgrzyt zębów (Mt 25, 30). Czyn miłosierdzia procentuje 

otrzymywaniem miłosierdzia, a brak miłosierdzia, zatwardziałość serca to zło, które sprowadzi 

karę. Przy końcu wieków aniołowie z mandatu Syna Człowieczego oddzielą złych (ponhro,j) 

od sprawiedliwych i rzucą ich w ogień, gdzie będzie płacz i zgrzyt zębów (Mt 13, 49). Brak 

miłosierdzia prowadzi do potępienia, a realizacja miłosierdzia gwarantuje otrzymanie 

miłosierdzia. 

Kluczowym dla zrozumienia Jezusowej nauki o aktach miłosierdzia wydaje się być  

Mt 18, 33145. Otwierające kwestię stwierdzenie Pana: ouvk e;dei – czyż nie należało? – wskazuje 

na powinność, obowiązek jaki ciąży nad sługą po anulowaniu długu. Otrzymane miłosierdzie 

zobowiązuje do okazywania miłosierdzia. Sługa zwracając się do pana, jak zaznaczono powyżej, 

prosi o cierpliwość (makroqume,w  – Mt 18, 26), otrzymuje miłosierdzie (evlee,w  – Mt 18, 33), tak pan 

określa to, czym obdarzył sługę i do tego zobowiązany był odbiorca miłosierdzia. Ewangelista 

zmienia terminologię, na widok błagającego o cierpliwość sługi pan przeżywa splagcni,zomai, 

daruje dług, a następnie całe swoje zachowanie określa terminem evlee,w. Można wnioskować, 

że splagcni,zomai to pierwszy etap aktu miłosierdzia, który pociąga za sobą działanie, a evlee,w 

to całe dzieło miłosierdzia, od zaistnienia splagcni,zomai, głębokiego poruszenia serca, które 

prowadzi do czynu i wykonanie tego czynu. Cały akt miłosierdzia określałoby evlee,w. 

 

 
145 Alegoryczne znaczenie przypowieści o litościwym słudze wyraża się w zaakcentowanym miłosierdziu króla,  

a nie w jego definitywnym wyroku sprowokowanym zachowaniem sługi. Konkluzja przypowieści wydaje się 

ukryta w wersecie 18, 33. Por. E. Linneman, Jesus of the Parables, New York 1966, s. 107. Werset 18, 33 

jest bliską konkluzją tematu prezentowanej przypowieści. Por. D. O. Via, The Parables, Philadelphia 1967,  

s. 138. Sługa winien ustosunkować się do swego współslugi według wzoru jego pana. Por. Z. Żywica, 

Wspólnototwórcze napomnienie, przebaczenie i nawrócenie. Teologia narratywna Mt 18, 15–35 [w:] „Verbum 

Vitae” 18 2010, s. 114.  
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Miłosierdzie wyrażane zarówno splagcni,zomai jak i evlee,w posiada charakterystyczne cechy: 

− Dotyczy relacji pomiędzy dwoma stronami; 

− Strony relacji, nie są w równej sytuacji; 

− Ukazuje jak relację należy kształtować; 

− Jest konkretnym działaniem; 

− Doświadczenie miłosierdzia zobowiązuje do świadczenia miłosierdzia. 

Opisana w przypowieści historia dotyczy skrajnych sytuacji, zagrażających spokojnej  

i bezpiecznej egzystencji, życiu i wolności, pana, który mógł stracić płynność finansową  

z powodu nieodpowiedzialnej postawy sługi, a szczególnie dłużników i ich rodzin. Dlatego 

powinna wywoływać silne emocje. Warto przeanalizować opisane przez Mt reakcje bohaterów; 

naświetlenie konkretnych zachowań i pominięcie innych, które w sposób naturalny powinny 

zaistnieć odkryje intencje Mt. 

Sytuacja Reakcja wierzyciela Reakcja dłużnika 

Dłużnik roztrwonił potężny 

majątek pana i nie ma 

możliwości go oddać. 

Brak reakcji emocjonalnej pana, na 

fakt utraty znacznej części majątku. 

Chęć wymierzenia sprawiedliwości 

przez pana w stosunku do dłużnika, 

poniesieniem konsekwencji  

za roztrwonienie majątku. 

Dłużnik wyraża skruchę, 

pada przed panem  

na kolana i prosi  

o cierpliwość, o odroczenie 

spłaty. 

Skrucha dłużnika i miłosierdzie 

pana. 

Pan poruszony postawą skruchy 

dłużnika (pojawia się reakcja 

emocjonalna) robi znacznie więcej 

niż oczekuje dłużnik – umarza 

cały dług. 

Dłużnik odchodzi wolny. 

Spotkanie dłużnika, któremu 

pan odpuścił ogromny dług  

ze współsługą, który był mu 

winny stosunkowo drobną sumę. 

Mocna reakcja emocjonalna, 

agresja w stosunku do współsługi. 

Żądanie zwrotu długu. 

Współsługa wyraża 

skruchę pada na kolana  

i prosi o odroczenie spłaty 

Skrucha dłużnika i brak 

miłosierdzia wierzyciela. 

Brak dobrej woli, brak 

miłosierdzia. Natychmiastowe 

ukaranie dłużnika. 

Dłużnik wtrącony  

do więzienia. 

Smutek i poruszenie świadków 

zdarzeń zachowaniem 

niemiłosiernego sługi. 

Poinformowanie pana. 

Cofnięcie aktu łaski, wydanie 

dłużnika katom. 
Dłużnik poddany torturom. 

Tabela 6 – Opisane przez Mt reakcje bohaterów w Mt 18, 23 – 35. 
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Z przeprowadzonych analiz wynika, że przy czynie miłosierdzia obecne jest 

ukierunkowanie na człowieka, nie na popełnioną przez niego winę. Pan nie reaguje emocjami 

na utratę dużej części swojego majątku, ale pojawiają się w nim pozytywne i dobre emocje na 

widok człowieka, który znajduje się w trudnej sytuacji. 

Przy braku miłosierdzia reakcja jest zupełnie inna. Niemiłosierny sługa reaguje 

negatywnymi emocjami i agresją na winę. Nie dostrzega człowieka i jego sytuacji widzi tylko 

dług. Wcześniej po doświadczeniu miłosierdzia pana, brakuje radości sługi. Jakby przez brak 

ukierunkowania na drugiego człowieka serce sługi pozostało zimne. Serce niemiłosiernego 

sługi jest skamieniałe, zatwardziałe nie doświadcza radości z powodu otrzymanego 

miłosierdzia i nie dostrzega drugiego człowieka. Jest skoncentrowany na rzeczywistości 

materialnej, najpierw roztrwania majątek, potem domaga się zwrotu długu. Nie reaguje 

właściwie na otrzymane miłosierdzie i nie świadczy miłosierdzia. 

Czyn miłosierdzia opisany przez ewangelistę w Mt 18, 23 – 35 koncentruje się na relacjach 

międzyludzkich i dotyczy tematu przebaczania. Wybaczenie jest aktem miłosierdzia, uczeń 

Jezusa, realizujący prawo królestwa niebieskiego jest zobowiązany do bezgranicznego 

wybaczania nawet najcięższych i największych win. Dla miłosierdzia i przebaczenia nie ma 

granic. Miłosierdzie rodzi się w sercu człowieka ukierunkowanym i otwartym na drugiego. Akt 

miłosierdzia inicjuje splagcni,zomai, które jest poruszeniem wrażliwego, empatycznego serca 

w którym nie ma miejsca na egoizm. Miłosierdzie jest aktem dobrej woli człowieka, który nie 

koncentruje się na rzeczach, ale na ludziach. Ewangelista w przypowieści bardzo mocno 

podkreśla, że okazywanie miłosierdzia jest atrybutem ludzi skoncentrowanych na drugim 

człowieku, nie na wyrządzonej krzywdzie i winie. Świadczenie miłosierdzia poprzez 

bezgraniczne przebaczanie jest niezbędnym elementem relacji międzyludzkich. Każdy, kto 

miłosierdzia doświadczył jest zobowiązany miłosierdzie świadczyć. Bóg okazuje miłosierdzie 

wszystkim, wybaczając grzechy, dlatego wszyscy ludzie są zobowiązani do przebaczania. 

Perykopą, która wydaje się koniecznym uzupełnieniem nauki Jezusa o czynach 

miłosierdzia jest opowiadanie o sądzie ostatecznym (Mt 25, 31 – 46)146. Wprawdzie w perykopie 

nie występuje żaden z terminów poddanych analizom w tej dysertacji, jednak opisano w niej 

konkretne uczynki miłosierdzia i ich znaczenie147.  

 
146 Przypowieść pokazuje, że sprawiedliwość tworzą akty miłosiernej dobroci i miłosierdzia dla potrzebujących. 

Świat stanie się lepszy i sprawiedliwy, gdy sposób traktowania najmniejszych, stanie się normą działania. 

Charakterystyka tych, którzy tworzą model miłosiernej dobroci, jest stałym ostrzeżeniem przed 

współczesną tendencją odejścia od sprawiedliwości i miłości. Por. J. Alfaro, Theology of Justice in the 

World, Rome 1973, s. 40-41; E. McDonagh, The Making of Disciples, Wilmington 1982, s. 119. 

147 Prawdziwa miłość chrześcijańska ożywiona wiarą w identyfikację Jezusa z ubogimi, jest jednym z najwyższych  

i najbardziej wzruszających elementów przesłania ewangelicznego. Por. A. Lancellotti, Comentário  
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Opowiadanie o sądzie ostatecznym kończy mowę eschatologiczną Jezusa (Mt 24 – 25)148. 

Kontekstem bliższym są dwie przypowieści: o pannach roztropnych i nieroztropnych (Mt 25, 1 – 13) 

i o talentach (Mt 25, 14 – 30). Kontekst teologiczny to przede wszystkim nawoływanie  

do wierności, które jest myślą łączącą wszystkie perykopy mowy eschatologicznej. Przypowieść  

o pannach roztropnych i nieroztropnych wskazuje na mądre i świadome celu przeżywanie 

teraźniejszości, która determinuje przyszłość149. Przypowieść o talentach ukazuje konieczność 

wykorzystywania powierzonych człowiekowi darów aktywnie i z zaangażowaniem, po to,  

aby przynosić dobre owoce150. Opowiadanie o sądzie ostatecznym to już konkretna nagroda  

lub kara, rozliczenie człowieka za wierność lub jej brak, za przynoszone dobre owoce  

lub nieowocowanie151. 

 
ao Evangelho de São Mateus, Petrópolis 1985, s. 343-344. Uczynki miłosierdzia i sprawiedliwości były głęboko 

zakorzenione w tradycji Izraela. W bardzo precyzyjny sposób przybliżają przesłanie zgodne z religijną etyką 

judaizmu. Por. X. Pikaza, Hermanos de Jesus y Servidores de los mas Pequeños – Juicio de Dios y compromise 

histórico en Mateo, Salamanca 1984, s. 22.  

148 To nie tylko ostatnia, piąta wielka mowa Jezusa w Mt, ale również zakończenie działalności publicznej 

Zbawiciela. Dalej w strukturze Ewangelii znajduje się opis męki, śmierci i zmartwychwstania. 

149 Rzeczywistość Królestwa Bożego nie objawia się we wszystkich pannach. Tylko pięć z nich spełnia cel swego 

powołania, szczególnie te które były przygotowane na wypadek powstania problemów. Niewystarczająca ilość 

oliwy decyduje o ich udziale w uczcie weselnej, ale tożsamość i integralność. Tożsamość ucznia  

w rzeczywistości eschatologicznej Królestwa Bożego jest potwierdzona przez działanie światła. Integralność 

może być ustalona tylko jednostkowo w wyniku indywidualnych osiągnieć. Por. K. P. Donfried, The Allegory 

of the Ten Virginis (Mt 25, 1 – 13) as a Summary of Matthean Theology [w:] „Journal of Biblical Literature” 

93/3 (1974), s. 423-425; W. Schrenk, Auferweckung der Toten oder Gericht nach den Werken, Tradition und 

Redaktion  in Matthӓus 25, 1 – 13 [w:] „Novum Testamentum” 20/4 (1978), s. 294. Historia dziesięciu panien, 

jest przypowieścią zaczerpniętą z życia codziennego i stanowi ciekawy przypadek, który podważa świat męskiej 

dominacji i nacjonalistyczną ideologię tożsamości etnicznej, jako wybranego przez Boga ludu. Motywuje  

do ustalenia w jakim stopniu tożsamość jest potwierdzona przez działalność, jak również ujawnia nową 

możliwość świata, którą symbolizuje uczta weselna z udziałem nosicieli światła. Por. C. H. Dodd, The Parables 

of the Kingdom, London 1935, s. 16; E. Linnemann, Jesus of the Parables, New York 1966, s. 3-4. 

150 Panowanie Jezusa oznacza uznanie, że wszystko, co jest otrzymane pochodzi z łaski Bożej. W przypowieści Jezus 

przedstawił sługi jako administratorów, którzy wiedzieli, jak negocjować z otrzymanymi darami. W tym modelu 

relacja opiera się za zaufaniu i wierności przed przyjęciem odpowiedzialności. Por. B. Rojas, Jesucristo es el 

Señor: El concepto de señorío en las Escrituras, Lima 2016, s. 3-15. Przypowieść o talentach opisuje sąd Boży 

nad jego ludem. Należy zauważyć, że Bóg nie wydaje wyroku nad tym czego nie udzielił, przeciwnie jest wierny 

w zarządzaniu. W tym przypadku nagroda jest proporcjonalna do podjętego wysiłku. Por. R. Porter, Listos para 

el rey (Mateo) [w:] „Estudios Bíblicos ELA”, Puebla 1986, s. 99. Wierność zawsze musi towarzyszyć 

posłuszeństwu przykazaniom. Ci, którzy przyjmują naukę Jezusa i są mu posłuszni nie będą odrzuceni.  

Nie wystarczy poznać naukę Jezusa, ale trzeba w Niego uwierzyć, ponieważ wiara jest szczerym i pełnym 

miłości posłuszeństwem względem Pana. Por. J. C. Cevallos, R. O. Zorzoli, Comentario bíblico mundo hispano 

[w:] „Editorial Mundo Hispano”, El Paso 2007, s. 145. 

151 Opowiadanie o sądzie ostatecznym pochodzi najprawdopodobniej z ustnej tradycji, którą przejął Mt. Większość 

egzegetów przyjmuje Jezusowe pochodzenie opowiadania, lecz są i tacy, dla których miejscem powstania  

są środowiska judeochrześcijańskich uczniów Jezusa. Gatunkiem literackim omawianej perykopy jest dialog 

sądowy. Por. A. Paciorek, Ewangelia według św. Mateusza, NKB, Częstochowa, t. 2, 2008, s. 510-511. 
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Perykopę otwiera opis przyjścia w chwale, w towarzystwie aniołów Syna 

Człowieczego, który zasiądzie na tronie (Mt 25, 31). Opisana sytuacja przypomina wers 

rozpoczynający Kazanie na Górze (Mt 5, 1). Syn Człowieczy przychodzi, Jezus na górę 

wchodzi. Dalej Mt przekazuje, że zarówno Syn Człowieczy, jak i Jezus zasiada (w obu 

perykopach występuje ten sam termin – καθίζω). Za każdym razem obecne jest towarzystwo. 

Synowi Człowieczemu towarzyszą aniołowie, Jezusowi – uczniowie. Największą różnicą jest 

chwała (δόξα), w której przychodzi Syn Człowieczy, dwukrotnie jest to podkreślona w Mt 25, 31, 

a w Mt 5, 1 δόξα nie występuje. Jezus w Kazaniu na Górze naucza, uwielbiony Syn Człowieczy 

przychodzi rozliczyć ludzi z owoców, które powinni przynieś po zasłyszanej nauce. Przed 

Synem Człowieczym zgromadziły się wszystkie narody152, a On jak pasterz oddziela owce od 

kozłów153. Owce stawia po prawej, kozłów po lewej stronie (Mt 25, 32 – 33). Sąd Syna 

 
152 S. W. Gray twierdzi, że istnieją trzy ogólne interpretacje charakteryzujące wszystkie narody: 1) sens żydowski 

oznacza pogan lub wszystkich pochodzących spoza żydostwa; 2) sens chrześcijański określa wszystkich, którzy 

nie są chrześcijanami; 3) w najszerszym sensie oznacza wszystkie istoty ludzkie. Por. S.W. Gray, The Least  

of These My Brother Matthew 25, 31 – 46: A History of Interpretation, Atlanta 1989, s. 8-9. Termin narody 

wywodzi się od greckiego rzeczownika ἔθνη, od którego pochodzi etniczność, a ta zawsze odnosi się do narodów 

pogańskich i dlatego nigdy nie dotyczy ludu Izraela. Por. A. Maggi, Incarnazione e umanizzazione (Mt 25, 31 – 46), 

[w:] Misericordia voglio e non sacrificio, Montefano 2016, s. 66. Zgromadzeni przedstawiają wszystkie narody 

co można przetłumaczyć poganie lub wszystkie narody, to drugie wyrażenie lepiej wypowiada całościowy 

charakter terminu. Por. R. B. Gardner, Matthew, Waterlloo, Ontario 1991, s. 357. Niektórzy przypuszczają, że 

to są narody aktualnie ewangelizowane a zatem chrześcijanie. Mt nie twierdzi jednak, że wszyscy 

ewangelizowani staną się chrześcijanami. Fraza ta charakterystycznie występuje u Mt do oznaczenia narodów 

poza Izraelem, do których uczniowie Jeusa mają pójść jako świadkowie (24, 9. 14; 28, 19). Wydaje się więc,  

że ten fragment przedstawia osąd narodów, do których została skierowana Ewangelia. Por. U. Luz, The Theology 

of the Gospel of Matthew, Cambridge 1995, s. 131. Scena sądu ostatecznego odzwierciedla różnice w Kościele, 

pomiędzy prawdziwymi uczniami i obłudnikami. Stwierdzenie wszystkie narody nie może się zatem ograniczać 

do niechrześcijan, ale musi mieć uniwersalny charakter. Pogląd ten popierają argumenty literackie. Temat sądu 

jest najważniejszy w Ewangelii Mt, ostrzega przed tym co się zbliża i inspiruje właściwe działania.  

Por. D. Marguerat, Le Jugement dans l´Evangile de Matthieu, Geneva 1981, s. 487. R. Mohrlang, Matthew and 

Paul: A Comparison of Ethical Perspectives, Cambridge 1984, s. 48-50.      

153 Mt wspominając owce i kozły opisuje rozdzielenie dobra od zła i sugeruje, że czas na odpowiedź na ewangelię już 

się skończył. Bezpośredni kontekst mówiący o owcach i kozłach jest mocnym dowodem przeciwko tym, którzy 

wykluczyliby uczniów z tych co zostali osądzeni. Uczniowie nie należą do narodów, które są sądzone, ale są 

zachętą dla pogan odrzucających ich misję. Owce i kozły według Mt reprezentują pogan, którzy nie słyszeli 

przesłania ewangelii. Natomiast uczniowie będą sądzeni na podstawie wyznania Jezusa, na posłuszeństwie, na 

gotowości przebaczenia, na miłości miłosiernej, na wierze i wytrwałości.  Poganie zostaną usprawiedliwieni 

przez dzieła miłosierdzia. Por. J. Jeremias, The Parables of Jesus, New York 1972, s. 209-210. Starannie 

uporządkowana struktura tekstu przedstawia doskonale wymierzoną sprawiedliwość a także wielką przepaść 

oddzielającą na zawsze dwa sposoby życia. Konsekwencja sądowa związana z każdą z dwóch grup jest tak samo 

naturalna jak typowe zachowanie pasterza oddzielającego owce od kozłów pod koniec dnia pracy.  

Por. C. S. Keener, The IVP Bible background commentary: New Testament, Downers Grove 1993, s. 118. 

Pospolite stada palestyńskie były mieszane i pasterz wieczorem izolował owce od kozłów, ponieważ kozły 

potrzebowały ciepłego otoczenia a owce świeżego powietrza. Por. J Jeremias, As parábolas de Jesus, São 

Paulo 1976, s. 205. Owcami są narody przyjmujące uczniów i traktujące ich życzliwie, znajdą się po prawej 

 



 

63 

 

Człowieczego, który dalej tytułowany jest Królem, polega na oddzieleniu dobrych od złych. 

Zgromadzone narody nie mają możliwości wypowiedzenia się. To czego dokonali wcześniej, 

przed sądowym spotkaniem jest mandatem, który bierze pod uwagę Król w czasie sądu. Sposób 

życia warunkuje oddzielenie przez Króla na prawą lub lewą stronę. W czasie sądu nie ma już 

czasu na obronę154. 

Każdemu człowiekowi spośród zebranych przed królem narodów zostaje przydzielone 

miejsce. Sąd jest jednoznaczny albo prawa, albo lewa strona, nie ma miejsc pośrednich. Osoby 

zgromadzone po prawej stronie zostają nazwane błogosławionymi (euvloghme,noi).  

Mt zastosował termin euvloge,w (błogosławić) w czasie perfectum, oddającym czynność 

uprzednią, której skutki trwają w teraźniejszości. Część narodów zgromadzona po prawej 

stronie to osoby trwale błogosławione, które zostają zaproszone do królestwa, przygotowanego 

im od założenia świata (Mt 25, 34). Osoby zgromadzone po lewej stronie opisane są jako 

przeklęte. Użyty przez ewangelistę termin katara,omai również został zastosowany w czasie 

perfectum. Osoby zgromadzone po lewej stronie są trwale przeklęte, skierowane do ognia 

wiecznego, przygotowanego diabłu i jego aniołom (Mt 25, 41). Oba czasowniki euvloge,w  

i katara,omai występują w stronie biernej i bez agensa. Czynność, którą opisują zaistniała na 

skutek wcześniejszych działań, lub ich braku. Błogosławieństwo lub przekleństwo jest 

konsekwencją wcześniejszej postawy życiowej. Ewangelista nie wskazuje na osobę, która 

błogosławi lub przeklina, ale na efekt. Wieczne błogosławieństwo lub przekleństwo to 

następstwo, tego co było wcześniej – uczynków miłosierdzia, lub ich braku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
stronie króla. Przeciwnie kozłami są ci co odrzucają uczniów i traktują ich nieprzyzwoicie, oni znajdą  

się po Jego lewej stronie. Por. G. E. Ladd, A Theology of the New Testament, Grand Rapids 1974, s. 61. 

154 Werdykt sąd jest ostateczny i nie ma od niego odwołania. Mt używa słownika apokaliptycznego zaczerpniętego  

z księgi Daniela (Dn 12, 2). Kontrast między wieczną karą a życiem, pokazuje z pełną jasnością, że potępienie 

jest pozbawieniem celu a życie przyszłością w Królestwie Bożym. Por. J. Schmid, El evangelio según San 

Mateo, Barcelona 1973, s. 512. Konkluzja sądu ostatecznego jest definitywna i bez różnicy. Ujawnia potrzebę 

wiary i oddanej miłości bliźniego w praktyce, której kocha się Boga obecnego w każdej osobie. Por. G. Gorgulho, 

A. F. Anderson, Ovelhas e cabritos: discernimento e julgamento (Mt 25, 31 – 46), Petrópolis 1990, s. 56. 
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W celu uporządkowania analiz warto rozpisać chronologię działań oddaną przez tekst 

Ewangelii i zastosowane formy gramatyczne (tabela 7): 

Sprawca czynności 
Część ludzi pełniąca uczynki 

miłosierdzia 

Część ludzi nie pełniąca 

uczynków miłosierdzia 

Wszystkie narody 
W trakcie życia wypełniają 

uczynki miłosierdzia 

W trakcie życia nie wypełniają 

uczynków miłosierdzia 

Syn Człowieczy, król Rozdzielenie na prawą stronę Rozdzielenie na lewą 

Brak agensa 
Błogosławieństwo  

i odziedziczenie królestwa 

Przekleństwo i skierowanie  

w ogień wieczny 

Tabela 7 – Chronologia działań i zastosowane formy gramatyczne w Mt 25, 31 – 46. 
 

Ewangelista wyraźnie zaznacza, że osobą, która sądzi jest Syn Człowieczy, ale sąd nie 

odbywa się w oparciu o sytuację istniejącą w momencie sądzenia, ani nie w oparciu o kaprys 

czy życzenie sędziego. Sąd odbywa się w oparciu o czyn miłosierdzia. Tak jak w Kazaniu na 

Górze Jezus zasiadł i wygłosił prawo królestwa, tak w chwili sądu król nagradza lub karze za 

realizację prawa królestwa w trakcie życia. To konkretna czynność lub jej brak predysponuje 

do otrzymania błogosławieństwa, lub do przekleństwa. 

Cała perykopa Mt 25, 31 – 46 jest wręcz przeniknięta czasownikami, występują 63 razy. 

Najwięcej czasowników zostało użytych w opisach czynów miłosierdzia. O rozdzieleniu przy 

sądzie przez króla na prawo lub lewo decyduje konkretny czyn. Nie pragnienie serca, 

dobramyśl czy zamiar, ale konkretne dokonane przez człowieka dzieło. 

Opisy czynów miłosierdzia występują czterokrotnie: 

 

1. Po raz pierwszy wymienia je król do ludzi, których zgromadził po prawej stronie, 

wyjaśniając, dlaczego są błogosławieni i dziedziczą królestwo (Mt 25, 35 – 36): 

evpei,nasa ga.r kai. evdw,kate, moi fagei/n( evdi,yhsa kai. evpoti,sate, me( xe,noj h;mhn 

kai. sunhga,gete, me(gumno.j kai. perieba,lete, me( hvsqe,nhsa kai. evpeske,yasqe, me( 

evn fulakh/| h;mhn kai. h;lqate pro,j meÅ   

 

2. Po raz drugi wymieniają je ludzie zgromadzeni po prawej stronie, adresaci słów 

króla i wykonawcy czynów miłosierdzia, pytają ze zdziwieniem (Mt 25, 37 – 39):  

ku,rie( po,te se ei;domen peinw/nta kai. evqre,yamen( h' diyw/nta kai. evpoti,samenÈ 

po,te de, se ei;domen xe,non kai. sunhga,gomen( h' gumno.n kai. perieba,lomenÈ po,te 

de, se ei;domen avsqenou/nta h' evn fulakh/| kai. h;lqomen pro,j seÈ 
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3. Po raz trzeci wymienia je król w stosunku do ludzi zgromadzonych po lewej stronie, 

wyjaśniając, dlaczego są przeklęci i czeka ich ogień wieczny (Mt 25, 42 – 43): 

evpei,nasa ga.r kai. ouvk evdw,kate, moi fagei/n( evdi,yhsa kai. ouvk evpoti,sate, me( xe,noj 

h;mhn kai. ouv sunhga,gete, me( gumno.j kai. ouv perieba,lete, me( avsqenh.j kai. evn 

fulakh/| kai. ouvk evpeske,yasqe, meÅ 

 

4. Po raz czwarty wymieniają je ludzie zgromadzeni po lewej stronie, adresaci słów 

króla, którym miłosierdzie było obce, pytają ze zdziwieniem (Mt 25, 44): 

ku,rie( po,te se ei;domen peinw/nta h' diyw/nta h' xe,non h' gumno.n h' avsqenh/ h' evn 

fulakh/| kai. ouv dihkonh,same,n soiÈ 

 

Ewangelista wymienia sześć uczynków miłosierdzia: nakarmienie głodnych, napojenie 

spragnionych, przyjęcie obcych, przyodzianie nagich, odwiedziny u chorych i więźniów. Nie 

jest to pełen wykaz uczynków miłosierdzia, raczej przykładowe czyny. 

Treść perykopy przybliża uczynki miłosierdzia, które Mt wkłada w usta Jezusa. 

Koncepcja dobrych uczynków jest zaczerpnięta z Kazania (Mt 5, 16) – καλὰ ἔργα155. 

Ewangelista napisał swoją Ewangelię dla wspólnoty eklezjalnej, aby zbawienie w Jezusie było 

widoczne i namacalne dla wszystkich ludzi. Gdy Jezus ukazał się w Galilei dla Mt spełnia się 

obietnica proroka Izajasza Mt 4, 16. Światło, które świeci w Jezusie musi nadal świecić na tym 

świecie poprzez uczniów. Na poziomie redakcji wyraźnie mówi się o dobrych uczynkach jako  

o publicznie widocznych wydarzeniach, które mają być świadectwem dla ludzi. Czyny nie mają 

się ograniczać jedynie do etycznych postaw wspominanych w rozdziale 25. Przeciwnie ich 

pojęcie w interpretacji Jezusa jest ukierunkowane na spełnianie Prawa Mojżeszowego.  

Określenie dobre uczynki albo uczynki miłosierdzia nie wstępuje w ST, chociaż 

czynności wymienione przez Mt pojawiają się w różnych spisach jako miłe Bogu: Hi 31, 32; 

Ps 146, 6 – 7. Niewątpliwie tradycja biblijna wywarła wpływ na działania społeczne, które 

można nazwać dobrymi czynami. Powyższe określenie jest charakterystyczne dla judaizmu 

hellenistycznego i literatury greckiej opisującej zachowanie króla jako patrona dobra156. 

Dobre uczynki są szeroko rozpowszechnione w literaturze rabinistycznej. Znaczenie 

terminu ma retoryczne odniesienie do doskonałości zachowywania przykazań Mojżeszowych. 

Rabini uważali dobre uczynki za dzieła miłości i interpretowali je jako coś, co jest 

 
155 Por. U. Luz, Das Evangelium nach Matthӓus, Mt 1 – 7, Neukirchen – Vluyn 1997, s. 220; P. J. Tomson, If this be 

from Heaven.... Jesus and the New Testament Authors in their Relationship to Judaism, Sheffield 2001, 284-289. 

156 Por. W. C. van Unnik, The Teaching of Good Works in 1 Peter [w:] Sparsa Collecta, The Collected Essays of 

W. C. van Unnik, Leiden 1983, s. 86-105. 
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nieograniczone w realizacji. Dzieła miłości są większe od jałmużny, ponieważ mogą ich 

dokonywać bogaci i biedni, z pieniędzy i własnej pracy, a także dlatego, że przynoszą korzyść 

zarówno żywym, jak i umarłym157.  

Za pomocą interpretacji dobrych uczynków Mt rozwija nie tylko sąd eschatologiczny, 

który ma swoją podstawę w mesjańskim panowaniu Boga, ale również kształtuje postawę dla 

wszystkich narodów158. 

Uczynki miłosierdzia są własnością człowieka, na podstawie której będzie sądzony.  

W pełnym znaczeniu miłosierdzie urzeczywistnia się w relacji Boga z osobą, ale w analogiczny 

sposób realizuje się w relacjach między ludźmi, którzy naśladują Boga. Idea miłosierdzia jest 

możliwa tylko we wzajemności, tak więc miłosierna miłość we wszystkich relacjach 

osobowych jest zawsze procesem wzajemnym.  

Dzieła miłosierdzia odnośnie do ciała wymagają od człowieka aby nakarmił głodnych, 

napoił spragnionych, przyodział nagich, przyjął przybyszów, pocieszył więźniów, odwiedził 

chorych i pogrzebał umarłych.  

Kryterium sądu jest jasne i wymaga spełnienia Jezusowych oczekiwań przedstawionych 

w Mt 25, 31 – 46. Zaskakujące jest to, że Jezus identyfikuje się z najmniejszymi i biednymi  

co przytaczają wiersze 40 i 45. Kontynuowane dzieła miłosierdzia świadczące pomoc innym 

pomijały w tradycji żydowskiej odwiedzanie więźniów. Jednak w życiu chrześcijan, 

nawiedzanie więźniów było przejawem solidarności z tymi, którzy byli prześladowani  

i więzieni, jak również okazją dla dostarczania im żywności159. Teksty egipskie jak i rabiniczne 

wskazywały na wiele dzieł miłosierdzia, ale nie uwzględniały odwiedzania więźniów160. 

Charakter tekstu uwypukla problem jaki istniał wśród Żydów i chrześcijan w kwestii 

praktykowania pobożności judaizmu i nauki Jezusa. Ewangelista pisząc tekst zwraca uwagę na 

potrzebę praktykowania miłosierdzia i używa języka apokaliptycznego, aby ukazać, że istnieje inny 

świat, w którym Bóg zwraca uwagę na dzieła sprawiedliwych i niegodziwych. Wszystko skupia 

się wokół Mt 25, 31 – 46. Mt używa tradycji żydowskiej i wymogów judaizmu, aby 

zademonstrować fundamentalną rolę, jaką odgrywają w życiu żydów i chrześcijan. Jest to 

precyzyjny sposób przywołujący przesłanie Izraela obejmujące dzieła miłosierdzia161.  

 
157 Por. E. E. Urbach, The Sages. Their Concepts and Beliefs,  Jerusalem 1975, s. 286. 

158 Por. M. Bockmuehl, Jewish Law in Gentile Churches. Halakha and the Beginning of Christian Public Ethics, 

Edinburgh 2000, s. 229. 

159 Por. R. Reimer, Prédica: Mateus 25, 31 – 46. Proclamar a Libertação, São Leopoldo 2001, s. 293. 

160 Por. J. Jeremias, As parábolas de Jesus, São Paulo 1976, s. 206. 

161 Por. X. Pikaza, Hermanos de Jesus y Servidores de los mas Pequeños – Juicio de Dios y compromiso histórico 

en Mateo, Salamanca 1984, s. 22 
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Tekst Sądu Ostatecznego bardziej niż kiedykolwiek wyraża wiarę w prawdziwego Boga 

żywego i obecnego pośród cierpień i udręk swego ludu. Z drugiej strony pokazuje wiarę, która 

wyraża się dobrymi uczynkami. Nie jest wiarą teoretyczną, ale praktyczną, wyrażoną 

czasownikiem ἐποιήσατε. Odniesienie do Ojca ukazuje na Boga będącego w centrum historii, 

ofiarującego błogosławieństwo i pełnię królestwa. Mt stwierdza, że Jezus wzywa swój lud 

służyć światu. Potrzebujący z przypowieści nie są tylko członkami kościoła, ale potrzebującymi 

świata co jest tendencją uniwersalistyczną162. 

Jak wspomniano wyżej w całej perykopie znajduje się bardzo dużo czasowników, szczególne 

ich namnożenie występuje w opisach czynów miłosierdzia Mt 25, 35 – 36; 37b – 39; 42 – 43. 44b 

jest ich 36. Warto przeanalizować zastosowane przez Mt czasowniki i ich formę gramatyczną. 

Czyny miłosierdzia jako uzasadnienie sądu króla (tabela 8): 

 

Zastosowana 

terminologia 
 

Tłumaczenie 
Zastosowana forma gramatyczna 

Mt 25, 35 – 36  Mt 25, 42 – 43 

peina,w 
di,dwmi 
evsqi,w 

głodować, odczuwać głód 

dawać jeść 

aorist active 

aorist active 

aorist active 

ouv 
 

aorist active 

aorist active 

aorist active 

diya,w 
poti,zw 

być spragnionym 

napoić 

aorist active 

aorist active 

ouv 
 

aorist active 

aorist active 

xe,nojeivmi, 
suna,gw 

obcy być przyjmować,  

gościć 
aorist active 

ouv 
 

aorist active 

gumno,j 
periba,llw 

nagi 

ubrać, okryć, odziać 
aorist active 

ouv 
 

 

aorist active 

 

avsqene,w 
evpiske,ptomai 

być bez siły, słabym, chorym 

odwiedzać 

aorist active 

aorist middle 
ouv aorist middle 

evn fulakh,eivmi, 
e;rcomai 

w więzieniu być 

przychodzić 
Aorist active ouv nie występuje163 

Tabela 8 – Czyny miłosierdzia jako uzasadnienie sądu króla. 

 

 
162 Por. X. Pikaza, Hermanos de Jesus y Servidores de los mas Pequeños – Juicio de Dios y compromiso histórico 

en Mateo, Salamanca 1984, s. 423; A. J. Overman, Igreja e comunidade em crise: o Evangelho segundo 

Mateus, São Paulo 1999, s. 380. 

163 Odwiedziny chorych i więźniów w Mt 25, 43 zostało połączone jednym czasownikiem evpiske,ptomai. 
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Zauważa się, że wszystkie czyny miłosierdzia opisane są przez ewangelistę według schematu: 

− Sytuacja wyjściowa podmiotu opisana czasownikiem eivmi,, użytym lub domyślnym; 

− Konkretna potrzeba wyrażona w stronie czynnej, przeżywana przez podmiot; 

− Zaradzenie potrzebie lub niezaradzenie również wyrażone w stronie czynnej; 

− Czasowniki zawsze zostały zastosowane w czasie aoryście, który podkreśla dokonanie 

czynności. 

Podmiot czynności jest w potrzebie, ludzie podlegający sądowi albo zatrzymali się przy 

osobie potrzebującej i udzielili jej pomocy, albo nie. Ci, którzy udzielili pomocy zostają 

skierowani w prawo i do królestwa, ci, którzy nie udzielili pomocy w lewo i w ogień. 

Czyny miłosierdzia opisane przez wykonawców czynów miłosierdzia i tych, którzy ich 

nie wykonywali. 

Zastosowana 

terminologia 
Tłumaczenie 

Zastosowana forma gramatyczna  

Mt 25, 37 – 39 Mt 25, 44  

or̀a,w 
peina,w 
tre,fw 

widzieć, dostrzec 

odczuwać głód 

karmić 

aorist active 

present active 

aorist active 

aorist active 

present active 

nie występuje 

ou vdiakone,w 

diya,w 
poti,zw 

być spragnionym 

napoić 

present active 

aorist active 

present active 

nie występuje 

or̀a,w 
xe,noj 

suna,gw 

widzieć, dostrzec 

obcy 

gościć 

aorist active 

 

aorist active 

nie występuje 

 

nie występuje 

gumno,j 
periba,llw 

nagi 

ubrać, odziać 

 

aorist active 
nie występuje 

or̀a,w 
avsqene,w 

widzieć, dostrzec 

być słabym, chorym 

aoristactive 

presentactive 
nie występuje 

evn fulakh 
e;rcomai 

w więzieniu 

przychodzić 
aoristactive nie występuje 

Tabela 9 – Czyny miłosierdzia opisane przez wykonawców i tych, którzy ich nie wykonywali 
 

W opisach uczynków miłosierdzia, które ewangelista włożył w usta czyniących  

i nieczyniących miłosierdzie zauważa się, że: 

− Czasownik eivmi, został zastąpiony czasownikiem òra,w. Przy czym w stosunku do tych, 

którzy świadczyli miłosierdzie o`ra,w występuje trzy razy, a w stosunku do tych którzy nie 

świadczyli tylko raz. Za każdym razem o`ra,w jest użyte w stronie czynnej i w czasie aorist. 

Ci, którzy świadczyli miłosierdzie, widzieli potrzebę człowieka, ci którym obce były czyny 

miłości pytają, kiedy widzieliśmy? To ludzie, którzy nie zobaczyli. Pomimo, że byli  

w takiej samej sytuacji, jak ci którzy dostrzegli potrzebę drugiego człowieka; 
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− Opis potrzeby najczęściej występuje w czasie teraźniejszym (ewangelista zmienia  

z dokonanego czasu przeszłego). Mt trzykrotnie zastosował schemat: widzieć aktualną 

potrzebę – dostrzec kogoś, kto jest spragniony, głodny, chory; 

− Opis działania lub niedziałania nadal występuje w dokonanym czasie przeszłym i w stronie 

czynnej; 

− W opisie osób, które nie czyniły miłosierdzia zostały wyeliminowane prawie wszystkie 

czasowniki, w ten sposób Mt oddaje bierność ludzi. Oni nie dostrzegli potrzebujących 

(brak czasownika o`ra,w w opisach) i nie pomogli, nie czynili miłosierdzia (wyeliminowanie 

czasowników, które opisywały konkretną pomoc). Po wyeliminowaniu czasowników, 

pozostały tylko potrzeby ludzi, którym nie udzielono pomocy; 

− Opis osób, które nie pełniły uczynków miłosierdzia kończy się wyrażeniem ouv diakone,w164. 

Zestawienie potrzeb i ouv diakone,w ma dramatyczny wydźwięk i konsekwencje, dla ludzi, 

którzy wybrali taki sposób życia; 

− Czasowniki zastosowane są w stronie czynnej. Wszyscy ludzie w pełni świadomie i z własnego 

wyboru albo pełnią miłosierdzie, albo wybierają obojętność na potrzeby innych. 

 

Tymi, których należało zobaczyć są inni ludzie. Opisami przez ewangelistę jako bracia 

moi najmniejsi (Mt 25, 40) i najmniejsi (Mt 25, 45). Termin bracia występuje tylko jeden raz 

w tekście i jest użyty w sensie metaforycznym. Występowanie terminu u Mt wywołuje różne 

stwierdzenia. Braćmi Jezusa są uczniowie czego potwierdzenie jest obecne w Mt 12, 49 i 28, 10. 

Najmniejszymi natomiast są członkowie wspólnoty Kościoła165. Wyrażenie bracia Jezusa  

w Ewangelii odnosi się nie tylko do braci pokrewnych, ale także do uczniów i członków 

Kościoła. Mt nigdzie nie użył zwrotu najmniejsi bracia z wyjątkiem wersetu 25, 40, co jest 

charakterystyczną kompozycją dwóch terminów. Można również wnioskować, że określenie 

najmniejszych braci nie ogranicza się tylko do uczniów, ale dotyczy również tych pogan, którzy 

postępowali według nauki Jezusa. Można także twierdzić, że grupa braci rozszerza się na 

wszystkich ludzi, ponieważ Jezus nakazuje służyć wszystkim potrzebującym166
. 

 
164 W Mt diakone,w występuje na określenie misji Syna Człowieczego, który przyszedł, aby służyć, a nie po to, aby Jemu 

służono (Mt 20, 28). Po kuszeniu na pustyni Jezusowi usługują aniołowie (Mt 4, 11). Dwukrotnie diakone,w określa 

zwykle codzienne posługiwanie: teściowej Piotra, po uzdrowieniu (Mt 4, 11) i kobiet z Galilei (Mt 27, 55). 

165 Por. D. O. Via, Ethical Responsibility and Human Wholeness in Matthew 25, 31 – 46 [w:] „Harvard Theological 

Review” 80, no. 1, 1987, s. 92. 

166 Za najmniejszych braci Jezusa uważano uczniów, wszystkich ludzi w potrzebie, wierzących i naśladowców 

Mistrza. Byli również interpretowani jako cierpiący chrześcijanie, albo członkowie wspólnoty kościelnej. 

Zaliczano także między nich ludzi biednych i z marginesu. Por. D. Cortés – Fuentes, The Least of These My 

Brothers: Matthew 25, 31 – 46 [w:] „Apuntes 23”, no. 3, 2003, s. 107; J. R. Donahue, The Parable of the Sheep 
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Mt 25, 31 – 46 opisuje sąd nad wszystkimi narodami, sędzią jest Syn Człowieczy – król. 

Sąd odbywa się w oparciu o świadczenie miłosierdzia w życiu przez sądzonych. Czyn 

miłosierdzia predysponujący do udziału w królestwie polega na dostrzeżeniu potrzeby drugiego 

człowieka i aktywnym działaniu, które w sposób efektywny zaspakaja potrzebę. Postawa 

zaprzeczająca miłosierdziu to niezauważanie potrzeb innych i bierność, takie stanowisko 

życiowe prowadzi do ognia wiecznego. 

 

  

 
and the Goats: A Challenge to Christian Ethics [w:] „Theological Studies” 47, no. 1, 1986, s. 3-4; D. Cortés – 

Fuentes, The Least of These My Brothers: Matthew 25, 31 – 46 [w:] „Apuntes 23”, no. 3, 2003, s. 109.  

W niektórych wczesnych tekstach greckich Mt 25, 31 – 45 słowa mój brat są pomijane. To pominięcie jest 

najprawdopodobniej wynikiem wpływu braku słów w wierszu 45. Jest możliwe, że dopisał je późniejszy 

redaktor. Por. D. Cortés – Fuentes, The Least of These My Brothers: Matthew 25, 31 – 46 [w:] „Apuntes 

23”, no. 3, 2003, s. 103. 
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1.6. Podsumowanie 

W pierwszym rozdziale prezentowanej dysertacji zostały poddane analizie egzegetycznej 

perykopy z Ewangelii według św. Mateusza opisujące naukę Jezusa o miłosierdziu i uczynkach 

miłosierdzia. Pierwsza odsłona wykładni Jezusa o czynach miłosierdzia ma miejsce w trakcie 

Kazania na Górze, w samym centrum wygłoszonych przez Nauczyciela błogosławieństw (Mt 5, 7) 

i stanowi zadanie dla uczniów. Pełnienie miłosierdzia pokazane jest jako atrybut Boga, który 

człowiek musi uczynić swoim atrybutem. Konkretne czyny miłosierdzia powinny być 

ukierunkowane na drugiego człowieka i płynąc z wewnętrznego nastawienia na Boga  

i równocześnie na drugiego człowieka. Miłosierny jest ten, kto uświadamia sobie, że jest 

przedmiotem Bożego miłosierdzia. Utożsamia się z nędzą świata i stara się jej pomóc. Wykracza 

poza zwyczaje i tradycje regulujące relacje międzyludzkie i służy z miłości do Chrystusa. Pamięta 

o doświadczonym miłosierdziu i działa z wzajemnością w wolności. Doświadczenie osobiste jest 

motywacją do okazywania miłosierdzia tym, którzy go potrzebują. Oczekiwanie miłosierdzia jest 

warunkowane bezinteresownymi motywami. Czynne pełnienie miłosierdzia gwarantuje 

otrzymanie miłosierdzia. 

Kolejną odsłoną nauki Jezusa o czynach miłosierdzia jest Mt 6, 1 – 4. W tej perykopie 

Ewangelista przybliża sposób praktykowania miłosierdzia. Każdy uczynek miłosierdzia powinien 

być dyskretny i delikatny. Dobre uczynki są absolutną koniecznością, ponieważ dowodzą  

o autentyczności wiary, która bez uczynków jest martwa. Wszystkie działania mają charakter 

miłosierdzia, gdy wynikają z wiary w Syna Bożego i są przeznaczone na chwałę Boga. Jezus ostrzega 

przed błędem czynienia dobrych uczynków ze złych powodów. Jeśli ktoś wykonuje akty 

sprawiedliwości, aby był podziwiany, automatycznie otrzymuje swoją nagrodę. Hipokryzja polega 

na zwracaniu uwagi opini publicznej na ofiarowanie daru, co w konsekwencji jest czynem obłudnym. 

Pozytywny aspekt aktu sprawiedliwości spoczywa w przekazaniu daru osobie, bez szukania 

jakiejkolwiek korzyści dla siebie. Przy pełnieniu miłosierdzia konieczna jest jasność i przejrzystość 

motywacji, aby nie czynić dobra dla własnej korzyści. Bóg, który zna motywację dawcy, nagrodzi 

każdego zgodnie z postawą jego serca.  

Mt 23, 23 – 24 przypomina i potwierdza przedstawioną już naukę o miłosierdziu. Biada 

wygłoszone pod adresem faryzeuszów i uczonych w Piśmie kieruje wzrok na właściwy sposób 

postepowania. Jezus pokazuje, że faryzeusze i uczeni w Piśmie przeoczyli ważne kwestie, 

skupiając się na swoich drobiazgowych przepisach. Przywiązali wagę do ludzkich norm  

ze szkodą dla obowiązków religijnych. Natomiast Boża interpretacja bardziej koncentruje się na 

sprawiedliwości i miłosierdziu, co oznacza równość i miłość do bliźnich. Na tle negatywnych 

postaw ukazana jest potrzeba kierowania się w życiu miłosierdziem, które płynie z wiary i jest 

otwarciem na drugiego człowieka. 
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Następna część nauki Jezusa o pełnieniu miłosierdzia została przez ewangelistę 

przedstawiona w przypowieści o niemiłosiernym dłużniku (Mt 18, 23 – 35). Lekcja przebaczenia 

jest obrazem działania autorytetu Boga, a przypowieść wyjaśnia zwierzchnictwo Boga nad 

tymi, którzy należą do Jego królestwa. Potrzeba przebaczania bez ograniczeń jest wymogiem 

natury królestwa. Prawdziwe przebaczenie wypływa ze współczucia i wyraża głębię 

miłosierdzia. Okazane miłosierdzie musi wywoływać w człowieku reakcje zmiany myślenia  

i działania, stwarza w nim nową tożsamość i otwiera na współczucie względem braci. 

Przebaczanie jest warunkiem do otrzymania przebaczenia. Czyn miłosierdzia to konieczna 

cecha relacji międzyludzkich. Zarówno dla miłosierdzia, jak i dla przebaczania, które jest jedną 

z form okazywania miłosierdzia, nie ma granic. Miłosierdzie kiełkuje w sercu człowieka, które 

jest otwarte na drugiego, inicjuje splagcni,zomai, czyli poruszenie wrażliwego i empatycznego 

serca. Czyn miłosierdzia jest aktem dobrej woli, skupionym na ludziach, a nie na rzeczach. 

Wszyscy, którzy doświadczyli miłosierdzia są zobowiązani do jego okazywania. 

Uzupełnieniem nauki o miłosierdziu w Mt wyznaczonym przez terminologię 

miłosierdzia jest opowiadanie o sądzie ostatecznym Mt 25, 31 – 46. Sąd przeprowadzony jest 

w oparciu o świadczenie miłosierdzia przez sądzonych. Sądzeni okazujący miłosierdzie  

są identyfikowani z błogosławionymi, ponieważ konkretnymi aktami miłosierdzia 

bezinteresownie służyli braciom. Błogosławieństwo polega na ich dziedzictwie, za które 

otrzymują królestwo, nie dlatego, że zdobyli je własnym wysiłkiem, ale jest ono darem  

ich relacji z Synem. Dziedzictwo królestwa jest nagrodą za zabezpieczanie potrzeb Jezusa  

w bliźnich. Ich działania wskazują na osobistą relację z Jezusem wyrażoną w życiu, na związek 

między Jezusem i Jego naśladowcami. Promowanie miłosierdzia wyakcentowane przez Jezusa 

dotyczy tych, co spontanicznie praktykowali uczynki miłosierdzia, niemal natychmiast o nich 

zapominając, ale są dobrze zapamiętane przez Jezusa. Czyn miłosierdzia, który prowadzi  

do udziału w królestwie to dostrzeżenie człowieka potrzebującego i aktywne działanie, aby tę 

potrzebę zaspokoić.  
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Rozdział II  

Postawy Jezusa stawiające miłosierdzie ponad przyjętymi zwyczajami  

 

Nieco odmienną odsłonę realizacji miłosierdzia przez Jezusa stanowią dwa 

opowiadania: Powołanie Mateusza (Mt 9, 9 – 13) i Zrywanie kłosów w szabat (Mt 12, 1 – 8). 

Obie perykopy łączy cytat z Oz 6, 6 – Miłosierdzia chcę, a nie ofiary (por. Mt 9, 13; 12, 7). 

Czyny miłosierdzia Jezusa opisane są w kontekście kontrowersji ze starszyzną żydowską  

i składają się z konkretnego aktu miłosierdzia dokonanego przez Mistrza z Nazaretu i nauki  

o miłosierdziu. 

 

2.1. Jezus powołuje celnika Mateusza (Mt 9, 9 – 13) 

Kai. para,gwn ò VIhsou/j evkei/qen ei=den a;nqrwpon kaqh,menonevpi. to. telw,nion( Maqqai/on 
lego,menon( kai. le,gei auvtw/|\ avkolou,qei moiÅ kai. avnasta.j hvkolou,qhsen auvtw/|Å kai. evge,neto 
auvtou/ avnakeime,nou evn th/| oivki,a|( kai. ivdou. polloi. telw/nai kai. a`martwloi. evlqo,ntej sun 
ane,keinto tw/| VIhsou/ kai. toi/j maqhtai/j auvtou/Å kai. ivdo,ntej oì Farisai/oi e;legon toi/j maqhtai/j 
auvtou/\ dia. ti, meta. tw/n telwnw/n kai. àmartwlw/n evsqi,ei ò dida,skaloj ùmw/nÈ o` de. avkou,saj 
ei=pen\ ouv crei,an e;cousin oi` ivscu,ontej ivatrou/ avllVoi` kakw/j e;contejÅ poreuqe,ntej de. ma,qeteti, 
evstin\ e;leoj qe,lwkai. ouv qusi,an\ ou vga.r h=lqon kale,sai dikai,ouj avlla. a`martwlou,jÅ 

9Gdy Jezus odchodził stamtąd, zobaczył człowieka, który pobierał cło. Miał na imię Mateusz. 

Powiedział do niego: Pójdź za Mną! A on wstał i poszedł za Nim. 10Gdy Jezu siedział w domu przy stole, 

wielu celników i grzeszników przyszło i usiadło z Nim oraz z Jego uczniami. 11Zobaczyli to faryzeusze  

i pytali Jego uczniów: Dlaczego wasz Nauczyciel spożywa posiłek wspólnie z celnikami i grzesznikami? 
12Gdy On to usłyszał, powiedział: Lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorym. 13Idźciei starajcie się 

zrozumieć, co znaczy: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Bo nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, 

ale grzeszników”. 

Pierwsza z przywołanych perykop opisująca powołanie celnika Mateusza (Mt 9, 9 – 13) 

znajduje się w drugiej części Ewangelii – Przepowiadanie królestwa (Mt 8, 1 – 10, 42). Kontekst 

bezpośredni stanowią: uzdrowienie paralityka (Mt 9, 1 – 8) i smutek, i post (Mt 9, 14 – 17)167. 

Tematem wspólnym wszystkich trzech perykop jest dyskusja z przedstawicielami judaizmu. 

Ponieważ ten temat wyraźnie został podkreślony przez ewangelistę Mt 9, 1 – 17 można go 

potraktować jako jeden blok tematyczny168. Oprócz kontrowersji z faryzeuszami łączy  

 
167 Cała sekcja przejęta jest od Mk (por. Mk 2, 1 – 22). Mk opowiadanie o zrywaniu kłosów w szabat również ujął 

w tej sekcji (Mk 2, 23 – 28). Mt w swojej redakcji perykopę opisującą zrywanie kłosów w szabat umieszcza 

w dalszej części Ewangelii (Mt 12, 1 – 8). 

168 Spór Jezusa z faryzeuszami jest procesem całkowicie wewnętrznym względem judaizmu pierwszego wieku  

i ukazuje żywotność teologiczną i rzetelną dyskusję. Por. G. Michelini, La comunicazione di Gesù  

e la misericordia. La parabola del buon Samaritano e il suo contesto (Lc 10, 25 – 37) [w:] I vangeli della 

 



 

74 

 

je również jedność miejsca – miasto Jezusa – Kafarnaum. Analizowana perykopa umieszczona 

jest centralnie, poprzedza ją opowiadanie o uzdrowieniu paralityka (Mt 9, 1 – 8). 

Do Jezusa zostaje przyniesiony człowiek sparaliżowany, domyślną jest prośba  

o przywrócenie zdrowia choremu. Jednak Jezus widząc wiarę przybyłych odpuszcza 

człowiekowi dotkniętemu kalectwem grzechy. Tematem przewodnim jest boska moc Jezusa 

odpuszczania grzechów człowiekowi. Przed Jezusem staje wierzący grzesznik, Nauczyciel 

widząc taką postawę, nie koncentruje się na grzechu, ale na wierze i odpuszcza grzechy169. Daje 

więcej niż zdrowie ciała – uzdrowienie duszy. Uzdrowienie paralityka to akt miłosierdzia 

Jezusa. 

Opowiadanie o odpuszczaniu grzechów poprzedza perykopę o powołaniu celnika 

Mateusza. Po niej następuje nauka o poście (Mt 9, 14 – 17). Post praktykowany przez starszyznę 

żydowską i uczniów Jana miał inną motywację niż post uczniów Jezusa. W pierwszej kolejności 

wyznawców Mistrza z Nazaretu charakteryzuje radość. Post również jest obecny w ich życiu, 

ale wynika z odwołania się do pasji Jezusa i z oczekiwania na Jego powtórne przyjście. W życiu 

uczestników królestwa powinna dominować radość, a motywacją postu powinna być Osoba 

Jezusa, a nie samousprawiedliwienie170. 

Opowiadanie o powołaniu celnika Mateusza pochodzi z materiału Marka (Mk 2, 13 – 

17)171. Porównanie synoptyczne ukaże zamiary redakcyjne Mt (tabela 10). 

 

 
misericordia, Milano 2016, s. 52-84. Z tego można wnioskować, że nawet faryzeusze pomimo nauczania 

Jezusa nie rozumieją, czym jest miłosierdzie. Por. M. Zerwick, Il Greco del Nuovo Testamento, Roma 2010, 

s. 192. 

169 Słowa avfi,entai, sou aì a`marti,ai – odpuszczone są twoje grzechy  (Mt 9, 2), które wypowiada Jezus, dokonuje 

się od razu, w tej samej chwili, aktualnie. Czasownik avfi,hmi został zastosowany w czasie praesens.  

Por. E. de W. Burton, Syntax of the Moods and Tenses in NT Greek, Edinburgh 1894, s. 9; N. Turner, 

Syntax. Vol. 3 de J. H. Moulton, A Grammar of New Testament Greek, Edinburgh 1963, s. 64.  

170 Jezus jest oblubieńcem, a uczniowie są jego gośćmi, którzy cieszą się, że są z nim, a post w tym momencie jest 

nieodpowiedni. Jezus stosował terminy mesjańsko–eschatologiczne. W ST metafora oblubieńca jest 

wielokrotnie stosowana do Boga (Iz 54, 5 – 6; 62, 4 – 5; Oz 2, 16 – 20). Żydzi czasami używali metafory 

małżeństwa w związku z przyjściem Mesjasza lub w związku z mesjańskim ucztowaniem. Odpowiedź 

Jezusa była chrystologiczna, On sam jest mesjańskim narzeczonym. Por. D. A. Carson, O comentário de 

Mateus, São Paulo 2010, s. 272-273. W swojej odpowiedzi Jezus nawiązuje do oblubieńca, którym w ST 

jest JHWH. Nadejście królestwa niebieskiego doprowadziło do spełnienia obietnic danych Izraelowi, które 

są przyczyną czasu radości podobnej do tej, jaka jest podczas ceremonii ślubnych. Jednak post będzie 

odpowiedni, gdy Jezus zostanie zabrany. Por. R. T. France, Matthew: Evangelist and Teacher, Grand 

Rapids 1989, s. 169. 

171 Tekst paralelny można znaleźć również w trzeciej w kanonie Ewangelii (Łk 5, 27 – 32). 
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Mk 2, 13 – 17 Mt 9, 9 – 13 

I znowu wyszedł na jezioro. Cały lud 

przychodził do Niego, a On nauczał. 
Gdy Jezus odchodził stamtąd, 

Kiedy szedł, zobaczył Lewiego, syna Alfeusza, 

który pobierał cło. 

zobaczył człowieka, który pobierał cło.  

Miał na imię Mateusz. 

Powiedział do niego: Pójdź za mną! Powiedział do niego: Pójdź za Mną! 

A on wstał i poszedł za Nim. A on wstał i poszedł za Nim. 

Gdy Jezus siedział przy stole w jego domu, 

razem z Jezusem i Jego uczniami siedziało wielu 

celników i grzeszników. Było bowiem wielu 

takich, którzy szli za Nim. 

Gdy Jezus siedział w domu przy stole, wielu 

celników i grzeszników przyszło i usiadło z Nim 

oraz z Jego uczniami. 

Niektórzy nauczyciele Pisma z pośród 

faryzeuszów, widząc, że spożywa posiłek razem 

z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego 

uczniów: 

Zobaczyli to faryzeusze i pytali Jego uczniów: 

Dlaczego On je z celnikami i grzesznikami? 
Dlaczego wasz Nauczyciel spożywa posiłek 

wspólnie z celnikami i grzesznikami? 

Gdy Jezus to usłyszał, powiedział do nich: Gdy On to usłyszał, powiedział: 

Lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorym. 

Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale 

grzeszników. 

Lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorym. 

Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: 

„Miłosierdzia chcę, a nie ofiary”. Bo nie 

przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale 

grzeszników. 

Tabela 10 – Porównanie synoptyczne Mk 2, 13 – 17 oraz Mt 9, 9 – 13. 

 



 

76 

 

Opisane wydarzenia mają miejsce w położonym nad Jeziorem Galilejskim Kafarnaum, 

rodzinnym mieście małżonki Piotra172. Jezus przechodzi przez miasto, Mk zaznacza, że w kierunku 

Jeziora, Mt pomija tę informację. Droga, którą przechodzi Jezus wiedzie obok punktu poboru cła. 

Urzędujący tam celnik przez Mk nazwany jest Lewim synem Alfeusza, Mt zmienia imię poborcy 

opłat na Mateusz173. Jezus powołuje siedzącego za cłem człowieka, który od razu odpowiada na 

powołanie i dołącza do grona uczniów. 

Kolejną sceną przedstawioną przez ewangelistów jest wspólny posiłek174, który 

spożywa Jezus z celnikami i grzesznikami. Mk kładzie większy nacisk na postawę celników  

i grzeszników, podkreśla ich liczbę dwukrotnie używając terminu polu,j i odnotowując,  

że towarzyszyli Jezusowi175. Mt skraca opis Mk, przekazując tylko informację o wspólnym 

posiłku Jezusa i jego uczniów z licznymi celnikami i grzesznikami. Zachowanie Jezusa budzi 

zdziwienie faryzeuszów, którzy pytają uczniów o motywację takiej postawy Nauczyciela.  

U Mk ponownie szerszy jest opis faryzeuszów, Mt go skraca. Jezus daje oponentom odpowiedź 

uświadamiając im, że lekarz potrzebny jest chorym, nie zdrowym. Mt, który do tej pory 

konsekwentnie skracał opowiadanie Mk, odpowiedź Jezusa poszerza o cytat z Oz 6, 6. W ten 

sposób w perykopie Mk nie występuje termin związany z miłosierdziem, a w redakcji Mt poprzez 

poszerzenie (Miłosierdzia chcę, a nie ofiary) temat miłosierdzia zostaje przywołany i podkreślony. 

 
172 Z tekstu Mt 8, 14 – 17 wypływa, że miejscem, na którym Jezus zatrzymywał się w Kafarnaum był dom ucznia 

Piotra. Analogicznie można wnioskować, iż Piotr był żonaty i razem z żoną i teściową mieszkał w domu  

w Kafarnaum. Por. J. Mrázek, Evangelium podle Matouše, Praha 2015, s. 125. Piotr był żonaty (1 Kor 9, 5), 

przeprowadził się z bratem Andrzejem z Betsaidy do Kafarnaum (J 1, 44) prawdopodobnie ze względu  

na bliskość Jezusa (Mt 4, 13). Jego teściowa cierpiała z powodu gorączki uważanej bardziej za chorobę,  

a nie za objaw (J 4, 52; Dz 28, 8). Por: P. Lamarche, La guérison de la belle – mére de Pierre et le genre 

littéraire des évangelis [w:] „Nouvelle Revue Théologique” 87, 1965, s. 515-526. 

173 Osoba o imieniu Mateusz występuje w spisie powołanych przez Jezusa Dwunastu na siódmej pozycji (Mk 3, 18;  

Łk 6, 15) i na ósmej (Mt 10, 3; Dz 1, 13). Mt jako jedyny powołanego w Kafarnaum celnika nazywa Mateuszem 

(dla Mk i Łk to Lewi, por. Mk 2, 14; Łk 5, 27). Jedna z hipotez tłumaczących rozbieżność w przekazie 

imienia celnika zakłada, że Mk i Łk przytoczyli imię pochodzenia, zamiast imienia właściwego, którym 

posługiwał się celnik pracując w Kafarnaum. Inne hipotezy podają, że Mateusz to imię obrzezania, lub imię 

powołania. Istnieją również opinie, że Mateusz i Lewi to dwie różne osoby. Por. A. Paciorek, Ewangelia 

według św. Mateusza, NKB, Częstochowa, t. 1, 2008, s. 403.   

174 Wspólne spożywanie posiłki w mentalności semickiej było oznaką wspólnoty i przyjaźni. Z wrogami nie zasiadało 

się do jednego stołu. Por. J. I. Packer (red.), Słownik tła Biblii, M. C. Tenny, PSB, Warszawa 2007, s. 390. 

175 Poprzez taki zabieg redakcyjny zestawiona jest postawa celników i grzeszników z postawą faryzeuszy.  

Ci pierwsi będąc w oczach ludzkich potępionymi otwierają się na Jezusa i Jego naukę, ci drudzy będąc 

teoretycznie osobami godnymi posłuchu odrzucają Mistrza z Nazaretu. 
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Zakotwiczenie opowiadania o powołaniu Mateusza w perykopie opisującej boską moc 

Jezusa odpuszczania grzechów to ukazanie jednej rzeczywistości miłosierdzia z dwóch stron. Moc 

odpuszczania grzechów, jest mocą Boga i przejawem Jego miłości w stosunku do grzeszników. 

Pochylenie się nad grzesznym człowiekiem z akceptacją i życzliwością to również miłosierdzie  

i jest to rzeczywistość, w której uczestniczyć powinien również człowiek176. 

Warto przeanalizować obie sąsiadujące ze sobą perykopy pod względem działającego  

i adresatów działania (tabela 11). 

 

 Działający Odbiorcy działania 

Uzdrowienie paralityka 

Mt 9, 1 – 8 
Jezus odpuszczający grzechy  

i uzdrawiający. 

Paralityk i ludzie, którzy mu 

towarzyszyli. 

Powołanie Mateusza 

Mt 9, 9 – 13 

Spotkanie z Mateuszem  

i powołanie celnika – 

działającym Jezus. 

 

Celnik Mateusz 

Wspólny posiłek z celnikami  

i grzesznikami – działającym 

Jezus i uczniowie. 

 

Grzesznicy i celnicy 

Tabela 11 – Analiza perykop pod względem działającego i adresatów działania. 

 

Analiza perykop pod względem działającego i odbiorcy działania pokazuje, że ewangelista 

w opisach odpuszczania grzechów i powołania ucznia wspomina tylko o Jezusie. Działającym jest 

tylko Nauczyciel z Nazaretu, pomimo, że wszystko dzieje się w trakcie przemieszczania się 

Jezusa. We wcześniejsych i późniejszych wydarzeniach zaznaczona jest obecność uczniów 

jednak, gdy Mt opisuje działania, które są domeną tylko Jezusa, Jego samego pozostawia  

 
176 Ewangelie nie wspominają, dlaczego Jezus wybrał celnika, aby go powołać. Jezusowe wołanie jest bardzo 

wyjątkową i niepowtarzalną sytuacją, którą celnik bez wahania przyjmuje, ponieważ jest dla niego 

wyzwoleniem. Faryzeusze nie rozumieją, dlaczego Jezus spożywa posiłek z grzesznikami i przeciwstawiają 

się Jego zachowaniu. Ludzie przy stole są jak chorzy, którzy potrzebują lekarza, a lekarstwem jest orędzie 

królestwa Bożego. Zmiana w życiu człowieka, jego nawrócenie jest najwartościowszym uzdrowieniem. 

Por. P. Pokorný, Výklad evangelia podle Marka, Praha 1974, s. 66. Mt podkreśla, że celem Prawa jest 

miłosierdzie a postawa Jezusa jest zgodna ze ST. Ponadto wyzywa faryzeuszy, aby patrzyli na celników  

i grzeszników tak jak on. We wszystkich trzech Ewangeliach jest stwierdzenie, że Jezus nie przyszedł 

zaprosić sprawiedliwych, ale grzeszników. Prowokacyjna postawa objawia sens Jego misji: szukanie tych 

co zbłądzili, nawracanie zagubionych i leczenie grzeszników. Por. J. Mrázek, Evangelium podle Matouše, 

Praha 2015, s.145-149.    
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na scenie177. Odpuszczanie grzechów i powołanie ucznia to domena tylko Jezusa, ale wspólny 

posiłek z grzesznikami i celnikami to atrybut i Jezusa i uczniów. 

Spożywanie wspólnego posiłku z osobami powszechnie uważanymi za grzeszników dla 

pobożnych Żydów było hańbą178. Rabbi powinien postępować wzorcowo, według standardów 

określonych przez nauczanie starszyzny żydowskiej. To nauczanie, przez lata opracowywane 

przez ludzi, było najważniejsze, wypełnianie go czyniło człowieka pobożnym i sprawiedliwym. 

Jezus łamie te standardy i nie stosuje form nauczania żydowskiego, wywołuje to konsternacje, 

sprzeciw i bunt faryzeuszów179. 

Jezus i Jego uczniowie jak równy z równym zasiadają do wspólnego stołu z celnikami 

i grzesznikami180. Ewangelista w Mt 9, 10 dwukrotnie opisuje zasiadanie przy stole, za każdym 

razem innym terminem. W stosunku do Jezusa użyte zostało avna,keimai. W odniesieniu do 

 
177 Można wnioskować, że Jezus cały czas był w towarzystwie uczniów. Perykopa poprzedzająca uzdrowienie 

paralityka to uciszenie burzy (Mt 8, 23 – 27) występują tu zarówno Jezus, jak i uczniowie (por. Καὶ ἐμβάντι 

αὐτῷ εἰς τὸ πλοῖον ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ – Mt 8, 23). W uzdrowieniu opętanych (Mt 8, 28 – 34), 

obecność uczniów poprzez zastosowanie zaimków, również mogła zostać zaznaczona, chociaż nie jest to 

jednoznaczne (por. ἦν δὲ μακρὰν ἀπ’ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη – Mt 8, 30). Przy 

odpuszczeniu grzechów i uzdrowieniu trędowatego oraz przy powołaniu Mateusza na scenie pozostaje 

tylko Jezus (por. np. Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν – Mt 9, 1). Obecność 

uczniów ponownie jest zaznaczona przy wspólnym posiłku z celnikami i grzesznikami (καὶ ἐγένετο αὐτοῦ 

ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς 

μαθηταῖς αὐτοῦ – Mt 9, 10). 

178 Por. A. Paciorek, Ewangelia według św. Mateusza, NKB, Częstochowa, t. 1, 2008, s. 404. 

179 Jezus głosi, że celnicy i grzesznicy mają przyjaciół, fakt ten potwierdza uczta u Mateusza. Termin grzesznicy 

obejmował zwykłych ludzi, którzy nie zgadzali się na skrupuły faryzeuszy, ale według nich poruszali 

zasady postępowania głównie: prostytutki, celnicy i inne niegodne osoby. Por. R. Hummel  

Die Auseinandersetzung zwischen Kirche und Judentum im Matthӓusevangelium, München 1966 s. 22. 

Jedzenie z celnikami i grzesznikami było zagrożeniem ceremonialnej nieczystości. Jednak Jezus i jego 

uczniowie to czynili. Pytanie faryzeuszy do uczniów a nie do Jezus było raczej zarzutem niż prośbą  

o informacje. Nie ma wątpliwości, że Jezus był znany jako przyjaciel celników i grzeszników. Por. M. Vӧlkel, 

Freund der Zӧllner und Sünder [w:] „Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft” 69, 1978, s. 1-10.  

180 Grzesznicy to ogólne określenie. W Palestynie z czasów Jezusa, wszyscy chorzy, nieczyści, żebracy, żyjący poza 

nakazami Tory byli uważani za grzeszników. Opis życia i podejścia społeczeństwa do tej grupy ludzi 

rozświetla obraz współbiesiadujących z Jezusem: Niechętni i niezdolni do pracy, próżniacy i łazęgi, ale także 

kaleki i chorzy. Cały ten światek łachmaniarzy, prowadzących głodowy żywot, był plagą życia izraelskiego. 

Wobec tak wielkiej nędzy suta szczodra jałmużna była obowiązkiem nałożonym przez religię. Podanie pieniędzy 

czy kawałka chleba potrzebującemu, który żebrał na ulicy – to z pewnością jeden z najczęstszych gestów  

w życiu żydowskim. Zwłaszcza Jerozolima w okresie wielkich pielgrzymek zapełniona bywała nieszczęśnikami 

z całej Ziemi Świętej. Przez pozostałe dni roku żebracy wałęsali się po drogach, targach, u brodów rzek. Życie 

powszednie Izraele rozbrzmiewało błagalnym nawoływaniem nędzarzy (H. Daniel – Rops, Życie codzienne  

w Palestynie w czasach Chrystusa, Warszawa 2001, s. 278-279). 
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grzeszników i celników – sunana,keimai. Pod względem morfologicznym sunana,keimai odróżnia 

od avna,keimai tylko morfem su,n. Części wspólne obu terminów to morfemy: avna,, który w tym 

wypadku podkreśla intensywność czynności i czasownik kei/mai, który należy przetłumaczyć 

jako: leżeć, być położonym, być przy czymś. Prefiks su,n w złożeniach podkreśla wspólnotę, 

jedność, zgodność w czynności. Pod względem leksykalnym analizowane terminy pokazują 

Jezusa, który leży przy stole z współbiesiadnikami (avna,keimai) celnikami i grzesznikami, którzy 

wspólnie zasiadają do stołu tworząc z Jezusem i Jego uczniami wspólnotę. Nie jest to tylko 

czynność wspólnego spożywania posiłku, ale wspólnota osób. 

Analizując avna,keimai i sunana,keimai poprzez ich znaczenie w Piśmie Świętym i języku 

greckim klasycznym zauważa się, że termin avna,keimai był szeroko stosowany w starożytnym 

greckim świecie i opisywał bycie darem wotywnym, bycie przypisanym komuś, zależność  

od kogoś, doprowadzanie do czegoś, ostatnim tłumaczeniem jest wspólne leżenie przy stole181. 

Jest to termin mocno ukierunkowany na drugiego człowieka, wspólne przebywanie przy stole 

podkreśla zainteresowanie drugim człowiekiem. W Piśmie Święty avna,keimai stosują tylko 

ewangeliści. Mk opisuje tym terminem biesiadników na urodzinach Heroda (Mk 6, 26), Jezusa  

w czasie ostatniej wieczerzy (Mk 14, 18), jedenastu, wspólnie spożywających posiłek, którym 

po zmartwychwstaniu ukazał się Jezus (Mk 16, 14). Łk zastosował avna,keimai dwukrotnie  

w Łk 22, 27 w czasie sporu uczniów o pierwszeństwo w kontekście służby. U Jana analizowany 

termin opisuje osoby jedzące cudownie rozmnożony chleb (J 6, 11), Łazarza ucztującego  

z Jezusem (J 12, 2) i w czasie ostatniej wieczerzy Jana (J 13, 23) i wszystkich zasiadających 

przy stole (J 13, 28). Jak widać pozostali ewangeliści stosują avna,keimai dość uniwersalnie.  

Mt jest dużo bardziej jednoznaczny i czytelny. Poza przypowieścią o zaproszonych na ucztę 

(Mt 22, 10. 11) termin ten zawsze opisuje Jezusa. W analizowanym przypadku, gdy zasiada  

do stołu z grzesznikami i celnikami (Mt 9, 10), przed męką w czasie namaszczenia w Betanii 

(Mt 26, 7) i w czasie ostatniej wieczerzy (Mt 26, 20). Klasyczne ukierunkowanie terminu  

na bycie darem widoczne jest w egzegezie perykop Mt. Jezus zasiada do stołu z celnikami  

i grzesznikami jako dar dla nich182. 

 
181 Por. avna,keimai [w:] Z. Abramowiczówna (red.), Słownik grecko – polski, Warszawa 1958, t. 4, s. 144. 

182 Obecnością przy stole wśród celników i grzeszników Jezus stara się zachęcić faryzeuszy krytykujących go za 

rozwiązłość, aby czytali proroka Ozeasza i zrozumieli, czym jest miłosierdzie. Jezus nie przyjmuje tekstu 

prorockiego, aby ogłosić jego wypełnienie, ale raczej jako obronę przeciwko oskarżeniom swoich przeciwników. 

Czyniąc tak wydaje się rozumieć ten tekst dosłownie, ale dostosowuje go osiągniecia konkretnego celu.  

Nie zmienia to znaczenia jego treści, ale ponownie pojawia się w nowej sytuacji. Por. E. B. Powery, Jesus Reads 

Scriptures. The Function of Jesus’ Use of Scripture in the Synoptic Gospels, Leiden – Boston 2003, s. 130. 
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Termin sunana,keimai oddaje także wspólne zasiadanie do stołu, jest to termin prawie nie 

używany w języku greckim klasycznym, w Piśmie Świętym występuje tylko u ewangelistów 

synoptycznych183. Mateusz przejmuje termin za Mk w analizowanej perykopie (por. Mk 2, 15)  

i w opisie współbiesiadników na uczcie urodzinowej Heroda Antypasa w kontekście wydania na 

śmierć Jana Chrzciciela (Mk 6, 22; Mt 19, 9). Łk zastosował sunana,keimai trzykrotnie w opowiadaniu 

o uczcie u faryzeusza Szymona w kontekście nawróconej grzesznicy (Łk 7, 49), w przypowieści  

o pierwszych miejscach na uczcie w kontekście pychy i pokory (Łk 14, 10) i w przypowieści  

o zaproszeniu na ucztę, na które odpowiedzieli ubodzy, ułomni, niewidomi i chorzy (Łk 14, 15). 

Kontekstem terminu sunana,keimai często jest grzech, słabiej lub mocniej naświetlony. A wspólne 

ucztowanie słabych i grzesznych ludzi to tworzenie wspólnoty z Jezusem i Jego uczniami184. 

Chcąc głębiej odsłonić czyn miłosierdzia dokonywany przez Jezusa warto przeanalizować 

bohaterów akcji wykazujących inicjatywę i odpowiedź, jaka została dana na działania inicjujące: 

Bohater akcji Inicjatywa Odpowiedź na inicjatywę 

Jezus 
Przechodząc, zobaczył człowieka – 

Mateusza 
 

Jezus Powołuje człowieka (avkolou,qei moi) 
Mateusz wstaje i idzie za Jezusem 

(hvkolou,qhsen auvtw/|) 

Celnicy  

i grzesznicy 

Przychodzą do Jezusa i spożywają z Nim 

posiłek 
Wspólny posiłek 

Faryzeusza 

Oskarżenia, wytykanie błędów. Brak 

akceptacji celników i grzeszników za ich 

grzechy i brak akceptacji Jezusa za 

postawę miłosierdzia. 

Oskarżony Jezus nie oskarża, ale 

zaprasza faryzeuszów do rewizji 

własnego sposobu myślenia 

Jezus 

 

Zaproszenie faryzeuszów do zmiany 

sposobu myślenia 

 

Bezpośrednia odpowiedź faryzeuszów 

nie została opisana. W dalszej części 

Ewangelii wielokrotnie odnotowano 

brak otwarcia faryzeuszów na Jezusa 

Tabela 12 – Analiza bohaterów akcji wykazujących inicjatywę  w Mt 9, 9 – 13. 

 
Wydaje się, że tekst przybliża obraz wspólnoty chrześcijańskiej, która w praktyce nie oddala się od celników  

i grzeszników, ale aktywnie się nimi interesuje zapraszając ich do wspólnoty i naśladowania Jezusa.  

Por. A. Mátel, Učeníctvo v synoptických evanjeliách, Skalica 2009, s. 24. 

183 Por. Sunana,keimai [w:] Z. Abramowiczówna (red.), Słownik grecko – polski, Warszawa 1958, t. 4, s. 183. 

184 Uczniowie Jezusa, którzy pozostają w tle akcji nie są opisani żadnym czasownikiem. Również siedzą za stołem 

z Jezusem, celnikami i grzesznikami, ale wykonywana przez nich czynność oddana jest przez 

dopowiedzenie do czynności Jezusa i pozostałych biesiadników.  
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Pierwszym etapem czynu miłosierdzia Jezusa jest zauważenie człowieka. Jezus jest  

w trakcie drogi, przemieszcza się. Widzi celnika, który wykonuje swoją pracę. Dla Żydów była 

to praca hańbiąca i hańbą okryty był ten człowiek a przez to pogardzany i nie szanowany. 

Jednak w zatrzymaniu się i spojrzeniu Jezusa, nie ma tych ludzkich ocen, Jezus patrzy na 

celnika inaczej185. Nauczyciel zatrzymuje się przed pogardzanym człowiekiem, nie potępiając 

go i nie osądzając. Zwraca się do Mateusza słowami (avkolou,qei moi), powołując go do 

porzucenia dotychczasowego życia i towarzyszenia Jezusowi. Schemat powołania Mateusza jest 

identyczny jak powołania Piotra i Andrzeja (Mt 4, 18 – 19) oraz Jakuba i Jana (Mt 4, 21 – 22)186. 

Jezus przechodzi, zauważa człowieka i powołuje. Jednak terminologia użyta w opisach 

powołania jest zupełnie inna. Te same czynności Mt oddaje różnymi wyrażeniami. Wspólny 

jest tylko jeden termin – òra,w (Mt 4, 18. 21; 9, 9), zawsze użyty w stronie czynnej187. Jezus 

 
185 Ewangelista wszystkie czasowniki opisujące wydarzenie (or̀a,w, para,gw) stosuje w stronie czynnej. Jezus jest 

zaangażowany w spotkanie z człowiekiem, spojrzenie na niego i powołanie go. 

186 Obydwie pary braci wykonują swoją pracę w bliskim sąsiedztwie, mogli więc być kolegami w ich oryginalnym 

rzemiośle. Na podstawie ich pierwotnego powołania Jezus powierza im nową profesję. Ponieważ synoptycy nie 

opisują powołania pozostałych apostołów, można się domyślać, że odbyły się one w podobny sposób jak  

u pierwszych. Por: R. T. France, The Gospel of Matthew, Grand Rapids 2007, s. 145-146. Uderzająca spójność 

z opisem powalania Lewiego (Mt 2, 14), rodzi pytanie o wspólny schemat raportów o powołaniu. Jedyny 

porównywalny, ale wyraźniejszy przykład ze ST znajduje się w historii Elisza i Elizeusza (1 Krl 19, 19 – 21). 

Występują wspólne elementy powołania: Jezus powołuje będąc w drodze i ingeruje tym samym w pracę 

wykonywaną przez przyszłych apostołów. Relacja o powołaniu ma postać chrześcijańskiej formy literackiej.  

W ewangelii służy do wyrażenia charyzmatycznej mocy ukazanaj w działaniu Jezusa. Sceny powołania mają 

typowy charakter i treści teologiczne. Nawrócenie i wiara mają się realizować w bezwzględnym naśladowaniu. 

Oznaczenie wiernych jako ułowionych ryb jest terminem wczesnochrześcijańskiego języka misyjnego  

(Mt 13, 47 – 50). Powołanie parami jest związane z przyszłą misją, na którą będą posłani po dwóch (Mk 6, 7). 

Por. J. Gnilka, Das Evangelium nach Markus, Teilband. 1: Mk 1 – 8, 26. Zürich 1978, s. 72-75; M. Hengel, 

Nachfolge und Charisma: Eine exegetisch religionsgeschichtliche Studie zu Mt 8, 21n. und Jesu Ruf in die 

Nachfolge, Berlin 1968, s. 19; R. Schnackenburg, Das Evangelium nach Markus, Düsseldorf 1988, s. 42. 

187 Opis powołania pierwszych uczniów jest pełny reakcji. W wierszu 18 występują trzy czasowniki, z których 

dwa participia opisują działalność głównych bohaterów: Jezusa i Szymona wraz z Andrzejem (περιπατῶν, 

βάλλοντας ἀμφίβληστρον). Trzeci czasownik posiłkowy wyraża ich zatrudnienie (ἦσαν ἁλιεῖς). Dodatkowo 

czasownik εἶδεν występujący w aoristum i w stronie czynnej wskazuje zainteresowanie Jezusa rybakami. 

Po komunikacji wzrokowej następuje werbalna wywodząca się z εἶπεν, po której występuje zaproszenie 

δεῦτε ὀπίσω μου i obietnica ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων w czasie przyszłym. Szybki zwrot wyrażony 

przez przysłówek εὐθέως wprowadza dwa czasowniki. Pierwszy opisuje błyskawiczną odpowiedź ἀφέντες 

τὰ δίκτυα w participium aoristum w stronie czynnej, drugi uzupełnia i wyjaśnia pozytywny sens  

ich odpowiedzi ἠκολούθησαν αὐτῷ w aoristum w stronie czynnej. Druga część Mt 4, 21 – 22 jest w pewien 

sposób powtórzeniem poprzedniego opisu. W wierszu 21 dwa czasowniki określają inicjatywę Jezusa 

προβὰς participium aoristum w stronie czynnej oznaczające ruch i czasownik kontaktu wzrokowego εἶδεν 

aoristum εἶδεν aoristum w stronie czynnej. Dalszym czasownikiem aoristum w stronie czynnej jest 

ἐκάλεσεν ilustrujący cynność powołania. Następnie jest opisana odpowiedź participium aoristum w stronie 

czynnej ἀφέντες podkreślająca radykalizm postanowienia. Głównym czasownikiem w aoristum w stronie 
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najpierw dostrzega człowieka. Powołanie braci z Betsaidy następuje przed Kazaniem na Górze, 

po przedstawieniu prawa Królestwa, następuje powołanie Mateusza, które jest wcieleniem  

w życie tego prawa. Jezus powołując Mateusza nie patrzy na niego przez pryzmat jego 

grzechów, ale przez pryzmat powołania, pójścia za Jezusem. Zastosowana przez Mt formuła 

powołania z czasownikiem avkolouqe,w w stronie czynnej pokazuje, że wkroczenie na drogę 

ucznia Jezusa musi być czynnym zaangażowanie się człowieka. 

Taką właśnie odpowiedź daje Mateusz, wstaje i idzie za Jezusem. Na aktywność Jezusa, 

odpowiada aktywnością. Każde pozytywne działanie opisane przez Mt inicjuje Jezus. Kolejną, 

zapoczątkowaną przez Nauczyciela sytuacją jest wspólny posiłek z celnikami i grzesznikami. 

Jedna sytuacja okazanie dobroci i szacunku celnikowi pociąga za sobą odpowiedź wielu 

grzeszników. Zobaczyli, że Jezus ich nie potępia, zatrzymuje się przy nich z akceptacją osoby 

i zaprasza do innego, wspólnego życia. We wspólnym posiłku większą inicjatywę przejawiają 

celnicy i grzesznicy. Oni przychodzą i siadają przy stole z Jezusem. Zachowanie Jezusa opisane 

jest jednym czasownikiem, Nauczyciel siedzi przy stole. Postawa celników i grzeszników 

dwoma. Oni przychodzą, wykazują inicjatywę i chcą być z Jezusem. Zasiadają z Nim do stołu. 

Otwierają się na Nauczyciela. Miłosierdzie okazane przez Jezusa jednemu celnikowi, otwiera 

serca wielu. Jezus powołuje do zmiany życia, a następnie stwarza atmosferę życzliwości  

i przyjaźni. Daje trwałą akceptację, w której powołany może rosnąć, zmieniać swoje życie188.  

Na tle postawy miłosierdzia Jezusa jako kontrast przedstawiona jest postawa 

zatwardziałości faryzeuszów, którzy widzą tylko grzech człowieka i przez jego pryzmat 

potępiają całą osobę. Zarzuty i pretensje przedstawiciele starszyzny żydowskiej kierują również 

do Jezusa, potępiając Jego postawę. Również na zachowanie faryzeuszów Jezus odpowiada 

miłosierdziem. Dla Nauczyciela z Nazaretu nie miał znaczenia rodzaj grzechu, każdego 

grzesznika starał się podnieść z upadku i pokazać jak żyć. Pogardzanym celnikom okazywał 

 
czynnej ἠκολούθησαν ujawnia powód podjętej decyzji. Por. J. Gnilka, Das Matthӓusevangelium I., Freiburg 

– Basel – Wien 2001, s. 99-104; M. Hájek, Evangelium podle Matouše, Praha 1995, s. 64-67; B. T. Viviano, 

Commentary on Matthew [w:] „The New Jerome Biblical Commentary” 42, 1990, s. 21.   

188 Sytuacja, o której pisze ewangelista przybliża prawdę, że celnicy i im podobni wykorzystali zaproszenie  

na ucztę, ponieważ nikt uczciwy by ich nie zaprosił. Do domu celnika mogli przyjść bez przeszkód. Jezus 

im daje szansę, aby każdy mógł się dobrowolnie nawrócić. Por. J. Mrázek, Evangelium podle Matouše, 

Praha 2015, s. 147-148. Obecność na uczcie była znakiem przyjaźni między ludźmi i wyrazem 

przychylności Boga. Przebywanie Jezusa z celnikami i grzesznikami było nie tylko wyrazem ludzkości  

i wielkoduszności czy współczucia z pogardzanymi, ale przede wszystkim przyjęciem do wspólnoty  

z Bogiem. Por. P. Mikluščák, Kristológia I., Spišské Podhradie 1995, s. 36; F. Trstenský, Rozumieť 

Matúšovmu evanjeliu, Tajov 2010, s. 141. 
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akceptację, pełnych pychy faryzeuszów starał się nakłonić do zmiany sposobu myślenia.  

Mt opisując czyn miłosierdzia Jezusa w stosunku do faryzeuszów189, odpowiedź Nauczyciela 

na zarzuty rozpoczął dwoma terminami: poreu,omai – podążać, iść, odbywać drogę i manqa,nw – 

nauczyć się, rozumieć (Mt 9, 13). Pierwszy z analizowanych terminów oddaje polecenie  

do odbycia drogi, ale do konkretnego celu (jak Święta Rodzina do Izraela – Mt 2, 20,  

czy wysłannicy do Jana Chrzciciela – Mt 11, 4). Jezus poleca faryzeuszom odbyć drogę do celu, 

którym jest zrozumienie, nauczenie się190. Termin manqa,nw został zastosowany w trybie 

rozkazującym. Faryzeusze mają dojść do zrozumienia, że potrzebne jest miłosierdzie, bardziej 

niż ofiara191. Zarówno do celnika, jak i do faryzeuszów Jezus zwraca się czasownikiem 

wyrażającym ruch. Warto przeanalizować miłosierne słowa Jezusa i ich skutki: 

 

Czyn miłosierdzia Jezusa w stosunku do 

celnika Mateusza i jego skutek 

Czyn miłosierdzia w stosunku do faryzeuszów 

i jego skutek 

Wyrażony słowami: avkolou,qei moi Wyrażony słowami: poreuqe,ntej de. ma,qete 

Celnik wstaje i idzie za Jezusem Brak odpowiedzi ze strony faryzeuszów 

Tabela 13 – Miłosierne słowa Jezusa i ich skutki. 
 

 
189 Mt rozszerza Mk opowiadanie o analizowany fragment. Wyrażenie i cytat: poreuqe,ntej de. ma,qete ti, evstin\ e;leoj 

qe,lw kai. ouv qusi,an\ są redakcyjnym zamysłem Mt. 

190 Słowo głoszone przez Jezusa jest identyczne z nauczaniem Jana Chrzciciela Mt 4, 17. Mt często pokazuje 

związek między Jezusem i Janem Chrzcicielem. Por. B. D. Chilton, God in Strength: Jesus’ Announcement 

of the Kingdom, Freistadt 1977, s. 117. Królestwo jest przyszłością. Oddzielne konteksty zapowiedzi Jana 

Chrzciciela i Jezusa pokazują, że wraz z Jezusem królestwo się zbliża, że już przyszło. Z tego powodu 

słuchacze Jezusa muszą się nawrócić. Por. D. A. Carson, O comentário de Mateus, São Paulo 2010, s. 149. 

Podsumowanie orędzia Jezusa następuje w jednym zdaniu: Nawróćcie się, bo nadchodzi już królestwo 

niebieskie Mt 4, 17. Jezus mówi o początku nowego czasu, który wymaga zmiany życia. Por. K. Berger, 

Formen und Gattungen im Neuen Testament, Tübingen 2005, s. 217, 287; A. Sand, Das Evangelium nach 

Matthӓus, Regensburg 1986, s. 83; H. Frankenmӧlle, Matthӓuskommentar I, Düsseldorf 1994, s. 195. 

191 Mt wyrażenie poreuqe,ntej de. ma,qete jest różnie tłumaczone przez rodzimych biblistów. Zarówno Pismo Święte 

opracowane z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła jak i Biblii Tysiąclecia przekładają poreuqe,ntej de. 

ma,qete dosłownie jako: idźcie i starajcie się zrozumieć. W Biblii wydanej przez Wydawnictwo Świętego 

Wojciecha w Poznaniu można przeczytać: zrozumcież wreszcie. Nacisk położono na występujący w tekście 

imperativus. Antoni Paciorek przetłumaczył analizowany zwrot jako: zobaczcie i zrozumcie, nawiązując 

do miłosiernego spojrzenia Jezusa, którego brakowało faryzeuszom. Por. A. Paciorek, Ewangelia według 

św. Mateusza, NKB, Częstochowa, t. 1, 2008, s. 401. 
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Jezus znając serce człowieka celnika powołuje do pójścia za Nim. Faryzeuszów wysyła 

do celu, jakim jest zrozumienie, poznanie. Mateusz reaguje natychmiast i idzie za Jezusem,  

Mt nie odnotował żadnej odpowiedzi faryzeuszów. 

Droga, którą faryzeusze mają podążyć jest zrozumienie nauki proroka Ozeasza (Oz 6, 6). 

Oz wyraża wolę Boga (Gdyż pragnę miłości, a nie ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń). 

Oz 6, 6 zamyka perykopę opisującą pozorne nawrócenie. 

 Tekst Oz 6, 6 (ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν) odgrywa ważną rolę w argumentach Jezusa  

w obronie działań Jego i jego uczniów przeciwko oskarżeniom faryeuszy. Odniesienie  

to stanowi główny argument w dwóch scenach konfliktu między faryzeuszami a Jezusem. 

Pierwsza scena opisuje Jezusa broniącego zebranych przy stole celników i grzeszników  

po powołaniu Mateusza (Mt 9, 9 – 13). Druga opisuje Jezusa broniącego interpretacji prawa 

szabatu (Mt 12, 1 – 14).  

Forma tekstu jest charakterystyczna z dwóch powodów. Po pierwsze, tekst jest unikalny 

wśród narracji synoptycznych i dwukrotnie występuje w dziele Mt. Werset ten nie występuje 

już na innym miejscu w NT, co sugeruje, że ma szczególne znaczenie dla pierwszego 

ewangelisty. Po drugie, w obu scenach Jezus jest w sporze z faryzeuszami i oskarża ich 

zachowanie. Podobne treści występują w 6 rozdziale Oz192.  

Można zauważyć żydowską technikę dialektyczną opisującą i rozszerzającą ogólne 

warunki zakazów Tory, proponując nowy zestaw zastosowań prawnych, ze szczególnym 

naciskiem na podstawowe zasady moralne Kodeksu Mojżeszowego Mt 5, 21 – 48. Z obserwacji 

wynika przychylna postawa Jezusa wobec ustawodawstwa Mojżeszowego jak i jego 

zastosowanie w przedrabinicznych technik literackich.  

Jezus używa tekstu Oz 6, 6 z typową formułą rabiniczną πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν 

(Mt 9, 13a). Ironia faryzeuszy wskazuje na brak wiedzy lub praktyki Jezusa w Prawie spoczywa 

 
192 W Oz 6, 6 Pan mówi o niezadowoleniu z powodu powierzchownego kultu Izraela. Oświadcza przyczynę 

wydania wyroku przeciwko nim, twierdząc, że chce prawdziwej pobożności a nie tylko zewnętrznej formy 

gorliwości religijnej. Por. D. A. Garrett, Hosea and Joel [w:] „The American commentary”, volume 19A, 

Nashville 1997, s. 160; J. Limburg, Hosea – Micah. Interpretation, Atlanta 1988, s. 27. Autor dotyka się 

konkretnych sytuacji i problemów swoich czasów a to prawdopodobnie znajduje odzwierciedlenie  

w tekście. Por. W. Carter, Matthew, storyteller, interpreter, evangelist, Massachusetts 2004, s. 74-77.   

Mt pisze ewangelię w kontekście swojej wspólnoty i jej problemów. Por. U. Luz, Studies in Matthew, Grand 

Rapids & Cambridge 2005, s. 17. Opisywane epizody odzwierciedlają kwestie konfliktu z faryzeuszami  

w Sitz im Leben Mt i jego wspólnoty. Sposób interpretacji porusza zagadnienia religijne i społeczne 

pierwszych czytelników. Por. J. D. Kingsbury, Matthew as story, Philadelphia 1988, s. 3. Włącza 

odpowiednie argumenty do swojej narracji. Por. G. R. Osborne, Matthew [w:] „Zondervan exegetical 

commentary on the New Testament”, Grand Rapids 2010, s. 25. 
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w tej formule, ponieważ Jezus odwraca ich oskarżenia, sugerując niezdolność interpretacji Oz 6, 6. 

Zrozumienie żydowskich technik egzegetycznych jest niezbędne do wpisania praktyki 

midraszu Jezusa w Jego środowisko literackie. W tekście Jezus nie zajmuje się prawnym 

kontekstem Proroków, ale rozwiązuje kwestie prawne oskarżając faryzeuszy o łamanie Prawa.  

Sitz Im Leben zajmuje się proroczym ostrzeżeniem w kontekście oryginału. Dla 

lepszego zrozumienia trzeba ocenić również znaczenie wypowiedzi w warunkach 

historycznych Oz. Prorok Ozeasz, syn Beeriego, pochodzący z VIII wieku przed Chrystusem 

pisze swoje wyrocznie jako napomnienie dla kapłaństwa Izraela północnego Oz 4, 7 – 9. 

Głównym tematem księgi jest związek małżeński Ozeasza z rozwiązłą kobietą, reprezentującą 

przymierze Boga z cudzołożnikami Izraela. Potem jak Izrael pozoruje skruchę (Oz 5, 15 – 6, 3), 

prorok wyjaśnia odrzucenie ludu przez Boga (Oz 6, 6). Bóg pragnie autentycznego i szczerego 

przymierza miłości i miłosierdzia a nie ofiar i całopalenia.  

Brak jednomyślności między komentatorami Oz odnośnie rytuałów ofiarnych opiera się 

na wartości składniowej obu części  ְולֹא (xb;z"+– al{w> yTic.p;Þx' ds,x,î yKi ²   w Oz 6,6a ) i  ןmi/ me (tAl)[ome ~yhiÞl{a/ 

t[;d:îw> w Oz 6,6b) w tekście hebrajskim. Dyskusja na temat użycia ְלֹאו  w pierwszym przypadku 

(między dsx i xbz) w porównaniu z użyciem ןmi w drugim przypadku (między t[;d: i hl')[o)   

określa wartość obu jako względne porównanie i charakteryzuje jako wykluczenie lub negację.  

Waltke i O´Connor odwołują się do Oz 6, 6a jako do typowego przykładu w którym negatywna 

część al może funkcjonować jako substytut zgodnie z modelem X zamiast Y. I odwrotnie, 

omawiając ןmi podkreślają również możliwość zrozumienia go jako porównania wykluczenia  

– sam podmiot posiada jakość przypisaną przez czasownik przymiotnikowy, z wyłączeniem 

rzeczy porównywanej – tłumacząc Oz 6, 6b jako Pragnę ... uznania Boga, a nie...193.  Niektórzy 

egzegeci interpretują drugą koniunkcję Oz 6, 6b terminem zamiast twierdząc, że Bóg nie jest 

usatysfakcjonowany pobożnym rytuałem. Inni preferują znaczenie porównawcze – więcej niż194. 

W języku greckim niejednoznaczność składniowa odnosi się do odzwierciedlenia 

koniunkcji (καὶ οὐ lub ἢ). Podczas gdy LXX A i Q tłumaczy  ְולֹא i ןmi jak ἢ w obu przypadkach, 

LXX B odtwarza hebrajską wersję jako καὶ οὐ między ἔλεος i θυσία w Oz 6, 6a, a drugą  

 
193 Por. B. K. Waltke, M. P. O´Connor, An Introduction to Biblical Hebrew Syntax, Winona Lake 1990, s. 214, 266. 

194 Por. P.N. de Andrado, Hesed and Sacrifice: The Prophetic Critique in Hosea [w:] „The Catholic Biblical 

Quarterly” 78 (2016), s. 47-67. 
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jako ἢ między ἐπίγνωσις i ὁλοκαυτώμα w Oz 6, 6b. Mt używa wersji hebrajskiej ְלֹאו  jako καὶ 

οὐ dla obu cytatów Mt 9, 13 i 12, 7195. 

W Ewangelii Mt 9 ten wybór interpretacji przypomina koninkcję ἀλλά 

przeciwstawiającą się dwom analogiom między ἰσχύω i κακῶς w Mt 9, 12, oraz między δικαίος 

i ἁμαρτωλός w Mt 9, 13b. Opierając się wyłącznie na analizie gramatycznej καὶ οὐ nie można 

dokończyć interpretacji Oz 6, 6a przez Mt. 

Większość występowania terminu dsx w Biblii hebrajskiej jest tłumaczona jako ἔλεος 

w LXX, zarówno w księdze Oz (jest użyte na pięciu miejscach z sześciu), jak i w całej Biblii 

hebrajskiej196. Zwykle jest tłumaczone jako: lojalność, wierność, dobroć lub łaska, życzliwość, 

zawsze pojawia się u Oz w kontekście przymierza. Z jednej strony ta relacja wymaga 

wzajemnego zobowiązania wobec Boga. Z drugiej strony ta dynamika relacyjna dsx jest 

również skierowana na ludzi ponieważ brak ~yhiÞl{a/ tm,óa/ – !yae t[;D:î– !yae(w> ds,x,²– !yaew>) – wierności, uświęcenia 

i poznania Boga, co powoduje przeklinania, kłamanie, kradzież, cudzołóstwo, gwałty   

i morderstwa (Oz 4, 1 – 2). 

W NT u Mt ἔλεος ma ten sam żydowski zakres znaczeniowy, jak dsx u Oz 6, 6. 

Rzeczywiście Jezus używa tego wersetu do sytuacji wymagających: współczucia, miłosierdzia 

i litości, wobec poborców podatków i grzeszników. Nawet jeśli Hill zgadza się z tą interpretacją 

ἔλεος jako odnoszącą się do podwójnego znaczenia dsx jako wierność przymierzu wobec Boga 

i miłosierdzia w stosunkach międzyludzkich. W kontekście Mt ostrzega przed uogólnieniem 

tego rozszerzonego znaczenia na wszystkie konteksty.  W części końcowej można potwierdzić 

przeniesienie kontekstu pola semantycznego dsx z konsekwencjami dla terminu greckiego 

ἔλεος197. 

 
195 Jeśli chodzi o grecką wersję tekstu Oz u Mt, niektórzy twierdzą, że wybór koniunkcji jest dowodem na jego 

bezpośrednie tłumaczenie z hebrajskiego tekstu, natomiast inni twierdzą, że Mt wykorzystał LXX B.  

Por. W. D. Davies, D. C. Allison, The Gospel According to Saint Matthew, Edinburgh 1991, s. 104. 

196 U Oz pięciokrotne występuje termin ἔλεος: 2, 21; 4, 1; 6, 4; 6, 6; 12, 7. Tylko jeden raz przedstawia inne 

tłumaczenie niż ἔλεος, zamiast tego występuje ζωή (Oz 10,12). Por. D. Hill, On the Use and Meaning  

of Hosea vi.6 in Matthew´s Gospel [w:] New Testament Studies 24 (1978), s. 109. Botterweck i Ringgren 

twierdzą, że na 245 przypadków występowania w całej Biblii hebrajskiej dsx 213 razy jest tłumaczone  

w LXX jako ἔλεος, 8 razy jako δικαιοσύνη (prawość, sprawiedliwość), jako ἐλεημοσύνη (dawanie jałmużny) 

6 razy a 2 razy jako χάρις (łaska). Por. G. J. Botterweck, H. Ringgren, Theological Dictionary of the Old 

Testament, 15 vols. Grand Rapids 1986, s. 44-64. 

197 Hill podaje interpretacje dsx jako akty piety – czyli akty wierności i posłuszeństwa Bogu, rozumiane jako 

spełnianie wszystkich przykazań. Por. D. Hill, On the Use and Meaning of Hosea vi.6 in Matthew´s Gospel, 

In: New Testament Studies 24 (1978), s. 118–119. 
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Wydaje się bardziej prawdopodobne, że rozumienie ἔλεος przez Mt ma takie samo 

znaczenie jak w kontekście Oz. Kultowe przestrzeganie bez wierności przymierzu jest 

bezwartościowe. Jezus ostrzega faryzeuszy, że powtarzają ten sam błąd co Izrael w Oz. 

Odwołując się do tego Mt potwierdza, że Bóg wymaga wiernego przylgnięcia i miłości do 

Niego, jak również miłosiernych działań, a nie bezdusznej ofiary lub zwykłej formalnej 

pobożności religijnej, jak to było w przypadku Izraela w tekście Oz198.  

Mt przytaczając hebrajski tekst Oz na określenie miłosierdzia zastosował termin e;leoj . 

U Mt 9, 13 kontekstem znaczeniowym e;leoj jest przede wszystkim relacja interpersonalna. 

Pierwszym pozaniem jest spojrzenie jednego człowieka na drugiego. Spojrzenie jest 

początkiem kontaktu i cechuje poznawanie się ludzi na każdym etapie znajomości. Od jakości 

spojrzenia zależy kształtowanie relacji. Wzajemne spojrzenie na siebie obu stron relacji 

następuje w trakcie fizycznego spotkania, które jest później pogłębione wspólną ucztą, która 

podkreśla akceptację i wymiar przyjaźni między ludźmi. Obie strony chcą kształtować 

wzajemną relację, są otwarte na siebie nawzajem i dążą do tej relacji. 

U Mt 9, 13 strony relacji są nie równe pod względem moralnym, społecznym i sytuacji 

życiowej. Jezus jest w pozycji przewagi, to żydowski Nauczyciel, Rabbi posiadający swoich 

uczniów, Cudotwórca, do którego ciągnął tłum. Drugą stroną relacji są pogardzani celnicy  

i grzesznicy, ludzie z marginesu społecznego. Zastosowany przez Mt termin e;leoj opisuje 

sytuację, gdy strona wyższa z pełną akceptacją zatrzymuje się przy drugiej osobie, wchodzi  

w relację przyjaźni, otwiera się na ją. Strona niższa z moralnego punktu widzenia bez oporów 

i ociągania otwiera się na relację, dąży do niej i zmienia swoje życie (tak jak Mateusz), dla tej 

relacji. 

W zakończeniu opowiadania o powołaniu Mateusza Jezus określa swoją misję jako 

skierowaną na powołanie grzeszników (tych, którzy się źle mają), a nie sprawiedliwych 

(zdrowych)199. Wśród egzegetów istnieje kilka interpretacji ludzi określonych przez Mt jako 

 
198 Por. D. L. Turner, Matthew. Baker exegetical commentary of the New Testament, Michigan 2008, s. 253. 

199 Odpowiedź Jezusa ma postać metafory, widzi celnika i jemu podobnych jako chorych. W ten sposób łączy 

wątek ze wcześniejszym uzdrowieniem sparaliżowanego, któremu odpuścił grzechy, w obu przypadkach 

jest grzech przyrównany chorobie. Jezus według tej metafory nie przychodzi sądzić, ale leczyć.  

Por. J. Mrázek, Evangelium podle Matouše, Praha 2015, s. 148. Dla faryzeuszy przez swoje kontakty  

z poborcami podatkowymi i grzesznikami Jezus jako lekarz mający kontakty z tymi ludźmi był uważany  

za nieczystego i grzesznego. Człowiek nie jest uprawniony do wydawania wyroku. Z punktu widzenia 

Jezusa, jeśli człowiek nie przebacza i nie okazuje miłosierdzia osobie potrzebującej, wówczas wszystkie 

jego ofiary są puste i bezsensowne. Por. U. Luz, Das Evangelium nach Matthӓus 2, Zürich 1990, s. 40-45. 

J. Gnilka, Das Matthӓusevangelium.1. Teil: Kommentarzu Kapitel 1, 1 – 13, 58, Freiburg 1986, s. 329-334. 
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sprawiedliwi, czyli ci, których nie powołuje Jezus. Pierwsza to ci, którzy postępują w sposób 

sprawiedliwy i ich zbawienie jest zakładane200, w wypowiedzi Jezusa nacisk położony jest na 

grzeszników, dlatego nie należy koncentrować się na sprawiedliwych i doszukiwaniu się tej grupy 

ludzi w ludzkości. Trzecia interpretacja: Jezus przyszedł powołać grzeszników, czyli uświadomić 

tym, którzy nie mają świadomości własnego grzechu, a sprawiedliwi, to ci, którzy posiadają 

odczucie własnego grzechu. U podstaw tej interpretacji leży założenie, że wszyscy ludzie  

są grzesznikami, Jezu ma tę świadomość, a człowiek nie zawsze. Jezus przyszedł, aby uświadomić 

człowiekowi jego grzeszną naturę i wybawić go z grzechu201 

Opisany przez Mt czyn miłosierdzia Jezusa połączony jest z odpuszczaniem grzechów 

człowiekowi. Jednak miłosierdzie jako akt odpuszczania grzechów człowiekowi jest domeną 

boską. Akt miłosierdzia Jezusa, do którego zobowiązani są Jego uczniowie to stosunek  

do grzeszników.  

Jezus łamie narzucony przez ludzi standard izolowania i odrzucania grzeszników. Jezus 

podchodzi do człowieka z pełnym szacunkiem i akceptacją osoby. Patrzy na niego, nie przez 

pryzmat grzechów, ale przez pryzmat możliwości, jakie daje człowiekowi, powołując go do 

innego życia na drodze ucznia Zbawiciela. Jezus tworzy z grzesznikami wspólnotę, jest darem 

dla nich. Odpowiedzią jaką powinien dać człowiek na czyn miłosierdzia jest otwarcie się na 

Jezusa porzucenie grzesznego życia i wybór drogi ucznia. 

Podstawą czynu miłosierdzia Jezusa jest akceptacja człowieka patrzenie na niego nie 

przez pryzmat grzechu, ale możliwości czynienia dobra. Taki akt miłosierdzia skierowany jest 

do grzeszników, którzy otwierają się na Jezusa. Są na wyższym poziomie rozwoju osobowego. 

Ludzie zatwardziali, jak faryzeusze potrzebują jeszcze nauki, wytłumaczenia, dlaczego 

konieczne jest miłosierdzie. Poprzez słowa, konkretną argumentację Jezus czyni miłosierdzie 

zatwardziałym grzesznikom, tłumaczy im, że muszą odbyć drogę do zrozumienia potrzeby 

miłosierdzia. 

Tekst z księgi Oz 6, 6 stanowi ważny klucz hermeneutyczny dla Mt. W rozdziale 9 Jezus 

zachęca faryzeuszy, aby poszli i nauczyli się znaczenia tego fragmentu. W rozdziale 12 ich 

niezrozumienie doprowadza do stwierdzenia Jezusa, że nie poznają przesłania tej nauki.  

Mt używa Oz 6, 6 w dwóch scenach konfliktu między Jezusem a faryzeuszami. Definiuje 

 
200 Jest to interpretacja sprzeczna z teologią Mt. Ewangelista często podkreśla błędną interpretację wzorcowego 

wypełniania Prawa jako samozbawienia, doprowadzenia siebie do życia wiecznego własnymi siłami. 

201 Interpretacje Mt 9, 13 podane zostały za: A. Paciorek, Ewangelia według św. Mateusza, NKB, Częstochowa,  

t. 1, 2008, s. 405. 
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różnice między nimi pod względem przestrzegania Prawa, koncentrując się na 

błogosławieństwie i miłosierdziu, którego pragnie Bóg. Oznacza stałą wierność przymierzu  

i miłości do Boga i jego ludu. Taka łaska ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia woli 

Boga wyrażonej w Prawie.  

Mt przedstawia Jezusa jako nauczyciela, który uczy na podstawie własnej 

autorytatywnej interpretacji Prawa i Proroków. Jego komentarze często różnią się od tradycji 

choć objaśnienie znaczenia Oz 6, 6 odzwierciedla ciągłość z pierwotną intencją tego 

stwierdzenia w proroczym kontekście. Jezus naucza wprowadzając miłosierdzie wobec 

zmarginalizowanych i potrzebujących. Preferuje sposób w jaki Oz oznajmia, że Bóg kocha 

swój lud. Sam uobecnia miłosierdzie i staje się jego źródłem. W ten sposób spełnia intencje 

słów proroka.  

Jezus wzywa swoich uczniów, aby poszli za Nim i jako członkowie pierwszej 

wspólnoty, byli posłuszni Jego nauczaniu i naśladowali Jego przymierze niezłomnej miłości  

i miłosierdzia w przyjmowaniu i służeniu innym. Każdy naśladowca powinien zdawać sobie 

sprawę, że jest grzesznikiem, który potrzebuje Jezusa jako lekarza. Członkowie wspólnoty 

powinni podążać za prototypem i działać w odpowiedni sposób, praktykując integracyjne 

miłosierdzie wobec osób z zewnątrz i osób z marginesu. Promowane miłosierdzie musi wyrażać 

się w postawach i czynach.   
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2.2. Jezus broni uczniów zrywających kłosy w szabat (Mt 12, 1 – 8) 

VEnevkei,nw| tw/| kairw/| evporeu,qh ò VIhsou/j toi/j sa,bbasin dia. tw/n spori,mwn\ oì de. maqhtai. 
auvtou/ evpei,nasan kai. h;rxanto ti,llein sta,cuaj kai. evsqi,einÅ oì de. Farisai/oi ivdo,ntej ei=pan 
auvtw/|\ ivdou. oì maqhtai, sou poiou/sin o] ouvk e;xestin poiei/n evnsabba,tw|Å ò de. ei=pen auvtoi/j\ ouvk 
avne,gnwte ti, evpoi,hsen Daui.d o[te evpei,nasen kai. oì metVauvtou/( pw/j eivsh/lqeneivj to.n oi=kon tou/ 
qeou/ kai. tou.j a;rtouj th/j proqe,swej e;fagon( o] ouvk evxo.n h=n auvtw/| fagei/n ouvde. toi/j metVauvtou/ 
eivmh. toi/j ìereu/sin mo,noijÈ h' ouvk avne,gnwte evntw/| no,mw| o[ti toi/j sa,bbasinoì ìerei/j evn tw/| ìerw/| 
to. sa,bbaton bebhlou/sin kai. avnai,tioi, eivsinÈ le,gw de. ùmi/n o[ti tou/ ìerou/ mei/zo,n evstin wdeÅ eiv 
de. evgnw,keiteti, evstin\ e;leoj qe,lw kai. ou vqusi,an( ouv ka'n katedika,sate tou.j avnaiti,oujÅ ku,rioj 
ga,r evstin tou/ sabba,tou ò uìo.j tou/ avnqrw,pouÅ 

1Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród pól obsianych zbożem. Jego uczniowie byli głodni, 

zaczęli więc zrywać kłosy i jeść. 2Gdy zobaczyli to faryzeusze, powiedzieli: Twoi uczniowie robią to, czego 

nie wolno robić w szabat. 3On im odpowiedział: Czy nie czytaliście, co zrobił Dawid i jego towarzysze, kiedy 

byli głodni? 4Jak wszedł do domu Bożego on sam i ci, którzy z nim byli, i jedli poświęcone chleby, które 

wolno było spożywać jedynie kapłanom? 5Albo czy nie czytaliście w Prawie, że w szabat kapłani naruszają 

w świątyni szabat, a są bez winy? 6Oświadczam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. 7Gdybyście 

zrozumieli, co znaczą słowa: „Miłosierdzia chcę, a nie ofiary”, nie potępialibyście niewinnych. 8Bo Syn 

Człowieczy jest Panem szabatu. 

Kolejną perykopa opisującą czyn miłosierdzia Jezusa, po którym następuje nauka na ten 

temat jest opowiadanie o zrywaniu kłosów w szabat Mt 12, 1 – 8. Opisane wydarzenie stanowi 

pierwszą kontrowersję ze starszyzną żydowską związaną z szabatem. Historyczność 

wydarzenia zasadniczo nie jest podważana202. 

 
202 Rozdział Mt 12 zawiera serię czterech dyskusji faryzeuszy z Jezusem o przestrzeganiu Prawa: przez jego uczniów 

w szabat (Mt 12, 1 – 8), przez Jezusa (Mt 12, 9 – 14), o egzorcyzmach Syna Dawida (Mt 12, 22 – 37), o znakach 

wiary w Jezusa (Mt 12, 38 – 42).  Jezus ucząc o niesieniu jarzma, czyli Tory ukazuje faryzeuszom, że nie 

chce pozbyć się tego ciężaru i że w Jego interpretacji, przykazanie, które czasami jest tak trudne  

do praktykowania można naprawdę zachować i tym samym stać się światłem. Słowa Jezusa i cały rozdział 

12 pochodzą z protestu faryzeuszy, wypominających Jezusowi, że jego uczniowie nie szanują szabatu.  

Są to wyraźne odniesienia do Tory w sensie metaforycznym: jarzmo jako zbiór przykazań w nim obecnych 

i brzemię jako nauka faryzeuszy. Powyższe treści pozwalają zrozumieć cel dyskusji między Jezusem  

i faryzeuszami, dotyczącej szabatu. Por. G. Michelini, La misericordia nel vangelo secondo Matteo. Il caso 

di Mt 12, 1 – 8 [w:] Coltivare la misericordia: giustizia e incontro, Milano 2018, s. 23-24. Pierwotny rdzeń 

inspirujący polemiki, które historycznie miały miejsce między Jezusem i faryzeuszami dotyczące szabatu 

musiał składać się z prostej formy: a) sceneria z aktorami i działaniami wywołującymi sprzeciw faryzeuszy 

i wynikający z tego spór; b) rzeczywisty sprzeciw stanowiący wyzwanie dla Mistrza lub Jego uczniów;  

c) odpowiedź Jezusa będąca formą pytania przeciwstawnego, którym sprzeciw został powstrzymany.  

Por. J. P. Meier, The Historical Jesus and the Plucking of the Grain on the Sabbath [w:] „Catholic Biblical 

Quarterly” 66 (2004), s. 568. W. D. Davies, D. C. Allison, The Gospel According to Saint Matthew, II, 

Edinburgh 1991, s. 304.    

 



 

91 

 

Opowiadanie o zrywaniu kłosów w szabat znajduje się w trzeciej części Ewangelii: 

Tajemnice Królestwa (Mt 11, 1 – 13, 52), w bloku różnego rodzaju nauczań Mistrza z Nazaretu 

(Mt 11, 2 – 12)203. Kontekst bezpośredni stanowi wezwanie do utrudzonych i obciążonych  

(Mt 11, 28 – 30)204. Ciężary nakładane ludziom przez ludzi (faryzeuszów) są ciężkie, nie do 

udźwignięcia. To, co pochodzi od Jezusa jest słodkie i lekkie. Realizacja Jezusowego przepisu 

na życie, a nie ludzkiego prowadzi do pokory serca i ukojenia duszy. Kontekst poprzedzający 

analizowaną perykopę stanowi zestawienie skutków realizacji ciężarów nałożonych przez ludzi 

i przez Jezusa. Opowiadanie o zrywaniu kłosów w szabat to pierwszy przykład ilustrujący 

naukę zawartą w wezwaniu do utrudzonych i obciążonych. Drugim przykładem jest następna 

perykopa o uzdrowieniu w szabat (Mt 12, 9 – 14). 

Historię o zrywaniu kłosów w szabat przekazali wszyscy ewangeliści synoptyczni. 

Perykopa pochodzi od Mk. W szerszej ewangelii Mateusza została ulokowana w środkowej 

części dzieła. U Mk znajduje się na początku działalności Jezusa po powołaniu Lewiego  

(Mk 2, 13 – 17). Rozdziela te dwie perykopy jedynie sprawa postów (Mk 2, 13 – 17). Kontekst 

najbliższy następujący Mt przejmuje wiernie za Mk. Obaj ewangeliści w jednym bloku – 

kontrowersji ze starszyzną żydowską na temat szabatu, opisują zrywanie kłosów w szabat  

i uzdrowienie w szabat (Mk 3, 1 – 6; Mt 12, 9 – 14). 

 

 

 

 

 
203 Bliskim kontekstem perykopy są: rozmowa z poselstwem od Jana Chrzciciela (Mt 11, 2 – 6), świadectwo Jezusa 

o Janie (Mt 11, 7 – 15) i o współczesnych (Mt 11, 16 – 19). Dalej następuje biada niepokutującym miastom 

(Mt 11, 20 – 24), objawienie Ojca i Syna (Mt 11, 25 – 27) oraz wezwanie do utrudzonych (Mt 11, 28 – 30). 

Bezpośrednio po analizowanej perykopie znajduje się: uzdrowienie w szabat (Mt 12, 9 – 14), Jezus Sługa 

Pański (Mt 12, 15 – 21), uzdrowienie opętanego, zarzuty faryzeuszów i obrona Jezusa (Mt 12, 22 – 30), 

grzechy przeciwko Duchowi Świętemu (Mt 12, 31 – 37), znak Jonasza (Mt 12, 38 – 42), nawrót do grzechu 

(Mt 12, 43 – 45) i opowiadanie o prawdziwych krewnych Jezusa (Mt 12, 16 – 50). 

204 Zaproszenie połączone z obietnicą w wierszach Mt 11, 28 – 30, jest ściśle związane z żydowską literaturą 

mądrościową i ma wiele odniesień do Syr 51, 23 – 30. Por. U. Luz, Das Evangelium nach Matthӓus Bd. 2: 

Mt 8 – 17, Düsseldorf 2007, s. 217. Adresatami zaproszenia mogą być prości z Mt 11, 25 wiersza. W ten 

sposób zostaje potwierdzone, że prostolinijni w oczach Boga poprzez studiowanie Pisma mogą nabyć 

poznanie i pozostać prostymi ludźmi otwartymi na Boże dzieło. Por. U. Luz, Das Evangelium nach 

Matthӓus Bd. 2: Mt 8 – 17, Düsseldorf 2007, s. 219;  J. Gnilka, Das Matthӓusevangelium I: Mt 1, 1 – 13, 

58, Freiburg 1993, s. 439. Powiązanie pomiędzy obciążonym a zmaganiem poprzez wspólny charakter 

sugeruje, że obciążeni nie są wyłącznie biernymi ofiarami, na których nałożono ciężkie brzemiona, ale jak 

wskazuje tekst są one przyjęte na postawie własnych decyzji. Por. U. Luz, Das Evangelium nach Matthӓus 

Bd. 2: Mt 8 – 17, Düsseldorf 2007, s. 219.  
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Porównanie synoptyczne wersji Mk i Mt ukazuje zamiary redakcyjne Mt (tabela 14): 

Mk 2, 23 – 28 Mt 12, 1 – 8 

Zdarzyło się, że Jezus w szabat przechodził 

wśród zbóż, 

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród 

pól obsianych zbożem 

a Jego uczniowie zaczęli po drodze zrywać 

kłosy. 

Jego uczniowie byli głodni, zaczęli więc zrywać 

kłosy i jeść. 

Faryzeusze mówili do Niego: Zobacz! Robią w 

szabat to, czego nie wolno! 

Gdy zobaczyli to faryzeusze, powiedzieli:  

twoi uczniowie robią to, czego nie wolno  

robić w szabat 

On im odpowiedział: Czy nigdy nie czytaliście, 

co zrobił Dawid i jego towarzysze, kiedy znaleźli 

się w potrzebie i byli głodni? Jak za 

najwyższego kapłana Abiatara wszedł do domu 

Bożego i jadł poświęcone chleby, które wolno 

spożywać tylko kapłanom, i dał je również tym, 

co z nim byli. 

On im odpowiedział: Czy nie czytaliście, co 

zrobił Dawid i jego towarzysze, kiedy byli 

głodni? Jak wszedł do domu Bożego on sam i ci, 

którzy z nim byli, i jedli poświęcone chleby, 

które wolno było spożywać jedynie kapłanom? 

 

Albo czy nie czytaliście w Prawie, że w szabat 

kapłani naruszają w świątyni szabat, a są bez 

winy? 

 Tu jest coś więcej niż świątynia. 

 

Gdybyście zrozumieli, co znaczą słowa: 

„Miłosierdzia chcę, a nie ofiary”, nie 

potępialibyście niewinnych. 

Mówił im też: Szabat jest ustanowiony dla 

człowieka, a nie człowiek dla szabatu. 
 

Tak, więc Syn Człowieczy jest Panem również 

szabatu. 
Bo Syn Człowieczy jest Panem szabatu. 

Tabela 14 - Porównanie synoptyczne wersji Mk 2, 23 – 28 i Mt 12, 1 – 8. 
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Największe zmiany wprowadzone przez Mt w stosunku do Mk wskazują od początku 

na przyczynę zrywania przez uczniów kłosów. Uczniowie są głodni, zrywają kłosy i je jedzą 

(Mt 12, 1). Środkowa część perykopy Mt 12, 5 – 7 nie występuje u Mk, można wnioskować, 

że pochodzi z materiału własnego Mt. 

W szabat Jezus razem z uczniami przechodzi przez pola pokryte zbożem. Ponieważ 

uczniowie są głodni zrywają kłosy i zjadają. Mt na opis stanu uczniów zastosował termin 

peina,w (łaknąć, być głodnym, odczuwać głód, cierpieć głód, głodować) w czasie aoristum  

i w stronie czynnej. Dla faryzeuszów głód nie ma znaczenia, zrywanie i łuskanie ziaren zbóż  

w szabat jest czynnością niedopuszczalna, grzeszną. Wymienione dwie czynności zrywanie  

i łuskanie kłosów są pracą żniwiarza, której nie wolno wykonywać w szabat, ponieważ jest to 

jedna z 39 prac zakazanych205. Faryzeusze zarzucają Jezusowi, że z Jego aprobatą uczniowie 

łamią prawo. W odpowiedzi Jezus przedstawia uczonym Izraela dwa przykłady. Przywołuje 

sytuację, gdy głodny Dawid otrzymał od kapłana Abimeleka chleby pokładne (1 Sm 21, 7). 

Tora nie oskarża Dawida o złamanie Prawa206. Drugi przykład to obowiązek składania przez 

 
205Analiza tekstu Biblii opisującego budowę przybytku prowadzi do sporządzenia katalogu prac zakazanych  

w Szabat nazywanego melachot.  Należą do niego: oranie, sianie, zbieranie plonów, wiązanie snopów, 

młócenie, przewiewanie ziarna, sortowanie, przesiewanie przez sito, mielenie, wyrabianie ciasta, pieczenie, 

strzyżenie owiec, wybielanie, czesanie surowych materiałów, farbowanie, przędzenie, przygotowanie krosna, 

przygotowanie innego rodzaju krosna, tkanie, rozdzielenie na nitki, związywanie węzła, rozplątywanie węzła, 

szycie, rozdzieranie, chwytanie zwierząt w pułapkę, zarzynanie, odzieranie ze skóry, garbowanie, obcinanie 

niepotrzebnych kawałków, zaznaczanie linii, przycinanie według formy, pisanie, wymazywanie napisów, 

budowanie, burzenie, rozpalanie ognia, gaszenie ognia, ostatnie uderzenie młotkiem, przenoszenie 

przedmiotów z przestrzeni prywatnej do publicznej i odwrotnie. Por. N. Kameraz – Koz, Święta i obyczaje 

żydowskie, Warszawa 2008, s. 30-31; J. Łapaj, Szabat i koszerność, źródłem uświęcenia w żydowskim życiu 

religijnym [w:] „Pisma Humanistyczne” 8, 2011, s. 62-63; Z. Ch. Pardes Lauder, Ks. Druga, Wyjścia, 

Kraków 2003; Z. Greenwald, Bramy halachy: religijne prawo żydowskie, Kraków 2005, s. 183-252.  

206 Głównym przykładem jakiego Jezus używa w odpowiedzi na zarzuty faryzeuszy jest Dawid, który jadł  

z chlebów pokładnych, gdy był głodny on i jego drużyna 1 Sm 21, 1 – 6, co było dozwolone tylko kapłanom. 

Paralela, którą wykorzystuje Mt ma na celu wyjaśnienie, że tak jak byli głodni uczniowie i jedli to co nie 

było zgodne prawem – ustną tradycją – aby jeść, podobnie uczynił Dawid, gdy był głodny. Rabini uznali 

działanie Dawida za zgodne z innymi zasadami. Prawdopodobnie akcja miała miejsce w szabat nawet jeśli 

ST i Mt tego nie wspominają. Nawet jeśli Mt był tego świadomy to jednak nie użył tego terminu. Jego 

nacisk spoczywa na tym, że Dawid jadł chleby, ponieważ był głodny. Podobieństwo między uczniami  

i Dawidem nie spoczywa w tym, że działali w szabat, ale że czynili to co było zabronione. Por. R. Banks, 

Jesus and the Law in the Synoptic Tradition, Cambridge 1975, s. 114. H. L. Strack, P. Billerbeck, 

Kommentar Zum Neuen Testament Aus Talmud und Midrash I, Munchen 1962, s. 618-619. E. Loshe, 

sabbaton, sabbatismos, paraskeue [w:] „The Theological Dictionary of the New Testament”, VII. G. 

Friedrich and trans, G. W. Bromiley, Grand Rapids 1971, s. 22; G. Barth, G. Bornkamm (red.), Tradition 

and Interpretation in Matthew, Philadelphia 1963, s. 81. R. J. McConnell, Law and Prophecy in Matthew´s 

Gospel: The Authority and Use of the Old Testament in the Gospel of Matthew, Basel 1969,  

s. 67. Według Mt Jezus przedstawił przykład Dawida jako wsparcie dla swojego argumentu.  
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kapłanów ofiar w świątyni, również w szabat (por. Lb 28, 9 – 10)207, są sytuacje, w których prawo 

szabatu nie jest najważniejsze, kult w świątyni odbywa się również w dzień wolny od pracy. 

Jezus widząc głodnych uczniów pozwala im zjeść kłosy rosnące na polu nie znosi w ten sposób 

Prawa ani nakazów związanych z szabatem, ale wskazuje, na sytuacje, gdy te przepisy muszą 

ustąpić wobec czynności ważniejszych. Jezus ukazuje właściwą hierarchię. Czyni to 

autorytetem Syna Człowieczego, czyli jako Sędzia i Zbawiciel, ale przede wszystkim jako Bóg. 

Jak podaje Kpł 23, 3 panem szabatu jest JHWH, Jezus porządkując hierarchię przepisów i 

obowiązków czyni to w pełni autorytetu swojej władzy. 

Ponieważ tego samego tematu, który porusza analizowana perykopa dotyczy 

następujące po niej opowiadanie o uzdrowieniu w szabat (Mt 12, 9 – 14) warto przeanalizować, 

potrzeby inicjujące, narzucony przepis, czyn Jezusa i odpowiedź faryzeuszów na każde  

z wydarzeń. W ten sposób zostanie ukazana postawa miłosierdzia, o której naucza Jezus. 

 

 

 

 

 

 
Jest to rabinicznie bardziej technicznie, argument bardziej stanowczy niż u Mk i Łk, którzy wykorzystali 

tylko przykład Dawida. Mt przybliża Jezusa jako ostrożnego rabina, który argumentuje incydent w dobry 

rabiniczny sposób. Por. W. D. Davies, The Setting of the sermon on the Mount, Cambridge 1963, s. 456, 

H. B. Green, The Gospel According to Matthew in the Revised Standard Version: Introduction and 

Commentary, Oxford 1975, s. 123.    

207 Zgodnie z prawem kapłani mieli składać ofiary w każdy szabat Lb 28, 9 – 10. Swoją służbą profanowali szabat. 

Tak więc przykład Jezusa wypływał z tradycji rabinicznej, jak również z samej Tory. Por. E. Levine,  

The Sabbath Controversy According to Matthew [w:] „New Testament Studies” 22. 4 (1976), s. 480-483. 

Sprzeczność wersetów 5 i 6 jest odpowiedzią, że kapłani łamiący szabat wykonują przykazanie Prawa. 

Forma argumentacji Jeusa jest taka: Jeśli kapłani składają ofiary w szabat w świątyni to wówczas jego 

uczniowie mogą profanować szabat w służbie królestwa, ponieważ królestwo jest większe niż świątynia.  

Por. D. Daube, The New Testament and Rabbinic Judaism, London 1956, s. 68. D. M. Cohn – Sherbok,  

An Analysis of Jesus, Arguments Concerning the Plucking of the Grain on the Sabbath [w:] „Journal for 

the Study of the New Testament” 2 (1979), s. 37. R. J. McConnell, Law and Prophecy in Matthew´s Gospel: 

The Authority and Use of the Old Testament in the Gospel of Matthew, Basel 1969, s. 67. W przeciwieństwie 

do kapłanów uczniowie Jezusa nie byli zaangażowani w żadną formę kultu religijnego ani nie służyli 

Jezusowi przez zrywanie kłosów zboża. Jednak w kontekście Ewangelii, uczniowie muszą być postrzegani 

jako ci co są w służbie królestwa. Podobnie jak kapłani w świątyni pełnili swoje funkcje, tak w obecności 

Jezusa uosabiającego królestwo, uczniowie kontynuują swoje czynności, nawet takie jak zbieranie kłosów. 

Por. H. Ridderbos, The Coming of the Kingdom, Philadelphia 1962, s. 304. 
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Inicjująca potrzeba 

człowieka 

 

Przepis Prawa  

i jego interpretacja 

narzucona przez 

nauczycieli Izraela 

Czyn Jezusa Reakcja faryzeuszów 

Głód uczniów Jezusa, 

który odczuwają w 

trakcie towarzyszenia 

Jezusowi w dzień 

szabatu 

Podstawą jest Wj 20, 10 n; 

31, 12 – 17; 

Pwt 5, 12 – 15. 

Nauczyciele Izraela 

wyznaczyli konkretnych 

39 prac zakazanych  

w szabat. 

Przyzwolenie 

uczniom na 

zrywanie, łuskanie i 

zjadanie kłosów 

Potępienie czynu 

uczniów 

Niepełnosprawność 

człowieka (bezwład 

ręki) 

Nie ma bezpośredniego 

przepisu zabraniającego 

leczenia w szabat. Rabini 

pozwalali w szabat 

jedynie ratować życie. 

Uzdrowienie 

człowieka 

Uzdrowienie poprzedza 

prowokacja 

faryzeuszów, dalej 

następuje potępienie 

uzdrowienia i podjęcie 

kroków w celu zabicia 

Jezusa 

Tabela 15 – Postawy miłosierdzia w nauczaniu Jezusa. 

 

Punktem wyjścia do czynu miłosierdzia jest konkretny fizyczny brak. Człowiek odczuwa 

potrzebę: uczniowie głód a człowiek kaleki pragnienie pełnej sprawności. Dla faryzeuszów 

najważniejszy jest przepis (będący często nadinterpretacją Bożego prawa). Dla Jezusa 

podstawowym prawem jest przykazanie miłości, nie znosi prawa odpoczynku szabatowego, ale 

wskazuje na wyższość prawa miłości. 

Również w analizowanej perykopie, tak, jak we wcześniejszej Mt przytacza Oz 6, 6 

przypominając faryzeuszom, co jest najważniejsze. W tym epizodzie Jezus udziela kilku 

argumentów faryzeuszom, kiedy oskarżają uczniów o zrywanie kłosów w szabat. W jednym  

ze swoich argumentów odwołuje się do Oz 6, 6. Mt podaje ten cytat, ponieważ wyraża główny 

argument obrony, że faryzeusze są wytrwali w przestrzeganiu prawa, zaniedbując jednocześnie 

kluczową kwestię miłosierdzia i miłującej dobroci – ἔλεος208. 

Mt przedstawia Jezusa jako suwerena szabatu innym sformułowaniem 

chrystologicznym – Syn Człowieczy jest Panem szabatu (Mt 12, 8). Stanowi to część szerszego 

argumentu Mt, że Jezus jest autorytatywnym i zdecydowanym interpretatorem Prawa. Jako Syn 

 
208 Por. W. B. Beare, The Gospel according to Matthew. A commentary, Oxford 1981, s. 269. Cytat ten podkreśla 

podstawową różnicę hermeneutyczną między Jezusem a faryzeuszami w odniesieniu do prawa szabatu.  

Por. J. A. Overman, Church and community in crisis. The Gospel according to Matthew, Pennsylvania 1996, 

s. 176. D. L. Turner, Matthew. Baker exegetical commentary of the New Testament, Michigan 2008, s. 309 
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Człowieczy, Jezus nie łamie prawa szabatu, lecz twierdzi, że ma prawo go interpretować  

w sposób odrzucający legalizm faryzeuszy. Jego nauczanie potwierdza miłosierną, życiodajną 

praktykę jako wolę Boga. Faryzeusze są przedstawieni jako zaangażowani w źle 

ukierunkowane, mechaniczne i uciążliwe przestrzeganie prawa szabatu. Takie przestrzeganie 

jest sprzeczne z zamiarem Boga209. 

Jezus jest prezentowany jako przedstawiciel Boga i ten, przez którego Bóg wykonuje 

funkcje związane ze świątynią. To co Bóg czyni w posłaniu Jezusa, znacznie przewyższa to, co 

uczynił w czasie ustanawiania kultu świątynnego. Chodzi o to, że służba świątynna miała 

pierwszeństwo przed szabatem, a służba Jezusa i Jego mesjańskie posłanie zastępują służbę 

świątynną. Jezus ma jeszcze większy autorytet niż szabat210. 

Bardziej zadowalającym wyjaśnieniem jest to, że słowa Oz 6,6 dotyczą przede 

wszystkim charakteru Boga. W miłosnej relacji przymierza, Bóg okazuje miłosierdzie ludziom 

i oczekuje odpowiedzi miłującej, a nie bezdusznej ofiary od ludzi. Istnieje zatem związek 

między miłosiernym charakterem Boga a szabatem. Szabatu nie należy traktować jako ciężaru, 

lecz jako wyraz miłosierdzia Bożego i łaski. 

 Zastosowany w przywołanych słowach proroka termin e;leoj w tym przypadku 

występuje w kontekście fizycznej potrzeby drugiego człowieka. Postawa miłosierdzia domaga 

się zaspokojenia tej potrzeby. Wobec drugiego człowieka, który znalazł się w trudnej sytuacji 

przepis szabatu ustępuje.  

Warto przeanalizować różnice w pobożności faryzeuszów i w nauczaniu Jezusa. 

Postawę faryzeuszów przedstawia rysunek 1: 

Drobiazgowe 

przestrzeganie Prawa 

Rozliczanie innych 

z wypełniania 

ustalonych 

przepisów 

Ja 

Człowiek staje się 

sprawiedliwym 

własnymi siłami 

Karanie za 

nieprzestrzeganie 

przepisów 

Drugi człowiek i jego 

potrzeby 

nie ma znaczenia 

Mnożenie przepisów 

Rysunek 1 – Postawa faryzeuszów 

 
209 Por. D. L. Turner, Matthew. Baker exegetical commentary of the New Testament, Michigan 2008, s. 310;  

D. A. Hagner, Word Biblical Commentary, 33A, Matthew 1 – 13. Dallas 1993, s. 330 

210 Por. W. Carter, Matthew and the margins: A socio – political and religious reading. Sheffield 2000, s. 266 
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Faryzeusze i starszyzna żydowska w centrum pobożności i jako wzorzec 

sprawiedliwości stawiała samousprawiedliwienie się przez człowieka poprzez drobiazgowe 

wypełnianie przepisów będących ludzką interpretacją prawa Boga. Prawo nadane przez Boga 

było tylko bazą wyjściową. Jego interpretacja, szczegółowe przepisy były dziełem ludzkim. 

Ludzie decydowali co należy robić, aby być sprawiedliwym i jak należy to robić. Tych, którzy 

nie mogli (np. chorzy), albo nie chcieli (np. grzesznicy) stosować się do ustalonych przepisów 

potępiano i izolowano. 

Naukę Jezusa prezentuje rysunek 2: 

Relacja z Jezusem 

Wypełnianie przepisów 

Prawa Bożego z miłości  

do Jezusa i drugiego 

człowieka 

Jezus 
Daje człowiekowi 

zbawienie (udział w 

królestwie) 

Cechy relacji: 

miłość do Jezusa 

e;leoj 
miłosierdzie  

do drugiego człowieka 

Drugi człowiek 

Odbiorcą  

i podmiotem działań 

Miłość i miłosierdzie motywacją wszystkich 

innych działań 

Rysunek 2 – Postawa Jezusa 
 

Jezus w prawie królestwa naucza o innej motywacji czynów i innej hierarchii wartości. 

W centrum życia człowieka powinien być Jezus, który jest drogą do zbawienia, do osiągnięcia 

sprawiedliwości. Relację z Jezusem powinna cechować miłość i na bazie tej relacji konieczne 

jest budowanie relacji z drugim człowiekiem. Miłosierdzie e;leoj to wyróżnik relacji z drugim 

człowiekiem. Przykazania, normy moralne i zalecenia pobożnego życia nie mogą być  

w sprzeczności, ani w opozycji do przykazania miłości. 

W perykopie opisującej powołanie Mateusza Jezus zwraca się do faryzeuszów słowami: 

poreuqe,ntej de. ma,qete ti, evstin\ e;leoj qe,lw kai. ouv qusi,an\ ouv ga.r h=lqon kale,sai dikai,ouj avlla. 

àmartwlou,j (Mt 9, 13 – Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. 

Bo nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników). Prosi ich o zmianę sposobu 

myślenia, mobilizuje faryzeuszy, aby podjęli trud zrozumienia słów proroka, czym jest 

miłosierdzie. W Mt 12, 7 te same słowa (eiv de. evgnw,keite ti, evstin\ e;leoj qe,lw kai. ouv qusi,an( ouvk 

a'n katedika,sate tou.j avnaiti,ouj – Gdybyście zrozumieli, co znaczą słowa: Miłosierdzia chcę, a nie 

ofiary, nie potępialibyście niewinnych) Jezus ponownie kieruje do faryzeuszów, jednak poprzedza 

je zarzut: gdybyście wiedzieli (eiv de. evgnw,keite). Termin ginw,skw tłumaczy się jako: poznawać, 
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znać, dowiedzieć się, wiedzieć, pojmować. Faryzeusze nie odbyli drogi do zrozumienia, nie 

zrobili tego, o co Jezus ich prosił, pozostali zatwardziali w swoich sercach. 

Analizowaną perykopę kończy informacja o naradzie faryzeuszów w jaki sposób zabić 

Jezusa. Faryzeusze, nie tylko nie chcą się otworzyć na nauczanie o miłosierdziu, ale zaczynają 

dążyć do zabicia Nauczyciela, który uczy w inny sposób niż oni. Linia myślenia i postępowania 

Jezusa i faryzeuszów jest inna. Starszyzna żydowska nie chce zrozumieć nauki Jezusa, zmienić 

swojego myślenia i postepowania, wybiera konsekwentne trwanie przy swoim stanowisku bez 

względu na okoliczności i działania jakie to za sobą niesie. 

Reasumując, w analizowanej perykopie o zrywaniu kłosów w szabat Jezus 

ustosunkowuje się do nadmiernych ciężarów jakie, faryzeusze nakładają na ludzi. 

Obowiązkiem, który nakłada Jezus jest miłosierdzie. Ono ma cechować stosunek do drugiego 

człowieka. Wobec konkretnej potrzeby, która determinuje życie ludzkie konieczna jest 

odpowiedź miłości i konkretne działanie, a nie martwa litera przepisów i praw. Czyn miłości 

Jezusa polega na wyciągnięciu człowieka ponad kodeksy i normy.  
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2.3. Podsumowanie 

W drugim rozdziale prezentowanej dysertacji zostały poddane analizie egzegetycznej 

perykopy z Ewangelii według św. Mateusza opisujące naukę Jezusa o miłosierdziu, która 

została poprzedzona konkretnym czynem miłosierdzia. 

Wspólnym mianownikiem obydwóch analizowanych perykop jest potrzeba człowieka. 

Jezus wędrując po drogach Galilei spotyka ludzi, którzy trwali w marazmie grzechu ich 

potrzebą była chęć zmiany życia, jednak nie potrafili sami wyjść z grzesznego życia, byli jednak 

otwarci, gotowi do zmiany. Druga grupa ludzi, to osoby z deficytem fizycznym (głodni 

uczniowie, niepełnosprawny człowiek), również i ci ludzie chcieli zmienić swoją sytuację, 

dążyli do zmiany. We wspomnianych perykopach występuje jeszcze trzecia grupa osób,  

to faryzeusze, którzy nie chcą zauważyć swoich błędów, nie chcą zmienić swojego życia  

i zamykają się na Jezusa. 

Przebaczanie grzechów jest stałą postawą Jezusa względem grzeszników, uciśnionych  

i pogardzanych (Mt 9, 9 – 13). Spożywając posiłek z ludźmi z marginesu społeczeństwa 

żydowskiego, wyraża Boże miłosierdzie dla osób spoza wspólnoty i ustanawia nową 

wspólnotę. W rozmowie z celnikiem Jezus okazuje miłosierdzie pogardzanej postaci i wzywa 

ją do nowej relacji z Nim. Powyższy imperatyw wskazuje na ciągłe podążanie, opisujące 

powołanie do bycia uczniem. Indywidualne doświadczenie miłosierdzia przeradza się  

w działalność wspólnotową w czasie uczty z grzesznikami. 

Obecność Jezusa w debacie na temat praktyki szabatu (Mt 12, 1-8) odzwierciedla 

sytuację ludu, któremu głoszona jest ewangelia. Jezus kilkoma argumentami odpowiada 

faryzeuszom oskarżających Jego uczniów o łamanie szabatu. 

Mateusz przedstawia Jezusa uczącego swoim własnym autorytetem i osobistą 

interpratacją Prawa i Proroków. Jego interpretacja często różni się od tradycji choć posłużenie 

się słowami Oz 6,6 odzwierciedla kontynuację pierwotnej intencji tego stwierdzenia w jego 

proroczym kontekście. Jezus naucza o potrzebie okazywania miłosierdzia wobec 

zmarginalizowanych i potrzebujących swoim własnym przykładem, będąc względem nich 

miłosiernym. Wprowadza w życie słowa Oz 6, 6 głosząc, że Bóg kocha swój lud. Sam Jezus 

staje się obecnością i źródłem miłosierdzia i spełnia intencję proroczego orędzia. Swoją 

postawą ofiaruje niezachwianą miłość, a broniąc swoich uczniów i uzdrawiając ludzi, ponownie 

prezentuje na czym polega miłosierdzie Boże. Miłosierdzie jest obecne w Nim  

i z Nim. Mateusz twierdzi zatem, że jeśli ktoś chce przestrzegać woli Bożej, powinien nauczyć 

się rozpoznawać niezachwianą miłość Boga do swego ludu, zgodnie z nauką i przykładem 

Jezusa.  
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Miłosierdzie wymaga dobroci Boga i życzliwości w moralnym zachowaniu, 

kochającego i współczującego serca, które jest związane z oddaniem się Bogu.  Powinno być 

połączone ze znajomością Boga, co oznacza prawdziwe uznanie natury i woli Bożej. Te dwa 

filary stoją w sprzeczności z powierzchownym składaniem ofiar. Te rytuały są bez znaczenia 

bez wiernej miłości czcicieli. W tym przypadku rytuały stały się przeszkodą w zachowywaniu 

przymierza. W tym sensie Ozeasz wyraża Boskie żądanie miłosierdzia a nie ofiary. Prorok 

sprzeciwia się aktom religijnym wykonywanym bez wewnętrznej pobożności.  

Podczas, gdy faryzeusze uważali działanie Jezusa za niedopuszczalne społecznie  

i religijnie, Jezus potwierdza swoje działanie w odniesieniu do proroka, jako okazywanie 

miłosierdzia. Postawa faryzeuszy jest więc niemiłosierna i sprzeczna z Pismem. Sposób, w jaki 

traktują innych, pokazuje ich błędne podejście do Boga. Nie mając miłosiernego serca wobec 

grzeszników, faryzeusze obnażają niewłaściwy stosunek do Boga. Swoją postawą Jezus 

potwierdza, że istnieje związek między miłosiernym Bogiem i szabatem. Jeśli pobożność 

utrudnia praktykowanie miłosierdzia, ten rodzaj pobożności nie jest dobry, ponieważ intencją 

szabatu jest wyrażenie miłosierdzia i łaski.   

Jezus w Ewangelii Mateusza jest pedagogiem wprowadzającym miłosierdzie Boże  

w poborców podatkowych i grzeszników. Uzdrawia tragiczny skutek grzechu. W kontekście 

biblijnym grzech i choroba są ze sobą ściśle powiązane.  

 Mateusz wykorzystał prawdopodobnie opisywane historie jako fundament  

dla powstającej wspólnoty, jej tożsamości i uzasadnienia stylu życia. Koncentracja wokół 

postawy Jezusa staje się głównym celem i przykładem. Jezusowe zaproszenie jest skierowane 

do szerszej grupy uczniów, którzy powinni przestrzegać jego nauczania i naśladować Jego 

miłość i miłosierdzie w przyjmowaniu i służeniu innym.   

Jezus z czynem miłosierdzia wychodzi do każdej z tych grup. Nikogo nie pozostawia 

samego. Grzesznikom okazuje akceptację i życzliwość. Stwarza warunki, aby mogli zmienić 

swoje życie. Niweluje głód i potrzeby fizyczne, wskazując, że człowiek jest ważniejszy  

od przepisów i norm. Poucza zatwardziałych, chcąc, aby i oni otworzyli się na zmianę życia. 

Jezus realizuje miłosierdzie w stosunku do każdego człowieka. Nie ma sytuacji, która 

by zwalniała z czynienia miłosierdzia. Miłosierdzie jest również podstawą działań, jest tym  

co porządkuje hierarchie i wskazuje na to, co najważniejsze. 
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Rozdział III 

Czyn miłosierdzia Jezusa jako odpowiedź na błaganie człowieka 

 

Na stronach Ewangelii często można spotkać świadectwa o czynach Jezusa będących 

odpowiedzią na błaganie człowieka. Mt szeroko prezentuje ludzi wzywających miłosierdzia  

w osobie Jezusa. Jedni zwracają się z ufnością błagając o uzdrowienie dla siebie jak  

w przypadku dwóch niewidomych Mt 9, 27 – 31 i Mt 20, 29 – 34. Inni przychodzą do Jezusa  

i proszą o miłosierdzie dla tych, którzy cierpią. Charakterystyczne wstawiennictwo ilustruje  

Mt w perykopach Mt 15, 21 – 28, gdzie matka prosi o pomoc dla opętanej córki i Mt 17, 14 – 21 

ojciec wstawia się za synem epileptykiem. We wszystkich przypadkach występuje błaganie  

o miłosierdzie, kiedy Jezus szybko reaguje i dokonuje uzdrowień w życiu ludzi.   

 

3.1. Uzdrowienie niewidomych (Mt 9, 27 – 31) 

Kai. para,gonti evkei/qen tw/| VIhsou/ hvkolou,qhsan Îauvtw/|Ð du,o tufloi. kra,zontej kai. le,gontej\ 
evle,hson h̀ma/j( uìo.j Daui,dÅ evlqo,nti de. eivj th.n oivki,an prosh/lqon auvtw/| oì tufloi,( kai. le,gei 
auvtoi/j ò VIhsou/j\ pisteu,ete o[ti du,namai tou/to poih/saiÈ le,gousin auvtw/|\ nai. ku,rieÅ to,te 
h[yato tw/n ovfqalmw/n auvtw/n le,gwn\ kata. th.n pi,stin ùmw/n genhqh,tw ùmi/nÅ kai. hvnew,|cqhsan 
auvtw/n oì ovfqalmoi,Å kai. evnebrimh,qh auvtoi/j ò VIhsou/j le,gwn\ òra/te mhdei.j ginwske,twÅ oì de. 
evxelqo,ntej diefh,misan auvto.n evn o[lh| th/| gh/| evkei,nh|Å 

27Gdy Jezus odchodził stamtąd, poszli za Nim dwaj niewidomi i krzyczeli: Zmiłuj się nad nami, Synu 

Dawida! 28Kiedy wszedł do domu, niewidomi podeszli do Jezusa, a On ich zapytał: Czy wierzycie, 

że mogę to uczynić? Odpowiedzieli Mu: Tak, Panie! 29Wtedy dotknął ich oczu i powiedział: Niech 

się wam stanie według waszej wiary.  30I odzyskali wzrok. A Jezus surowo im nakazał: Pamiętajcie, 

żeby nikt się o tym nie dowiedział.  31Oni jednak, skoro tylko wyszli, rozpowiadali o Nim po całej 

okolicy. 

Każdy z 10 cudów opisanych w rozdziale ósmym i dziewiątym Mt związany jest  

z innym problemem: trądem, niewolnictwem, gorączką, kataklizmami (burza), opętaniem przez 

demony, paraliżem, śmiercią, krwotokiem, ślepotą i zaniemówieniem. Do nich należą: a) cuda 

uzdrowienia (Mt 8, 1 – 17); b) cuda mocy (Mt 8, 18 – 9, 17); c) cuda odnowy (Mt 9, 18 – 34). 

Cuda Jezusa są biblijnym potwierdzeniem nauki ST twierdzącego, iż przyjdzie Mesjasz i będzie 

wykonywał potężne dzieła, opisane w Ewangeliach. 

Mt w swojej kompozycji skierowanej do Żydów, wyraża na wiele różnych sposobów 

pragnienie, aby lud wybrany widział Jezusa z Nazaretu, wiernie i całkowicie wypełnił 

natchnione proroctwa dotyczące Króla Mesjańskiego. Nie można się więc dziwić, że Jezus 
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uzdrowił niewidomych, ponieważ ślepota była powszechną chorobą w ziemi Izraela w czasach 

Jezusa211. 

Dwaj niewidomi już wierzą, że Jezus jest Synem Dawida, Mesjaszem, Synem Bożym. 

Jezus zaspokoił ich potrzebę – widzą. Będzie miał odtąd dwóch nowych świadków. Prosi ich  

o milczenie teraz, w tym miejscu. Ale nie potrafią zachować milczenia wśród swoich bliskich, 

znajomych i sąsiadów. Po tych wszystkich zdarzeniach mieszkańcy Galilei są bardziej 

przygotowani by uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Będą słuchali Jezusa, a w przyszłości również 

Jego uczniów. 

W naszej lekturze Ewangelii Mateusza znajdujemy się w sekcji, gdzie spotykamy 

swoiste skondensowanie cudownej działalności Jezusa w uzdrawianiu ludzkich chorób. 

Właściwie z podobną sytuacją spotkaliśmy się w rozdziale ósmym. Po długiej serii cudów 

Mateusz czyni krótką przerwę, opisując powołanie Mateusza i przytaczając naukę Jezusa 

na temat postu, by znowu, z podobną do wcześniejszej intensywnością, relacjonować 

uzdrowicielską działalność Jezusa. Bezpośrednią perykopą poprzedzającą Mt 9, 27 – 31 

jest wskrzeszenie dziewczynki, cud który to ewangelista opisał wraz z uzdrowieniem kobiety 

chorej na krwotoki (Mt 9, 18 – 26). Obydwa opowiadania są nawzajem połączone już w tradycji 

przed synoptycznej. Podanie Mk i Łk może mieć charakter czysto stylistyczny: spotkanie  

z chorą kobietą opóźnia spotkanie ze zwierzchnikiem synagogi w rezultacie czego umiera jego 

córka. Mt jednak wyklucza ten powód i obydwóm wydarzeniom nadaje inne znaczenie: chora 

kobieta nie tylko z wielką ufnością dotyka się płaszcza Jezusa, aby doświadczyć jego pomocy, 

ale przede wszystkim łamie Prawo. Podobnie zwierzchnik synagogi zachęca Jezusa do 

zakazanego postępowania, ponieważ nie należy do najbliższej rodziny i nie może dotknąć 

martwej (Lb 19, 11).  Obydwa opowiadania głoszą, że Jezusowa uzdrawiająca moc przekracza 

granice wytyczone Prawem i sugeruje zwycięstwo miłosierdzia Chrystusa nad limitami 

prawnych przepisów212. 

 
211 Przyczyny ślepoty były liczne: wysokie temperatury, światło słoneczne, kurz i złe nawyki higieniczne  

w wiosce, wszystko przyczyniało się do rozprzestrzeniania się choroby, która często w ciągu jednego dnia 

mogła zniszczyć widzenie. Por. M. F. Unger, Unger´s Bible Dictionary, Chicago 1966, s. 265. Ślepota nie 

ograniczała się do wieku jak w przypadku zaćmy. Najczęstrzą przyczyną utraty wzroku była podobnie jak 

dzisiaj jaglica. Por. R. Garland, The Eye of the Beholder: Deformity and Disability in the Graeco – Roman 

World, Ithaca 1995, s. 112. 

212 Por. M. Hájek, Evangelium podle Matouše I., Praha 1995, s. 248-249. 
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 Po uzdrowieniu dwóch niewidomych Mt 9, 27 – 31, Jezus spotyka się z opętanym 

niemową (Mt 9, 32 – 34). Istnienie świata demonów potwierdzają teksty Kpł 17, 7 i 1 Kor 10, 20213. 

Mt opisuje nieszczęście opętanego człowieka spowodowane działaniem demonów. Egzorcyzm, 

którym uzdrawia go Jezus był rzeczywistością obecności demonów dotykających ludzi w tamtych 

czasach. Davies i Allison analizując tekst twierdzą, że Mt dla uwypuklenia działania szatana 

stosuje zamianę frazeologiczną. Zamiast pisać, że mężczyzna został uzdrowiony wskazuje, że 

diabeł został wyrzucony i przygotowuje konfrontację z faryzeuszami oskarżającymi Jezusa o 

bycie w zmowie z księciem demonów214.  Faryzeusze będąc świadkami manifestacji 

mesjańskiej mocy Jezusa, nie uwierzyli w Niego, co doprowadza ich do popełniania błędów 

Mt 12, 9 – 32. Odrzucając Jezusa, odrzucili Królestwo, które głosił. Akt uzdrowienia opętanego 

przez demony jest ostatnim z serii znaków lub cudów, które się wydarzyły potwierdzając 

mesjanizm Jezusa. 

Ewangelista Mateusz, mający tendencję do grupowania materiału, o czym już 

wielokrotnie mogliśmy się przekonać, w taki sposób pragnie zwrócić uwagę czytelnika 

na pewne cechy osoby i misji Jezusa. 

Za historycznością perykopy Mt 9, 27 – 31 przemawia nie tylko kwestia uzdrowienia 

niewidomych, ale przede wszystkim spełniające się na Jezusie słowa proroków Iz 29, 18; 35, 5 – 6.  

Jest to prezentacja działalności Jezusa przedstawiająca jego mesjańskie posłanie215.  

Strukturę analizowanej perykopy można przedstawić następująco: 

1. Mt 9, 27 – wołanie o pomoc do Jezusa; 

2. Mt 9, 28 – wyznanie wiary w moc Jezusa; 

3. Mt 9, 29 – 30a – uzdrowienie niewidomych; 

4. Mt 9, 30b – 31 – pouczenie Jezusa. 

 

  

 
213 Demony są złymi istotami anielskimi, które zgrzeszyły przeciwko Bogu i pod kontrolą szatana wykonują dzieło 

zła na świecie. Według NT demony dotykają ludzi chorobą psychiczną, moralną i fizyczną Mt 9, 32. 

Demony promują bałwochwalstwo, niemoralność i inne formy ludzkiego zła. Propagują fałszywą doktrynę 

i fałszywych nauczycieli. Pomagają szatanowi w jego zwodniczej kampanii przeciwko woli Bożej  

(2 Kor 11, 13 – 15). Por. V. W. Grudem, Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine, Grand 

Rapids 1994, s. 412-434. 

214 Por. W. D. Davies, D. C. Allison, The Gospel According to Saint Matthew [w:] The International Critical 

Commentary I–II, Edinburg 1994, s. 139. 

215 Por. J. Gnilka, Das Matthӓusevangelium I, Freiburg 1986 – 1988, s. 346. 
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Tekst Mt 9, 27 – 31 

Tekst oryginalny Tłumaczenie 

27Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν 

[αὐτῷ] δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες· 

ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὸς Δαυίδ. 

27Gdy Jezus odchodził stamtąd, poszli za Nim 

dwaj niewidomi i krzyczeli:  

Zmiłuj się nad nami, Synu Dawida 

28 ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ οἱ 

τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· πιστεύετε ὅτι 

δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ· ναὶ κύριε. 

28Kiedy wszedł do domu, niewidomi podeszli do 

Jezusa, a On ich zapytał: Czy wierzycie, że mogę 

to uczynić? Odpowiedzieli Mu: Tak, Panie! 

29 τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων· κατὰ 

τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν. 

29Wtedy dotknął ich oczu i powiedział: Niech się 

wam stanie według waszej wiary. 

30 καὶ ἠνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί. καὶ 

ἐνεβριμήθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων· ὁρᾶτε μηδεὶς 

γινωσκέτω. 

30I odzyskali wzrok. A Jezus surowo im nakazał: 

Pamiętajcie, żeby nikt się o tym nie dowiedział. 

31 οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ 

ἐκείνῃ. 

31Oni jednak, skoro tylko wyszli, rozpowiadali o 

Nim po całej okolicy. 

Tabela 16 – Tłumaczenie Mt 9, 27 – 31 

  

Uzdrowicielskie spotkanie Jezusa z dwoma niewidomymi nie posiada paraleli 

w pozostałych ewangeliach. Niekiedy można spotkać się z próbą synoptycznego powiązania tego 

wydarzenia z relacją tego samego ewangelisty o uzdrowieniu dwóch niewidomych w Jerychu  

(Mt 20, 29 – 34) i z tekstami paralelnymi Marka (Mk 10, 46 – 52) i Łukasza  

(Łk 18, 35 – 43). Takie podejście sugerowałoby jednak, iż chodzi o jedno uzdrowienie opisane dwa 

razy w tej samej Ewangelii. Tymczasem chodzi o dwa różne wydarzenia. Owszem, w jednym 

i drugim przypadku mamy dwóch niewidomych, ale istnieje zupełnie inny kontekst geograficzny: 

w naszym przypadku akcja rozgrywa się w Kafarnaum, w Galilei, natomiast wydarzenie opisane 

w Mt 20, 29 – 34 odbywa się w Jerychu, w Judei. Ponadto, od niewidomych w Kafarnaum Jezus 

oczekuje wiary potrzebnej do uzdrowienia, nie pyta o nią w Jerychu. Są jeszcze inne różnice, jak 

chociażby obecność tłumu jako świadka uzdrowienia w Jerychu i jego brak w Kafarnaum216. 

 
216 Por. G. Bornkamm, G. Barth, H. J. Held, Tradition and Interpretation in Matthew, London 1963, s. 219-220. 
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Opisana sytuacja nie jest jedyną w Pierwszej Ewangelii, kiedy do Jezusa przychodzą dwie 

osoby potrzebujące pomocy. Podobnie jest z uzdrowieniem opętanych w Gadarze (Mt 8, 28 – 34) 

i ze wspomnianymi niewidomymi w Jerychu (Mt 20, 29 – 34). W obydwóch przypadkach 

Marek i Łukasz wspominają jedną osobę uzdrowioną przez Jezusa. Trudno wyjaśnić, dlaczego 

Mateusz niejednokrotnie w taki właśnie sposób wyróżnia się w tym względzie. 

Potrzebujący pomocy wykorzystują prawdopodobnie ostatnią sytuację, kiedy Jezus 

odchodzi, aby prosić o pomoc. Użycie czasownika κράζω – krzyczeć jako imiesłowu sugeruje 

ciągłe działanie. Niewidomi utożsamiali się ze swoją potrzebą, krzyczeli głośno i wołali  

o miłosierdzie. Takie wołanie jest najbardziej zrozumiałe, ponieważ jest to jedna z najbardziej 

podstawowych próśb o pomoc w Piśmie. Miłosierdzie jest łaską, aktem współczucia i czynem 

miłości określającymi służbę Jezusa i Jego odpowiedź na błaganie człowieka217. Wołający  

o pomoc są wytrwali w swojej prośbie, nie tylko wołali, ale również podążali za Nim, sytuację 

określa aoristum czasownika ἀκολουθέω (iść za, naśladować) sugeruje wytrwałość w prośbie 

i poszukiwaniu pomocy.            

Niewidomi zwracają się do Jezusa: Synu Dawida. Jest to jeden z tytułów mesjańskich 

spotykanych w Ewangelii. Tytuł ten najczęściej występuje w Ewangelii Mateusza, siedem razy 

(u Mk i Łk łącznie pięć razy, u Jana ani razu). Jednym z filarów wiary Izraelitów było 

przekonanie, że oczekiwany Mesjasz będzie pochodził z rodu króla Dawida, zgodnie 

z proroctwem proroka Natana, wygłoszonym wobec wielkiego króla (2 Sm 7, 12 – 16). 

Zwracając się w ten sposób do Jezusa, niewidomi wyznali wiarę w Niego jako posłanego 

przez Boga Mesjasza. Taka wiara była jednak niewystarczająca, dlatego Jezus nie od razu 

spełnia ich prośbę. Idąc za Jezusem, krzyczą, prosząc zmiłowania nad swoim losem. 

Nie wiemy, jak długą drogę musieli przebyć, prosząc o cud, ale była to odległość zarówno 

przestrzenna, jak i czasowa potrzebna dla oczyszczenia i wzrostu ich wiary. 

Syn Dawida (υἱὸς Δαυίδ) jest nowotestamentalym tytułem, który ma długą historię  

w ST i w tradycji żydowskiej218. Tradycja ta nie pochodzi z refleksji teologicznej, ale odnosi 

się do rzeczywistości historycznej połączonej z osobą Dawida. Podstawą jest proroctwo 

przekazane przez Natana (2 Sm 7, 12 – 16), które wskazuje na przyjście potomka Dawida 

i wiecznego królestwa. Proroctwo jest potwierdzone tekstami psalmów: Ps 2, 7; 89, 4; 132, 11, 

 
217 Por. E. L. Carballosa, Mateo: La revelación de la realeza de Cristo, Grand Rapids 2007, s. 332. 

218 Por. G. Schneider, Zur Vorgeschichte des christologischen Prӓdikats Son Davids [w:] „Trierer Theologische 

Zeitschrift” 80, 1971, s. 247-253. 
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mówiącymi o zawarciu przymierza i przysiędze. Jest oczywiste (Ps 110, 1; 45, 7), że obietnica 

Dawida łączy się z koncepcją króla, siedzącego po Bożej prawicy i panującego nad światem.  

Literatura prorocka wspomina o obietnicy Dawida w eschatologicznym i mesjańskim 

charakterze. Prorok Iz przepowiedział władcę siedzącego na tronie Dawida Iz 9, 6 i rządzącego 

według prawa. Jak niegdyś spoczywał Duch Pański na Dawidzie podobnie i będzie spoczywał 

na nowym władcy, drugim Dawidzie. Jego osobę charakteryzuje mądrość i rozsądek, jego 

królowanie będzie sprawiedliwe i według prawa. Kładzie się jednak nacisk na eschatologiczne 

oczekiwanie zbawienia. Prorok Jeremiasz głosi, że Pan wzbudzi Dawidowi sprawiedliwą 

odrośl, będzie panował jako roztropny król wykonujący sprawiedliwość i prawo (Jr 23, 5). 

Podobnie Ezechiel wykorzystuje obraz pasterza, sługi Dawida jako motyw pasterza 

mesjańskiego (Ez 34, 23). Jest charakterystyczne, że tytuł Syn Dawida nie wstępuje w ST.  

W literaturze żydowskiej Syn Dawida stał się powszechnym oznaczeniem Mesjasza219. 

Jeśli chodzi o NT na wielu miejscach występują wzmianki, że Jezus należał do 

pokolenia Dawida i że to pochodzenie jest mesjańskim elementem jego życia. Jego 

pochodzenie z rodu Dawida potwierdzają teksty: Rz 1, 3n; Dz 2, 29 – 36; 2 Tm 2, 8; Ap 5, 5; 

Ap 22, 16. Godnym uwagi jest wyznanie Pawła o Synu pochodzącym – jako człowiek – z rodu 

Dawida (Rz 1, 3).  

Mt jest jedynym ewangelistą, który zabiega o to, aby przedstawić Jezusa jako Syn 

Dawida – υἱὸς Δαυίδ. U Mk i Łk można spotkać się z tym tytułem cztery razy: Mk 10, 47n  

por. Łk 18, 38n; Mk 12, 35. 37 por. Łk 20, 41. 44, u J występuje tylko potomek Dawida (J 7, 42). 

U Mt termin ten występuje dziesięć razy. W czterech przypadkach pochodzi od Mk: Mt 20, 30n 

por. Mk 10, 47n; Mt 22,42.45 por. Mk 12, 35.37; a w sześciu przypadkach używa terminu jako 

własnego tekstu: Mt 1,1; 9, 27; 12, 23; 15, 22; 21, 9.15. Wyjątkowa liczba wystąpień u Mt 

oznacza szczególne miejsce w ewangelii220.  

 
219 Por. D. C. Duling, The Therapeutic Son of David: An Element in Matthew´s Christological Apologetic [w:] „New 

Testament Studies” 24, 1977 – 1978, s. 407-410. M. Karrer, Der Gesalbte. Die Grundlagen des Christustitels 

[w:] Forschungen zur ReligionundReligion und Literatur des Alten und Neuen Testaments, 151, 1991, s. 269. 

220 Por. V. Taylor, The Names of Jesus, London 1953, s. 24. Na podstawie większej liczby wystąpień tytułu Syn 

Dawida, wielu biblistów doszło do wniosku, że chodzi o główny tytuł Jezusa w ewangelii Mt.  

Por. G. Strecker, Der Weg der Gerechtigkeit. Untersuchung zur Theologie des Matthӓus [w:] Forschungen 

zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments 82, Gӧttingen 1971, s. 118-120; R. Hummel, 

Die Auseinandersetzung zwischen Kirche und Judentum im Mattӓusevangelium, München 1962, s. 121 i nn; 

A. Suhl, Der Davidssohn im Matthaus – Evangelium [w:] Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 

und die Kunde der ӓlteren Kirche 59, 1968, s. 69. 75i nn; C. Burger, Jesus als Davidssohn [w:] Forschungen 

zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments 98, Gӧttingen 1970, s. 88 i nn; W. D. Davies, 
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Po nazwaniu Jezusa jako Syna Dawida w rodowodzie pierwszy raz występuje  

w perykopie o uzdrowieniu dwóch niewidomych Mt 9, 27 – 31. Perykopa występuje w cyklu 

dziesięciu Jezusowych uzdrowień Mt 8 – 9, który razem z Kazaniem na Górze Mt 5 – 7 

przedstawiają Jezusa jako Mesjasza słowa (Mt 5 – 7) i czynu (Mt 8 – 9)221.  

Cudowne uzdrowienie następuje dopiero w domu222, po uprzednim sprawdzeniu wiary 

proszących o cud. Wiara stanowi niezbędny warunek otrzymania łaski uzdrowienia.  

Uzdrowienie niewidomych ma miejsce dopiero po wyzaniu wiary w Syna Bożego  

(Mt 9, 29). Kiedy Jezus dostrzega ich wiarę i ufność – dotyka ich oczu (ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν 

αὐτῶν). W Ewangeliach kładzie się nacisk na uzdrawiający dotyk ręki Chrystusa: Mt 8, 15; 17, 7; 

20, 34; Łk 7, 14; 22, 51. Czuły dotyk Jego dłoni ukazuje współczucie przeradzające się  

w miłosierdzie, wychodzące od Jezusa. Rezultatem dotyku było otwarcie ich oczu – καὶ 

ἠνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί (Mt 9, 30). Czasownik ἀνοίγω (otwierać) jest w biernym 

aoristum i oznacza, że oczy zostały otwarte a aoristum daje do zrozumienia, że działanie było 

natychmiastowe. Najwyraźniej w związku z kontaktem fizycznym moc uzdrawiająca 

pochodziła od Chrystusa i została przekazana osobie, która jej potrzebowała. Niewidomi  

w jednej chwili dzięki łasce Jezusa otrzymali wzrok, miłosierdzie osiągnęło swój cel223. 

Wiara niewidomych okazała się na tyle silna, że stali się godni przyjęcia daru 

uzdrowienia. Stają się ludźmi uzdrowionymi, widzącymi. Jest to kolejna z wielu opisanych 

w Ewangelii scen, pokazująca znaczenie ufnej wiary człowieka przy spotkaniu z Bogiem 

w osobie Jego Syna. 

Jezus zabrania uzdrowionym rozpowiadania o tym, co się wydarzyło. Gwałtowny zakaz 

wyrażony czasownikiem γινώσκω (poznać, widzieć) ujawnia intensywne pragnienie Jezusa, 

aby uniknąć fałszu opartego na źle pojętym uznaniu, które mogłoby zagrozić jego prawdziwej 

 
Different Approach to Jamnia: The Jewish Sources of Matthew´s Messianism [w:] The Conversation 

Continues. Studies in Paul and John, Abingdon 1990, s. 384. 

221 Por. J. Schniewind, Das Evangelium nach Matthӓus, Gӧttingen 1962, s. 36. 

222 Niektórzy sugerują, że umiejscawia to dom Jezusa w Kafarnaum, a Mt 4, 13 jest zwykle cytowany na poparcie 

tego punktu widzenia. Aby podważyć tę prawdę można przytoczyć fragment Mt 8, 20. Jednak żaden  

z nich nie jest całkowicie rozstrzygający. Pierwszy fragment nie musi oznaczać, że Jezus posiadał dom. 

Mógł go wynająć lub mogli zagwarantować go przyjaciele Mistrza. Drugi fragment wskazuje, że z powodu 

nieustannej podróży Jezus nie miał stałego miejsca zamieszkania. Mt 9, 28 może więc być domem, gdzie 

Jezus przebywa w odwiedzinach, podobnie jak w przypadku domu w Betanii u Marii i Marty, których dom 

określano jako dom Chrystusa w Judei. Por. W. Hendriksen, Evangelio según San Mateo, Grand Rapids 

2003, s. 329. 

223 Por. W. Hendriksen, Evangelio según San Mateo, Grand Rapids 2003, s. 329. 
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misji. Inne podobne wydarzenia u Mt podkreślają, że zakazy milczenia o uzdrowieniach albo 

otrzymaniu łaski, pełnią inne funkcje. Pokazują, że Jezus nie prezentuje się jako czarodziej  

i cudotwórca. Autorytet Jezusa pochodzi wyłącznie od Boga, a nie od ludzi. Niedotrzymujący 

zakazu Jezusa utrudniali mu misję224.  Zakaz ten ma związek również z tytułem, 

którym zwracali się do Niego niewidomi: Syn Dawida. Było to określenie tak samo dostojne, 

jaki i niebezpieczne. Żydowska wizja Mesjasza widziała w nim militarnego wodza, 

który pokona wrogów Izraela, w tym przypadku Rzymian, i przywróci sławę dawnego 

królestwa Dawida. Propagowanie Jezusa jako potomka Dawida, oczekiwanego Mesjasza 

z królewskiego rodu, niosło w sobie niebezpieczeństwo rewolty, czego Jezus z całą pewnością 

nie chciał. On przyszedł zaprowadzić inne królestwo na świecie, królestwo Boże, królestwo 

sprawiedliwości, miłości i pokoju. Pomimo surowego zakazu, uzdrowieni nie potrafili 

zachować dyskrecji. Z czysto ludzkich względów, nie mogli utrzymać w tajemnicy wielkiego 

szczęścia, w którym tak bardzo osobiście uczestniczyli.  

Uzdrowieni nie byli posłuszni Jezusowi, ich decyzja wywołała zapewne presję tłumu  

i utrudniła jego egzystencję, tak że nie mógł przejść niezauważony. Egoistyczne myślenie 

prowadzi do nieposłuszeństwa i łamania poleceń225. 

Ostatecznie stali się głosicielami Jezusa i Jego wielkości. Może jeszcze w sposób 

niedoskonały, zbyt emocjonalny, egoistyczny, ale z pewnością można w nich widzieć 

prekursorów tych, którzy kierowani przez Ducha Świętego, w sposób o wiele bardziej 

doskonały poniosą dalej Dobrą Nowinę.  

Perykopa Mt 9, 27 – 31 jest samodzielną kompozycją ewangelisty i sposobem jego podejścia 

do opisywanej rzeczywistości. Jasno ukazuje wartość przekazu: tłumi obrazowe elementy, nie 

koncentruje się na scenie, ogranicza przesadność cudu. Mt charakterystycznie podchodzi do osób 

postronnych i drugorzędnych sytuacji, koncentrując wydarzenie na osobie Jezusa i upośledzonych. 

Prezentowany dialog zawsze prowadzi do pytania o wiarę, do osobistego zaufania Jezusowi jako 

jedynej pomocy. Jest oczywiste, że w całej kompozycji rozdziałów 8 i 9 Mt przybliża świadectwo  

o czynach Jezusa, jako odpowiedź na oczekiwania proszących o litość i miłosierdzie.  

 

 

 
224 Por. N. B. Stonehouse, The Witness of Matthew and Mark to Christ, Grand Rapids 1944, s. 62; W. Trilling, 

Das wahre Israel: Studien zur Theologie des Matthӓus – Evangeliums, München 1964, s. 128. 

225 Por. R. Hummel, Die Auseinandersetzung zwischen Kirche und Judentum im Matthӓusevangelium, München 1966, s. 81. 
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3.2. Wiara Syrofenicjanki (Mt 15, 21 – 28)  

Kai. evxelqw.n evkei/qen o` VIhsou/j avnecw,rhsen eivj ta. me,rh Tu,rou kai. Sidw/nojÅ kai. ivdou. gunh. 
Cananai,a avpo. tw/n o`ri,wn evkei,nwn evxelqou/sa e;krazen le,gousa\ evle,hso,n me( ku,rie ui`o.j Daui,d\ 
h` quga,thr mou kakw/j daimoni,zetaiÅ ò de. ouvk avpekri,qh auvth/| lo,gonÅ kai. proselqo,ntej oì 
maqhtai. auvtou/ hvrw,toun auvto.n le,gontej\ avpo,luson auvth,n( o[ti kra,zei o;pisqen h`mw/nÅ o` de. 
avpokriqei.j ei=pen\ ouvk avpesta,lhn eiv mh. eivj ta. pro,bata ta. avpolwlo,ta oi;kou VIsrah,lÅ h` de. 
evlqou/sa proseku,nei auvtw/| le,gousa\ ku,rie( boh,qei moiÅ ò de. avpokriqei.j ei=pen\ ouvk e;stin kalo.n 
labei/n to.n a;rton tw/n te,knwn kai. balei/n toi/j kunari,oijÅ h̀ de. ei=pen\ nai. ku,rie( kai. ga.r ta. 
kuna,ria evsqi,ei avpo. tw/n yici,wn tw/n pipto,ntwn avpo. th/j trape,zhj tw/n kuri,wn auvtw/nÅ to,te 
avpokriqei.j ò VIhsou/j ei=pen auvth/|\ w= gu,nai( mega,lh sou h̀ pi,stij\ genhqh,tw soi ẁj qe,leijÅ 
kai. iva,qh h` quga,thr auvth/j avpo. th/j w[raj evkei,nhjÅ 

21Jezus odszedł stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu. 22Pewna kobieta kananejska, która 
pochodziła z tych stron, wyszła Mu naprzeciw i głośno wołała: Zmiłuj się nade mną, Panie, Synu 
Dawida! Zły duch bardzo dręczy moją córkę. 23Ale On nie odezwał się do niej ani słowem. Uczniowie 
podeszli do Niego i prosili: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. 24On odpowiedział: Przecież zostałem 
posłany tylko do owiec, które zginęły z domu Izraela. 25Ona jednak podeszła, pokłoniła się  
i prosiła: Panie! Pomóż mi! 26Lecz On odpowiedział: Nie wypada zabierać chleba dzieciom i rzucać go 
szczeniętom. 27Ona zaś rzekła: Tak, Panie! Ale i szczenięta zjadają resztki, które spadają ze stołu ich 
panów. 28Wtedy Jezus powiedział: Kobieto! Wielka jest twoja wiara! Niech więc ci się stanie tak, jak 
chcesz. I w tej samej chwili jej córka została uzdrowiona. 
 

 Dość precyzyjnie można wskazać granicę przytoczonej powyżej perykopy. Mt 15, 21 mówi 

wyraźnie o zmianie miejsca – wędrówce Jezusa. Z krainy galilejskiej podąża On w kierunku Tyru 

i Sydonu226. Rusza na północ opuszczając rodzinne strony. Charakterystycznym słowem 

mówiącym o zmianie miejsca jest tutaj ἐκείθεν (stamtąd). Bezpośrednio po spotkaniu  

z Syrofenicjanką następuje powrót Chrystusa do Galilei, a ściślej rzecz biorąc, nad Jezioro 

Galilejskie (Mt 15, 29). Wskazuje to na dynamikę opowiadania i wyraźną zmianę tematu.  

U Mt 15, 29 ponownie pada słowo ἐκείθεν (stamtąd). Perykopy więc posiadają swoje wyraźne 

granice, dzięki którym wyodrębniają się spośród innych tekstów. 

Podróż Jezusa w okolice Tyru i Sydonu poprzedziła działalność Jezusa w Galilei: nauczanie 

w przypowieściach, doświadczenie zlekceważenia w Nazarecie, rozmnożenie chleba, wywód  

 
226 Miasto Tyr było dogodnie położone na skalistym wybrzeżu, dzięki czemu mogło oprzeć się oblężeniu Babilonu. 

Z pewnością proroctwo Iz 23, 1 – 18 i Ez 26, 1 – 21 było zaskoczeniem, ponieważ Tyr nie był jednym  

z wielkich mocarstw świata takich jak Egipt czy Babilon, ale był uważany za centrum handlowe. Była to 

śródziemnomorska metropolia handlu międzynarodowego, słynąca ze swych rynków i floty. Można go 

więc spostrzegać jako miejsce dumy i pychy, ale również i bogactwa. W Biblii Tyr jest przedstawicielem 

antyreligijnej arogancji, a proroctwa dotyczyły jego przyszłości. Sydon znajdował się około czterdzieści 

kilometrów na północ od Tyru. Leżał na wąskim skalistym klifie. Był starożytnym miastem Kanaanu.  

W tym sensie był ojczyzną niektórych kobiet Salomona 1 Krl 11, 1 i ojczyzną królowej Izebel 1 Krl 16, 31.  

W NT miasta te przedstawiają pogański świat. Por. A. Novotný, Biblický slovník, Praha 1956, s. 877. 
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o Janie Chrzcicielu, wędrówka po jeziorze, uzdrowienia w Genezaret, wreszcie spór o Tradycję  

i o to, czym jest prawdziwa nieczystość. Po spotkaniu z kobietą kananejską Jezus powraca nad 

Jezioro Galilejskie, by kontynuować dzieło uzdrawiania chorych. Konkludując wydarzenia 

opisane w Mt 15, 21 – 28 są swoistym antraktem przerywającym bieg wydarzeń dziejących się 

w Galilei. 

Tekst Mt 15, 21 – 28 umieszczony został przez Ewangelistę w otoczeniu perykop  

(w sekcji Mt 15, 1 – 16, 12), w których łączącym motywem jest pokarm i chleb: 

a) Mt 15, 1 – 20 – spór z faryzeuszami o jedzenie chleba nieumytymi rękami227; 

b) Mt 15, 29 – 39 – nakarmienie czterech tysięcy228;  

c) Mt 16, 1 – 12 – ostrzeżenie przed kwasem saduceuszy i faryzeuszy. 

 
227 Jezus wiele czasu i działań poświęca na pouczanie ludzi, których wybrał i wyznaczył na apostołów. Zadanie 

im powierzone wymagało starannego przygotowania. Jego przeciwnicy byli sprytni i mocni. Manifestowali 

swój sprzeciw wobec osoby i posłania Jezusa i oskarżyli Go o współpracę z szatanem. Zwolennicy Mesjasza 

musieli stawić czoła wrogą tak, jak ich Pan. Szeroka działalność terapeutyczna Jezusa, zwróciła uwagę 

przywódców religijnych przebywających w Jerozolimie. Dlatego Sanhedryn uznał, za konieczne powstrzymanie 

narastającej atrakcyjności Jezusa. Atak stał się bardziej zorganizowany, zaciekły i gwałtowny. Faryzeusze  

i uczeni w Piśmie przybyli z Jerozolimy, aby znaleźć jakieś uchybienie na Jezusie i błąd w Jego nauce. Żydowscy 

przywódcy próbowali wszelkimi sposobami zniszczyć wpływy Jezusa. W swoich spekulacjach znaleźli temat 

do dyskusji, którego szukali. Poruszyli kwestię ceremonialnego umycia rąk przed jedzeniem, ponieważ 

uczniowie nie uszanowali tradycji starszych. Konflikt przeszedł w pogłębiającą się wrogość, której kulminacją 

było ukrzyżowanie w Jerozolimie. Jeden ze starożytnych rabinów, rabin Nathan twierdził, że gdyby obłudnicy 

byli podzieleni na dziesięć części, dziewięć z nich byłoby w Jerozolimie a jedna część wśród pogan. Zaskakujące 

słowa rabina mówią, że również i w wśród pogan istnieje ogromna ilość tradycji i religijnej hipokryzji.  

Por. E. L. Carballosa, Mateo: La revelación de la realeza de Cristo II., Grand Rapids 2010, s. 17-18.  

W Mt 15, 1 – 20 autor Ewangelii przedstawia konfrontację faryzeuszy z Pismem Świętym. Jezus zestawia 

swoich przeciwników – faryzeuszy i uczonych w Piśmie – z nauką płynącą z przykazań. Daje pierwszeństwo 

Pismu Świętemu a przywódcy religijni słowom ludzkim. Dlatego wielokrotnie Jezus ich pytał: Czy nie 

czytaliście? (Mt 12, 3). Oni jednak Pismo znali powierzchownie, ponieważ ich zainteresowanie było 

ukierunkowane na tradycję. Por. J. J. Scott, Jewish Backgrounds of the New Testament, Grand Rapids 1995, s. 172. 

Mt 15, 1 – 20 ma związek z kontrowersją między Jezusem i przywódcami Izraela. Uczeni w Piśmie i faryzeusze 

byli przywiązani do tradycji starszych, które stały się ważniejszymi niż Prawo Mojżesza. Jezus zdecydowanie 

odrzuca postawę przywódców ludu, podważających autorytet Pisma Świętego. Por. D. R. A. Hare, Matthew:  

A Bible Commentary for Teaching and Preaching, Louisville 1993, s. 181. 

228 Mateusz odnotowuje uzdrawiającą posługę Jezusa wśród pogan (Mt 15, 29 – 31). Na jednym ze wzgórz wzdłuż 

wschodniego brzegu Morza Galilejskiego Jezus uzdrowił ludzi cierpiących na wiele różnych chorób. 

Uzdrowienie było natychmiastowe tak, że obecni uwielbiali Boga Izraela. W końcu Mateusz relacjonuje 

cudowne nakarmienie czterech tysięcy. Rozmnożenie siedmiu chlebów i kilku ryb stało się pokarmem dla tych, 

co za nim chodzili. Powtarzając swoje potężne działanie potwierdza, że zawsze jest chętny pomóc i przejawić 

współczucie nie tylko ludowi przymierza, ale także osobom spoza przymierza. Por. W. Hendriksen, The Gospel 

of Matthew, Grand Rapids 1979, s. 630-631. S. Pérez Millos, Mateo: Análisis textual griego – castellano I., Vigo 

2005, s. 860-861. 
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Historyczność perykopy jest trudna do określenia. Jednak przemawiają za nią argumenty 

o owcach, które zginęły z domu Izraela i wczesnochrześcijańskie świadectwa wspominające dom 

Kananejki w Sydonie, który przebudowano na kościół229. 

Schematyczne przedstawienie struktury perykopy Mt 15, 21 – 28: 

Mt 15, 21 tło perykopy 

Mt 15 

− prośba kobiety – w. 22; 

− początkowe milczenie Jezusa i jego odpowiedź – w. 23a  

– ὁ δὲ + ἀποκρίνομαι; 

− sprzeciw uczniów – w. 23b; 

− oświadczenie odnoszące się do misji Jezusa i jego odpowiedź – w. 24 

– ὁ δὲ + ἀποκρίνομαι; 

− prośba kobiety – wytrwałość – w. 25; 

− wyrzut Jezusa i jego odpowiedź – w. 26 – ὁ δὲ + ἀποκρίνομαι; 

− odwet kobiety – w. 27; 

− wywyższenie wiary kobiety i odpowiedź Jezusa – w. 28 a – c  

–  τότε +  ἀποκρίνομαι. 

Mt 15, 28d epilog 

 

Porównanie synoptyczne ukazuje różnice i zamiary redakcyjne Mt względem Mk 

(tabela 17): 

Mk 7, 24–30 Mt 15, 21–28 

24Stamtąd udał się w okolice Tyru. Wszedł  

do domu, ale nie chciał, aby ktokolwiek o tym 

wiedział. Nie mógł jednak pozostać  

w ukryciu, 25bo usłyszała o Nim pewna kobieta, 

której córkę opętał duch nieczysty. Przyszła 

więc i upadła Mu do stóp. 26Kobieta ta była 

poganką, Syrofenicjanką z pochodzenia. Prosiła 

Go, aby wyrzucił demona z jej córki. 

21Jezus odszedł stamtąd i udał się w okolice 

Tyru i Sydonu. 22Pewna kobieta kananejska, 

która pochodziła z tych stron, wyszła Mu 

naprzeciw i głośno wołała: Zmiłuj się nade mną, 

Panie, Synu Dawida! Zły duch bardzo dręczy 

moją córkę. 

 

 

 

 

 

23Ale On nie odezwał się do niej ani słowem. 

Uczniowie podeszli do Niego i prosili: Odpraw 

ją, bo krzyczy za nami. 24On odpowiedział: 

Przecież zostałem posłany tylko do owiec, które 

zginęły z domu Izraela. 25Ona jednak podeszła, 

pokłoniła się i prosiła: Panie! Pomóż mi! 

 
229 Por. J. Gnilka, Das Matthӓusevangelium II., Freiburg 1986-1988, s. 32. 
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27Powiedział do niej: Pozwól najpierw najeść się 

dzieciom, bo nie wypada zabierać chleb 

dzieciom i rzucać go szczeniętom. 28Ona 

odpowiedziała: Panie, przecież i szczenięta 

zjadają pod stołem to, co nakruszą dzieci. 

26Lecz On odpowiedział: Nie wypada zabierać 

chleba dzieciom i rzucać go szczeniętom.  27Ona 

zaś rzekła: Tak, Panie! Ale i szczenięta zjadają 

resztki, które spadają ze stołu ich panów. 

29Rzekł jej: Dlatego że to powiedziałaś, idź, 

demon wyszedł z twojej córki. 30Kiedy wróciła 

do swego domu, znalazła dziecko leżące na 

łóżku, a demon odszedł. 

28Wtedy Jezus powiedział: Kobieto! Wielka jest 

twoja wiara! Niech więc ci się stanie tak, jak 

chcesz. I w tej samej chwili jej córka została 

uzdrowiona. 

Tabela 17 – Porównanie synoptyczne Mk 7, 24–30 i Mt 15, 21–28. 

 

Mt rozszerza i modyfikuje swój opis, najwyraźniej z intencją kerygmatyczną, źródłem 

tekstu jest Mk 7, 24 – 30, inne źródła nie są tutaj znane, dlatego możemy mówić o nich tylko 

hipotetycznie. 

Tekst Mt 15, 21 – 28 ukazuje spotkanie Jezusa z Syrofenicjanką w trzech etapach:  

a) wołanie kobiety – milczenie Chrystusa; 

b) wstawiennictwo Apostołów – odmowa Mistrza; 

c) bezpośredni dialog Kananejki z Jezusem. 

Paralelny tekst Mk 7, 24 – 30 opisuje powyższe wydarzenie nieco inaczej, mówiąc  

o ich jednoetapowym spotkaniu. Mt używa pewnych specjalnych cech, które mogą wskazywać 

na niezależne pochodzenie. Zmiany w tekście są bardziej wynikiem wpływu tradycji ustnej230. 

Na początku perykopa charakteryzuje wejście Jezusa do nieizraelskiego środowiska  

i w porównaniu z perykopą Mk, Mt używa terminów Tyru i Sydonu występujących razem.  

Mk informuje, że Jezus poszedł do domu i pragnął anonimowości. U Mt nie można ukryć 

bliskości Jezusa, kobieta już o nim słyszała, co wynika z kontekstu. Ta historia nie skupia się na 

uzdrawianiu, lecz na pogańskiej kobiecie. Tekst Mt różni się od Mk w szególnej gradacji 

wydarzeń. Jednak Mk jest łagodniejszy i bardziej zwięzły. Co więcej, Mk wersety 22 – 25 i 28 

są nie tylko poprawiane przez Mt, ale dodają wydarzeniu interesujący materiał (Mt 15, 23 – 24), 

który nadaje Mt specyficzny charakter. Jednocześnie jednak wszystkie sposoby traktowania tekstu 

przez Mt wskazują na umiejętności literackie. 

 
230 Por. P. Pokorný, Od štěněte k dítěti:O současné novozákonní vědě na příkladu Mk 7, 24 – 30 [w:] „Křesťanské 

revue” 7, 1993, s. 169. 
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Bogactwem jednak tej perykopy jest zawartość większej ilości szczegółów. W paralelnym 

miejscu (Mk 7, 24 – 30) słowa Jezusa: Pozwól wpierw nasycić się dzieciom; bo niedobrze jest 

zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom stanowią odpowiedź na prośbę kobiety o uzdrowienie jej 

córki opętanej przez złego ducha. Kobieta Kananejska u Mt (Mt 15, 21 – 28), u Mk zostaje 

opisana jako Syrofenicjankę (Mk 7, 24 – 30). 

Bohaterkę opowiadania Mt nazywa ogólnie Cananai,a, czyli Kananejką (Mt 15, 22)231. 

Wydaje się, że nie jest to określenie archaizujące ani pogardliwe w kontekście handlowych 

zdolności Kananejczyków, niekoniecznie w oczach Izraela cechujących się uczciwością. Była 

to raczej nazwa własna Fenicjan, którzy w ten właśnie sposób określali sami siebie, a także pod 

tą nazwą funkcjonowali w językach ludzi Wschodu. 

Nie ulega wątpliwości, że przed Jezusem stanęła kobieta – poganka. Obydwa te jej 

najbardziej istotowe atrybuty, można by tak powiedzieć, przekreślały ją w oczach tradycyjnego 

Żyda – mężczyzny. Już sam fakt nierównej pozycji kobiet żydowskich w relacji z Żydami 

tłumaczyłby powyższe stwierdzenie. Status i rola kobiet w judaizmie wynikały ze ST oraz  

z drobiazgowych rozstrzygnięć rabinów. O wiele bardziej to drugie źródło umieściło kobiety 

na pozycji podporzadkowania mężczyznom232 . Tu natomiast przed Jezusem pojawia się nie 

tylko kobieta, ale na dodatek poganka – przedstawicielka ludzi z natury skazanych na 

określenie nieczystych. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że Syrofenicjanka powinna 

spodziewać się odrzucenia ze strony Jezusa, nawet, jeśli krążyły o Nim bardzo dobre opinie. 

Zdarzało się przecież choćby to, że Mistrz niejednokrotnie wyrażał niezadowolenie czy 

niecierpliwość na żądających znaku od otaczających Go ludzi. Kobieta inicjująca rozmowę  

z Jezusem jest potrójnie nieczysta (jako poganka, jako kobieta inicjująca rozmowę z mężczyzną 

oraz jako osoba mająca kontakt z opętanym).  

 
231 Określenie Kananejka jest nie tylko terminem biblijnym, ale stanowi autoidentyfikację Fenicjan u Mt. Fenicja 

była w NT pod rzymskimi zarządami prowincji Cylicji i Syrii. Najwyraźniej kobieta nie należała kulturowo 

do hellenizowanej populacji Tyru i Sydonu. Jest przedstawicielką pogardzanego pierwotnego 

obywatelstwa, z którym Izrael nie miał zamiaru się bratać (Ezd 9, 1 – 12). Por. D. R. A. Hare, Matthew:  

A Bible Commentary for Teaching and Preaching, Louisville 1993, s. 182. Będąc poganką, w swoim 

podejściu do Jezusa zdradza znajomość judaizmu. Zwraca się do Niego językiem biblijnym, słowami 

psalmisty Κύριε (Panie). Tymi słowami uczniowie i proszący o pomoc zwracali się do Jezusa (Κύριε  

– Ps 6, 3; 9, 14; 26, 7; 30, 11; 31, 10; 41, 5; 123, 3). Kobieta wyraża, że Mesjasz pochodzi z domu Dawida  

i że zbawienie pochodzi od Żydów. Pogańska kobieta jest skierowana na zbawcze odkupienie Izraela.  

Do Jezusa nie odnosi się jedynie jako do uznawanego lekarza, ale jako do autorytetu i wyjątkowej 

osobistości. Por. P. Pokorný, Výklady evangelia podle Marka, Praha 1981, s. 42. 

232 Por. W. Chrostowski, Kobieta (w judaizmie) [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 9, Lublin 1973. T. S. Frymer –

Kensky, Kobiety [w:] P. J. Achtemeier (red.), Encyklopedia biblijna, Warszawa 1999, 524-527; T. Hajduk, 

Jak Jezus formował Apostołów [w:] „Pastores” 22 (1) 2004, 40-41. 
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Jezus w pierwszym odruchu dosadnie odpowiada kobiecie zaznaczając, że jego 

działanie, misja Mesjańska została przede wszystkim skierowana do narodu wybranego i to ten 

naród jako pierwszy doświadcza zbawczego działania Chrystusa. Kobieta akceptując słowa 

Jezusa zwraca uwagę, że ludność spoza narodu wybranego może doświadczać działania 

Bożego (postać resztek, które spadają ze stołu). W Palestynie działalność Jezusa skierowana 

była przede wszystkim do Żydów – owiec zagubionych z domu Izraela (15, 24). Ewangeliści 

w innych miejscach zwracają uwagę, że powołanie Żydów zaowocuje błogosławieństwem dla 

pogan. W działalności Jezusa przypadki bezpośredniego błogosławieństwa pogan należą do 

rzadkości. 

Wypowiedź Mt o kobiecie ogranicza się jedynie do pełnego niepokoju okrzyku 

ujawniającego ból i cierpienie. Czasownik κράζω (krzyczeć, wołać) w imperfektum wyraża 

napięcie, że krzyczała ciągle, wielokrotnie, wskazuje kobietę, której bardzo trudno było dotrzeć 

do Jezusa i przyciągnąć Jego uwagę, ponieważ był prawdopodobnie chroniony przez swoich 

uczniów. 

Pierwszą rzeczą, która zasługuje na podkreślenie, są słowa wypowiedziane przez 

kobietę w pierwszej fazie spotkania z Chrystusem: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida 

(Mt 15,22). Zwraca się do Jezusa w sposób bardzo specyficzny – ἐλέησόν με, κύριε υἱὸς Δαυίδ. 

Czasownik ἐλεάω (ulituj się) w imperatywie aoristum sugeruje pilność. Kobieta prosiła, aby 

Pan zmiłował się nad nią w tym konkretnym momencie, to znaczy bez zwłoki. Wyraża potrzebę 

miłosierdzia jako zmartwiona matka przemawia do Jezusa i łączy Κύριε z υἱὸς Δαυίδ. Uważa 

Jezusa za Pana w najwyższym znaczeniu i ujawnia wiedzę o mesjańskiej nadziei Izraela, która 

była związana z Jezusem jako obiecanym potomkiem króla Dawida233. Krzyk kobiety jest 

prośbą o miłosierdzie, nie prosi o nie dla siebie, ale dla córki mającej się źle (κακῶς) z powodu 

działania demona234. Matka utożsamia się z nędzą córki. Mt przedstawia kobietę w roli osoby 

proszącej o cud dla drugiego człowieka. Użyty przez nią tytuł wyraża jej głęboką wiarę, chociaż 

 
233 Por. W. L. Lane, Commentary on the Gospel of Mark: The International Commentary of the New Testament, 

Grand Rapids 1975, s. 258. 

234 Nieczyste duchy lub demony były nie tylko żydowską ludową wyobraźnią religijną, ale przede wszystkim 

pogańską, pod wpływem religii perskiej. Demony były poddane szatanowi, niewidzialne i mieszkały  

w wodzie, w powietrzu i w opuszczonych miejscach. Rzeczywistość ta nie jest postrzegana w tym 

starożytnym ujęciu w jej fizjologiczno – patologicznym kontekście, ale przede wszystkim w jej aspekcie 

społecznym i religijnym jako zagrożeniu. Nie jest to jedyny przypadek, w NT który mówi o mocy Jezusa 

uzdrawiającego: Mt 4, 24; 8, 28 – 34; 9, 32 – 34; 12, 22 – 45. Ostatnim miejscem Mt jest rozdział 

siedemnasty, w którym chodzi o uzdrowienie opętanego chłopca. Por. P. Pokorný, Výklady evangelia podle 

Marka, Praha 1981, s. 41. 
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jego treść nie była jej całkiem znana235, gdyż nie wywodziła się z narodu wybranego. Po chwili 

milczenia Jezusa wstawiają się w jej sprawie uczniowie. Czynią to jednak w sposób zdradzający 

ich właściwe intencje: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Nie jest to wyraz ich współczucia. Mt 

aż pięć razy używa terminy ὁ δὲ lub ἡ δὲ w pięciu wersach następujących po sobie, dla 

stopniowania historii i wzrostu dramaturgii. Uczniowie ἐρωτάω (prosili) Jezusa, aby kobietę 

odesłał. Prośbę można rozumieć dwuznacznie, z jednej strony mogą domagać się, aby Jezus 

uzdrowił córkę i oddalił kobietę, lub aby odmówił pomocy i nakazał kobiecie odejść. 

Czasownik ἀπολύω (uwolnić, oswobodzić) oznacza, że przedmiotem uwolnienia może być 

demon, który αὐτήν (ją), córkę zniewala236. Sposób, w jaki uczniowie interpretują prośbę 

kobiety, jest smutnym dowodem egocentrycznej postawy apostołów. Widać, że nie słyszą jej 

niepokoju i bólu, ale widzą, że podąża za nimi i nęka ich krzykiem. Koncentrują się na tym, że 

nie tylko przeszkadza Jezusowi, ale całej grupie. Egzegeci ocenili interwencję uczniów 

negatywnie twierdząc, że byli niecierpliwi i zirytowani zachowaniem kobiety, jak również nie 

mieli w sobie współczucia, ale oburzenie i niecierpliwość237. Co więcej, kiedy kobieta słyszy 

słowa Mistrza, które oznaczają odmowę udzielenia jej pomocy, nie rezygnuje. Syrofenicjanka 

do końca próbuje nakłonić Chrystusa do okazania jej litości.  

Tymczasem Jezus, który pełni wolę Ojca (Mt 11, 27) wyznaje, że jego misja była 

ograniczona dla Izraela. Zwrócił na to uwagę kobiecie: οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ 

ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ (przecież zostałem posłany tylko do owiec, które zginęły z domu 

Izraela – Mt 15, 24). Stwierdzenie Jezusa można rozumieć na wiele sposobów. W sensie 

apokryficznym słowa te zostały przypisane Jezusowi przez konserwatywnych żydowskich 

chrześcijan, którzy sprzeciwiali się misji pogańskiej. Ale historia interpretacji zmieniła się pod 

wpływem przychylności misji wśród pogan. Wypowiedź można przyjąć za autentyczną, ale nie 

jako ostatnie słowo wypowiedziane przez Jezusa do kobiety, ale jako próbę jej wiary. 

Najprostszym sposobem jest przyjęcie tekstu takiego, jak go wypowiedział Jezus238. Niewątpliwie 

odpowiedź Jezusa wyjaśnia powód jego milczenia. Nawet jeśli istnieje przekonanie, że trzeba 

skoncentrować się tylko na Izraelu, to jednak plan Boga nie ogranicza się tylko do Izraela, ale 

 
235 Por. M. Wolniewicz, Ewangelia wg Św. Mateusza, Biblia Poznańska, t. IV, Poznań 1994, s. 54; B. T. Viviano, 

Ewangelia wg Św. Mateusza [w:] R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy (red.), Katolicki Komentarz 

Biblijny, Warszawa 2001, 942-943. 

236 Por. D. A. Hagner, Word Biblical Commentary: Matthew 14 – 28, Dallas 2002, s. 438-443. 

237 Por. U. Luz, H. Koester, Matthew: A commentary, Minneapolis 2001, s. 336-342. 

238 Por. D. R. A. Hare, Matthew: A Bible Commentary for Teaching and Preaching, Louisville 1993, s. 182. 
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obejmuje również narody pogańskie. Prawdopodobnie słowa wersetu 24 nie były skierowane 

tylko do kobiety, ale także do uczniów znających ST i Boże objetnice. Mimo to kobieta ἐλθοῦσα 

(podszedłszy), co wyraża imiesłów aoristum, wyraziła drugą prośbę (Mt 15, 25). Użyty 

czasownik προσεκύνει αὐτῷ (ukłoniła się mu, upadła przed nim), sugeruje ciągłe działanie,  

to znaczy, że kobieta była wytrwała w prośbie. Podobnie czasownik βοηθέω (przychodzić na 

pomoc, pomagać) w imperatywie, pojawia się w NT tylko osiem razy, oznacza apel o pilne 

rozpoczęcie działania. Nie ma wątpliwości, że prośba ujawnia rozpacz. Wołanie Kananejki jest 

bardzo krótkie – Κύριε, βοήθει μοι (Panie, pomóż mi), ale wywołujące współczucie.  

W odpowiedzi na jej prośbę słyszy słowa: nie jest dobrze zabrać chleb dzieciom... (Mt 15, 26). 

W tym jednak momencie w mądry sposób podejmuje słowa Jezusa interpretując je na własną 

korzyść – Tak, Panie, lecz i szczenięta pod stołem jadają z okruszyn dzieci (Mk 7, 28)239. Nie 

okazuje przy tym arogancji, lecz – można by powiedzieć, śmiałą pokorę240. Zdradza ponadto 

odpowiednio wysoki poziom swojej inteligencji, lecz nade wszystko – bezgraniczną  

i niezachwianą wiarę. Ta właśnie wiara czyni pogankę – człowieka według pojęć judejskich 

nieczystego w oczach Bożych – godną Bożych darów i łask241. Pokorę i skromność kobiety 

kananejskiej możemy dostrzec również w pewnym szczególe. Nawiązując do obrazu 

karmiących się szczeniąt mówi, że one jedzą z okruszyn spadających ze stołu (Mt 15, 27;  

Mk 7, 28). Używa w tym momencie zdrobnienia ψιχίων (dopełniacz liczby mnogiej; forma 

liczby pojedynczej τὀ ψιχίον, –ου), które możemy faktycznie przetłumaczyć jako okruszyny. 

Forma podstawowa: ψίξ, ψιχός znaczyłaby okruch242.  

Interpretacja metafory słów Jezusa o chlebie, dzieciach i szczeniętach prowadzi do 

zrozumienia treści, które zostały wypowiedziane. Chleb dzieci – ἄρτον τῶν τέκνων jest 

symbolem spełnienia mesjańskiego, a sam chleb oznacza alegorię pełnego, życia wiecznego. 

Dzieci odnoszą się do Izraela, chleb do błogosławieństwa Bożego dla Żydów. Kobieta i jej 

córka, jako osoby, są przyrównane do κυναρίοις (szczeniąt)243. 

 
239 Por. D. J. Harrington, Ewangelia wg Św. Marka [w:] R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy (red.), Katolicki 

Komentarz Biblijny, Warszawa 2001, s. 1007. 

240 Por. B. T. Viviano, Ewangelia wg Św. Mateusza [w:] R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy (red.), Katolicki 

Komentarz Biblijny, Warszawa 2001, s. 956. 

241 Por. M. Wolniewicz, Ewangelia wg Św. Mateusza, Biblia Poznańska, t. IV, Poznań 1994, s. 110. 

242 Por. R. Popowski, Wielki slownik greco – polski Nowego Testamentu, Warszawa 1995, s. 666. 

243 Por. U. Luz, H. Koester, Matthew: A commentary, Minneapolis 2001, s. 336-342. 
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Kobieta posłusznie uznaje priorytet Izraela i obowiązek Jezusa w tym względzie. Nie 

chce umniejszać przywilejów Izraela, ale pragnie tylko zbędnych okruchów i przyjmuje rolę 

psów domowych. Pokornie wyraża, że wystarczy jej okruch. Jednocześnie sugeruje możliwość 

karmienia w tym momencie, w tym samym czasie, kiedy jadły dzieci. Uświadamia sobie, że 

nie ma prawa do błogosławieństw zarezerwowanych dla Żydów. Na podstawie jej wielkiej 

wiary, a nie z powodu jej związku z ludem przymierza, jej prośba została spełniona244. 

Odpowiedzią Jezusa na postawę Kananejki są słowa, które szczególnie u Mt posiadają 

wyjątkową ekspresję: O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz  

(15, 28). Jezus potraktował słowa kobiety jako wyraz wiary w plan Boży i Jego moc245. Słowa 

Chrystusa nabierają dodatkowej emfazy dzięki zastosowaniu wykrzyknienia ὦ γύναι  

(o, kobieto!)246. Ponadto warty zanotowania jest fakt, że u Mateusza jedynie jej wiarę określono 

mianem wielka (μεγάλη)247.  

Słowa Jezusa wypowiedziane do Kananejki miały takie samo znaczenie jak do 

pogańskiego setnika (Mt 10, 8). Dla przyjęcia łaski nie jest ważne pochodzenie, ale wiara  

w Jezusa. Szczerość wiary najbardziej odróżnia Mt od Mk. W czasie pobytu w Nazarecie, Jezus 

nie mógł uczynić wielu cudów z powodu niedostatku wiary z którym się tam spotkał. Wielkość 

wiary kobiety opiera się na: 

− w Jezusie rozpoznaje, uznaje i wyznaje Mesjasza, obiecanego Izraelowi; 

− uznaje w Jezusie Pana, Boga Izraela; 

− nie poddaje się w konfrontacji z przeszkodami; 

− respektuje pierwszeństwo Jezusowej misji względem Izraela; 

− jest zadowolona z okruchów Bożej mocy i łaski; 

− nie prosi o pomoc dla siebie, ale dla córki; 

− wierzy w moc słowa Jezusa, nie oczekuje specjalnych praktyk uzdrowienia. 

 
244 Por. W. D. Davies, D. C. Allison, The Gospel According to Saint Matthew: The International Critical 

Commentary I., Edimburgo 1991, s. 554. 

245 Por. D. J. Harrington, Ewangelia wg Św. Marka [w:] R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy (red.), Katolicki 

Komentarz Biblijny, Warszawa 2001, s. 1007. 

246 Por. F. Blass, A. Debrunner, Grammatica del Nuovo Testamento. Introduzione allo studio della Bibbia. 

Suplementi 2. Paideia Editrice, Brescia 1997, s. 217 (§146). 

247 Por. B. T. Viviano, Ewangelia wg Św. Mateusza, [w:] R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy (red.), Katolicki 

Komentarz Biblijny, Warszawa 2001, s.  956. 
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Nagrodą za tak wielką wiarę jest wysłuchanie prośby o uzdrowienie, co jest również 

motywem u Mt 8, 13; 9, 22; 9, 29; 21, 22.  

Po tych słowach gloryfikujących postawę Syrofenicjanki następuje spełnienie jej 

pragnienia: Niech ci się stanie, jak chcesz (Mt 15, 28). Bardziej szczegółowy opis u Mk 7, 30 

(Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na łóżku, a zły duch wyszedł) potwierdza pełne 

wyleczenie córeczki248. Od tej godziny (ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης) była uzdrowiona. Nie jest to 

jedyny przypadek w Ewangeliach takiego uzdrowienia, które dokonuje się na odległość249. 

Z punktu widzenia ekonomii zbawienia wartym podkreślenia jest moment 

uniwersalizmu misji Jezusa: nie jest ona skierowana tylko do Żydów, gdyż uzdrowienie córki 

Syrofenicjanki jest zapowiedzią otwarcia granic Kościoła dla pogan i jednocześnie zapowiedzią 

misyjnej działalności na tamtejszych terenach. Spadkobiercy niezwykle rozwiniętej i bogatej 

kultury fenickiej, mieszkańcy Tyru i Sydonu, których przodkowie podbili basen Morza 

Śródziemnego rozkrzewiając tam swe idee i umiejętności, stali się w Bożym planie zbawienia 

jednym z pierwszych pogańskich adresatów zbawczej misji Syna. 

Mateusz podkreśla, że zbawienie dotyczy przede wszystkim ludu Izraela (np. Mt 10, 6 

i Mt 15, 24), któremu przeciwstawia inne narody (ἐθνικός) np. w Mt 5, 47 czy Mt 6, 7. Trzeba 

odnotować, że jak żaden inny ewangelista zajmuje się spełnieniem proroctw w osobie Jezusa, 

stosując znane judaizmowi metody egzegezy poświadczone w tzw. peszerach250. 

Warto zwrócić uwagę na określenie κυνάριον które jest z całą pewnością obraźliwe. 

Wydaje się więc, że pies i świnia, oprócz nieczystości rytualnej, kojarzyły się Żydom z ofiarami 

pogańskimi i związaną z nimi magią. Przypuszczenie to zdają się potwierdzać informacje o roli 

psów i świń w obrzędach magicznych zarówno mezopotamskich (szczenię lub prosię pojawia 

 
248 Por. D. J. Harrington, Ewangelia wg Św. Marka, [w:] R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy (red.), 

Katolicki Komentarz Biblijny, Warszawa 2001, s. 1007. 

249 Jezus nie potrzebuje osobistego kontaktu z tym, komu ma pomóc, wystarczy słowo (λόγος), narzędzie, którym 

Jezus działa.  Por. K. Gábriš, Ježišove skutky I. Uzdravovania, Bratislava 1978, s. 98. 

250 Żydowscy egzegeci układali komentarze do pism świętych nazywane peszarim; zakładano, że autor biblijny 

pisał o czasach przyszłych, i że komentator żyje właśnie w tych późniejszych czasach, których dotyczy 

starożytne proroctwo. Por. P. Muchowski, Rękopisy znad Morza Martwego, Kraków 1996 s. 109. Rękopis 

4Q161 Peszer do księgi Izajasza albo 4Q174 Midrasz na czasy ostateczne. Por. A. Paciorek. Ewangelia 

według św. Mateusza, Wstęp, przekład z oryginału, komentarz. t. 1, rozdziały 1–13, Częstochowa 2005,  

s. 121. 
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się na amuletach mających chronić dzieci), jak i hetyckich (małe szczenięta lub prosięta miały 

szczególne znaczenie w rytuałach magicznych, zwłaszcza związanych z puryfikacją)251. 

Biorąc pod uwagę, że Jezus nie kierował swoich słów do arcykapłanów, władnych 

decydować w sprawie rzeczy świętych (ofiar lub ich resztek), możemy rozumieć tę wypowiedź 

jako przenośnię – pies miał oznaczać jakiegoś człowieka, prawdopodobnie poganina. Relacje 

z poganami (zwłaszcza z obcymi przybyszami w Izraelu) nie były jednoznacznie złe. Prawo 

żydowskie wielokrotnie podkreśla, że obcego mieszkającego wśród Żydów nie wolno 

dyskryminować (Kpł 19, 33 – 34), jednocześnie nie dopuszczając, by Żydzi ulegali wpływom 

obyczajowości pogańskiej (Kpł 18, 3). Dlatego też z jednej strony rabini traktowali pogan  

z szacunkiem252, ale z drugiej starali się od nich odizolować, by nie narażać się na nieczystość 

rytualną. Wbrew pozorom izolacja ta niekoniecznie musiała oznaczać pogardliwy stosunek, bo 

przecież rabini nauczali, że Bóg kocha każdego człowieka, choć szczególną miłością obdarza 

naród żydowski253. 

W Talmudzie mamy takie zdanie: poganie podobni są do psów. Psy bowiem przez 

Żydów uważane były za zwierzęta nieczyste. Pobożni Żydzi do dzisiaj nie trzymają psów,  

ze względu na to, że psy mogły dotykać przedmiotów nieczystych i późniejszy kontakt 

człowieka z takim psem powodował jego nieczystość rytualną254. Żydzi więc nie trzymali psów 

i określenie pies było uważane za inwektywę.  

Kontakt z nieczystością w kontekście uzdrowienia połączony z oddaniem hołdu 

Jezusowi oprócz opisywanej historii pojawia się także w opowiadaniu o uzdrowieniu 

trędowatego (Mk 1, 40 – 45; Mt 8, 2) i wskrzeszeniu córki Jaira (Mk 5, 41; Mt 9, 18). Poza 

pokłonem towarzyszącym słowom prośby, za każdym razem chodzi o uzdrowienie związane  

z kontaktem z nieczystością rytualną. Trędowatych nie wolno było dotykać, zaś ich izolacja ze 

społeczeństwa była spowodowana nie tylko strachem przed nieuleczalną chorobą, lecz także 

 
251 Por. J. Lemański. Negatywny obraz psa w Biblii. Przyczyny i konsekwencje [w:] „Colloquia Theologica 

Ottoniana” 1:2011 s. 51-95. 

252 Przykładowo rabbi Matja ben Charasz (Pirke Awot 4,20) nauczał: Pierwszy pozdrawiaj każdego człowieka, co 

jest rozumiane przez Żydów jako odnoszące się do wszystkich, również pogan (komentarz s. 285). 

253 Na przykład rabbi Akiba mówił, że szczególna miłość Boga do wszystkich ludzi przejawia się w tym,  

że człowiek został stworzony na podobieństwo Boga, natomiast Izrael został nazwany synem Bożym (Pirke 

Awot 3,18). 

254 Wyobraźmy sobie psa, który pobiegł na cmentarz i biegał po grobach, a później przybiega do domu. Wtedy 

wszystko co dotknie jest nieczyste. Jak dotknie jakiegoś naczynia używanego tylko do wieczerzy 

szabatowej to już trzeba je wyrzucić. Jak dotknie człowieka, to człowiek również zaciąga nieczystość 

rytualną. 
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teologicznym pytaniem o przyczynę trądu. Chodzi tu o czystość, wyrażaną terminem rytuału, 

niemoralności. Zanieczyszczenie przez kontakt ze zmarłym trwało siedem dni, a zaniedbanie 

ceremoniału oczyszczenia skutkowało zbezczeszczeniem przybytku i ekskomuniką (Lb 19, 11 – 13). 

Również Kananejka jako nieczysta z powodu nieizraelskiego pochodzenia i kontekstu religijno 

– socjologicznego sprowadzała według żydowskich przepisów rytualnych tę samą skazę.  

Mt opisuje jedyną okazję, w której Jezus opuścił Palestynę i terytorium żydowskie. 

Zapowiada rozprzestrzenianie się ewangelii dla wszystkich; pokazuje początek końca 

wszystkich barier. Jezus chciał przygotować, uczniów na moment krzyża. Były rzeczy, które 

powinien im powiedzieć, aby ich zrozumieli. W Palestynie nie było miejsca, gdzie mógłby być 

sam; gdziekolwiek się udali, tłumy szły na spotkanie z nim. Poszedł więc na północ przez 

Galileę do ziemi Tyru i Sydonu, zamieszkanej przez Fenicjan. Ale nawet na tym obcym 

terytorium Jezus nie byłby wolny od zgiełku ludzkiej potrzeby. Kobieta, która miała poważnie 

chorą córkę, przyszła do Niego i jego uczniów, rozpaczliwie prosząc o pomoc. Reakcja uczniów 

nie była przykładem współczucia. Wręcz przeciwnie, dla nich kobieta była uciążliwa i chcieli 

się jej pozbyć jak najszybciej. Postawa Jezusa jest całkowicie inna, stara się obudzić 

autentyczną wiarę w serce kobiety. Kobieta była poganką, o szybkiej percepcji 

i charakterystycznym sposobie myślenia co uwidacznia się w czasie dialogu z Jezusem. 

Tragedia córki zmusza matkę do szukania pomocy. Kobieta miała wielką wiarę, która wzrastała 

w kontakcie z Jezusem. Zaczyna od nazywania go Synem Dawida a kończy, nazywając Jezusa 

Panem. Chciał, aby zrozumiała, że prośba powinna stać się modlitwą do żywego Boga.  

Ta kobieta miała niezłomną wytrwałość. Nie była zniechęcona niepowodzeniami. Nie zbliżyła 

się do Jezusa tylko dlatego, że był jedynym, który mógł jej pomóc, ale dlatego, że była to jej 

jedyna nadzieja. Swoją postawą wyraża całe zaangażowanie w otrzymywanie tego, czego 

pragnęła. Ponieważ jej modlitwa nie była formą rytualną, ale wyrazem żarliwego pragnienia jej 

duszy, swoim zachowaniem prezentuje całkowite zaufanie do Jezusa. Wszystko co mogła 

uczynić to prosić o miłosierdzie. Jezus nagradza wiarę i zaufanie wysłuchaniem prośby 

i okazaniem miłosierdzia.  
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3.3. Prośba o miłosierdzie dla syna – epileptyka (Mt 17, 14 – 21)  

Kai. evlqo,ntwn pro.j to.n o;clon prosh/lqen auvtw/| a;nqrwpoj gonupetw/n auvto.n kai. le,gwn\ ku,rie( 
evle,hso,n mou to.n uìo,n( o[ti selhnia,zetai kai. kakw/j pa,scei\ polla,kij ga.r pi,ptei eivj to. pu/r kai. 
polla,kij eivj to. u[dwrÅ kai. prosh,negka auvto.n toi/j maqhtai/j sou( kai. ouvk hvdunh,qhsan auvto.n 
qerapeu/saiÅ avpokriqei.j de. o` VIhsou/j ei=pen\ w= genea. a;pistoj kai. diestramme,nh( e[wj po,te meqV 
u`mw/n e;somaiÈ e[wj po,te avne,xomai u`mw/nÈ fe,rete, moi auvto.n wdeÅ kai. evpeti,mhsen auvtw/| o` VIhsou/j 
kai. evxh/lqen avpV auvtou/ to. daimo,nion kai. evqerapeu,qh o` pai/j avpo. th/j w[raj evkei,nhjÅ To,te 
proselqo,ntej oì maqhtai. tw/| VIhsou/ katV ivdi,an ei=pon\ dia. ti, h̀mei/j ouvk hvdunh,qhmen evkbalei/n auvto,È 
o` de. le,gei auvtoi/j\ dia. th.n ovligopisti,an ùmw/n\ avmh.n ga.r le,gw u`mi/n( eva.n e;chte pi,stin ẁj ko,kkon 
sina,pewj( evrei/te tw/| o;rei tou,tw|\ meta,ba e;nqen evkei/( kai. metabh,setai\ kai. ouvde.n avdunath,sei ùmi/nÅ 

14Kiedy przyszli do tłumu, pewien człowiek podszedł do Niego, ukląkł przed Nim 15i błagał: Panie, zmiłuj się 

nad moim synem! Jest epileptykiem i bardzo cierpi. Często wpada w ogień lub w wodę.  16Przyprowadziłem 

go do Twoich uczniów, ale nie mogli go uzdrowić.  17Jezus odpowiedział: O niewierzący i przewrotni ludzie! 

Jak długo jeszcze będę z wami? Jak długo będę musiał was znosić? Przyprowadźcie Mi go tutaj! 18Jezus 

rozkazał demonowi, żeby wyszedł z niego, i w tej samej chwili chłopiec odzyskał zdrowie. 19Uczniowie 

podeszli do Jezusa na osobności i pytali: Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić?  20On odpowiedział: Bo 

macie zbyt małą wiarę. Zapewniam was: Gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy i powiedzielibyście tej 

górze: przesuń się z tego miejsca na tamto, przesunęłaby się. Wszystko byłoby dla was możliwe. 
 

Werset 17, 21 nieobecny w wielu starych rękopisach 

Perykopa o uzdrowieniu epileptyka Mt 17, 14 – 21 opisuje czyn miłosierdzia Jezusa 

będący odpowiedzią na błaganie człowieka, ale ma charakter bardziej wstawienniczy. 

Występuje u wszystkich trzech synoptyków: Mt 17, 14 – 21; Mk 9, 14 – 29; Łk 9, 37 – 43. 

Prośba o pomoc nie jest bezpośrednim wołaniem potrzebującego pomocy. Zastępczy sposób 

wstawiennictwa jest błagalnym wołaniem skierowanym do Jezusa, w beznadziejnej sytuacji 

chłopca i jego rodziny. 

Opowiadanie rozpoczyna się bezpośrednio po epizodzie przemienienia Mt 17, 1 – 9. Jezus 

obwieszcza swoją tożsamość, misję i przeznaczenie. Na górze objawia swoją chwałę  

i zapowiada przyszłe Królestwo Boże. Widoczna chwała bóstwa wywołała u czniów przerażenie 

i przypomina scenę z życia Dawida (por. Dn 8, 18; 10, 7 – 9. 18). Tylko Mt informuje, że przed 

boskim blaskiem uczniowie padli na twarz – μαθηταὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον (Mt 17, 6). 

Wydarzenie jest wstępem do zobaczenia chwały Jezusa. Nie oznacza to, że uczniowie w pełni je 

zrozumieli, ale było ono krokiem ku samoobjawieniu Jezusa. Nawet jeśli miało charakter czysto 

symboliczny, potwierdziło przekonanie uczniów, że Jezus jest Mesjaszem, czego pełniej 
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doświadczą po zmartwychwstaniu (2 P 1, 16 – 19)255. Kontynuacją dialogu jest dyskusja na temat 

przyjścia Eliasza (Mt 17, 10 – 13)256. 

Następnym tematem jest druga zapowiedź męki Mt 17, 22 – 23. Po raz drugi Jezus 

obwieszcza swoim uczniom wydarzenia męki, śmierci i zmartwychwstania. Terminem Syn 

Człowieczy oznacza siebie samego. Jest to odniesienie do wcielonego Boga, który przyszedł, 

aby umrzeć za grzechy świata (Łk 19, 10). Chociaż czasowniki μέλλω – mieć, coś czynić, 

παραδίδωμι, oddawać, wydawać, są w czasie teraźniejszym, mówią o przyszłości.  

Stwierdzenie, że będzie wydany w ręce ludzi wskazuje na ludzką odpowiedzialność za śmierć 

Jezusa (Mt 17, 22). Smutek uczniów – σφόδρα jest wyrazem niezrozumienia Jezusa  

i koncentracją na to, co dotyczyło Jego śmierci. Po zmartwychwstaniu jednak nastąpiła zmiana 

(J 20, 20).  

Tekst perykopy Mt 17, 14 – 21 jest zwięzłym opracowaniem przekazu Mk, skróconym 

o sześć wersetów. Specyficzne zmiany redakcyjne prezentowane przez Mt są pominięciem 

prawie jednej trzeciej tekstu Mk257. Mt redukuje większość wprowadzenia u Mk 9, 14 – 17a  

i nie wspomina o uczonych w Piśmie, ich dyskusji z uczniami i pytania Jezusa. Mt wprowadza 

od Mk 9, 20 – 25a do opowiadania tylko część opisu choroby (werset 22), pomijając inne 

szczegóły charakterystyki choroby bez cech szczególnych. Podobnie proces uzdrowienia  

w odniesieniu do Mk 9, 25b – 27 jest bardzo skrócony. Streszczenie historii cudu jest  

u Mt powszechne, ale w tym przypadku redukcja tekstu jest zaskakująca.   

Fakt historyczny można osiągnąć zwiększą precyzją poprzez różnorodne prezentacje 

ewangelistów. Podstawowym wydarzeniem trzech wersji jest całość historyczna: historyczność, 

którą można jedynie zakwestionować zaprzeczając a priori możliwości cudu. Tłum, ojciec i jego 

 
255 Por. A. T. Allison, The Transfiguration of Jesus: The Gospel in Microcosm [w:] „The Evangelical Quarterly” 

51.2, 1979, s. 67-79. 

256 W ewangelii Mt 11, 10 Jezus konkretnie identyfikuje Jana Chrzciciela z proroctwem Malachiasza (Ml 3, 1), 

ale Eliasz nie jest posłańcem, który przygotuje drogę dla Pana. W Mt 17, 12 Jezus wskauje, że Eliasz już 

przyszedł, ale nie był rozpoznany, dlatego Jan jest uważany za Eliasza i nie należy oczekiwać innego. 

Nawet jeśli wydaje się, że Malachiasz mówi o bardziej rozległej służbie niż Jana Chrzciciela, to jednak Jan 

może być identyfikowany z Eliaszem. Por. S. D. Toussaint, Behold the King: A Study of Matthew, Portland 

1980, s. 211. 

257 Mt bardzo lakonicznie opisuje epizod uzdrowienia epileptyka. Tak poważne skróty można zobaczyć tylko  

w opowieści o uzdrowieniu opętanych w krainie Gadareńczyków (Mt 8, 28 – 34). Najwyraźniej Mt bardzo 

nie lubi egzorcyzmów i zachowuje ostrożność wobec elementów magicznych. W opisywanej historii unika 

jakiegokolwiek odniesienia do stanu posiadania chorego dziecka. Jezus upomina dziecko, ponieważ  

w rzeczywistości w wersecie 18a Mt jeszcze nie przedstawia diabła, do którego odnosi się Jezus.  

Por. U. Luz, El Evangelio según San Mateo II, Salamanca 2001, s. 679. 
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chory syn, niemoc uczniów, błaganie i akt wiary ojca, zaskakujący egzorcyzm są szczegółami 

potwierdzonymi przez narrację, bez których epizod straciłby całą spójność. Jeśli chodzi o 

znaczenie, jakie można nadać opisowi, margines wolności jest większy. Oscyluje między gestem 

triumfu Jezusa nad diabłem a gestem miłosierdzia, nie zapominając o lekcji wiary dla uczniów258.    

Schematyczne przedstawienie struktury perykopy Mt 17, 14 – 20259 

− Mt 17, 14:   Wprowadzenie; 

− Mt 17, 15 – 16:  Prezentacja zagadnienia; 

− Mt 17, 17:   Stwierdzenie Jezusa o niedowierzaniu ludu i uczniów; 

− Mt 17, 18:   Uzdrowienie za pomocą słowa; 

− Mt 17, 19 – 21:  Nauka Jezusa o uzdrowieniu z niewiary i twardości serca 

Porównanie synoptyczne perykopy występującej u Mt, Mk i Łk. 

Mt 17, 14 – 20 Mk 9, 14 – 29 Łk 9, 37 – 43 

14Kiedy przyszli do tłumu, 

 

 

14Kiedy wrócili do pozostałych 

uczniów, ujrzeli wokół nich 

wielki tłum i nauczycieli Pisma, 

którzy dyskutowali  

z nimi. 15Zaraz też, gdy ludzie  

Go zobaczyli, 

37Następnego dnia, gdy zeszli  

z góry, wielki tłum 

 

pewien człowiek podszedł do 

Niego, ukląkł przed Nim 

pełni podziwu biegli do Niego  

i pozdrawiali Go. 
16A On ich zapytał: O czym 

dyskutujecie z nimi? 

wyszedł Mu na spotkanie. 

 
258 John Meier potwierdza historyczność tego faktu, twierdząc, że historia opętanego przez demona chłopca 

przeszła długi i skomplikowany rozwój w tradycji ustnej przed dotarciem do Mk. W szczególności 

rozbieżności i uzupełnienia, które przedstawia w odniesieniu do zwykłej formy historii egzorcyzmów, 

mogą wskazywać na wyjątkowe i pamiętne spotkanie Jezusa z ojcem epileptyka, które miało miejsce 

podczas publicznej służby. W rzeczywistości niezdolność uczniów do egzorcyzmu, prośba ojca za syna, 

jasny opis epilepsji, prośba Jezusa o wiarę przed egzorcyzmem jako źródło cudów jest nietypowe dla 

opowieści o egzorcyzmach w ewangelii. Właściwie niektóre elementy są wyjątkowe. Obecność 

semityzmów w tekście greckim opowiadania, pozwala przypuszczać, że istniało ono pierwotnie w języku 

aramejskim. Na podstawie tak wielu wskaźników można stwierdzić, że w dzisiejszym przekazie jest pamięć 

historyczna o służbie Jezusa. Jak stwierdza Achtemeier w swoim artykule Miracles and the historical Jesus: 

Jezus uzdrowił chłopca w taki sposób, że w jego świecie rozumiano wypędzenie demona, a każda 

historyczna wizja Jezusa, która nie obejmuje Jego działalność jako egzorcysty, będzie zniekształcona.  

Por. X. Léon – Dufour, Estudios de Evangelio: Análisis Exegético de Relatos y Parábolas, Madrid 1982, 

s. 218; Gnilka twierdzi, że Marek wykorzystał na różne sposoby historię, która opisuje pamięć historyczną 

o niepowodzeniu uczniów. Por. J. Gnilka, El Evangelio según San Marcos II, Salamanca 1997, s. 57. 

259 Struktura perykopy zostaje przejęta za: G. Lonardi, Il Vangelo di Matteo, Verona 2009, s. 14-15. 
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15i błagał: Panie, zmiłuj się nad 

moim synem! Jest epileptykiem  

i bardzo cierpi. 

17Wtedy powiedział do Niego 

jakiś człowiek z tłumu: 

Nauczycielu, przyprowadziłem do 

Ciebie mojego syna, którego 

opętałduch niemy. 
18 Ten, gdziekolwiek go pochwyci, 

rzuca nim to tu, to tam; a on ma 

wtedy pełno śliny w ustach, 

zgrzyta zębami i sztywnieje. 

38Wtem jakiś mężczyzna z tłumu 

zawołał: Nauczycielu, błagam 

Cię, spójrz na mojego syna, bo to 

mój jedyny syn. 39 Duch go 

chwyta, a on zaraz zaczyna 

krzyczeć. Targa nim tak, że się 

ślini. Męczy go i nie chce od 

niego odstąpić. 

16 Przyprowadziłem go do Twoich 

uczniów, ale nie mogli go 

uzdrowić. 

Prosiłem Twoich uczniów, ale nie 

byli w stanie go wyrzucić. 

40 Prosiłem Twoich uczniów, żeby 

go wyrzucili, lecz nie mogli. 

17Jezus odpowiedział: O 

niewierzący i przewrotni ludzie! 

Jak długo jeszcze będę z wami? 

Jak długo będę musiał was 

znosić? Przyprowadźcie  

Mi go tutaj! 

19Jezus im odpowiedział:  

O niewierzący ludzie! Jak długo 

mam być jeszcze z wami? Jak 

długo będę musiał was znosić? 

Przyprowadźcie go do Mnie! 

41Jezus powiedział na to:  

O niewierzący i przewrotni 

ludzie! Jak długo jeszcze będę 

między wami i będę musiał was 

znosić? Przyprowadź tu swojego 

syna. 

 

 

 

20I przyprowadzili go do Niego. 

Gdy tylko duch zobaczył Jezusa, 

szarpnął gwałtownie chłopcem,  

a on upadł na ziemię i tarzał się  

z pianą na ustach. 

42Gdy on się zbliżał, demon go 

przewrócił i szarpał nim że się 

ślini. 

Często wpada w ogień  

lub w wodę. 

21Jezus zapytał jego ojca: Od jak 

dawna mu się to zdarza? Ten 

odpowiedział: Od dzieciństwa. 
22 Często wrzucał go w ogień lub 

w wodę, aby go zabić. Lecz jeśli 

możesz coś uczynić, zlituj się nad 

nami i pomóż nam! 

 

 

 
 

 

 

Wszystko byłoby dla was możliwe 

23Jezus powiedział do niego: 

„Jeśli możesz”? Dla wierzącego 

wszystko jest możliwe. 

 

 

Bo macie zbyt małą wiarę. 

24Natychmiast ojciec chłopca 

krzyknął: Wierzę, uzdrów mnie 

 z mojej niewiary! 
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18Jezus rozkazał demonowi, żeby 

wyszedł z niego. 

25Jezus, widząc, że tłum się 

gromadzi, rozkazał stanowczo 

duchowi nieczystemu: Duchu 

niemy i głuchy, nakazuję ci, 

wyjdź z niego i już nigdy więcej 

do niego nie wracaj. 

Lecz Jezus zgromił ducha 

nieczystego, 

 

 

 

 
 

26I wyszedł z niego wśród 

wrzasków i gwałtownych 

konwulsji. Chłopiec wyglądał jak 

nieżywy, dlatego wielu mówiło, 

że umarł. 

 

i w tej samej chwili chłopiec 

odzyskał zdrowie. 

27Jezus zaś ujął go za rękę  

i podniósł, a on wstał. 
uzdrowił chłopca i oddał go jego 

ojcu 

 
 
 

43A wszyscy byli zdumieni 

wielkością Boga. 

19Uczniowie podeszli do Jezusa 

na osobności i pytali: Dlaczego 

my nie mogliśmy go wyrzucić? 

28Kiedy wchodził do domu, Jego 

uczniowie pytali Go na 

osobności: Dlaczego my nie 

mogliśmy go wyrzucić? 

 

20On dpowiedział: Zapewniam 

was: Gdybyście mieli wiarę  

jak ziarno gorczycy  

i powiedzielibyście tej górze: 

przesuń się z tego miejsca na 

tamto, przesunęłaby się 

29Powiedział im: Ducha tego 

rodzaju nie można wyrzucić 

inaczej jak tylko modlitwą. 

 

Tabela 18 – Porównanie synoptyczne: Mt 17, 14 – 20, Mk 9, 14 – 29 oraz Łk 9, 37 – 43. 

 

Porównanie synoptyczne ukazuje odmienność podejścia Mt i Łk do analizowanej 

perykopy Mk. Łk koncentruje się na uzdrowieniu słowem Jezusa, Mt natomiast wykorzystuje 

możliwość wychowania i umocnienia uczniów w wierze. Fitzmyer twierdzi, że zmiany 

redakcyjne u Mt i Łk mogą wypływać z indywidualnych podejść ewangelistów:  

1. Mt i Łk przekształcili tekst niezależnie od siebie. Pominięcia tekstowe mogą 

wypływać ze skrótów długiego tekstu Mk, ponieważ Mt nie interesuje się 

szczegółami uzdrowień w takim stopniu jak tematem wiary. Trudno jednak 
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zrozumieć tekst Łk ponieważ był zainteresowany cudem, ale pominął fakt 

uwolnienia. Jest zatem mało prawdopodobne, aby Mt i Łk użyli tekstu Mk  

w dzisiejszej formie260.   

2. Mt i Łk użyli jako źródła starszego wariantu Mk 9, 14 – 21, który nie zawierał 

dialogu na temat wiary. Gdy Mk 9, 14 – 21 uznano za literackie połączenie 

dwóch oryginalnych opowiadań, z których jedno opisywało zmagania Jezusa  

z niemocą swoich uczniów, a drugie skupiło się na temacie wiary, Mt i Łk 

użyliby tylko jednego z dwóch źródeł Mk. Można stwierdzić, że na tekst Mt i 

Łk miała wpływ tradycja ustna261.   

Po objawieniu chwały, Jezus z wybranymi uczniami zstępuje z góry i wchodzi  

w rzeczywistość ludzkiej biedy, która oczekuje Jego miłosierdzia. Na początku opowiadania 

Mt koncentruje się na Jezusie przychodzącym do tłumu, co wyraża czasownik ἕρχομαι – 

przychodzić (Mt 17, 14). Mk dodaje szczegóły, które nie pojawiają się u pozostałych 

synoptyków. Wspomina obecność grupy uczonych w Piśmie, którzy dyskutowali z uczniami  

i szydzili z faktu, że nie byli w stanie uzdrowić chłopca dotkniętego przez diabła (Mk 9, 14 – 16). 

Z tłumu wyłania się człowiek i staje twarzą w twarz przed Jezusem. Jego postawa jest bardzo 

charakterystyczna, wyrażona czasownikiem γονυπετέω (padać na kolana przed kimś)  

i występuje tylko w NT: Mt 17, 14; 27, 29; Mk 1, 40; 10, 17. Nie ujawnia elementów kultu, ale 

sugeruje pokorę i błaganie. Po wyjściu z tłumu przestaje być anonimowy262. W Jezusie poznaje 

tego, który może mu pomóc i zwraca się do Niego ufając, że będzie wysłuchany. Ufność jest 

postawą świadczącą o przygotowaniu do przyjęcia miłosierdzia. Nazywa Jezusa Κύριος – Pan, 

zwrot mówi o tym, że jest wierzącym ojcem, chociaż zdesperowanym to jednak pełnym 

zuafania, aby prosić o miłosierdzie dla syna. Łk 9, 38 dodaje, że chłopiec jest jedynym synem 

udręczonego ojca. Mt 17, 15 przedstawia chłopca, iż jest bardzo cierpiącym (κακῶς πάσχει). 

Idiom oznacza bycie bardzo chorym lub mieć zły czas. Mk 9, 18 – 20 bardziej szczegółowo 

opisuje symptomy choroby. Ataki epilepsji jakie przeżywa chłopiec są związane z opętaniem 

demonicznym263.   

 
260 Por. J. A. Fitzmyer, El Evangelio según San Lucas III, Madrid 1986, s. 148. 

261 Por. R. Pesch, Il Vangelo di Marco, Brescia 1982, s. 149. 

262 W porównaniu z Mk, Mt kładzie nacisk na wiarę, w sensie zaufania do Jezusa. Por. P. Fiedler, Das 

Matthӓusevangelium, Stuttgart 2006, s. 297. 

263 Por. D. A. Carson, O comentário de Mateus, Sãu Paulo 2010, s. 457-459. 
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Prośbę ojca odzwierciedla czasownik ἐλεάω, występuje jako imperatyw aoristum 

sugerując pilność w działaniu. Ojciec pragnie natychmiastowej pomocy i okazania miłosierdzia 

według obietnicy Pwt 4, 31. Nie chce, aby jego syn przeżywał gnębiące go cierpienie 

uniemożliwiające normalne życie i funkcjonowanie wypływające nie tylko z choroby, ale 

również niszczycielskiej siły diabła, próbując go zabić rzucając do ognia i wody  (πῦρ, ὕδωρ)264. 

Pomimo bliskości opowieści o przemienieniu, gdzie pojawiają się postacie Mojżesza i Eliasza 

i ich związek z tekstem jest czysto alegoryczno – symbolicznymi objawami choroby chłopca265. 

Warunki mieszkaniowe w domach w Galilei z otwartymi paleniskami i w bliskości jeziora 

wskazują na czynniki wpływające na zjawiska nadprzyrodzone i działania demoniczne. 

Podkreślają także powagę niebezpieczeństwa i pilność pomocy.  

Pomimo niepowodzenia jakiego doświadczył ojciec chłopca z powodu bezsilności 

uczniów, nie wątpi w miłosierdzie, ale dalej szuka pomocy. W obecności Jezusa argumentuje 

swoje zachowanie i konkretyzuje prośbę. Jego zaangażowanie w pomoc synowi jest 

nadzwyczajna. Określa je czasownik προσφέρω (przynieść kogoś), w trybie aoristum  

co oznacza, iż ojciec przyniósł syna do uczniów, aby go uzdrowili266. 

Mt prezentuje odpowiedź Jezusa twardą i drastyczną mowę proroczą, skierowaną 

przeciwko niewierności i twardości serca ludu. Fakt, że Mt włożył ten tekst w usta Jezusa 

potwierdza, iż wypływają one z samego Boga, podkreślając po raz kolejny Jego boskie 

pochodzenie. W ten sposób dochodzi do konfrontacji między przeszłością i teraźniejszością267. 

 
264 Kluczowymi terminami, które mogą pomóc w zrozumieniu tekstu są: ogień i woda, symbole z którymi byli 

utożsamiani Eliasz i Mojżesz 1 Krl 18, 40; 2 Krl 1, 10 – 12; Wj 2, 10; 14, 21, postacie będące z Jezusem 

podczas przemienienia. W osobie chorego chłopca ewangelista prezentuje opłakany stan ludu Izraela, 

karmionych przez skrybów doktryną o dniu pomsty Boga Iz 61, 2. Por. A. Maggi, Jesús y Belcebú. Satán 

y los demonios en el evangelio de Marcos, Bilbao 2000, s. 156 

265 To, że zły duch wrzucał chłopca do ognia i wody, jest ironicznym paralelizmem z historią Izraela 

przechodzącym przez ogień Eliasza i przez wodę Mojżesza. Jednak ani gorliwość Eliasza, ani woda 

Mojżesza nie zdołały wyzwolić Izraela, który jest epileptyczny. Ponieważ ani Eliasz, ani Mojżesz nie mogli 

sobie poradzić z tym problemem, ojciec chłopca zwraca się z prośbą do Jezusa. Alegoryczna interpretacja 

całkowicie zniekształca fragment i czyni go nierealistycznym. Wydaje się, że ojciec nie myśli o Mojżeszu 

lub Eliaszu jako o przyczynie niepowodzenia, ale o uczniach, którzy nie byli w stanie wyleczyć jego syna. 

Por. R. J. A. Casas, Creo, socorre mi falta de fe: Aproximación exegétical al relato de curación del 

muchacho con un espíritu sordo y mudo en Mc 9, 14–29 [w:] „Cuestiones teológicas” 99, 2016, s. 23-48. 

266 Por. E. L. Carballosa, Mateo: La revelación de la realeza de Cristo II, Grand Rapids 2010, s. 115. 

267 Wyrażenie Ja będę z wami w ST odnosi się do tematu Przymierza i do życzliwej, owocnej i pełnej pokoju obecności 

Boga pośród swego ludu. Oburzenie Jezusa brzmi jako groźba definitywnego zerwania Przymierza między 

Bogiem i jego ludem, z którego Izrael czerpał sens życia, istnienia i tożsamości: Wj 19, 5 – 6; Pwt 4, 23; 20, 4; 

Ba 6, 6; Ag 1, 13. 

 



 

128 

 

Nagana Jezusa przypomina słowa Mojżesza do Izraela w Księdze Powtórzonego Prawa 32, 5  

i 20. Niewiara charakteryzowała pokolenie Żydów, którzy odrzucili Jezusa, a teraz  

w mniejszym stopniu oznaczało Jego uczniów. Ich brak wiary wynikał raczej z moralnego 

niezrozumienia prawdy niż z braku dowodów, ponieważ połączenie przewrotnego  

i niewierzącego wyjaśnia Flp 2, 15. Również uczniowie powoli uwierzyli, prawdopodobnie 

wolniej niż powinni. Dwa retoryczne pytania Jezusa wyrażały frustrację i krytykę268. 

Uczniowie Jezusa byli jednak dobrze wyposażeni, Mistrz napełnił ich mocą i uzdolnił  

do nadprzyrodzonej służby Mt 10, 8.  

W perykopie Mt 17, 14 – 21 występują trzy terminy charakteryzujące wiarę: ἄπιστος 

(niewierzący – Mt 17, 17); ὀλιγοπιστία (małej wiary – Mt 17, 20a); πίστιν ὡς κόκκον (wiarę jak 

ziarno – Mt 17, 20b). Powyższe terminy odzwierciedlają trzy jakościowe poziomy wiary. 

Najwyższym poziomem jest πίστιν ὡς κόκκον ponieważ ludzie ją posiadający mogli skutecznie 

wypędzić szatana, uzdrowić chorych i Bożą mocą góry przenosić. Będący ὀλιγοπιστία 

próbowali wypędzić szatana i uzdrowić chorych, ale zawiedli, ponieważ mieli małą wiarę i nie 

mieli mocy. Ludzie ἄπιστος nie mogli nic uczynić, prosili jedynie o pomoc innych.  

Mowa Jezusa kończy się poleceniem φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε (przynieście mi go tutaj) jest 

w formie imperatywu drugiej osoby liczby mnogiej. Polecenie jest rozszerzone z ojca  

na uczniów i tłumy. Syn ma być przyprowadzony do Jezusa, aby mógł doświadczyć 

miłosierdzia przemieniającego jego życie269. Jezus ponownie potwierdza swoją moc 

wyrażającą się w przemieniającej i regenerującej sile. Warto zauważyć, że w wyrażeniu φέρετέ 

μοι αὐτὸν ὧδε jest czasownik ruchu φέρω dokładnie określający ruch i kierunek miejsca.  

Mt w wersecie 18 bardzo zwięźle opisuje scenę uzdrowienia chłopca. Werset można 

podzielić na trzy części: 

1. Jezus upomina diabła; 

2. Diabeł wychodzi z dziecka; 

3. Dziecko zostało uzdrowione. 

Treść wersetu wyraża skuteczność działania słowa, które ma moc oddziaływania na 

diabła. Czasownik ἐπιτιμάω oznacza ganić, karcić, zgromić, nie jest to zatem kwestia 

życzliwego wezwania do porządku, lecz ostrego odrzucenia i osądzenia potępienia, które nie 

 
268 Por. R. T. France, The Gospel of Matthew [w:] The New International Commentary on the New Testament 

series, Grand Rapids 2007, s. 661. 

269 Podobne zdanie Jezus wypowiedział w pierwszym rozmnożeniu chlebów (Mt 14, 15 – 21). U Mt 14, 18 φέρετέ 

μοι ὧδε αὐτούς (przynieście mi tutaj je), odnosi się do bochenków chleba. Dzięki błogosławieństwu Jezusa 

były w stanie nakarmić tłumy. Por. φέρω [w:] L. Rocci, Vocabolario Greco – Italiano, Roma 1993. 
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pozostawia miejsca na dialog między Jezusem i diabłem. Skuteczność słowa podkreśla 

natychmiastowe wykonanie polecenia: wyszedł z niego diabeł. Pomiędzy nakazem Jezusa  

i wychodzeniem diabła nie ma przestrzeni dialogu, ale akcja jest natychmiastowo związana  

z działającym słowem. Jest to dynamika przypominająca pierwszy akt stwórczy (Rdz 1, 3) 

gdzie po wypowiedzi Boga błyskawicznie pojawiło się światło. Słowo staje się konkretnym 

działaniem twórczym, wykonuje to, co mówi Hbr 4, 12. Uzdrowienie rozpoczyna się od 

wymówienia słowa i znajduje swój początek w samym słowie Jezusa (Ps 107, 20). Nie chodzi 

tu tylko o uzdrowienie, ale o boskie działanie mające na celu odrodzenie człowieka. W tekście 

użyte są trzy czasowniki w aoristum. Czas aoristum wskazujący konkretne działanie a tryb 

obiektywną prawdę. Jezus gromiąc diabła (καὶ ἐπετίμησεν... τὸ δαιμόνιον – Mt 17,18) 

demonstrował swój autorytet. Natomiast wyrzucając go – καὶ ἐξῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ  

(i wyszedł z niego), uzewnętrznia swoją moc. W rzeczywistości czasownik θεραπεύω 

oznaczający leczenie i uzdrawianie występują w aoristum biernym i odnosi się do stanu 

początkowego, tym samym łącząc akcję ze słowem. Jako czasownik w trybie biernym wyraża 

działanie wypływające z Boga270. Natychmiastowe uzdrowienie dowodzi prawdę o Jezusie,  

że jest Mesjaszem, który przyszedł wypełnić obietnice przepowiedziane w ST271. 

Ewangelista Mk o wiele szerzej prezentuje wydarzenie uzdrowienia uwypuklając 

elementy postawy Jezusa okazującego miłosierdzie jako wysłuchanie błagania 

wstawienniczego człowieka. Scena koncentruje się na temacie wiary doprowadzającej do 

egzorcyzmu. Czasownik ὁράω – spostrzec, zauważyć, akcentuje zachowanie diabła w obliczu 

spotkania z Jezusem, jak również wskazanie na wyższość i moc Jezusa nad złym duchem.  

Po wstępnym dialogu Jezusa z ojcem i charakterystyce stanu syna, wyłania się wstawiennicze 

wołanie o miłosierdzie. Mk w 9, 22 opisuje ten fakt czasownikiem σπλαγχνίξομαι, tym razem 

nie jest to termin użyty przez narratora albo Jezusa, ale prośba zdesperowanego ojca. Jest to 

oddziaływanie na postawę Jezusa w odniesieniu Jego podejścia do cierpiącego ludu.  Prośba 

jest warunkowana dobrowolnością i możliwością działania Jezusa272. Uzewnętrznia się tragedia 

 
270 W biblijnym języku NT czasownik w trybie biernym odnosi się do samego Boga. Por. G. Lonardi, Il Vangelo 

di Matteo, Verona 2009, s. 17. 

271 Podobna charakterystyka słowa istniała w świecie żydowskim, była zarezerwowana tylko dla Boga. Konkluzja 

cudu jest charakterystyczna: od tego momentu dziecko zostało uzdrowione. 

272 Stwierdzenie τὸ εἰ δύνῃ oznaczające – jeśli mógłbyś jest szeroko komentowane przez egzegetów. Gnilka 

twierdzi: Jezus po prostu powiela co powiedział ojciec i koryguje błędne postrzeganie Jego osoby  

i możliwości uczynienia cudu. Zauważa brak wiary i akcentuje, że wszystko jest możliwe dla tego kto  

ją posiada. Autor nie wkracza w uczucia ani w wewnętrzną postawę Jezusa, ani ojca. Stwierdzenie Jezusa 
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ojcostwa będąca obrazem ludzkości a szczególnie pokolenia stojącego przed Jezusem. 

Niewierzący ojciec, niemy syn, którzy są od siebie odizolowani chorobą, wśród specjalistów 

od religii niewidzących drogi wyjścia. Początkowa terapia skupia się na osobie ojca i ma 

elementy relacyjne, leczy ojca, aby wyleczyć syna. Ma również charakter religijny, ponieważ 

wpływa na pragnienie wzrostu wiary i zaufania ojca. Jego wyznanie i prośba świadczą  

o zmianie, która w spotkaniu z Jezusem się dokonała – πιστεύω· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ (wierzę, 

pomagaj moje niewierze – Mk 9, 24). Prawdziwe zaufanie jest przestrzenią dla działania Jezusa 

i możliwością okazania miłosierdzia.   

Po egzorcyzmie i uwolnieniu od diabła syn wygląda jak martwy. Sytuacja jest bardzo 

podobna do Mt 9, 18 – 26, kiedy Jezus uzdrawia córkę Jaira. W obu przypadkach występuje 

ojciec wstawiający się za swoim dzieckiem i pojęcia śmierci i wskrzeszenia. Podobieństwem 

tekstów jest zachowanie Jezusa względem dzieci, kiedy bierze ich za rękę, podnosi a oni 

wstają273. 

Po egzorcyzmie wyłania się kwestia uczniów, którzy niewątpliwie byli pod wielkim 

wrażeniem uzdrawiającej mocy Jezusa. Kiedy byli z Jezusem κατ’ ἰδίαν – na osobności (Mt 17, 

19: 13, 36; 15, 1) co jest klasycznym wzorcem ewangelii, uczniowie wykorzystują sytuację  

i bliski związek z Jezusem, aby rozwiązać istniejący problem związany z egzorcyzmem274.  

Pytanie o niemoc do wyrzucenia niemego duch jest wyrażone czasownikiem δύναμαι (móc), 

takim samym jak opisana jest niezdolność uczniów do wygnania diabła diabła w Mt 17, 16. 

Odpowiedź Jezusa u Mt jest argumentowana niedostatkiem wiary, natomiast u Mk temat skupia 

 
może być rozumiane jako skarga, oburzenie lub złośliwość. Por. J. Gnilka, El Evangelio según San Marcos 

II, Salamanca 1997, s. 54-55. Pesch wskazuje, że powtórzenie τὸ εἰ δύνῃ, jest naganą dla postawy 

wątpliwości ojca, można ją rozumieć jako upomnienie lub korektę. Por. R. Pesch, Il Vangelo di Marco, 

Brescia 1982, s. 149; Jest jasne, że powtórzenie Jezusa τὸ εἰ δύνῃ, z jednej strony podkreśla znaczenie 

czasownika móc i warunki możliwości. Z drugiej strony jest to refleksja pomiędzy interpelacją ojca  

a odpowiedzią Jezusa. Twierdzenie ze strony Jezusa τὸ εἰ δύνῃ jest wstępem do epizodu nauczania o mocy 

wiary i samego egzorcyzmu, co w konsekwencji doprowadza do współczucia. Por. M. Navarro Puerto, 

Marcos, Estella 2006, s. 327. Ojciec przechodzi od sceptycznej modlitwy do opartej na zaufaniu. Wyznaje 

jednocześnie wiarę w Bożą wszechmoc Jezusa i radykalny brak wiary we własne siły i zdolność pomocy 

zewnętrznej. Por. Ch. D. Marshall, Faith as a theme in Mark´s narrative, Cambridge 1995, s 223. 

273 Por. R. J. A. Casas, Creo, socorre mi falta de fe: Aproximación exegétical al relato de curación del muchacho 

con un espíritu sordo y mudo en Mc 9, 14–29 [w:] „Cuestiones teológicas” 99, 2016, s. 45. 

274 Jest to typowa strategia, w której do opowiadań dodawana jest prywatna instrukcja dla uczniów, w tym 

przypadku odnosząca się do relacji o egzorcyzmach. Por. R. J. A. Casas, Creo, socorre mi falta de fe: 

Aproximación exegétical al relato de curación del muchacho con un espíritu sordo y mudo en Mc 9, 14 –

29 [w:] „Cuestiones teológicas” 99, 2016, s. 45. 
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się na różnych gatunkach duchów. Powodem niezdolności jest mała wiara – ὀλιγοπιστία, 

według etymologii termin odnosi się zarówno do małej wiary, jak i jej niedostatku275. 

Rzeczownik występuje tylko u Mt jako hapax legomenon, od niego wywodzi się przymiotnik 

ὀλιγόπιστοι i zawsze odnosi się do uczniów (Mt 6, 30; 8, 26; 14, 31; 16, 8). Uczniowie mieli 

wiarę, że mogą wypędzać demony, ale ich wiara była mała. Prawdopodobnie nie zrozumieli do 

końca powierzonej im władzy Mt 10, 1. Przyrównanie wiary do ziarnka gorczycy – κόκκον 

σινάπεως uważanego powszechnie za najmniejsze ze wszystkich nasion276 kładzie nacisk na to, 

że to nie sama wiara działa, ale Bóg działa przez nią i dzięki niej. Z kolei uczniowie nieustannie 

muszą uczyć się nowej jakości ich wiary277. 

Wiersz 21 nie znajduje się w tekście greckim ani w Synajskim, ani w Watykańskim 

kodeksie. Najwyraźniej został wcześnie włączony przez kopistów do równoległej historii  

z Mk 9, 29, gdzie jest zawarty w oryginalnym tekście278. Mt 10, 5 – 8 podkreśla, że Jezus dał 

swoim uczniom moc wypędzania demonów, ale w Mt 17, 16 można się przekonać, iż są 

bezsilni. Nauczyciel wypędził demona i wyjaśnił uczniom problem ich bezradności. Sednem 

problemu nie był brak wiary, wspominany w komentarzach, ale ich wiara była niewystarczająca 

do przeprowadzenia natychmiastowego egzorcyzmu. Do wyrzucenia tego rodzaju demona 

potrzebna była wiara umocniona modlitwą i postem. Uczniowie prawdopodobnie nie byli 

przyzwyczajeni do postu279, ale Nauczyciel widział w nim duchową pomoc (Mt 4, 2; 6, 16 – 18; 9, 

14; 14, 23; 26, 36 – 45), dlatego polecił go uczniom wraz z modlitwą jako środki zaradcze, duchowe 

przygotowanie do uzdrowienia szczególnego rodzaju demona280.  

Analizowana perykopa odgrywa się w kontekście żydowskim, może to również 

wskazywać, że nauczyciele prawa podążają za Jezusem i jego uczniami, gdziekolwiek się 

udają, szukając więcej dowodów przeciwko nim. Chłopiec z padaczką nie został uzdrowiony 

 
275 Por. P. Bonnard, L´Evangile selon Saint Matthieu II, Neuchâtel 1970, s. 242. 

276 Por F. Rienecker, A Linguistic Key to the Greek New Testament I, Grand Rapids 1980, s. 52. 

277 Mateusz dokonał cudu w sensie katachezy, poniewż znacznie skrócił opis cudu znany Markowi. Por. D. Trunk, 

Der messianische Heiler. Eine redaktions – und religionsgeschichtliche Studie zu den Exorzismen im 

Matthӓusevangelium, Freiburg 1994, s. 182 

278 Zahn twierdzi, że tradycja tekstów potwierdza bez wątpienia, iż werset Mt 17, 21 jest interpolacją przeniesioną 

do tego miejsca z niewielką różnicą treściową od Mk 9, 29. Por. T. Zahn, Das Evangelium des Matthӓus: 

Kommentar zum Neuen Testament I, Leipzig 1903, s. 560. 

279 Por. J. A. Bengel, Gnomon of the New Testament V, Edinburgh 1857 – 8, s. 340. 

280 Nie można patrzeć na modlitwę i post jako konkurencję wobec wiary, ale raczej jako na wzmocnienie dla wiary, 

jak komentuje większość starszych egzegetów. Por. H. A. W. Meyer, Critical and Exegetical Handbook  

to the Gospel of Matthew, New York 1890, s. 315. 
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przez uczniów Jezusa (Mt 17, 14 – 16). Rozczarowany ojciec chłopca podchodzi do Jezusa 

i prosi o pomoc. Wyrażając swój szacunek dla Niego jako podziwianego i pobożnego 

nauczyciela, którego nazywa Panem, i wierzy, że Jezus może okazać swoje miłosierdzie, aby 

uzdrowić syna. Najwyraźniej słyszał o reputacji Jezusa jako cudotwórcy. Spotyka się 

z zadziwiającą odpowiedzią Jezusa pokazującą sedno problemu niewiary i przewrotności 

pokolenia. Wskazuje, iż świadkowie jego cudów nie wierzą w Jego tożsamość jako 

oczekiwanego Mesjasza a przewrotnością zniekształcają prawdziwy obraz Jezusa, co jest 

prawdopodobnie wynikiem ich własnego uporu w odrzuceniu Jego żądania skruchy i wpływu 

przywódców religijnych na nich. Udowadniając, że ma absolutną władzę nad szatańskim 

źródłem choroby, gani diabła, który opuszcza chłopca i natychmiast zostaje uzdrowiony. Jest 

to kolejny przypadek, w którym wyrzucenie złego ducha powoduje uzdrowienie fizycznej 

dolegliwości (por. Mt 9, 32 – 33). Podkreśla to wszechstronne zrozumienie interakcji w tym 

świecie sił duchowych i naturalnych. Nie wszystkie choroby lub dolegliwości są bezpośrednim 

skutkiem aktywności diabła. Prawdziwe uzdrowienie wpływa na całą osobę: na sferę fizyczną, 

emocjonalną i duchową. Potępienie niewierzącego pokolenia staje się motywacją dla uczniów 

i ojca proszącego o większą wiarę. Perykopa koncentruje się na wierze, która ma siłę 

odziaływania na Jezusa i może doprowadzić do czynu miłosierdzia a szczególnie względem 

drugiej osoby. Postępowanie Jezusa, nie potępia niedostatek wiary, ale wskazuje, że jeśli jest 

założona w woli i mocy Bożej, nawet jeśli jest mała, może dokonać wielkich rzeczy. Nawet 

najmniejsza wiara może przenosić góry i wzbudzić współczucie u Jezusa. 
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3.4. Niewidomi dostępują miłosierdzia (Mt 20, 29 – 34)  

Kai. evkporeuome,nwn auvtw/n avpo. VIericw. hvkolou,qhsen auvtw/| o;cloj polu,jÅ kai. ivdou. du,o 
tufloi. kaqh,menoi para. th.n òdo,n avkou,santej o[ti VIhsou/j para,gei( e;kraxan le,gontej\ 
evle,hson h̀ma/j( Îku,rie(Ð uìo.j Daui,dÅ ò de. o;cloj evpeti,mhsen auvtoi/j i[na siwph,swsin\ oì de. 
mei/zon e;kraxan le,gontej\ evle,hson h`ma/j( ku,rie( ui`o.j Daui,dÅ kai. sta.j o` VIhsou/j evfw,nhsen 
auvtou.j kai. ei=pen\ ti, qe,lete poih,sw u`mi/nÈ le,gousin auvtw/|\ ku,rie( i[na avnoigw/sin oì 
ovfqalmoi. h`mw/nÅ splagcnisqei.j de. o` VIhsou/j h[yato tw/n ovmma,twn auvtw/n( kai. euvqe,wj 
avne,bleyan kai. hvkolou,qhsan auvtw/|Å 

29Gdy wychodzili z Jerycha, szedł za Nim wielki tłum ludzi, 30a przy drodze siedziało dwóch 

niewidomych. Dowiedzieli się, że Jezus przechodzi tamtędy i krzyczeli: Zlituj się nad nami, Panie, 

Synu Dawida! 31Tłum karcił ich i kazał im zamilknąć. Ale oni tym bardziej krzyczeli: Zlituj się nad 

nami, Panie, Synu Dawida!  32Wtedy Jezus zatrzymał się, przywołał ich i zapytał: Co chcecie, abym 

wam uczynił? 33Odpowiedzieli Mu: Panie, otwórz nam oczy. 34Jezus ulitował się, dotknął ich oczu, 

a oni zaraz przejrzeli i poszli za Nim. 

  

Powyższa perykopa charakteryzuje kolejny czyn miłosierdzia Jezusa będący 

odpowiedzią na błaganie człowieka. Mt umieszcza ją w ostatniej części ewangelii mówiącej  

o podróży i działalności Jezusa w Jerozolimie. Poprzedza ją perykopa opisująca naukę Jezusa  

o prawdziwej wielkości polegającej na bezgranicznej służbie Mt 20, 24 – 28. Paradoksalna 

nauka wymaga od ucznia całkowitego podporządkowania się nauczycielowi według jego 

wzoru. Naśladowanie Jezusa zobowiązuje do nowych decyzji życiowych. Kto chce iść za 

Mistrzem musi zaakceptować udział w Jego cierpieniu, drogę upokorzenia, krzyża i śmierci, 

aby uczestniczyć w Jego życiu i chwale281. Mówiąc to używa termin λύτρον (okup), który jest 

rzadkością w NT, ale dobrze wyraża naukę, ponieważ λύτρον nie jest terminem ofiary 

zastępczej, ale okupem za niewolnika. Kto chce być pierwszy niech służy, a nawet niech się 

stanie niewolnikiem (δοῦλος) według wzoru Nauczyciela282.  

Kolejnym tekstem po bezpośrednio analizowanej perykopie jest uroczysty wjazd Jezusa 

do Jerozolimy. Podróż do Jerozolimy miała miejsce na kilka dni przed Paschą, kiedy Jezus 

został ukrzyżowany. Tłum towarzyszący Jezusowi uznawał Go za króla i Mesjasza, szczególnie 

eksponują to słowa z Ps 118, 25 – 26. Hosanna jest transliteracją hebrajskiego wyrażenia, które 

 
281 Por. M. Mullins, The Gospel of Matthew, Dublin 2007, s. 382; J. Gnilka, Das Matthӓusevangelium 1: 1, 1 – 13, 

58, Freiburg 1986, s. 398. 

282 πολλοί (wielu) ma tutaj znaczenie jak w 1 Tm 2, 6; Rz 5, 15. 19, gdzie wielu oznacza wszystkich. Por. W. D. Davies, 

D. C. Allison, A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel according to Saint Matthew  

[w:] International Critical Commentary 3, Edinburgh 1988, s. 95. 
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pierwotnie było wołaniem o pomoc (2 Sm 14, 4; 2 Krl 6, 26).  Z biegiem czasu stało się 

wezwaniem do błogosławieństwa, a nawet aklamacją283. Wyrażeniem Syn Dawida tłum chwali 

Boga za zesłanie Mesjasza a zawołaniem hosanna, prosi o pomoc i wybawienie. Mt komentuje 

ten epizod zaznaczając, że przybycie Jezusa do Jerozolimy było jak trzęsienie ziemi – ἐσείσθη 

πᾶσα ἡ πόλις (wstrząśnięte zostało całe miasto – Mt 21, 10). 

Wszyscy trzej synoptycy wspominają o uzdrowieniu niewidomego pod Jerychem. 

Najwyraźniej najwcześniejszy opis pochodzi od Mk 10, 46 – 52, który nazywa niewidomego 

Bartymeusz i pisze o nim, że był żebrakiem (Mk 10, 46 i Łk 18, 35). Jezus uzdrowił go jednym 

słowem. Mt 20, 29 – 34 i Łk 18, 35 – 43 przejęli to opowiadanie od Mk, ale Mt wprowadził  

do opisu drugiego niewidomego. W ewangelii Mt 9, 27 – 31 jest przedstawiona historia dwóch 

niewidomych, jednak miejscem uzdrowienia było Kafarnaum a nie Jerycho284. 

Historyczność opowiadania jest potwierdzona uzdrowieniem niewidomych, którzy po 

osobistym spotkaniu z Jezusem i działaniu jego łaski, wchodzą na drogę Jego uczniów. Jest to 

symboliczne przejście z ciemności do światła, ze śmierci do życia.  

Schematyczne przedstawienie struktury perykopy Mt 15, 32 – 39285: 

− Mt 20, 29:  Wyjście Jezusa z Jerycha; 

− Mt 20, 30:  Prośba niewidomych przy drodze; 

− Mt 20, 31:  Nieskuteczne próby uciszenia i usilna prośba niewidomych; 

− Mt 20, 32 – 33:  Odpowiedź Jezusa i konkretna prośba niewidomych; 

− Mt 20, 34:  Uzdrowienie. 

 

  

 
283 Por. R. H. Gundry, The Use of the Old Testament in St. Matthew´s Gospel, with Special Reference to the 

Messianic Hope, Leiden 1975, s. 41-43. 

284 Opowiadanie może być pod wpływem drugiego wydarzenia, chronologicznie pierwszego uzdrowienia 

niewidomego u Mk, gdzie Jezus używa dotyku. Por. P. Mareček, Ježíš Kristus v Matoušově evangeliu, 

Olomouc 2003, s. 35. Obydwaj niewidomi i ich wołanie o pomoc charakteryzuje tekst Mt 20, 29 – 34, również 

i ostatnia perykopa z cyklu cudów przypomina postawę chorego w Mt 12, 22 – 24. Obydwa uzdrowienia  

Mt 9, 27 – 31. 32 – 33, są tylko wariantami do Mt 20, 29 – 34 (por. Mk 10, 46 – 51 i Mt 12, 22 – 24). Powstaje 

więc pytanie, na co chciał Mt wskazać swoim autorstwem, jeśli o tych cudach nie pisał dla nich samych. 

Odpowiedzi udziela struktura ewangelii. Por. E. Klostermann, Das Matthӓusevangelium, Tübingen 1971, s. 83. 

285 Struktura perykopy zostaje przejęta za: A. Paciorek. Ewangelia według św. Mateusza, t. 1, Częstochowa 2005, 

s. 98. 
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Porównanie synoptyczne ukazuje różnice i zamiary redakcyjne u Mt. 

Mt 20, 29 – 34 Mk 10, 46 – 52 Łk 18, 35 – 43 

Gdy wychodzili z Jerycha, 

szedł za Nim wielki tłum 

ludzi, a przy drodze siedziało 

dwóch niewidomych. 

Dowiedzieli się, że 

Jezus przechodzi tamtędy  

i krzyczeli: Zlituj się nad 

nami, Panie, Synu Dawida! 

Tak przyszli do Jerycha. 

Kiedy razem z uczniami  

i sporym tłumem wychodził  

z Jerycha, siedział przy drodze 

niewidomy żebrak Bartymeusz, 

syn Tymeusza. Słysząc, że 

Jezus z Nazaretu przechodzi, 

zaczął głośno krzyczeć: Synu 

Dawida, Jezusie, zmiłuj się 

nade mną! 

Kiedy zbliżał się do Jerycha, 

jakiś niewidomy siedział przy 

drodze, żebrząc. Gdy usłyszał 

przechodzący tłum, pytał,  

co się dzieje. Powiedzieli mu, 

że Jezus Nazarejczyk 

przechodzi. Wtedy zawołał: 

Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj 

się nade mną! 

Tłum karcił ich i kazał  

im zamilknąć. Ale oni tym 

bardziej krzyczeli: Zlituj się nad 

nami, Panie, Synu Dawida! 

Wielu nakazywało mu, aby 

umilkł, lecz on jeszcze 

głośniej krzyczał: Synu 

Dawida, zmiłuj się nade mną! 

Ci, którzy szli z przodu, 

nalegali, by zamilkł, ale on 

jeszcze głośniej krzyczał: Synu 

Dawida, zmiłuj się nade mną! 

Wtedy Jezus zatrzymał  

się, przywołał ich 

Wtedy Jezus zatrzymał się  

i rzekł: Zawołajcie go! 

I przywołali niewidomego, 

mówiąc mu: Odwagi, wstań, 

woła cię! On zrzucił z siebie 

płaszcz, zerwał się i szedł do 

Jezusa. 

Jezus zatrzymał się i kazał go 

do siebie przyprowadzić. 

i zapytał: Co chcecie, abym 

wam uczynił? Odpowiedzieli 

Mu: Panie, otwórz nam oczy. 

A Jezus zwrócił się do niego: 

Co chcesz, abym ci uczynił? 

Niewidomy odpowiedział Mu: 

Rabbuni, żebym przejrzał. 

Gdy on się zbliżył, zapytał 

go: Co chcesz, abym ci uczynił? 

Odpowiedział: Panie, żebym 

przejrzał. 

Jezus ulitował się, dotknął ich 

oczu, 

Odrzekł Jezus: Idź, twoja 

wiara cię uzdrowiła. 
Jezus odrzekł: Przejrzyj, twoja 

wiara cię uzdrowiła. 

a oni zaraz przejrzeli i poszli 

za Nim. 

Zaraz przejrzał i szedł 

drogą za Nim. 

Natychmiast przejrzał i szedł 

za Nim, chwaląc Boga. A cały 

lud, który to widział, oddał 

cześć Bogu. 

Tabela 19 – Porównanie synoptyczne Mt 20, 29 – 34,  Mk 10, 46 – 52 i Łk 18, 35 – 43. 
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Porównanie synoptyczne wskazuje różnice tekstowe istniejące między Mt a Mk i Łk. 

Mt zachowuje kontynuację zdarzeń według Mk, różnicą jest jednak wprowadzenie do 

opowiadania dwóch niewidomych286.  

Mt upraszcza wstępne wskazania miejsca, wydarzenia i pomija wzmiankę o uczniach, 

którzy nie mają żadnej funkcji w opowiadaniu. Jezus na drodze z Jerycha287 do Jerozolimy  

z towarzyszącym mu tłumem przebywa ostatni etap swojej podróży. W odróżnieniu od Mk nie 

wskazuje imion niewidomych i nie określa ich pozycji społecznej Mk 10, 46.  Między Mt a Mk 

istnieje wiele różnic odnoszących się do redakcji tekstu:  

− Pisze tylko o opuszczeniu Jerycha, a nic nie wspomina o wejściu do miasta, ponieważ 

nie ma to bezpośredniego związku z opowiadaniem; 

− Obecność uczniów jest znana tylko pośrednio, na podstawie czasownika w liczbie 

mnogiej ἐκπορευομένων (gdy wychodzili); 

− Pomija wszystkie informacje o indywidualnym charakterze. Niewidomych określa jako 

osoby siedzące przy drodze za pomocą imiesłowu: καθήμενοι (siedzący); 

− Jest pominięta scena z tłumem, który pośredniczy w kontakcie niewidomych z Jezusem. 

Sam Jezus nawiązuje dialog i pyta o ich oczekiwania; 

− Mt opuszcza słowa Jezusa odnoszące się do kwestii wiary odgrywającej główną rolę 

dla uzdrowienia. Nie wątpi w wiarę uzdrowionych: 8, 13; 9, 2. 22. 28n; 13, 58; 15, 28;  

− Na koniec nie stwierdza, że niewidomi podążali za Jezusem drogą, co jest ważne dla 

Mk. Podobnie czasownik ἠκολούθησαν (zaczęli naśladować) w trybie aoristum,  

 
286 Por. R. T. France, The Gospel of Matthew, Grand Rapids 2007, s. 764. W wczesnym Kościele i w średniowieczu 

opowiadanie było interpretowane alegorycznie. U. Luz, Das Evangelium nach Matthӓus 3: Mt 18 – 25, 

Zürich 1997, s. 170. 

287 Niektórzy eksperci uważają miasto Jerycho za najstarsze miasto na świecie. Chociaż pierwotne znaczenie nazwy 

miasta nie jest znane, prawdopodobnie pochodzi od starożytnego boga księżyca, znanego wśród zachodnich 

Semitów. Jerycho ST jest dziś identyfikowane ze wzgórzem noszącym nazwę Tell Es – Sultan, położonym po 

północno – zachodniej stronie w pobliżu nowego miasta. Wzgórze znajduje się około 16 km. na północny – 

zachód od ujścia Morza Martwego i około 27 km. na północny – wschód od Jerozolimy. Historia miasta Jerycho 

szacuje się na 8000 lat. Tereny zamieszkiwała wspólnota przy źródłach dostarczających obfitej wody. Jerycho 

było pierwszym miastem zdobytym przez lud Izraela po powrocie z Egiptu. Powyższe wydarzenie opisuje  

Joz 6. W NT Jerycho występuje jako miasto, gdzie Pan uzdrowił dwóch niewidomych (Mt 20, 29 – 34; Mk 10, 

46). Wspomina się go także w związku z nawróceniem Zacheusza (Łk 19, 1 – 10) i z miłosiernym 

Samarytaninem (Łk 10, 30). W odległej przeszłości, jak i w czasach Jezusa, Jerycho było punktem strategicznym. 

Był to ostatni przystanek pielgrzymów galilejskich udających się do Jerozolimy. Por. W. M. Nelson – M. J. Rojas, 

Nuevo diccionario ilustrado de la Biblia, Miami 1998, s. 578; H. Jamieson; Jericho – The Zondervan Pictorial 

Encyclopedia of the Bible 3, Grand Rapids 1975, s. 451-455. 
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w przeciwieństwie do Mk czasownik ἠκολούθει (naśladował) w trybie imperfektum, 

mówi o czysto historycznym znaczeniu bez wymiaru symbolicznego;  

− Mt używa zwrotu Κύριε – Panie i dodaje do niego υἱὸς Δαυίδ – Syn Dawida, nadając 

wizerunkowi Jezusa miłosierny i boski charakter288; 

− Okazane miłosierdzie ilustruje terminem σπλαγχνίζομαι (ulitował się). Mt zazwyczaj 

pomija ludzkie reakcje Jezusa, wyjątkiem jest współczucie, które nie jest tylko wyrazem 

uczuć lub emocji, ale odnosi się do teologicznych cech Boga; 

− Akcentuje związek pomiędzy modlitwą niewidomych i przyjęciem przez Jezusa. 

Dla Mt wydarzenie nie ma znaczenia symbolicznego, jak w przypadku Mk, ale bardziej 

eksponuje miłosierdzie Jezusa, co jest również widoczne w innych opowiadaniach o cudach. 

Jezus jest przedstawiony jako Κύριος – Pan, pełen miłosierdzia dla tych którzy zwracają się do 

Niego. 

Wielki tłum sugeruje więcej niż tylko mesjanistyczny entuzjazm, wyrażenie 

odzwierciedla także rzesze pielgrzymów z Galilei i innych miejsc zmierzających do Jerozolimy 

na uroczystość. W rejonie Jerycha mogło być wielu niewidomych, ponieważ produkowano tam 

duże ilości balsamu, który uważano za bardzo korzystny w problemach ze wzrokiem. Jezus 

odchodząc z Jerycha spotyka dwóch niewidomych siedzących przy drodze. Mt twierdzi, że 

Jezus wychodził (ἐκπορεύομαι) z Jerycha (Mt 20, 29), natomiast Mk (Mk 10, 46) pisze, że 

Mistrz wraz z uczniami przechodzili (ἔρχομαι) przez to miasto. Łk (Łk 18, 35) utrzymują inny 

kierunek podróży i pisze, że Jezus zbliżał się (ἐγγίζω) do Jerycha. Istnieje kilka możliwych 

przyczyn tej sytuacji. Gdy wchodził uzdrowił jednego niewidomego, a gdy opuszczał miasto 

uzdrowił dwóch niewidomych. Według świadectwa Łk 19, 1 Jezus przechodził przez miasto 

bez dłuższego pobytu w nim. Można również brać pod uwagę hipotezę, że wchodząc do miasta 

nie odpowiedział na prośbę niewidomych, motywując ich do większej wiary289.  

Siedzący przy drodze niewidomi słyszeli o Jezusie i znali Jego ziemskie dzieła. Kiedy 

usłyszeli, że przechodzi, krzyczeli prosząc o miłosierdzie. Wiedzieli wystarczająco dużo, aby 

nazwać go Panem (Κύριε)290  i Synem Dawida (υἱὸς Δαυίδ), który może zmiłować się nad nimi 

(ἐλεάω) i im pomóc. Na wyrażenie sytuacji jaką przeżywa Bartymeusz u Mk 10, 47 i niewidomi 

 
288 Por. W. Trilling, Das Wahre Israel, Leipzig 1961, s. 132. 

289 Łk dokonał zmiany, aby dostosować się do późniejszej historii Zacheusza, rozgrywające się w Jerychu, a którą 

Łk chce zaprezentować jako punkt kulminacyjny. Por. I. H. Marshall, The Gospel of Luke: A Commentary 

on the Greek Text, Grand Rapids 1978, s. 692.  

290 Niektóre ważne manuskrypty zawierają pierwsze wołanie niewidomych – Κύριε: P45vid C W f1 33 M f q syp.hsamsh 

sams. Por. M. Mullins, The Gospel of Matthew, Dublin 2007, s. 442. 
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u Mt 20, 30 ewangeliści używają czasownika κράζω (krzyczeć, wrzeszczeć, żądać czegoś 

krzykiem). Zachowanie Bartymeusza wyraża jego wewnętrzną sprzeciw wobec przeszkód jakie 

spotyka na drodze do Jezusa. Uświadamia sobie kończący się czas pobytu Jezusa w mieście,  

o którym dowiedział się w ostatniej chwili. Co więcej, wielki tłum utrudnia dostęp. Bartymeusz 

wykorzystuje ostatnią życiową szansę i używa środków jakimi dysponuje, zaczyna krzyczeć  

z całą mocą, podobnie jak niewidomi u Mt.  Nie tylko wierzą w bóstwo Mesjasza, ale ufają Jego 

mocy. Prosząc Go o miłosierdzie wierzyli, że może uleczyć ich ślepotę. Prawdopodobnie wiedzieli 

z pism ST, że Mesjasz, który przyjdzie będzie miał moc, by ich uzdrowić (Iz 29, 18; 35, 5).  

Przed niewidomymi powstały przeszkody wywołane tłumem, ganiącym ich: ὁ δὲ ὄχλος 

ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα σιωπήσωσιν (tłum karcił ich, aby zamilkli – Mt 20, 31). Czas aorystu 

czasownika σιωπάω (uciszać, skłaniać do milczenia), sugeruje pilny i zdecydowany porządek. 

Jednak niewidomi zignorowali polecenie tłumu i μεῖζον ἔκραξαν (więcej zacząli krzyczeć – Mt 20, 

31) ponownie prosząc o miłosierdzie291. Mt charakteryzuje niewidomych jako wytrwałych  

i pełnych zaufania mężczyzn, prekonanych, że Jezus może im okazać miłosierdzie. Powtórne 

zwołanie Synu Dawida sugeruje głębsze poznanie Jezusa i wiedzę o ostatnich wydarzeniach  

w Galilei niż ta jaką miał tłum. Ewangelista nie wyjaśnia pochodzenia informacji, ani 

zachowania tłumu, bardziej przyjmując wydarzenia za naturalne292. Krzyk niewidomych był 

wyznaniem własnej niegodności i ograniczenia osób, szukających pomocy z góry. Niewidomi 

nadali Panu tytuł, którego odmówili mu przywódcy Izraela. Chociaż byli ślepi fizycznie 

rozumieli więcej i lepiej niż ci, którzy mieli zdrowy wzrok, ale duchowo byli ślepi (J 9, 35 – 41).   

Mt w graficzny sposób przedstawia sytuację w jaki sposób Jezus okazuje miłosierdzie. 

Po natarczywym wołaniu niewidomych Jezus zatrzymuje się, aby okazać współczucie. 

Pierwszym krokiem przejawienia miłosierdzia jest zauważenie człowieka i wejście w relację  

z nim. Potwierdzenie tego mechanizmu występuje u Jezusa wchodzącego w relację  

z niewidomymi, kiedy przywołuje ich (ἐφώνησεν αὐτοὺς) i rozpoczyna z nimi dialog  

(Mt 20, 32)293. Dalszym krokiem na drodze miłosierdzia jest zainteresowanie człowiekiem  

i poznanie jego potrzeb. Pytanie Jezusa jest całkiem uzasadnione, ponieważ diagnozuje 

 
291 Powtarzający się okrzyk pomimo napomnień tłumu, może być wzorem modlitwy zwracającej się do Jezusa, 

tych którzy utożsamiają się z niewidomymi. Por. U. Luz, Das Evangelium nach Matthӓus 3: Mt 18 – 25, 

Zürich 1997, s. 169. 

292 Por. R. T. France, The Gospel of Matthew, [w:] The New International Commentary on the New Testament, 

Grand Rapids 2007, s. 766. 

293 Por. R. C. H. Lenski, The Interpretation of St. Matthew´s Gospel, Minneapolis 1964, s. 798. 
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problem i szuka sposobu jego rozwiązania. W życiu nie ma nic bardzie fundamentalnego jak 

przyjście do Jezusa. Mesjasz przyjął niewidomych i wysłuchał ich prośby, będących wołaniem 

o miłosierdzie. Czasownik ἀνοίγω (otwierać oczy) w trybie warunkowym, czasie aoristum 

pasywnym pełni funkcję theologicum passivum i wskazuje na działającego Boga294. Spośród 

trzech synoptyków tylko Mt podkreśla, że Jezus przejawił miłosierdzie w akcie uzdrowienia 

niewidomych. Za wrażliwym dotykiem Pana, kryje się Jego nieskończone miłosierdzie. 

Czasownik σπλαγχνίζομαι, zastosowany w tekście jako aoristum pasywnym, oznacza litość, 

współczucie. Termin ten oznacza najgłębsze i pełne miłości współczucie wypływające  

z serca Jezusa jakiego człowiek może doświadczyć295. Czyn miłosierdzia będący odpowiedzią na 

prośbę człowieka ma natychmiastowy skutek – εὐθέως (zaraz zostali uzdrowieni – Mt 20, 34b). 

W NT Mk epizod uzdrowienia opisuje bardziej obrazowo. Bartymeusz wstaje, odrzuca płaszcz 

i przychodzi do Jezusa wypowiada prośbę, w której składa wyznanie wiary. Mk używa 

czasownika σῴζω oznaczającego: uratować, uwolnić, uzdrowić. W naszym kontekście może 

być rozumiany jako leczyć. Niewidomy został uzdrowiony przez wiarę296.  

Chcąc zrozumieć czyn miłosierdzia dokonywany przez Jezusa w odpowiedzi na prośbę 

człowieka warto przeanalizować bohaterów akcji wykazujących inicjatywę i odpowiedź jaka 

została dana na działania inicjujące: 

 

Bohater akcji Inicjatywa Odpowiedź na inicjatywę 

Jezus 
Wychodząc z miasta zobaczył dwóch 

niewidomych 
 

Jezus Przechodząc tamtędy usłyszał wołanie Zachowanie dystansu ze strony Jezusa 

Niewidomi Niewidomi proszą o miłosierdzie Oczekiwanie w nadziei 

Tłum Karci niewidomych Głośniejszy krzyk 

Niewidomi Ponowna prośba Zaufanie w wołaniu 

 
294 W języku syryjskim po słowach: niech nasze oczy zostaną otwarte występuje ciekawy wariant tekstowy: i że 

możemy cię zobaczyć. Obaj niewidomi wyrazili najszlachetniejsze pragnienie, jakie może mieć ludzka 

istota, zobaczyć Jezusa. Por. E. L. Carballosa, Mateo: La revelación de la realeza de Cristo 2, Grand Rapids 

2010, s. 207. 

295 Por. N. Walter, Splagchnon, Diccionario exegético del NuevoTestamentoNuevo Testamento 2, Salamanca 

2002, s. 1468-1473. 

296 Por. F. Rienecker, A Linguistic Key to the Greek New Testament 1, Grand Rapids 1980, s. 119. 
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Jezus Zatrzymuje się, woła ich i pyta Zainteresowanie proszącymi 

Niewidomi Prośba o pomoc Otwarcie na przyjęcie łaski 

Jezus Okazał miłosierdzie Dotknął oczu 

Niewidomi Doświadczenie miłosierdzia Naśladowanie Jezusa 

Tabela 20 – Miłosierne czyny Jezusa wobec niewidomych spod Jerycha. 

 

Mt pisze w środowisku żydowskim, w tle ST. W ST ważne było świadectwo dwóch lub 

trzech świadków Pwt 17, 6; 19, 15. Ewangelista kilkakrotnie używa koncepcji dwóch świadków 

w swoim dziele (Mt 18, 15). Mt sugeruje dwie płaszczyzny opowiadania, uzdrowienie fizyczne, 

które jest wynikiem miłosierdzia Jezusa (σπλαγχνισθεὶς) i współczucie, które zmieni ich 

spojrzenie na życie w konsekwencji czego decydują się towarzyszyć Jezusowi (ἠκολούθησαν). 

Uzdrowienie dwóch niewidomych objawia wielkie miłosierdzie Pana. Niewidomi byli 

odbiorcami współczucia Jezusa. 
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3.5. Podsumowanie 

W trzecim rozdziale prezentowanej dysertacji zostały poddane analizie egzegetycznej 

perykopy z Ewangelii według św. Mateusza opisujące czyny miłosierdzia Jezusa, które są 

odpowiedzią na prośbę człowieka.   

Głównym tematem łączącym analizowane teksty jest ludzkie cierpienie wywołane 

chorobą, niepełnosprawnością lub opętaniem. Mateusz dokładnie opisuje, w jaki sposób Jezus 

realizował ideał miłosierdzia. Mistrz objawiał miłosierdzie będąc przy wspólnym stole 

z poborcami podatkowymi i grzesznikami, ale jego współczucie jest bardziej widoczne  

w uzdrowieniach i egzorcyzmach.  

Postawę Jezusa i jego podejście do potrzebujących: chorych, cierpiących i opętanych złym 

duchem, można rozpatrywać w dwóch kategoriach. Najpierw są to ludzie, którzy sami zwracają się 

o pomoc do Jezusa. W wydarzeniu o uzdrowieniu dwóch niewidomych (Mt 9, 27 – 31)  

udręczeni mężczyźni z wiarą i zaufaniem zbliżają się do Jezusa i proszą o miłosierdzie. On 

wsłuchuje się w ich prośbę, przeniknięty współczuciem, dokonuje czynu miłosierdzia 

odpowiadając na ich błaganie i uzdrawiając ich. Drugie wydarzenie o uzdrowieniu dwóch 

niewidomych u Mt 20, 29 – 34 odbywa się według takiego samego schematu. Obserwując 

historie uzdrowienia niewidomych można zauważyć, że akt współczucia i miłosierdzia, 

przywrócenia wzroku mężczyznom, nie jest tylko elementem filantropii lub życzliwości,  

ale wewnętrzną i natychmiastową odpowiedzią, do której jest zaangażowana cała osoba Jezusa. 

W Jezusie można zobaczyć, że czyn miłosierdzia staje się rzeczywistością wyrażającą miłość 

Boga. 

Drugą kategorię stanowią ludzie, którzy w formie wstawienniczej zwracają się do 

Jezusa, aby wyprosić miłosierdzie dla swoich bliskich. Przykładem są perykopy o kobiecie 

Kananejskiej apelującej o miłosierdzie dla córki opętanej przez złego ducha, jak również  

w przypadku ojca proszącego o pomoc dla syna epileptyka. W obydwu przypadkach Jezus 

egzorcyzmem uzdrawia opętanych. Jego działanie jest odpowiedzią na wstawiennicze wołanie 

w imieniu potrzebujących pomocy. Przeżywanie bólu i cierpienia z bliskimi osobami czyni 

ludzi bardziej wrażliwymi i mobilizuje do okazywania pomocy. Wrażliwość wyraża się 

współcierpieniem wykraczającym poza bezradność i obojętność. Jest wewnętrznym 

przeżywaniem cierpienia drugiego człowieka i utożsamianiem się z nim. Motywuje  

do nieustannego poszukiwania pomocy prowadzącej do osobistego spotkania z Jezusem. Takie 

działanie prowadzi do odpowiedzi na każde cierpienie tych, którzy je przeżywają i tych którzy 

za nich proszą. Okazanie miłosierdzia jest jednak uwarunkowane zaufaniem proszących, 

potwierdzonym przez wytrwałość, cierpliwość i pokorę.   
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Można więc stwierdzić, że bezgraniczne zaufanie do Jezusa jest najkrótszą drogą do 

doświadczenia miłosierdzia. Ciągłe okazywanie miłosierdzia przez Jezusa w Ewangelii (Mt 12, 

1 – 8 poświadczone przez Mt 23, 23) jest jednym z podstawowych aspektów Prawa, które On 

sam wypełnia jako pierwszy. Mateusz kładzie wielki nacisk na uzdrowienie, będące 

wyeliminowaniem cierpienia z życia człowieka. Miłosierdzie Jezusa jest zatem konkretnym 

czynem miłości, odpowiedzią na wołanie o pomoc, ulgą w pozbawieniu godności. 
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Rozdział IV  

Troska Jezusa o codzienne potrzeby człowieka 

 

Okazywanie miłosierdzia przez Jezusa jest adresowane również tłumom, czyli tym, 

którzy interesują się Jego osobą i idą za nim. Troska i współczucie Jezusa prowadzą do 

konkretnych czynów miłosierdzia, wychodzenia na przeciw potrzebom zmęczonych, 

ignorowanych i porzuconych ludzi. Szukają oni pomocy u Jezusa, który zna ludzkie potrzeby. 

Perykopy: Owce bez pasterza (Mt 9, 35 – 38), Pierwszy znak chleba (Mt 14, 13 – 21) i Drugi 

znak chleba (Mt 15, 32 – 39) opisują miłosierdzie Jezusa skoncentrowane na zaspokajaniu 

zwykłych potrzeb człowieka.  

 

4.1. Postawa wzruszenia nad pogubionymi (Mt 9, 35 – 38) 

Kai. perih/gen ò VIhsou/j ta.j po,leij pa,saj kai. ta.j kw,maj dida,skwn evn tai/j sunagwgai/j 
auvtw/n kai. khru,sswn to. euvagge,lion th/j basilei,aj kai. qerapeu,wn pa/san no,son kai. pa/san 
malaki,anÅ ivdw.n de. tou.j o;clouj evsplagcni,sqh peri. auvtw/n( o[ti h=san evskulme,noi kai. 
evrrimme,noi w`sei. pro,bata mh. e;conta poime,naÅ to,te le,gei toi/j maqhtai/j auvtou/\ o` me.n 
qerismo.j polu,j( oi` de. evrga,tai ovli,goi\ deh,qhte ou=n tou/ kuri,ou tou/ qerismou/ o[pwj evkba,lh| 
evrga,taj eivj to.n qerismo.n auvtou/Å 

35Jezus obchodził wszystkie miasta i wsie. Nauczał w synagogach i głosił ewangelię o królestwie. 

Leczył także wszystkie choroby i dolegliwości. 36A widząc wielkie tłumy ludzi, litował się nad nimi, 

gdyż byli udręczeni i porzuceni jak owce, które nie mają pasterza. 37Wtedy powiedział do uczniów: 

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. 38Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników 

na swoje żniwo. 

Perykopa opisująca aktywną działalność Jezusa w Galilei (Mt 9, 35 – 38)297 jest przejściem 

i przygotowaniem do drugiej mowy Jezusa, nazywanej również Mową misyjną Mt 10. 

 
297 Służba Jezusa obejmowała nauczanie, głoszenie i uzdrawianie. Galilea była niewielka, ale w podróżowaniu 

wymagająca. Jej obszar wynosił około 112 na 64 kilometry. Według spisów Józefa Flawiusza Galilea miała 

204 miasta i wioski, z których każde liczyło około 15 000 osób. Ta liczba odnosi się tylko do miast otoczonych 

murami i nie obejmuje wiosek, co nie jest w zgodzie ze spisami Flawiusza. Bardziej ostrożne szacunki 

wskazują na dużą populację, nawet jeśli jest mniejsza niż 3 miliony według Flawiusza. Przy przeciętnej 

wizycie w dwóch miastach lub wioskach dziennie, odwiedzenie ich wszystkich bez przerwy na sobotę zajmie 

trzy miesiące. A przecież Jezus miał czas dla ludzi. Wyczerpanie fizyczne Jezusa musiało być ogromne. 

Trzeba przyznać, że Jezus był kaznodzieją i wędrownym nauczycielem, który z koniczności wielokrotnie 

powtarzał prawie ten sam materiał i zawsze stawał w obliczu tych samych problemów, chorób i potrzeb. Por. 

D.A. Carson, O comentario de Mateus, São Paulo 2010, s. 152-153; J. D. Douglas, Illustrated Bible Dictionari 

3, Wheaton 1980, s. 1499-1503; G. F. Moore, Judaism in the First Centuries of the Christian Era 1, 

Cambridge 1927 – 30, s. 281-307. 
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Bezpośrednim kontekstem są perykopy: uzdrowienie opętanego (Mt 9, 32 – 34) i wybór 

Dwunastu (Mt 10, 1 – 4). Miejscem łączącym powyższe opowiadania jest Galilea. Ma ona 

również wpływ na redakcję tekstu. Analizowana perykopa jest poprzedzona opowiadaniem  

o uzdrowieniu opętanego (Mt 9, 32 – 34). 

Krótko po odejściu uzdrowionych niewidomych, do Jezusa zostaje przyprowadzony 

niemy człowiek, który był opętany. Podobnie jak w poprzednim opowiadaniu celem spotkania 

jest domniemana prośba o pomoc, o uwolnienie od opętania i przywrócenie zdrowia. Niemego 

muszą doprowadzać ze względu na jego trudności w komunikacji i stan psychiczny.  

Do opisania jego stanu został w tekście użyty termin κωφὸν mimo, że tekst dokładnie nie 

wyszczególnia stanu jego upośledzenia298. Ważniejszym jest twierdzenie, iż człowiek 

przyprowadzony do Jezusa był opętany, a zatem jego dolegliwości były duchowe, niezwiązane 

z chorobą fizyczna. Jezus uwalniając opętanego pokazuje swoją moc nad złymi duchami. 

Okazywaniem miłosierdzia Mistrz uzdrawia nie tylko ciało, ale przede wszystkim duszę. 

Uzdrowienie opętanego wywołuje kontrowersje pośród faryzeuszy, którzy posądzają Jezusa  

o kontakt z demonami. Ich stanowisko dyktuje zazdrość potęgowana przez podziw tłumów dla 

dzieł Mesjasza. 

Mt opis wyboru Dwunastu (Mt 10, 1 – 4) umieszcza bezpośrednio przed posłaniem 

uczniów i poprzedza uwagą Jezusa o żalu nad tłumami, które były jak owce bez pasterza  

(Mt 9, 36 – 38). Ustanowienie Dwunastu jest podobne do powołania pierwszych uczniów  

i nakreśla powszechną misję (Mt 4, 19; 28, 18)299. Opis tego wydarzenia kreuje pośród 

adresatów Ewangelii poczucie wspólnoty uczniów Jezusa. Określenie Dwunastu występuje  

u Mt w różnych kontekstach: 

1. Jako instytucja na drodze do Jerozolimy (Mt 20, 17); 

2. Jako uczestnicy ostatniej wieczerzy (Mt 26, 20); 

3. Lub jako adresaci posłania misyjnego (Mt 28, 16).  

W tym ostatnim przypadku Mt mówi o dwunastu uczniach. Sugeruje, że tworzą oni 

wspólnotę z innymi uczniami300. Mt podobnie jak Łk przedstawia Dwunastu jako sędziów 

 
298 Por. J. Mrázek, Evangelium podle Matouše, Praha 2015, s. 159-160. 

299 Por. M. Mullins, The Gospel of Matthew, Dublin 2007, s. 256. 

300 Podobnie jak w przypadku Mk, Mt podkreśla ciągłość posłania Dwunastu w odniesieniu do działalności Jezusa 

9, 32–35. Ponadto uwypukla ich moc służby ludziom, ale nie informuje konkretnie jak korzystali z tej 

władzy, w przeciwieństwie do Mk 6, 12. To co określa się jako wydarzenie historyczne połączone z misją 
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eschatologicznych dwunastu plemion Izraelskich. (Mt 19, 28; Łk 22, 28 – 30). Opowiadanie  

o ustanowieniu Dwunastu, jak również ich list nazwisk i ich umieszczenie odnosi się do 

historycznej rzeczywistości publicznej działalności Jezusa w Izraelu301.   

Niektórzy egzegeci uważają, że jeśli chodzi o strukturę Mt 9, 35 – 38 i Mt 10, 1 – 4 

trzeba zbadać, czy między perykopami istnieje związek jedności czy rozdzielności302. Istnieje 

przekonanie, że w strukturze literackiej Mateusza nauka zawarta w Kazaniu (Mt 5 – 7) i narracje 

o uzdrowieniach (Mt 8 – 9) stanowią główną część pierwszej części Ewangelii. Mowa misyjna 

w rozdziale 10 jest drugim głównym blokiem nauczania. Z tego wynika, że fragment Mt 9, 35 

– 38 jest konkluzją pierwszej części, natomiast Mt 10, 1 – 4 jest wstępem do mowy misyjnej w 

rozdziale 10303. Inni twierdzą, że te dwie perykopy są jednością, która jest przejściowa z jednej 

części do drugiej, a zarazem jest wprowadzeniem do mowy misyjnej. Istnieją również różnice 

dotyczące początku Mowy w rozdziale 10, czy jest to wprowadzenie zawarte w wersetach 1 – 

4, czy też obejmuje jeszcze 5a304. 

Opowiadanie o owcach bez pasterza jest zaczerpnięte z materiału Marka (Mk 6, 34). 

Końcowe wersety (Mt 9, 37 – 38) pochodzą z Q (Łk 10, 2)305. Porównanie synoptyczne ukazuje 

różnice i zamiary redakcyjne Mt. 

  

 
w Izraelu, ma znaczenie dla wspólnoty kościelnej. Por. J. Gnilka, Das Matthӓusevangelium 1, Freiburg 

1986, s. 355. 

301 Termin ἀπόστολος występuje u Mt tylko na tym miejscu i podobnie jak u Mk nie jest zwyczajnym terminem, 

ale ozanacza funkcje uczniów. To, co się wydarzyło w tym czasie jest transparentne w odniesieniu do 

współczesnego Kościoła. Pojęcie uczeń stanowi wzajemne powiązanie, szczególnie jeśli przyjmie się 

twierdzenie, że terminem μαθητὴς oznaczali się nawzajem chrześcijanie we wspólnocie Mt.  Por. J. Gnilka, 

Das Matthӓusevangelium 1, Freiburg 1986, s. 356-357. 

302 Por. U. Luz, Matthew 8 – 20, Minneapolis 2001, s. 60. 

303 Por. Między perykopami są różnice, które przekonują, że między nimi nie ma jedności: W. Carter, Matthew 

and the Margins: A Sociopolitical and Religious Reading, New York 2000, s. 230-231; R. H.  Gundry, 

Matthew: A Commentary on his Handbook for a Mixed Church under Persecution, Grand Rapids 1994, s. 

180-181; D. Bonhoeffer, Discipleship: Dietrich Bonhoeffer Works, Volume 4, Mineapolis 2001, s. 183-185. 

304 O jedności perykop i  wstępie mowy misyjnej w wersecie 5a twierdzą: Por. W. D. Davies and D. C. Allison, A 

Critical and Exegetical Commentary on The Gospel According to Saint Matthew [w:] The International 

Critical Commentary Series, Edinburgh 1997, s. 143; D. A. Hagner, World Biblical Commentary: Matthew, 

Dallas 1995, s. 259; D. J. Harrington, The Gospel of Matthew, Collegeville 1991, s. 137 ; J. Nolland , The 

New International Greek Testament Commentary: The Gospel of Matthew, Grand Rapids 2005, s. 406; U. 

Luz, Matthew 8 – 20, Minneapolis 2001, s. 60. 

305 Por. A. Paciorek, Ewangelia według św. Mateusza, NKB, Częstochowa, t. 1, 2008, s. 426. 
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Mk 6, 34 Mt 9, 35 – 38 Łk 10, 2 

 

Jezus obchodził wszystkie miasta i 

wsie. Nauczał  

w synagogach i głosił ewangelię 

o królestwie.  Leczył także wszystkie 

choroby  

i dolegliwości. 

 

Kiedy Jezus wyszedł na 

brzeg, ujrzał wielki tłum. 

Ulitował się nad nimi, 

ponieważ byli jak owce, 

które nie mają pasterza.          

I długo ich nauczał. 

A widząc wielkie tłumy ludzi, 

litował się nad nimi, gdyż byli 

udręczeni i porzuceni jak owce, 

które nie mają pasterza. 

 

 

Wtedy powiedział do uczniów: 

Żniwo wprawdzie wielkie, ale 

robotników mało. 

Mówił do nich: Żniwo jest 

wprawdzie wielkie, ale mało 

robotników. 

 
Proście więc Pana żniwa, aby wysłał 

robotników na swoje żniwo. 

Proście więc Pana żniwa, aby 

wysłał robotników na swoje żniwo. 

Tabela 21 – Porównanie synoptyczne Mk 6, 34, Mt 9, 35 – 38 i Łk 10, 2. 

 

Jezus naucza, głosi ewangelię o królestwie i uzdrawia wszystkie choroby podczas 

swoich podróży. Tekst jest podobny do Mt 4, 23, choć posiada pewne różnice odnoszące się do 

całej Galilei i do wszystkich miast i wiosek. Mt pomija też ostatnie słowa ἐν τῷ λαῷ – wśród 

ludu (Mt 4, 23), które nie występują w Mt 9, 35. Nauka Jezusa zawarta w Mt 5 – 7, jak również 

narracja o uzdrowieniach w Mt 8 – 9 dostarczają treści i kontekstu do głoszenia dobrej nowiny 

o królestwie. Powtórzenie tych dwóch fragmentów jest podsumowaniem służby Jezusa306. 

Mt 4, 23 Mt 9, 35 

Καὶ περιῆγεν ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ διδάσκων ἐν 

ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων  

τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων 

πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. 

Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας  

καὶ τὰς κώμας διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς 

αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς 

βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον  

καὶ πᾶσαν μαλακίαν. 

Tabela 22 – Podsumowaniem służby Jezusa zawarte w Mt 4, 23 i Mt 9,35. 

 
306 Por. U. Luz, Matthew 1 – 7, Minneapolis 1989, s. 38; W. D. Davies, D. C. Allison, A Critical and Exegetical 

Commentary on The Gospel According to Saint Matthew [w:] The International Critical Commentary 

Series, Edinburgh 1988, s. 62–72. 
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Orędzie i służba Jezusa będą od teraz programem i służbą uczniów. Jezus przekazuje 

swą władzę i polecenie uczestnictwa w orędziu i dziele królestwa. Misja Dwunastu, opisana  

w rozdziale 10, powinna charakteryzować się współczuciem Jezusa do tłumów. Zadanie jest 

zbyt wielkie tylko dla Jezusa, więc jego polecenie dla uczniów, aby poszli w formie imperatywu 

do zagubionych owiec Izraela. Uczniowie mają pełnić służbę nauczania i uzdrawiania, robić to 

co Jezus, okazywać miłosierdzie307. 

Wykorzystanie przez Mt tradycji synoptycznej w 9, 35 – 38 jest wielowarstwowe. 

Używa i zmienia tradycję Mk na wiele sposobów. W swoim tekście odwołuje się do Łukasza 

10, 2 i cytuje dosłownie Q dotyczące modlitwy do Pana żniwa.  

Cały werset Mt 9, 36 pochodzi od Mk 6, 34.   

Mk 6, 34 Mt 9, 36 

Καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον καὶ 

ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτούς, ὅτι ἦσαν ὡς 

πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα, καὶ ἤρξατο 

διδάσκειν αὐτοὺς πολλά. 

Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ 

αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐσκυλμένοι καὶ ἐρριμμένοι 

ὡσεὶ πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. 

Tabela 23 – Werset Mt 9, 36 pochodzący od Mk 6, 34. 

 

U Mk wyrażenie owce bez pasterza dotyczy nakarmienia pięciu tysięcy. Natomiast  

Mt przeniósł tekst i powiązał to zdanie z ogólną misją dotyczącą tłumów, a konkretnie  

Mt 10, 6 z zagubionymi owcami z domu Izraela. Mt zmienia początek wersetu pomijając  

Mk καὶ ἐξελθὼν (kiedy wyszedł). Aorist εἶδεν (widział) zastępuje aoristem participium ἰδὼν 

(widząc). Mt dostosowuje także Mk πολὺν ὄχλον (wielki tłum), do swojego charakterystycznego 

sposobu używania liczby mnogiej τοὺς ὄχλους (tłumy). Często używa formy liczby mnogiej 

ὄχλος 30 z 51 razy podkreślając wzniosłość osoby Jezusa308. 

 
307 O głoszeniu, nauczaniu i ewangelii królestwa. Por. U. Luz, Matthew 1 – 7, Minneapolis 1989, s. 206-208;  

W. D. Davies, D. C. Allison, A Critical and ExegeticalCommentaryExegetical Commentary on The Gospel 

According to Saint Matthew [w:] The International Critical Commentary Series, Edinburgh 1988,  

s. 414-416; J. Nolland, The New International Greek Testament Commentary: The Gospel of Matthew, 

Grand Rapids 2005, s. 182-183. 

308 Mt używa liczby mnogiej ὄχλοι znacznie częściej niż Mk – 1, lub Łk – 13, a siedem razy używa ὄχλοι πολλοι 

aby podkreślić wielkie tłumy. 

 



 

148 

 

Tłumy należy jednak odróżnić od ucznia μαθητής i to od ucznia Jezusa309. Tłumy idą  

za Jezusem w wielkiej liczbie, ponieważ fascynuje je jako postać charyzmatyczna. Ich reakcja 

na niego jest zwykle pozytywna, będąc przyciągniętymi do Jezusa stają się jego potencjalnymi 

uczniami. Tłumy cenią Go, kiedy wchodzi do Jerozolimy (Mt 21, 9) i widzą go jako proroka  

(Mt 21, 11. 46). Jest jednak jeden negatywny opis tłumów, które są związane ze śmiercią 

Jezusa. Ilustruje ὄχλος πολὺς który przyszedł wraz Judaszem (Mt 26, 47. 55) oraz arcykapłani 

i starsi, którzy ἔπεισαν τοὺς ὄχλους (przekonali tłumy), aby domagały się Barabasza a skazali 

na śmierć Jezusa (Mt 27, 20. 24)310. 

Mt w 9, 36 podąża za Mk, opisując Jezusa współczującego i okazującego miłosierdzie 

ἐσπλαγχνίσθη wobec tłumu, który był udręczony i porzucony. Metafora owce bez pasterza – 

ὡσεὶ πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα stosunkowo często występuje w tradycji biblijnej: Lb 27, 17; 

1 Krl 22, 17; 2 Krn 18, 16; Jdt 11, 19. Tekst Mt 9, 36 jest uważany za aluzję i nie jest zaliczany 

do cytatów Mt. Nawet jeśli jest wystarczająco dużo tekstu, aby go identyfikować to jednak 

trudno jest określić jego źródło. Zapewne umieszczenie tekstu bardziej tematycznie pasuje do 

misji (Mt 10, 6). Bez względu na pochodzenie Mt potwierdza metaforę, łącząc ją tekstualnie 

z biblijną tradycją Mojżesza i królów. Teraz ożywia ją łącząc z kontekstem dotyczącym 

miłosierdzia Jezusa względem tłumów. Metafora oddziałuje w dwóch kierunkach odnosząc się 

do przywódców i Jezusa, który świadcząc miłosierdzie wypełnia pustkę i jako pasterz zmieni 

sytuację owiec311.   

 
309 Luz, w swoim komentarzu, zaciera różnicę między tłumem i uczniem. Tłumy i uczniowie, którzy podążają za 

Jezusem Mt 9, 18 – 22 nie całkowicie od siebie oddzielać, Mt wskazuje tą metodą, że uczniostwo rozszerza 

się na Kościół. Wydaje się, że z dowodów tekstowych, pomimo użycia terminu ἀκολουθέω określającego 

iść za kimś, tłumy nie są takie same jak uczniowie. Również fakt, że tłumy były nękane i bezradne należy 

rozumieć jako odmienne od żydowskiego przywództwa, które przyczyniło się do ich zagubienia. Są uważani 

za przede wszystkim zagubione owce z domu Izraela. Nie znaleźli jeszcze wiary w Mesjasza, ale nie są mu 

przeciwne. Por. U. Luz, Matthew 1–7, Minneapolis 1989, s. 206; W. D. Davies, D. C. Allison, A Critical and 

Exegetical Commentary on The Gospel According to Saint Matthew [w:] The International Critical 

Commentary Series, Edinburgh 1988, s. 419. 

310 Uogólniając na podstawie przytoczonych danych, tłumy są czymś więcej niż neutralnym tłem, bardziej niż 

greckim chórem. Są przedstawione w mniej lub bardziej pozytywnym świetle. Na pewno ὄχλος nie są 

prawdziwymi naśladowcami Jezusa, nie są jednak w tej samej grupie co przeciwnicy Jezusa: arcykapłani, 

starsi i faryzusze. Por. W. D. Davies and D. C. Allison, A Critical and Exegetical Commentary on The 

Gospel According to Saint Matthew, The International Critical Commentary Series, Edinburgh 1988,  

s. 419; A. J. Saldarini, Reading Matthew without Anti – Semitism [w:] „The Gospel of Matthew in Current 

Study”, Grand Rapids 2001,  s. 166-184. 

311 Najbardziej naturalnym twierdzeniem jest to, że Mt myśli o Jezusie jako pasterzu. Por. U. Luz, Matthew 1 – 7, 

Minneapolis 1989, s. 64-65. 
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 W wersecie 36 jest użyty sugestywny język, który w sposób graficzny wskazuje na 

wypełnienie przez Jezusa proroctwa ST. Czasownik splagcni,zomai wyrażający współczucie za 

każdym razem występuje w NT w odniesieniu do osoby Jeusa lub bohaterów Jezusowych  

przypowieści. W Ewangeliach synoptycznych termin splagcni,zomai jest zawsze używany do 

opisu postawy Jezusa i boskiej natury jego czynów i przyjmowało się go jako atrybut boskiego 

miłosierdzia w stosunku do ludzi. Termin ten u Mt 9, 36 wyraża boskie współczucie, odnoszące 

się do wewnętrznej dyspozycji miłosierdzia lub litości312. 

Słowo, którym posłużył się Mt oznacza miejsce i centrum emocji osoby, podobnie jak 

serce. Mówi o uczuciu, które wypływa z głębin wnętrzności człowieka. Tak głębokie przeżycie 

wymaga konkretnej odpowiedzi, sprawiło, iż Jezus utożsamił się z potrzebującymi i podjął 

decyzję działania w ich imieniu. 

Mt opisuje tłumy jako σκύλλω (nękane) i ῥίπτω (bezradne). W dosłownym sensie 

σκύλλω oznacza splątanie i rozdarcie, natomiast ῥίπτω oznacza akt silnego rzucenia czegoś  

w dół. Bierna strona występowania u Mt ukazuje tłumy jako bezradne owce, leżące biernie na 

ziemi, nie mające poczucia czynienia cokolwiek w ich położeniu. Brak im ochronnej i 

przewodniej roli pasterza. Kondycja owiec budzi więc niepokój, ale także nadzieję ze wzglądu 

na boskie współczucie wyrażone przez Jezusa313. 

Ewangelista czerpie materiał z ważnych obrazów ST opisujących Izrael jako owce 

Boże, jak pokazuje tabela ilustrująca użycie motywu pasterza i rozproszonych owiec. 

Tekst Fraza Kontekst 

Lb 27, 17 
Aby społeczność Pana nie była, jak stado 

owiec bez pasterza 

Prośba Mojżesza o nowego przywódcę 

Izraela 

1 Krl 22, 17 
Widziałem całego Izraela rozproszonego 

po górach, jak owce niemające pasterza 

Micheasz objawia Achabowi  

i Jozafatowi zbliżającą się porażkę Syrii 

2 Krn 18, 16 
Widziałem całego Izraela rozproszonego 

po górach, jak owce niemające pasterza 

Micheasz objawia Achabowi  

i Jozafatowi zbliżającą się porażkę Syrii 

 
312 Por. G. Kittel, G. W. Bromiley, G. Friedrich, Theological Dictionary of the New Testament, Grand Rapids 

1964, s. 553; L. A. C. Myers, The Eerdmans Bible Dictionary, Grand Rapids 1987; L. Morris, The Gospel 

According to Matthew, Grand Rapids 1992 s. 238. 

313 Por. W. F. Arndt, F. W. Danker, W. Bauer, A Greek – English Lexicon of the New Testament and Other Early 

Christian Literature 2, Chicago 2000, s. 780; J. Nolland, The Gospel of Matthew: A Commentary  

on the Greek Text, Grand Rapids 2005, s. 407. 
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Ez 34, 8 
Moje owce stały się łupem... i nie mają 

pasterza 

Ezechiel prorokuje przeciwko 

skorumpowanemu przywództwu Izraela 

Za 10, 2 
Dlatego błąkali się zgubieni, jak owce 

bez pasterza 

Proroctwo wyjaśniające zniszczenie 

spowodowane czczeniem fałszywych 

bogów 

Za 13, 7 Uderz pasterza i rozproszą się owce 

Proroctwo dotyczy sądu Bożego nad 

pasterzem, co spowoduje rozproszenie 

stada 

Tabela 24 – Użycie motywu pasterza i rozproszonych owiec w ST. 

  

Spośród wielu zastosowań motywu pasterza i owiec w ST, prorok Ez przedstawia 

unikalne tło dla zrozumienia tekstowych założeń, które występują w Mt 9, 36. Prorok 

przedstawia tragedię nieudanych przywódców Izraela zwanych pasterzami, a także zamiar 

Boga, aby przywrócić nadzieję w nowym pasterzu. Ez 34 można podzielić na trzy części:  

1. Ez 34, 1–10: proroctwo przeciwko skorumpowanym pasterzom;  

2. Ez 34, 11 – 24: Bóg jako wzór pasterza;  

3. Ez 34, 25 – 31: Boża obietnica przymierz pokoju. 

 W Ez 34, 1 – 10 prorok głosi orędzie przeciwko skorumpowanym pasterzom. Od czasów 

Jeroboama apostazja przywództwa była dramatem Izraela314. Według Ez niepowodzenie 

przywódcze Izraela charakteryzowało się wywyższaniem siebie i życiem kosztem innych bez 

współczucia lub troski o potrzebujących. Skutkiem było rozproszenie owiec. Jednak Bóg 

interweniuje w imieniu swoich owiec, pociągnie pasterzy do odpowiedzialności.   

 W drugiej części Ez 34, 11 – 24 występuje charakterystyczne użycie zaimka pierwszej 

osoby w liczbie pojedynczej, które podkreśla zamysł Boga, aby aktywnie i osobiście 

interweniować w imieniu swojego ludu. Ukazuje się również odniesienie do przymierza 

Dawida. Bóg obiecuje ustanowić własnego pasterza315. 

 
314 Por. L. Boadt, The Function of the Salvation Oracles in Ezekiel 33 to 37 [w:] „Hebrew Annual Review” 12 

(1990), s. 9. 

315 Tylko Bóg przywróci przywództwo stada jako jego jedyny pasterz. Ponownie słownictwo pow raca  

do obietnicy przywrócenia w rozdziale 20, ponieważ Bóg ich ponownie zgromadzi. Pojawia się też obraz 

z Kpł 26, 6 opisujący bogate pastwiska i bezpieczny odpoczynek. Por. W. Zimmerli, Ezekiel 2, 

Philadelphia 1983, s. 218-221. 
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Ez 34, 25 – 31 zawiera obietnicę Pana, który pragnie zawarcia przymierza pokoju ze 

swoim ludem. Zostanie ono zwarte z ludem podczas mesjańskiego panowania pasterza – sługi. 

Będzie to wyłącznie dzieło Boga. Lud zamieszka w miejscu pobłogosławionym przez Pana.  

Kontrast z Ez 34 między tragizmem przywódców Izraela a interwencją Boga stwarza 

tło rozpaczy i nadziei, która pojawia się we współczuciu Jezusa dla tłumów w Mt 9, 36. Jezus 

głosił obietnice królestwa, okazywał miłosierdzie wobec tłumów i wyrażał troskę o lud Izraela. 

Jako potomek Dawida jest obiecanym pasterzem – sługą. 

Jezus zmienia metaforę z opuszczonych owiec na obfite żniwa. Współczucie Jezusa 

wzbudza świadomość braku robotników, którzy mogą pracować przy obfitym żniwie. Podobnie 

jak w wersecie 36 jest tutaj wykorzystany obraz pobudzający wyobraźnię, ale również i pamięć 

narodu żydowskiego. Do tego momentu tylko On był żniwiarzem, ale teraz nadszedł czas, aby 

Dwunastu uczestniczyło w służbie bycia pasterzem tłumów. Zbiory są tak obfite, że wymagają 

większej liczby robotników. Jezus nie wzywa uczniów, aby byli obserwatorami, ale 

uczestnikami jego misji. Obraz żniwa jest bogatą metaforą kulturową. W wyobraźni Izraela z 

pierwszego wieku obraz wywołał emocje oczekując radosnego spełnienia tego, co było 

oczekiwane przez spełnienie obietnicy.  

Żniwa miały ogromne znaczenie w życiu starożytnego Izraela, ponieważ działalność 

rolnicza była kluczowym czynnikiem w określaniu cykli roku w kulturze żydowskiej. Rok 

rozpoczynał się od postu w oczekiwaniu na deszcz, a kończył się ucztowaniem z okazji żniw316.  

Metafora przypomina także eschatologiczną nadzieję Izraela na nadejście Królestwa 

Bożego. Chociaż inne teksty Mt wykorzystują obraz żniw jako metaforę sądu (Mt 3, 12; 13, 30)  

to jednak kontekst tego wersetu jest inny317. W ST wiele prorockich tekstów przedstawia żniwo:  

Iz 9, 2; Oz 6, 11; Jl 4, 18; Am 9, 13 – 15 jako czas wypełnienia się eschatologicznej obietnicy  

i Bożego błogosławieństwa. Użycie metafory żniwa w Mt 9, 37–38 potwierdza, że wraz  

z przybyciem pasterza – sługi, który odpowiada współczuciem na potrzeby owiec, nastanie czas 

błogosławieństwa w nadejściu Mesjasza. Zgodnie z proroczymi oczekiwaniami (Iz 29, 18; 35, 

 
316 Na przykład w Święto Tygodni chleby były ofiarowane Panu (Kpł 23, 15 – 22), a Izraelici byli zachęcani  

do składania dobrowolnych darów w odpowiedzi na Boże błogosławieństwo (Pwt 16, 9 – 12). Święto to 

łączyło się z pielgrzymowaniem Żydów do Jerozolimy, aby tam wziąć udział w wydarzeniu (Dz 2, 5 – 11). 

Żydowski kalendarz został zbudowany na znaczeniu żniw jako sezonu radości, oczekiwania, nadziei  

i zaufania do Bożej opieki. (Por. M. Stern, Svátky v živote Židů. Vzpomínání, slavení, vyprávění, Praha 

2002, s. 247; P. W. Elwell -, W. A. Comfort, Tyndale Bible Dictionary, Wheaton 2001. s. 369). 

317 Por. J. Nolland, The Gospel of Matthew: A Commentary on the Greek Text, Grand Rapids 2005, s. 407; M. L. 

Bailey, The Parable of the Sower and the Soils [w:] „Bibliotheca Sacra” 155, 1998, s 172-188. 
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5 – 6; 61, 1 – 3) błogosławieństwo nadchodzącego królestwa objawia się w służbie Jezusa,  

a następnie będzie kontynuowane dzięki służbie uczniów318. 

Na określenie posłania uczniów Mt używa czasownika ἐκβάλλω oznaczającego 

wyrzucanie, usuwanie. Tego samego czasownika używa przy wypędzaniu (Mt 13, 30. 39)319. 

Robotnicy są zatem nowymi pasterzami posłanymi autorytetem Jezusa, ich celem jest 

nauczanie, głoszenie i uzdrawianie.  

Jezus zamyka tę perykopę prośbą o wysłanie nowych robotników. W świetle wielkich 

zbiorów, mała liczba robotników jest niebezpieczna. Tryb rozkazujący od czasownika δέομαι320 

tłumaczony jako proście, błagajcie podkreśla znaczenie pilności i gorliwości w modlitwie.  

W tym celu są potrzebni bezinteresowni i ofiarni robotnicy. Wyraźne polecenie Jezusa kładzie 

akcent na potrzebę nieustannej modlitwy za współpracowników Jezusa. To wezwanie nie może 

ograniczyć się jedynie do czasu przeszłego, ale jest aktualne i odnosi się do teraźniejszości  

i przyszłości321. 

Widząc tłumy i ich dramatyczną sytuację Jezus ogarnia ich swoim miłosiernym 

współczuciem. Jako pasterz – sługa chce pomóc na każdym obszarze ich biedy. Zabezpiecza 

tłumy swoimi uczniami i myśli również o ich przyszłości zalecając modlitwę, która jest jednym 

z trzech stopni miłosierdzia. U podstaw każdej misji leży zawsze wewnętrzne uczucie 

współczucia, miłosierdzie. 

 

 
318 Por. B. Charette, A Harvest for the People? An Interpretation of Matthew 9, 37 [w:] „Journal for the Study of 

the New Testament” 38. 1990, s. 32-33. 

319 Historycznie Jezus i wspólnota Mateusza mogli myśleć o wiejskim eksodusie z Galilei lub południowej Syrii. 

Po wojnach, uchodźców ukrywających się na wioskach nie można było zobaczyć przy żniwach. Jezus 

zaczyna od tej smutnej rzeczywistości, aby prosić o robotników do żniwa królestwa. Rabin Tarfon 

komentował tą sytuację słowami: Dzień jest krótki, pracy jest dużo, pracownicy są leniwi, nagroda jest 

wspaniała a właściciel się spieszy. Por. M. Barros, Il baule dello scriba. In dialogo con la comunità del 

Vangelo di Matteo, Bologna 2011, s. 108. 

320 Czsownik δέομαι tłumaczony jest jako błagać (Łk 5, 12), modlić się (Dz 4, 31), prosić (Rz 1, 10; 2 Kor 8, 4;  

2 Kor 10, 2; Ga 4,12). 

321 Mowa Jezusa do uczniów jest podstawowym tekstem eklezjologicznym Mt. Pokazuje w jaki sposób uczniowie 

podejmują misję Jezusa i jak ich życie jest kształtowane przez Kazanie. Por. U. Luz, Das Evangelium nach 

Matthӓus Mt 8 – 17, Zürich 1990, s. 154. 
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4.2. Rozmnożenie chleba dla pięciu tysięcy ludzi (Mt 14, 13 – 21) 

VAkou,saj de. o` VIhsou/j avnecw,rhsen evkei/qen evn ploi,w| eivj e;rhmon to,pon katV ivdi,an\ kai. 
avkou,santej oi` o;cloi hvkolou,qhsan auvtw/| pezh/| avpo. tw/n po,lewnÅ Kai. evxelqw.n ei=den polu.n 
o;clon kai. evsplagcni,sqh evpV auvtoi/j kai. evqera,peusen tou.j avrrw,stouj auvtw/nÅ VOyi,aj de. 
genome,nhj prosh/lqon auvtw/| oì maqhtai. le,gontej\ e;rhmo,j evstin ò to,poj kai. h` w[ra h;dh 
parh/lqen\ avpo,luson tou.j o;clouj( i[na avpelqo,ntej eivj ta.j kw,maj avgora,swsin èautoi/j 
brw,mataÅ ò de. ÎVIhsou/jÐ ei=pen auvtoi/j\ ouv crei,an e;cousin avpelqei/n( do,te auvtoi/j u`mei/j fagei/nÅ 
oi` de. le,gousin auvtw/|\ ouvk e;comen wde eiv mh. pe,nte a;rtouj kai. du,o ivcqu,ajÅ o` de. ei=pen\ fe,rete, 
moi wde auvtou,jÅ kai. keleu,saj tou.j o;clouj avnakliqh/nai evpi. tou/ co,rtou( labw.n tou.j pe,nte 
a;rtouj kai. tou.j du,o ivcqu,aj( avnable,yaj eivj to.n ouvrano.n euvlo,ghsen kai. kla,saj e;dwken toi/j 
maqhtai/j tou.j a;rtouj( oì de. maqhtai. toi/j o;cloijÅ kai. e;fagon pa,ntej kai. evcorta,sqhsan( 
kai. h=ran to. perisseu/on tw/n klasma,twn dw,deka kofi,nouj plh,reijÅ oì de. evsqi,ontej h=san 
a;ndrej ẁsei. pentakisci,lioi cwri.j gunaikw/n kai. paidi,wnÅ 

13Gdy Jezus to usłyszał, odpłynął stamtąd łodzią na miejsce niezamieszkałe. Tłumy dowiedziały się 

 o tym i poszły za Nim. 14Kiedy wysiadł z łodzi, zobaczył wielką rzeszę ludzi. Ulitował się nad nimi  

i uzdrowił chorych. 15Wieczorem podeszli do Niego uczniowie i rzekli: Miejsce to jest odludne i jest 

już późno. Odeślij ludzi do wsi, aby kupili sobie żywności. 16Lecz Jezus odpowiedział: Nie muszą 

odchodzić. Wy dajcie im jeść! 17A oni na to: Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby. 18Wtedy On polecił: 

Przynieście Mi je tutaj! 19I rozkazał ludziom usiąść na trawie. Wziął pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał 

w niebo i odmówił modlitwę uwielbienia. Potem łamał chleby i dawał uczniom, a oni 

ludziom. 20Wszyscy jedli do syta, a zebranymi resztkami napełniono dwanaście koszy. 21Tych zaś, 

którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. 
 

 

Perykopę Mt 14, 13 – 21 opisującą cudowne rozmnożenie chleba umieszcza Ewangelista 

w części ukazującej czynności Jezusa w Galilei Mt 14, 1 – 18, 35, pomiędzy opisem mówiącym  

o tragicznej śmierci Jana Chrzciciela (Mt 14, 1 – 12) i perykopą zawierającą relację o burzy na 

jeziorze i Jezusie chodzącym po wodzie (Mt 14, 22 – 33).  

Przedstawiona przez Mk i Mt historia śmierci Jana Chrzciciela jest tłem opowiadanych 

wydarzeń z życia Jezusa. Mt zazwyczaj jest bardziej zwięzły niż Mk, jednak dodaje szczegół o 

pochówku ciała Jana Chrzciciela przez jego uczniów. Tylko Mt wspomina o Jezusie. W tym 

przypadku jest więc wątpliwe, czy Mt jest streszczeniem Mk. Bardziej prawdopodobne jest, że 

Mt podąża za niezależnymi informacjami322. Upominanie Jana Chrzciciela i jego nauka  

 
322 Wielu uczonych upiera się, że nie można pogodzić opisów śmierci Jana Chrzciciela z Ewangelii i świadectwa 

historyków. Świadectwa mówią o politycznym motywie janowej egzekucji, a synoptycy koncentrują się na 

motywie moralnym i religijnym. Hoehner wyczerpująco poradził sobie z tymi problemami i wskazał,  

że te dwa motywy nie są tak odległe, jak się o nich myśli.  Por. W. H. Hoehner, Herod Antipas, Cambridge 

1972, s. 114-117. 
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o zbliżającym się królestwie wzbudzało oczekiwania słuchaczy na przewrócenia prawa. Jan nie 

potępiał Heroda za to, że rozwiódł się ze swoją byłą żoną, ale zwracał uwagę na jego ponowne 

małżeństwo z żoną jego brata, co było niedozwolone323 i nieprzyzwoite według prawa świętości 

(Kpł 18, 16; 20, 21). Podobnie sprzeczna była z prawem żydowskim egzekucja Jana bez 

procesu. Śmierć Jana, ostatniego ze starotestamentalnych proroków stała się wzorem dla 

uczniów Jezusa (Mt 5, 11 – 12).  

Opowiadanie Mt 14, 22 – 33 streszczające burzę na jeziorze i opis chodzenia po wodzie 

pokazuje, że te dwie historie są ściśle powiązane324. Historia Jezusa powstrzymującego burzę 

na jeziorze znajduje się także u Mk 6, 45 – 52 i Łk 8, 22 – 25. Z kolei opis Jezusa chodzącego 

po wodzie znajdziemy u Mk 6, 45 – 52 i J 6, 15b – 21. Brakuje go jednak u Łk. Scena chodzenia 

Jezusa po wodzie u Mt jest żywą ilustracją tekstu Mk, jest ściśle związany z karmieniem 

pięciotysięcznego tłumu. Chociaż Mt jest bliski relacji Mk to jednak wprowadza pewne 

zmiany. Jezus nalegał, przymusił (ἠνάγκασεν) uczniów do oddalenia się, aby mógł się modlić. 

Gdy uczniowie byli na środku jeziora zaczął wiać silny wiatr. Zobaczyli wtedy zjawę, ducha 

(φάντασμά), który zbliżał się w ich kierunku. Nie rozpoznali Jezusa od razu. Termin φάντασμά 

używany jest jeszcze tylko na jednym miejscu w NT u Mk 6, 49. Mt kładzie akcent na 

uratowanie uczniów przez Jezusa i pełne objawienie Jego osoby – ἐγώ εἰμι (Mt 14, 27)325.  

W omawianej perykopie Piotr jako pierwszy chce doświadczyć mocy i cudu Jezusa – chce 

przyjść do Mistrza po wodzie. Jezus nie tylko spełnia prośbę ucznia, ale kiedy w sercu Piotra 

pojawia się zwątpienie umacniania go i ratuje. Jezus wykorzystuje jednak tą sytuację do 

ukazania słabej strony ucznia posługując się przymiotnikiem ὀλιγόπιστε – małej wiary i jego 

całkowitej zależności od Mistrza. Punktem kulminacyjnym całego wydarzenia jest objawienie 

Jezusa jako Syna Bożego.  

Perykopa przedstawiająca cudowne rozmnożenie chleba występuje u wszystkich 

synoptyków i u Jana: Mt 14, 13 – 21; Mk 6, 30 – 44; Łk 9, 10 – 17; J 6, 1 – 15. Z tej 

rzeczywistości wypływa fakt, że cudowne wydarzenie ma wysoki stopień wiarygodności 

historycznej i wielkie znaczenie dla zrozumienia zarówno działalności Jezusa jak i roli i zadania 

 
323 Por. J. Jeremias, Jerusalem in the Time of Jesus, London 1962, s. 371. 

324 Por. J. P. Heil, Jesus Walking on the Sea, Rome 1981, s. 1-9. 

325 Por. R. T. France, Matthew: Evangelist and Teacher, Eugene 2004, s. 298; R. A. Jensen, Preaching Matthew´s 

Gospel: A Narrative Approach, Lima 1998, s. 131; U. Luz, The Disciples in the Gospel according to 

Matthew, Edinburgh 1995, s. 125. 
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uczniów. U Mt jest umieszczona w cieniu śmierci Jana Chrzciciela. Tekst Mt jest precyzyjnym 

streszczeniem Mk.  

Struktura perykopy Mt 14, 13–21326
 

− Mt 14, 13–14:  Sytuacja początkowa; 

− Mt 14, 15:   Wprowadzenie; 

− Mt 14, 16–18:  Dialog Jezusa z uczniami; 

− Mt 14, 19:   Modlitwa i rozdzielenie pokarmu; 

− Mt 14, 20–21:  Nakarmienie tłumów. 

Porównanie synoptyczne ukazuje różnice i zamiary redakcyjne Mt. 

Mt 14, 13 – 21 Mk 6, 30 – 44 Łk 9, 10 – 17 

 

W tym czasie 

apostołowie powrócili do Jezusa  

i opowiedzieli Mu o wszystkim, 

czego dokonali i czego nauczali. 

A On rzekł do nich: Idźcie sami 

na miejsce odludne i trochę 

odpocznijcie. Tak wielu bowiem 

przychodziło i odchodziło, że 

nawet na posiłek nie mieli czasu. 

Gdy apostołowie wrócili, 

opowiedzieli Mu o wszystkim, 

czego dokonali. A On wziął 

uczniów i tylko z nimi oddalił się 

do miasta zwanego Betsaidą. Lecz 

tłumy spostrzegły to i poszły  

za Nim. On je przyjął, mówił im  

o królestwie Bożym i leczył tych, 

którzy potrzebowali uzdrowienia. 

Gdy Jezus to usłyszał, odpłynął 

stamtąd łodzią na miejsce 

niezamieszkałe. Tłumy 

dowiedziały się o tym i poszły  

za Nim. 

 

Odpłynęli więc łodzią na miejsce 

pustynne. Ale widziano ich 

odpływających. Wielu to 

zauważyło. Przybyli więc tam 

pieszo ze wszystkich miast, nawet 

ich wyprzedzając 

 

 

Kiedy wysiadł z łodzi, zobaczył 

wielką rzeszę ludzi. Ulitował się 

nad nimi i uzdrowił chorych. 

 

Kiedy Jezus wyszedł na brzeg, 

ujrzał wielki tłum. Ulitował się 

nad nimi, ponieważ byli jak owce, 

które nie mają pasterza. I długo 

ich nauczał. 

 

 
326 Struktura perykopy zostaje przejęta za: A. Sand, Il Vangelo secondo Matteo, t. 1, Matteo 1,1–16, 20, Brescia 

1992, s. 444. 
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Wieczorem podeszli do Niego 

uczniowie i rzekli: Miejsce to jest 

odludne i jest już późno. Odeślij 

ludzi do wsi, aby kupili sobie 

żywności. 

Gdy zrobiło się późno, podeszli 

do Niego Jego uczniowie i 

powiedzieli: Miejsce to jest 

odludne i jest już późno. Odeślij 

ich do okolicznych osad i wsi. 

Niech kupią sobie coś do jedzenia. 

Zbliżał się już wieczór, więc 

Dwunastu podeszło do Niego, 

mówiąc: Odeślij tłum do 

okolicznych wsi i osad. Niech 

odpoczną i poszukają żywności, 

bo tutaj jesteśmy na pustkowiu. 

Lecz Jezus odpowiedział: Nie 

muszą odchodzić. Wy dajcie im 

jeść! 

Lecz On odpowiedział: Wy dajcie 

im jeść! 

Odpowiedział im: Wy dajcie im 

jeść. 

 

A oni na to: Mamy tylko pięć 

chlebów i dwie ryby. Wtedy On 

polecił: Przynieście Mi je tutaj! 

A oni na to: Czy mamy pójść i za 

dwieście denarów kupić chleba, 

aby dać im jeść? Zapytał ich: Ile 

macie chlebów? Idźcie i 

zobaczcie! Oni sprawdzili i 

powiedzieli Mu: Pięć i dwie ryby. 

Lecz oni odrzekli: Nie mamy nic 

prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. 

Chyba że pójdziemy i kupimy 

żywności dla całego tego ludu. 

Było bowiem około pięciu tysięcy 

mężczyzn. 

I rozkazał ludziom usiąść na 

trawie. 

Wtedy kazał ludziom usiąść 

gromadami na zielonej 

trawie. Usiedli więc w grupach po 

stu i po pięćdziesięciu. 

Jezus powiedział do swoich 

uczniów: Każcie im usiąść  

w grupach po około 

pięćdziesięciu. Tak też zrobili  

i rozmieścili wszystkich. 

Wziął pięć chlebów i dwie ryby, 

spojrzał w niebo i odmówił 

modlitwę uwielbienia. Potem 

łamał chleby i dawał uczniom,  

a oni ludziom. Wszyscy jedli do 

syta, 

I wziął tych pięć chlebów i dwie 

ryby, spojrzał w niebo i odmówił 

modlitwę uwielbienia. Potem 

połamał chleby i dawał je 

uczniom, aby rozdzielali wśród 

nich. Dwie ryby również podzielił 

pomiędzy wszystkich. Wszyscy 

jedli do syta. 

A On wziął pięć chlebów i dwie 

ryby, spojrzał w niebo i odmówił 

nad nimi modlitwę uwielbienia. 

Potem połamał i dawał je 

uczniom, aby rozdzielali wśród 

tłumu. Jedli i nasycili się 

wszyscy. 

a zebranymi resztkami napełniono 

dwanaście koszy. 

I zebrali dwanaście pełnych koszy 

ułomków chleba i resztek ryb. 

A z tego, co zostało, zebrano 

dwanaście koszy ułomków. 

Tych zaś, którzy jedli, było około 

pięciu tysięcy mężczyzn, nie 

licząc kobiet i dzieci. 

A tych, którzy jedli, było pięć 

tysięcy mężczyzn. 

(Łk podaję tę informację 

w wersecie 14) 

Tabela 25 – Porównanie synoptyczne Mt 14, 13–21, Mk 6, 30 – 44 i Łk 9, 10 – 17.  

 

W opowiadaniu występują trzy kategorie osób: Jezus, uczniowie i tłum. Uwaga Jezusa 

jest zwrócona na tłum, któremu wyraża swoje współczucie i uzdrawia chorych. Kontynuując 

swój plan włącza uczniów w służbę tłumu i angażuje ich przy organizacji i rozdawaniu posiłku. 
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Jezus i uczniowie aktywnie uczestniczą w dziele miłosierdzia, tłum natomiast jest odbiorcą 

okazywanego miłosierdzia. 

Postępowanie Jezusa jest uwarunkowane zachowaniem Heroda interesującego się jego 

osobą, jak również informacjami o egzekucji Jana Chrzciciela, które otrzymał od jego uczniów. 

W konsekwencji sam wycofał się na odosobnione miejsce – εἰς ἔρημον τόπον κατ’ ἰδίαν (Mt 

14, 13). Czasownik ἀναχωρέω – wycofać się przed kimś, występuje 3 razy w jedenastu 

wersetach rozdziału drugiego Mt i jest strategią przyjętą przez Jezusa w obliczu pojawiającego 

się niebezpieczeństwa327. Według Mk Mistrz odpłynął na łodzi a zgodnie z Łk oddalił się w 

pobliże miasta Betsaida, pierwotnie wioska rybacka położona na północno – zachodnim 

wybrzeżu Jeziora Galilejskiego. Dokładna lokalizacja nie jest jasna. Mt podkreśla, że Jezus 

wycofuje się na drugą stronę jeziora, która nie należała do jurysdykcji Heroda328. Ważne jest 

podkreślenie, że miejsce jest opuszczone, pustynne – ἔρημος. Epizod odbywa się na pustyni, 

miejsce to upamiętnia wędrówkę narodu wybranego po wyzwoleniu z niewoli egipskiej w 

kierunku ziemi obiecanej. W tym czasie Izrael doświadczył Bożego miłosierdzia  

w postaci cudownych wydarzeń, do których należy również dar manny. Mt i Mk nawzajem się 

uzupełniają: Mt łączy sytuację i miejsce z niebezpieczeństwem aresztowania Jezusa przez 

Heroda Antypasa (Mt 14, 13), natomiast Mk wspomina o potrzebie odpoczynku uczniów po 

powrocie z misji z różnych części Galilei (Mt 6, 31). Z ewangelii jasno wynika, że egzekucja 

Jana Chrzciela i wycofanie się Jezusa na miejsce odosobnienia miały miejsce w stosunkowo 

długim odstępie czasu (Mt 14, 1 – 2, 12 – 13; Mk 6, 29 – 32; Łk 9, 7 – 10): 

 

 
327 Mt 2, 12 – Mędrcy zostali ostrzeżeni, aby nie wracali do Heroda i wycofali się do swego kraju inną drogą. 

Podobnie Józef został uprzedzony o intencjach Heroda i wycofał się do Egiptu, aby uratować Jezusa  

(Mt 2, 14). Innym razem, kiedy Józef był w Egipcie przygotowując się do powrotu do Izraela, był 

ostrzeżony, że Archelaus, syn Heroda, był u władzy. Z powodu niebezpieczeństwa, które groziło Jezusowi 

wycofał się do Galilei (Mt 2, 22). Ten motyw jest kontynuowany w Mt 4, 12. Gdy Jezus usłyszał, że Jan 

został aresztowany wycofał się ponownie do Galilei. W Mt 12, 15 po kontrowersjach szabatowych, kiedy 

faryzeusze spiskowali przeciwko Jezusowi, gdy się to dowiedział wycofał się. W Mt 14, 13 po wiadomości 

o makabrycznej egzekucji Jana Chrzciciela dokonanej przez Heroda wycofał się na opuszczone miejsce. 

Por. V. Ham, The Lectionary Commentary, Theological Exegesis For Sunday´s Texts, Grand Rapids 1999, 

s. 82. 

328 Por. N. Alexander, The New Interpreter´s Bible, Nashville 1995, s. 323. Betsaida jest małym miastem położonym na 

północ od jeziora Galilejskiego, był tam dom Filipa (J 12, 21), Andrzeja i Piotra (J 1, 44). Jezus nakarmił w tej 

okolicy 5000 ludzi (Mk 6, 45; Łk 9, 10 – 17), uzdrowił ślepca (Mk 8, 22 – 26), ale również potępił miasto za to, 

że go nie zaakceptowało (Mt 11, 21 – 22; Łk 10, 13 – 14). Por. P. J. Achtemeier, Harper Collins Bible Dictionary, 

San Francisco 1996, s. 118. 
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a) Egzekucja Jana na urodziny Heroda – Mt 14, 6 – 11;  

b) Pochówek Jana przez jego uczniów – Mt 14, 12a; Mk 6, 29; 

c) Przekazanie wieści Jezusowi o wydarzeniach – Mt 14, 12b; 

d) Powrót Dwunastu z ich podróży misyjnej – Mk 6, 30; Łk 6, 10a; 

e) Raport złożony Herodowi dotyczący dzieł Jezusa – Mk 6, 16; Łk 9, 9a;  

f) Plan Heroda spotkania z Jezusem – Łk 9, 9b.  

Wszystko to mogło trwać nawet kilka tygodni. Prawdopodobnie cud rozmnożenia 

chleba dla pięciu tysięcy osób miał miejsce blisko Paschy i pod koniec działalności Jezusa  

w Galilei329. 

Tłumy na wieść o przeprawie Jezusa przez jezioro podążały za nim. Mt pisze, że ὄχλοι 

(tłumy) przybyły pieszo z miast (Mt 14, 13) jednak Mk rozszerza swój pogląd na tłumy 

pochodzące ze wszystkich miast (Mk 6, 33). Obecność wielkiego tłumu może być przyczyną 

bliskości Paschy, kiedy wielu pielgrzymowało do Jerozolimy. Wielkość tłumu prezentuje 

znaczenie Jezusa, przy którym gromadzi się wielu ludzi. Mnogość tłumu jest wspomniana na 

końcu opowiadania Mt 14, 21330.  

Tłumy podążały za Jezusem pieszo z powodu znaków, które czynił na chorych. Gdy 

ujrzał wielki tłum ulitował się i okazał im miłosierdzie. Postawa tłumu mówi o sympatii  

i szacunku dla Jezusa. Czyn miłosierdzia Jezusa względem tłumu skupia się na realnej pomocy 

chorym. Podobnie jak w Mt 12, 15 wielki tłum wiąże się z uzdrowieniem chorych. Mt nie czyni 

najmniejszej próby wyjaśnienia skąd pochodzą. Wystarczy, że są zgrupowani wokół 

miłosiernego Jezusa – ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτοῖς. Określenie ulitował się nad nimi zawiera w sobie 

nie tylko stan emocjonalny, ale i konkretne działanie powodowane głębokim uczuciem. 

Zazwyczaj Ewangelista skupia się na nauczaniu Jezusa i rzadko prezentuje wewnętrzne życie 

Jezusa (Mt 11, 4). W tym przypadku Mt daje pierszeństwo opisowi uczuć Mistrza, które kierują 

Go do podejmowania konkretnych działań. W opisie uzdrowienia chorych występuje termin 

ἀρρώστους, określający słabość, szczególny stan biedy i nieszczęścia ludzi pozbawionych 

pomocy. Doskonałą interpretacją jego czynu może być swierdzenie, że jego serce skierowało się 

 
329 Por. W. Hendriksen, The Gospel of Matthew, London 1973, s. 591. 

330 Por. J. A. Alexander, Commentary on the Gospel of Mark, Minneapolis 1980, s. 165; A. Edersheim, The life 

and times of Jesus the Messiah 2, Grand Rapids 1962, s. 678. Możliwe, że tłumy podróżowały pieszo. 

Odległość przez jezioro wynosiła ponad cztery mile, drogą lądową mogło to wynosić około dziesięciu mil. 

Przy słabym wietrze, można dostać się na miejsce żaglówką. H. B. Swete, The Gospel according to St. 

Mark 3, London 1909, s. 130. 
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do nich, wyszło im na przeciw331. Mt kładzie nacisk na uzdrawiającą moc Jezusa wyznaczającą 

początek Królestwa Niebieskiego (Mt 8, 1). Mk natomiast ukazuje Jezusa jako pasterza, który 

swoim nauczaniem prowadzi lud pozbawiony przywództwa.  

W wersecie 15 pojawiają się uczniowie, którzy sugerują Jezusowi rozesłanie tłumów, 

aby słuchacze mogli zaopatrzyć się w jedzenie. Uczniowie swoim zachowaniem wyrażają 

niepokój i troskę o tłum (Mt 14, 15), jednak ich argumentacja sugeruje, że miejsce i czas 

uniemożliwiają odejście ludzi. Uczniowie dostrzegają podstawowe potrzeby słuchaczy, takie 

jak głód, zmęczenie czy konieczność noclegu. Termin ἀπόλυσον ma formę imperatywu  

u wszystkich synoptyków. Brzmi jako silne ostrzeżenie z ust uczniów i proponuje rozwiązanie 

problemu. Synoptycy zgadzają się co do czasu: Mt 14, 15 – kiedy był wieczór; Mk 6, 35 – późna 

godzina; Łk 9, 12 – dzień zaczął się chylić332. Jest prawdopodobne, że nakarmienie tłumu miało 

miejsce późnym popołudniem, około godziny przed zachodem słońca333. Czas nie odnosił się 

do czasu uzdrowienia ani do pory dnia, ani do czasu wysłania tłumów po jedzenie, ale do pory 

posiłku wieczornego334. Dialog Mistrza z uczniami przeradza się w charakterystyczny proces, 

w którym Jezus wprowadza uczniów na drogę wiary i zaufania. Odpowiedź Jezusa jest jednak 

zaskakująca a uczniowie jej nie rozumieją wy dajcie im jeść – δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν Mt 14, 16. 

Określenie zaimka osobowego wy – ὑμεῖς, mówi o konkretnych adresatach wezwanych do 

współpracy.  Nawet jeśli Jezus sygnalizuje możliwość dokonania cudu, ich odpowiedź Mt 14, 17 

zdradza jednak całkowite niezrozumienie. Uczniowie mimo wszystko zauważają swoje 

ograniczone możliwości i widzą tylko pięć chlebów i dwie ryby, będące codziennym 

podstawowym pokarmem ludzi zamieszkujących tereny nad Jeziorem Galilejskim. Zapasy 

należące do uczniów wydawały się im niewystarczające dla tak wielkiej ilości tłumu. J 6, 9 jest 

bardziej szczegółowy twierdzi, że to chłopiec ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby335.  

 
331 Skupienie się na uzdrawianiu sugeruje popularne zainteresowanie osobą Jezusa podobnie jak w Mt 4, 24 – 25 

i ponownie Mt 14, 35 – 36.  Por. R. T. France, The Gospel of Matthew, Grand Rapids 2007, s. 561;  

W. Hendriksen, The Gospel of Matthew, London 1973, s. 593. 

332 Słońce jeszcze nie zachodziło, ale już się ściemniało. W sezonie paschalnym zachód słońca był około 18:00. 

Por. A. H. McNeile, The Gospel according to St. Matthew, London 1915, s. 214. 

333 Por. V. Taylor, The Gospel according to St. Mark, London 1952, s. 322; H. B. Swete, The Gospel according to 

St. Mark 3, London 1909, s. 131. 

334 Por. D. Hill, The Gospel of Matthew, London 1972, s. 246. 

335 Pięć bochenków, które wspomina Jan były zrobione z mąki jęczmiennej – κρίθινος. Chleb jęczmienny był 

uważany za najtańszy rodzaj pożywienia człowieka pracującego (Por. H. B. Swete, The Gospel according 

to St. Mark 3, London 1909, s. 132; A. Edersheim, The life and times of Jesus the Messiah 2, Grand Rapids 

1962, s. 681) i był gorszym rodzajem chleba. Bochenki były cienki, płaskie i okrągłe. Rybami mogł być 
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U Mk uczniowie bardziej racjonalnie chcą rozwiązać problem z tłumem i proponują 

wykorzystanie własnych środków finansowych, aby kupić chleb za dwieście denarów, które 

posiadają. Według Ewangelisty jest to niewystarczające dla tak wielkiego tłumu.  

Mt dobrze zna świadectwa ST o nakarmieniu przepiórkami i manną na pustyni (Wj 16), 

jak Bóg wierny swojej obietnicy karmił lud Izraelski na pustyni. Jezus podobnie jak Mojżesz 

gromadzi swój lud, aby go cudownie nakarmić.  Uczynił więcej niż Dawid proszący o chleby dla 

siebie i jego ludzi (1 Sm 21, 1 – 6), czy Elizeusz, który posłuszny słowu Pana karmi stu mężczyzn 

dwudziestoma chlebami (2 Krl 4, 42 – 44). Starotestamentalne obrazy są zapowiedzią cudownego 

rozmnożenia chleba, potwierdzają nadzwyczajne działanie Boga i jego miłosierdzie wobec ludu.  

 Jezus wzywa swoich uczniów do współpracy i udziału w czynie miłosierdzia. 

Poleceniem przyniesienia pożywienia rozpoczyna akt nakarmienia pięciu tysięcy ludzi.  

Z pomocą Dwunastu porządkuje tłum.  Zgromadzony tłum ma usiąść na trawie i zająć pozycję 

do spożycia posiłku. Użyte czasowniki ἀνακλίνω (Mt i Mk) i κατακλίνω (Łk) wyrażają sposób 

zajmowania miejsca przed posiłkiem zgodnie z ówczesnym zwyczajem. Mt 14, 19 pisze  

o zajęciu miejsca na trawie, Mk 6, 39 – 40 poszerza tekst szczegółowym akcentem o siadaniu 

w grupach po sto i pięćdziesiąt. Użyciem rzeczownika συμπόσιον w liczbie mnogiej zwraca 

uwagę na grupy charakteryzujące się szczególnym rodzajem więzi. Jezus wprowadza ludzi  

w nowy związek i tworzy z nich nowe społeczeństwo336. 

Wykonanie polecenia Jezusa musiało zajmować pewien okres opóźniając posiłek.  

Mt podkreśla, iż na miejscu była trawa (Mt 14, 19), Mk pisze o gromadzeniu się ludzi na 

zielonej trawie (Mk 6, 39), natomiast J podkreśla, że w miejscu tym rosło dużo trawy (J 6, 10). 

Obecność trawy przekonuje, iż miejsce rozmnożenia nie było pustynią, a termin zielona trawa 

może wskazywać na czas wiosny, czas Paschy. 

 
gatunek powszechnie występujący w jeziorze galilejskim. U Mt, Mk i Łk jest to ἰχθύας – ryby, u J 6, 9 

ὀψάριον, występuje również J 21, 9. 13. Termin ὀψάριον jest używany dla określenia gotowanej ryby 

spożywanej z chlebem, jako przysmak. Por. W. Hendriksen, The Gospel of Matthew, London 1973, s. 595; 

A. Edersheim, The life and times of Jesus the Messiah 2, Grand Rapids 1962, s. 682. 

336 Termin συμπόσιον występuje na papirusach i w LXX także dla określenia grup ludzi wspólnie spożywających 

posiłek. Tłumy tworzyły uporządkowane rzędy, które mogą być łatwo i szybko obsługiwane przez uczniów. 

Por. W. F. Arndt, F. W. Gringrich, A Greek–English Lexicon of the New Testament and other early 

Christian literature 2, Chicago 1979, s. 780; R. G. Bratcher i E. A. Nida, A translator´s handbook on the 

Gospel of Mark, Leiden 1961, s. 207. Rozdzielenie tłumu w grupy po stu i pięćdziesięciu ma niewątpliwie 

charakter organizacyjny. Podobnie Mojżesz rozdzielił Izraelitów w grupy po 1000, 500, 100, 10  

i przydzielił im przełożonych nad ludem dla lepszej organizacji życia. Por. J. Gnilka, Das Evangelium nach 

Markus Mk 1 – 8, 26, Düsseldorf 2008, s. 261. 
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Sposób działania Jezusa określają czasowniki: λαμβάνω (wziął), εὐλογέω (odmówił 

błogosławieństwo), κλάω (łamał), δίδωμι (dawał). Gest, w którym Jezus bierze chleb i ryby, 

podnosi oczy ku niebu i odmawia modlitwę błogosławieństwa jest gestem odzwierciedlający 

rolę głowy rodziny w przed posiłkiem. Żydowski gest polegał jednak na patrzeniu w dół na 

modlitwie, ale Jezus spogląda na niebo, aby uzyskać moc dokonania cudu. Wzniesione oczy do 

nieba nie były powszechne na modlitwie337. Czasownik εὐλογέω oznacza modlitwę 

błogosławieństwa, dziękowania Bogu, używają go wszyscy synoptycy338.  Tradycja żydowska 

zawiera błogosławieństwo chleba: Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, Król świata, który 

wydobywasz chleb z ziemi339. Ponieważ Mk 7, 34 i J 11, 41 opisują podobny gest modlitwy 

poprzedzający cud, przyjęto, że Jezus spojrzał na Boga i łączył się z Ojcem340.  

Spojrzenie w niebo, modlitwa błogosławieństwa i łamanie chleba są wstępem do 

rozmnożenia. Łamanie chleba ma swoje ważne znaczenie w tradycji Izraela. Chleb spożywano 

jako główny składnik pożywienia, najczęściej wykonany z mąki pszennej lub jęczmiennej. Miał 

także charakter Bożej szczodrości (Wj 16, 8; 1 Sm 2,5; 9,7; 17, 17) i świadczył o pokarmie 

pochodzącym od Boga. W czasie uczty chleb był łamany i rozdawany. Czasownik κλάω 

występuje w NT 14 razy i zawsze opisuje łamanie chleba jako czynność wykonywaną przez 

Jezusa lub apostołów: Mt 14,19; 15, 36; 26, 26; Mk 6, 41; 8, 6; 8, 19; 14, 22; Łk 22, 19, 24, 30; 

Dz 2, 46. Łamanie odnosi się do chleba, a ryby zostały podzielone Mk 6, 41. Główny nacisk 

jest kładziony na chleb, a poszczególne określenia mówią o jego ważności i wyższości nad 

rybami.  

Pojawia się również motyw eucharystyczny wyrażony czasownikami. Jezus wziął, 

pobłogosławił, łamał i dawał są elementami liturgicznymi, ale mogą też charakteryzować 

zwykły posiłek w domu żydowskim. Żydowscy chrześcijanie mogli widzieć w czynnościach 

 
337 Por. I. H. Marshall, The Gospel of Luke. A commentary on the Greek text, Exeter 1978, s. 680. 

338 Przywoływanie Bożego błogosławieństwa na posiłek określa Miszna. Zasada mówi, że jeśli jest spożywany 

chleb do dania głównego to dziękczynienie powinno być odmówione nad chlebem. W tym przypadku bez 

wątpienia był to chleb. Żyd uważał łamany chleb za uświęcony imieniem samego Boga. Por. A. Edersheim, 

The life and times of Jesus the Messiah 2, Grand Rapids 1962, s. 684; A. Cole, The Gospel according to St. 

Mark, London 1961, s. 114. 

339 Por. P. Jędrzejewski – B. Krawcowicz, Pesach, Los Angeles – Warszawa 2006 s. 25. 

340 Por. H. Strack i P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament 2, München 1926 – 1928, s. 246; C. E. B. 

Cranfield, The Gospel According to Saint Mark, Cambridge 1963, s. 219. 
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Jezusa Wieczerzę Pańską. Tekst jednak w niewystarczający sposób odzwierciedla ucztę 

eucharystyczną341. 

Następnie uczniowie są wezwani przez Jezusa, aby mogli wypełnić pierwotne 

polecenie, aby nakarmić tłum. Uczniowie odgrywają ważną rolę w stosunku do ludzi, ponieważ 

to ich Jezus wybrał, aby nakarmili lud. Uczniowie są pomostem i wyciągniętą ręką między 

Jezusem i tłumem. Oni sami nie są w stanie nasycić tłumów, ale obdarowani Jezusem mogą się 

dzielić z tłumem tym, co dostali342. 

Jest wiele teorii argumentujących zaistnienie nadprzyrodzonego działania Jeusa. 

Niektórzy sugerują, że cudowne rozmnożenie nastąpiło po błogosławieństwie w czasie, gdy 

uczniowie rozdawali chleb i ryby. Ohters twierdzi, że cud stał się w rękach samego Jezusa343. 

W opowiadaniu o cudownym nakarmieniu nie ma wyeksponowania konkretnego momentu 

nadprzyrodzonego działania. Spostrzegany jest efekt cudu, który nie wywołuje szczególnego 

wrażenia tłumu i uczniów wykonujących swoje zadanie. W związku z tym jeden z najbardziej 

spektakularnych cudów Jezusa jest zasadniczo nie zauważony344. Mt komentuje tę 

rzeczywistość, καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν (wszyscy jedli i nasycili się – Mt 14, 20). 

Można zauważyć, iż cała sytuacja nie wygląda nadzwyczajnie. Czasownik χορτάζω 

oznaczający sycić się, nasycić się i występuje także w Mt 5, 6 i czyni aluzję do czasów 

eschatologicznych, mesjańskich mówiących o obfitości pożywienia Łk 6, 21.  

 
341 Roloff podaje trzy ważne zastrzeżenia dotyczące różnic w rozumieniu cudownego rozmnożenia jako uczty 

eucharystycznej: Po pierwsze, brak wina i obecność ryb przemawiają przeciwko temu, że nie zostały 

przyjęte jako część uczty eucharystycznej Mt 14, 19. Po drugie, a co najważniejsze są słowa: wziął–

λαμβάνω, odmówił błogosławieństwo – εὐλογέω, łamał – κλάω, dawał – δίδωμι, przypominają Wieczerzę 

Pańską Mt 14, 22 nie są dowodami uczty eucharystycznej Dz 27, 35 i nie mogą dopełnić braku To jest moje 

ciało/ krew. Po trzecie, gromadzenie resztek odgrywa znaczącą rolę w historii cudów, ale nie ma miejsca 

w Wieczerzy Pańskiej. Te trzy punkty przekonują, że błogosławieństwo Jezusa, łamanie i dawanie chleba 

i dzielenie ryb to normalne procedury dla przeciętnego posiłku w domu żydowskim. Por. Por.  J. Roloff, 

Das Kerygma und der irdische Jesus. Historische Motive in den Jesus-Erzählungen der Evangelien, 

Gӧttingen 1970, s. 244. 

342 Jezus i uczniowie w opowiadaniu ewangelistów o cudownym nasyceniu tłumów, są prezentowani w formie 

podwójnego dialogu: uczniowie – Jezus, którego kulminacją jest błogosławieństwo Jezusa i nasycenia 

tłumu. Redaktorzy nie przedstawili świadomie opisu za pomocą prostego podania, ale przedstawili go w 

postaci dialogu. Uczniowie zaangażowani w to wydarzenie staną się nowymi uczniami. Por.A. Mátel, 

Učeníctvo v synoptických evanjeliách, Skalica 2009, s. 95–96). 

343 Por. H. Alford, The Greek Testament 1. The Four Gospels, Chicago 1958, s. 158; W. Hendriksen, The Gospel 

of Matthew, London 1973, s. 596. 

344 Por. R. A. Guelich, Mark 1–8, 26, Dallas 2002, s. 343. 
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Wielkość wydarzenia przejawia się w zgromadzeniu dwunastu koszy resztek. Κόφινος 

oznacza sztywny kosz z wikliny lub wierzby, był powszechnie używany do noszenia rzeczy. 

Miał różne rozmiary, używano go głównie do celów rolniczych345. Decyzja o zebraniu resztek 

nie jest motywowaną pamiątką zaistniałego cudu, ale bardziej szacunkiem do otrzymanego 

daru, który nie można trwonić, a zarazem postawą wobec Boga. Czynność ta nie była obca 

tradycji żydowskiej. Rabini starannie uregulowali sposób w jaki to co pozostało z posiłku 

musiało zostać zebrane i wykorzystane346. 

Wszyscy synoptycy są zgodzi co do ilości nazbieranych koszy. Liczba dwanaście może 

oznaczać ogromną ilość zebranych resztek, obfitość pożywienia, które pokazuje 

eschatologiczne znaczenie pokarmu jako miłosiernej troski Boga o swój lud.  Wskazuje 

również na aktywność dwunastu uczniów, którzy wykonali żmudną pracę. Może nawiązywać 

do dwunastu pokoleń Izraela, które miały być nakarmione chlebem życia w czasie mesjańskim.  

Mt kończy swoje opowiadanie twierdzeniem, że w nakarmieniu uczestniczyło około 

pięciu tysięcy mężczyzn, oprócz kobiet i dzieci. Zwyczajem było, że mężczyźni w czasie 

posiłków zajmowali pozycję półleżącą, natomiast kobiety i dzieci jedli w zwykłej pozycji 

siedzącej347. Możliwe jest, że przy rozdzieleniu do grup, należeli do nich tylko mężczyźni, 

którzy byli obiektem liczenia. Mogli również stanowić tak przytłaczającą większość, że tylko 

oni zostali policzeni. Całkowita liczba uczestników nie jest więc znana. Stwierdzenie Mt o 

obecności kobiet i dzieci akcentuje obecność rodzin na cudownym rozmnożeniu chleba.  

Podsumowując perykopę można zauważyć, niedawna śmierć Jana Chrzciciela (Mt 14, 

12), która była zapowiedzią śmierci Jezusa (Mt 17, 12) i bliskość Paschy, która nie tylko 

wskazywała na wyswobodzenie z Egiptu, ale także na odkupienie przez jego własną śmierć 

silnie wpłynęły na osobę Jezusa. Zestawienie synoptyczne cudu nie wskazuje na jego 

znaczenie, ponieważ nie było potrzeby uzewnętrznienia cudu. Tylko J opisuje głębokie 

przeżycie tłumu spowodowane cudem. Dla jego charakterystyki używa terminu σημεῖον – znak, 

który wywołał reakcję ludu i obwołanie Jezusa prorokiem utożsamianym w oczekiwaniach 

żydowskich z nadchodzącym Mesjaszem (Pwt 18, 15; J 1, 21). Cud ma znaczenie symboliczne, 

jest porównywany z opisem Wieczerzy Pańskiej Mt 26, 26; 1 Kor 11, 23. Zapowiada mowę 

 
345 Por. W. F. Arndt, F. W. Gringrich, A Greek – English Lexicon of the New Testament and other early Christian 

Literature 2, Chicago 1979, s. 447; A. H. McNeile, The Gospel according to St. Matthew, London 1915, s. 

215. 

346 Por. W. Hendriksen, The Gospel of Matthew, London 1973, s. 596. 

347 Por. J. A. Alexander, Commentary on the Gospel of Mark, Minneapolis 1980, s. 170. 



 

164 

 

Jezusa w synagodze w Kafarnaum, gdzie wyjaśnia sens Chleba Życia J 6, 22 – 65. Jako chleb 

dający życie, Jezus we własnej osobie podkreśla spełnienie starotestamentalnych proroctw: Wj 

16, 4; 1 Krl 17, 16. 

Cudowne rozmnożenie chleba jest przede wszystkim przejawem nieograniczonego 

miłosierdzia Bożego względem ludu. Tłum szukający pomocy u Jezusa doświadcza działania 

łaski Bożej w uzdrowieniu chorych i miłosiernego współczucia w cudownym nasyceniu 

strapionego ludu. W czynie miłosierdzia uczestniczą również uczniowie. Swoją aktywną 

pomocą angażują się w służbę tłumu spełniając polecenia Nauczyciela. Ich postawa jest 

naśladowaniem Jezusa i realizowaniem miłosierdzia według Jego wzoru. 
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4.3. Rozmnożenie chleba dla czterech tysięcy ludzi (Mt 15, 32 – 39) 

~O de. VIhsou/j proskalesa,menoj tou.j maqhta.j auvtou/ ei=pen\ splagcni,zomai evpi. to.n o;clon( 
o[ti h;dh h̀me,rai trei/j prosme,nousi,n moi kai. ouvk e;cousin ti, fa,gwsin\ kai. avpolu/sai auvtou.j 
nh,steij ouv qe,lw( mh,pote evkluqw/sin evn th/| òdw/|Å kai. le,gousin auvtw/| oì maqhtai,\ po,qen h̀mi/n 
evn evrhmi,a| a;rtoi tosou/toi w[ste corta,sai o;clon tosou/tonÈ kai. le,gei auvtoi/j ò VIhsou/j\ 
po,souj a;rtouj e;ceteÈ oì de. ei=pan\ èpta. kai. ovli,ga ivcqu,diaÅ kai. paraggei,laj tw/| o;clw| 
avnapesei/n evpi. th.n gh/n e;laben tou.j èpta. a;rtouj kai. tou.j ivcqu,aj kai. euvcaristh,saj e;klasen 
kai. evdi,dou toi/j maqhtai/j( oì de. maqhtai. toi/j o;cloijÅ kai. e;fagon pa,ntej kai. evcorta,sqhsanÅ 
kai. to. perisseu/on tw/n klasma,twn h=ran èpta. spuri,daj plh,reijÅ oì de. evsqi,ontej h=san 
tetrakisci,lioi a;ndrej cwri.j gunaikw/n kai. paidi,wnÅ Kai. avpolu,saj tou.j o;clouj evne,bh eivj 
to. ploi/on kai. h=lqen eivj ta. o[ria Magada,nÅ 

32Tymczasem Jezus przywołał do siebie uczniów i powiedział: Żal Mi tego ludu. Przecież już trzy dni 

nie odstępują Mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę, aby odeszli głodni, gdyż mogliby zasłabnąć w 

drodze. 33Wtedy uczniowie zapytali: Skąd tu, na tym pustkowiu, weźmiemy tyle chleba, żeby 

nakarmić całą tę rzeszę?  34Jezus ich zapytał: Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: Siedem i kilka 

rybek. 35I kazał ludowi usiąść na ziemi. 36Wziął siedem chlebów i ryby, odmówił modlitwę 

dziękczynną, połamał je i dawał uczniom, a oni tłumom. 37Najedli się wszyscy do syta, a zebranymi 

resztkami napełniono siedem koszy. 38Tych zaś, którzy jedli, było około czterech tysięcy mężczyzn, 

nie licząc kobiet i dzieci. 39Potem odesłał tłum, wsiadł do łodzi i odpłynął w okolice Magadanu. 

Dalszą perykopą relacjonującą czyn miłosierdzia Jezusa jest drugie rozmnożenie chleba 

Mt 15, 32–39. Przedstawione opowiadanie ponownie przybliża Jezusa do tłumu i osiąga swoją 

kulminację w nakarmieniu czterech tysięcy ludzi. Historyczność wydarzenia jest poświadczona 

przez obecność w innych Ewangeliach (Mk 8, 1–9, J 6, 1–13) i świadczy, że o tym, że czyn 

miłosierdzia był istotny dla Jezusa i ludzi. 

Tekst Mt 15, 32–39 opiera się na opowiadaniu Mk 8, 1–10. Przy wielu zmianach jakie 

Mt wprowadził w swoim przekazie istnieje jednak podstawa wypływająca z opisu Mk. 

Struktura perykopy Mt 15, 32 – 39 przedstawia się następująco348: 

1. Mt 15, 32:  Współczucie Jezusa dla trwającego przy Nim tłumu; 

2. Mt 15, 33 – 34:  Trudność; 

a. Mt 15, 33: Niemożność zdobycia posiłku; 

b. Mt 15, 34: Znikome zapasy żywności; 

 

 

 

 
348 Struktura perykopy zostaje przejęta za: Por. A. Paciorek, Ewangelia według św. Mateusza, NKB, Częstochowa, 

t. 1, 2008, s. 401.. 
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3. Mt 15, 35 – 38:  Rozwiązanie trudności; 

a. Mt 15, 35 – 37a: Cudowne nakarmienie rzeszy; 

b. Mt 15, 37b – 38: Obfitość posiłku i liczba nakarmionych; 

4. Mt 15, 39:  Zakończenie. 

 

Porównanie synoptyczne ukazuje różnice i zamiary redakcyjne Mt. 

Mt 15, 32 – 39 Mk 8, 1 – 10 

Tymczasem Jezus przywołał do siebie uczniów  

i powiedział: Żal Mi tego ludu. Przecież już trzy 

dni nie odstępują Mnie, a nie mają co jeść. Nie 

chcę, aby odeszli głodni, gdyż mogliby zasłabnąć w 

drodze. 

W tym czasie, gdy znowu zebrał się wielki tłum  

i nie mieli co jeść, przywołał uczniów  

i rzekł im: Żal Mi tego ludu. Przecież już trzy dni 

nie odstępują Mnie, a nie mają co jeść. Lecz jeśli 

ich puszczę do domu głodnych, w drodze opadną z 

sił; bo niektórzy z nich przybyli z daleka. 

Wtedy uczniowie zapytali: Skąd tu, na tym 

pustkowiu, weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić 

całą tę rzeszę? 

Uczniowie odpowiedzieli: Jak tu na pustkowiu 

nakarmić ich chlebem? 

Jezus ich zapytał: Ile macie chlebów? 

Odpowiedzieli: Siedem i kilka rybek. 

Zapytał ich: Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: 

Siedem. 

I kazał ludowi usiąść na ziemi. Wziął siedem 

chlebów i ryby, odmówił modlitwę dziękczynną, 

połamał je i dawał uczniom,  

a oni tłumom. 

I kazał ludowi usiąść na ziemi. Wziął siedem 

chlebów, odmówił modlitwę dziękczynną, połamał 

i dawał swoim uczniom, aby je rozdawali. I rozdali 

ludowi. Mieli też kilka rybek. Odmówił nad nimi 

modlitwę uwielbienia i polecił je również rozdać. 

Najedli się wszyscy do syta, a zebranymi resztkami 

napełniono siedem koszy. 

Najedli się do syta, a resztek, które pozostały, 

zebrano siedem koszy. 

Tych zaś, którzy jedli, było około czterech tysięcy 

mężczyzn, nie licząc kobiet  

i dzieci. 39Potem odesłał tłum, wsiadł do łodzi  

i odpłynął w okolice Magadanu. 

Było tam prawie cztery tysiące ludzi. Potem ich 

odesłał, a sam wsiadł z uczniami do łodzi  

i popłynął w okolice Dalmanuty. 

Tabela 26 – Porównanie synoptyczne Mt 15, 32 – 39 i Mk 8, 1 – 10. 

 

Niektórzy uważają, że przedstawione wydarzenie jest powtórzeniem pierwszego 

rozmnożenia Mt 14, 13–21, choć brak wystarczających dowodów potwierdzających takie 

przekonanie. Wszystkie domniemania przemawiające za istnieniem jednego wydarzenia i jego 
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dwóch opisów349, pomimo argumentów egzegetów są mało prawdopodobne. Nawet gdyby 

istniało jedno wydarzenie dotyczące cudownego rozmnożenia odnosiłoby się tylko do Żydów,  

a pominięci byliby poganie. Jednak ważność argumentu teologicznego zależy od wiarygodności 

zapisu historycznego. Ponadto Mk 8, 17 – 19 i Mt 16, 9 – 11 odnotowują, że Jezus odwołuje się 

do dwóch faktów rozmnożenia przy różnych okazjach. Nawet, gdyby odrzucałoby się 

autentyczność słów Jezusa, wiarygodność dwóch Ewangelistów przemawia za prawdziwością350. 

Za potwierdzeniem mogą także przemawiać cudowne nakarmienia ludu poprzez pośrednictwo 

Mojżesza (Wj 16; Lb 11) i Elizeusza (2 Krl 4, 1 – 7; 38 – 44). 

Wprowadzeniem perykopy Mt 15, 32 – 29 Ewangelista zmienia charakter, miejsce  

i czas. Tekstem poprzedzającym drugie rozmnożenie są uzdrowienia nad Jeziorem Galilejskim 

(Mt 15, 29 – 31). Mt prezentuje działalność Jezusa, który naucza i okazuje miłosierdzie: 

sparaliżowanym, niewidomym, kalekim, głuchoniemym i wielu innym.  

Bezpośrednio po drugim rozmnożeniu następuje konfrontacja z faryzeuszami  

i saduceuszami, którzy wymagali od niego znaku, aby go wystawić na próbę Mt 16, 1 – 4. 

Stwierdzenie οἱ Φαρισαῖοι καὶ Σαδδουκαῖοι (Mt 16, 1) sugeruje, że faryzeusze i saduceusze 

działali razem. Obie grupy bardzo często nie zgadzały się w kwestiach teologicznych  

i politycznych, wielu uważa, że takie wspólne działanie jest mało prawdopodobne. Być może 

spotkali się razem, ponieważ reprezentują Sanhedryn, który obejmował obie grupy (Dz 23, 6) 

lub ze względu na wspólnego przeciwnika (Łk 23, 12)351. Faryzeusze i saduceusze mogą 

interpretować znaki, które przewidują czas, ale nadal ignorują znaki czasu już się dziejące. Te 

zaś nie wskazują na przyszłość ani na przeszłość. Przeciwnie, świadczą o Jezusie i jego 

królestwie. Mówiąc o znaku Jonasza, Jezus wzywa do nawrócenia i zmiany życia. Jednak 

faryzeusze i saduceusze nie byli zdolni dostrzec i uświadomić sobie koniecznje zmiany352. 

 
349 Por. T. A. Burkill, New Light on the Earliest Gospel: Seven Markan Studies, Ithaca 1972, s. 48-70; H. van der 

Loos, The Miracles of Jesus, Leiden 1968, s. 619. 

350 Por. D. A. Carson, O comentário de Mateus, São Paulo 2010, s. 419-420. 

351 Por. D. A. Carson, O comentário de Mateus, São Paulo 2010, s. 422. 

352 Por. R. T. France, Jesus and the Old Testament: His Application of Old Testament Passages to Himself and His 

Mission, London 1971, s. 80-82. W określeniu znak Jonasza, wyrażenie Jonasz należy interpretować  

w dopełniaczu. Por. M. Zerwick, Biblical Greek, Roma 1963, s. 45. Reprezentuje znak, który był Jonaszem, 

a nie znak nadany mu lub przedstawiany przez niego. Ta interpretacja ogólnie akceptuje pogląd, że Niniwici 

wiedzieli, co stało się z Jonaszem i jak przyszedł do ich miasta. Tak więc sam Jonasz służył jako znak dla 

Niniwitów, gdyż pojawił się przed nimi jako ten, który został ocalony od pewnej śmierci. Por. R. A. 

Edwards, The Sign of Jonah, London 1971, s. 25. 
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Lokalizacja opowiadania (Mt 15, 32 – 39) jest dokładniej opisana przez Mk 7, 31 – 37. 

Mt nie wspomina o podróży Jezusa przez Sydon (Mt 15, 29) lecz informuje, że Jezus odszedł 

(ἐκεῖθεν) w kierunku Jeziora Galilejskiego. Mk podkreśla, iż Jezus wyruszył z terenów Tyru  

i Sydonu, które są w jego tradycji ściśle związane Mk 3,8. Następnie udał się do Dekapolu  

i w okolice Jeziora Galilejskiego. Przyjmuje się, że pierwsze rozmnożenie miało miejsce  

na terenach żydowskich, ale drugie było ukierunkowane na pogan. Stwierdzenie o odpłynięciu 

z uczniami po drugim rozmnożeniu w kierunku Dalmanuty (Mk 8, 10) sugeruje, że miejscem 

cudu były tereny na wschodnim brzegu jeziora, tereny pogan353. 

Informacje o czasie epizodu są bardzo ogólne. Można jedynie wnioskować,  

iż wydarzenie trwało trzy dni (Mt 15, 32; Mk 8, 2) kiedy tłumy trwały przy Jezusie. Trzy dni 

odnoszą się do sytuacji Izraela na pustyni, kiedy nie mogą znaleźć wody (Wj 15). Podobnie  

w Oz 6 jest opisana nadzieja na interwencję Boga. Z tych okoliczności wypływa σπλαγχνίζομαι 

(współczucie) Jezusa w stosunku do ludu. W odróżnieniu od pierwszego rozmnożenia, 

inicjatywę okazania miłosierdzia i pomocy przejął sam Jezus. Współczucie wypływa  

z konieczności zaspokojenia zwykłej ludzkiej potrzeby, jaką jest pożywienie. Lud προσμένω 

(pozostawał) przy Jezusie. Z kontekstu wypływa, że tłum zebrał się z powodu informacji, jakie 

miał o Jezusie, ze świadectw tych co byli uzdrowieni. Uzdrowienie i nauczanie były okazją do 

szukania i wspólnego przebywania. Te dwie rzeczywistości odgrywają taką samą rolę354. 

Interpretacja Mt podkreśla wyjątkową troskę Jezusa o ludzi a szczególnie pochodzących 

z daleka. Termin μακρόθεν ἥκασιν oznacza tych, co przybyli z daleka. Twierdzenie ma 

symboliczne znaczenie, ponieważ określano nim pogan355. Tak więc miejsce Jezusowego 

działania zmienia się z żydowskiego na pogańskie. Jezus jest nie tylko Pasterzem i Mesjaszem 

dla Żydów, ale także dla pogan. Jego miłosierdzie obejmuje wszystkich, którzy do niego 

przychodzą, łącznie z poganami.  

 
353 Por. K. Kertelge, Die Wunder Jesu im Markusevangelium. Eine redactiongeschishtliche Untersuchung, 

München 1970, s. 143. 

354 Por. E. Haenchen, Gesammelte Aufsӓtze II., Tübingen 1968, s. 278. 

355 Por. F. W. Danker, Mark 8,3 [w:] „Journal of Biblical Literature” 82, 1963, s. 215. Van Iersel twierdzi,  

że odniesienie: Iz 5, 26; 43, 6; 49, 12; 60, 4. 9; Jr 30, 10, choć dotyczy rozproszonych Żydów, zgadza się  

z poglądem Dankera i rabinistycznym użyciem terminu z daleka, aby odnieść się do pogan i odróżnić pogan 

od Żydów. Jest więc jeszcze bardziej wiarygodne w kontekście Marka, że Jezus podróżował na terytorium 

pogan. Por: B. W. Van Iersel, Die wunderbare Speisung und das Abendmahl in der synoptischen Tradition, 

[w:] „Novum Testamentum” 7, 1964, s. 184-185. 
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Mt akcentuje zmianę w porównaniu z pierwszym rozmnożeniem polegającą na 

inicjatywie Jezusa o czynie miłosierdzia. Do udziału w nim wzywa również swoich uczniów. 

Podwójny dialog ma nową konstrukcję, zaczyna się od Nauczyciela. Uczniowie ponownie 

wyrażają zdziwienie jak na pustkowiu znaleźć pożywienie. Termin ἐρημία użyty przez Mt 15, 

33 i Mk 8, 4 wskazuje, że Jezus jest wielkim prorokiem, który podobnie jak Mojżesz jest zdolny 

nakarmić tłum na pustyni.  

 Sceptycyzm pojawiający się w zachowaniu uczniów jest charakterystycznym 

elementem rzeczywistości nadprzyrodzonego działania356. Impuls wychodzący od Jezusa 

świadczy o braku zrozumienia ze strony uczniów. Mt powraca do problemu braku zaufania do 

Nauczyciela, nawet jeśli sytuacja się powtarza. Zaangażowanie Jezusa zachęca uczniów do 

aktywnego uczestnictwa w czynie miłosierdzia.  

Tłumy zajmują miejsce na ziemi, dlatego, że letnie słońce spaliło trawę. Przy pierwszym 

rozmnożeniu tłumy usiadły na trawę, ponieważ była wczesna wiosna357. Rozmnożenie było 

przeprowadzone bez szczególnych znaków zewnętrznych.  Można twierdzić, że Jezus dokonał 

cudu rozmnożenia w czasie modlitwy dziękczynienia. W wersecie 36 Mt używa czasownika 

εὐχαριστέω oznaczającego dziękować.  W wersji Mk występuje podwójna modlitwa, przy 

błogosławieństwie chleba Mt zastosował czasownik εὐχαριστέω, a przy błogosławieństwie 

rybek czasownik εὐλογέω oznaczający błogosławić, wielbić Boga. Nie wspomina się o Jezusie 

spoglądającym w niebo (Mk 6, 41). Mk zmienia sformuowanie z εὐλογέω (błogosławić) na 

εὐχαριστέω (dziękować). Różnica ta została ogólnie przypisana wpływowi tradycji 

eucharystycznej zawartej w Łk 22, 19 i 1 Kor 11, 24 na tradycję Mk. Jednak sama zmiana 

sformułowania nie musi wskazywać tego kierunku, ponieważ te dwa czasowniki są używane 

zamiennie358. 

Rola uczniów ogranicza się do organizacji tłumu i dzielenia chlebem i rybami, które 

dostali od Jezusa. Udział w czynie miłosierdzia pozwala im uczestniczyć w dziele Nauczyciela 

i aktywnie Go naśladować w Jego miłosierdziu. Uczniowie nie przyczynili się do cudu, ale 

swoją obecnością mają w nim udział.  

 
356 Por. G. Theissen, The Miracle Stories of the Early Christian Tradition, Edinburgh 1983, s. 56. 

357 Por. E. W. Rice, People´s Commentary on the Gospel of Matthew, Philadelphia 1887, s. 162. 

358 Por. H. Patsch, Abendmahlterminologie ausserhalb der Einsetzungsberichte: Erwӓgungen zur 

Traditionsgeschichte der Abendmahlsworte [w:] „Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft” 62, 

1971, s. 218-219; J. Gnilka, Das Evangelium nach Markus Mk 1–8, 26, Düsseldorf 2008, s. 303. 
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Zakończenie opisu wskazuje na satysfakcję tłumu359 z powodu nasycenia Mt 15, 37 na 

pustyni, gdzie trudno było zdobyć pożywienie dla tak wielkiego tłumu. Po nakarmieniu zebrano 

ἑπτὰ σπυρίς (siedem koszy) resztek. Trzcinowe kosze używane do transportu ryb i innych 

produktów spożywczych różnią się od κόφινος z pierwszego rozmnożenia (Mt 14, 20)360. 

Liczba siedem może odnosić się do siedmiu diakonów (Dz 6, 1 – 6). Odpowiada też ilości 

chlebów, które były podzielone. Symbolika liczb cztery i siedem nie wskazuje tylko na pogan, 

ale także na całą ludzkość. Aby ustalić żydowski albo pogański charakter tłumów trzeba 

przeanalizować tekst Mk. W pierwszym rozmnożeniu Mk akcentuje – byli jak owce bez 

pasterza (Mk 6, 34) co świadczy o silnym wpływem pism żydowskich. W drugim podkreśla – 

niektórzy z nich przybyli z daleka (Mk 8, 3) co może oznaczać pogan, ale także może mieć sens 

uniwersalny361. 

W opowiadaniu występuje też motyw rodzinny przybliżający obraz, że oprócz mężczyzn 

były obecne kobiety i dzieci Mt 15, 38. Następnie tłum zostaje odesłany. Celem tego działania 

jest zakończenie wydarzenia i przejście Jezusa do kontynuacji swego posłania. Mt i Mk 

wspominają miejsca odpłynięcia Jezusa i uczniów. Termin okolice Magadan u Mt na podstawie 

wariantów tekstowych i pod wpływem znaczeń semickich może oznaczać wieżę362. Termin 

okolice Dalmanuty u Mk ma charakter symboliczny, oznacza miasto wątpliwości. Został 

stworzony przez Mk, aby scharakteryzować faryzeuszy w kolejnym opisie prośby o znak363. 

Obydwa opowiadania o cudownym rozmnożeniu chleba zalicza się pomiędzy kategorią 

cuda – dary. Wydarzenie można zakwalifikować jako cud – dar, gdy spełnia następujące 

elementy: spontaniczność cudownego działania, charakter nie przyciąga uwagi samego cudu, 

wyraźna demonstracja.  W przypadku rozmnożenia chleba cud – dar koncentruje się na 

usunięciu braku materialnego, jakim jest pożywienie. Typową cechą jest to, że cuda – dary 

 
359 Por. M. Zerwick, Biblical Greek, Roma 1963, s. 291. 

360 Rawlinson twierdzi, że Żydzi w Rzymie nosili w κόφινος koszerne jedzenie. Użyty termin σπυρίς może 

sugerować, że ludzie nie byli Żydami a cud miał miejsce na terytorium pogan. Por. A. E. J. Rawlinson,  

The Gospel According to St. Mark, London 1942, s. 87. 

361 Por. P. Alonso, The Woman who Changed Jesus: Crossing Boundaries in Mk 7, 24 – 30, Leuven 2011, s. 321. 

Gnilka podkreśla, że w drugim opowiadaniu Mk 8, 2 to współczucie motywuje Jezusa do zaspokojenia 

fizycznych potrzeb zgromadzonych ludzi. Fakt, że tłum pochodzi z daleka, może oznaczać, że są tp poganie 

(Ef 2, 12. 17; Dz 2,39; 22, 21; Joz 9, 6). Por. J. Gnilka, El evangelio según Marcos, Salamanca 1992, s. 229. 

362 Por. D. A. Carson, O comentário de Mateus, São Paulo 2010, s. 421. 

363 Por. P. J. Achtemeier, Towards the Isolation of pre – Markan Maracle catenae [w:] „Journal of Biblical 

Literature” 89, 1970, s. 265-291. 
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nigdy nie są inicjowane przez prośby, ale zawsze przez akt cudotwórcy364. Takie cudowne 

działanie przypominają teksty ze ST: cudowne nakarmienie na pustyni (Wj 16; Ps 78, 18 – 30; 

105, 40) albo epizody z życia Eliasza i Elizeusza (1 Krl 17, 8 – 16; 2 Krl 4, 1 – 7; 42 – 44). 

Opowiadania o cudach, tak jak wszystkie opowiadania były ograniczone pewnymi 

regułami narracji w tym czasie i osadzone w schematach. Mogły być uzupełniane powtarzającymi 

się motywami. Opowieści ewangeliczne mają podobną formę jak greckie legendy365: 

 

Wstęp 

opis sytuacji 

wprowadzenie, opis zaangażowanych osób, postaw, opis choroby, 

czas jej trwania, powtarzanie się, daremne wysiłki lekarzy 

Przedstawienie 

napięcie i przygotowanie cudu 

zbliżenie się do cudotwórcy, zachowanie osób drugorzędnych 

albo przeciwników, zachowanie cudotwórcy 

Główna część 

rozwiązanie – cud 

działanie, które prowadzi do cudu (słowo, gest,)  

ukryte uzdrowienia 

Zakończenie 

odpowiedź na cud 

Cudotwórca, przeciwnicy, osoby drugorzędne, chórowe 

zakończenie 

Tabela 27 – Opowieści ewangeliczne mają podobną formę jak greckie legendy. 

  

Schemat ten odzwierciedla jedynie antyczno – pogańskie środowisko. Brakuje go w tradycji 

żydowskiej, w której uzdrowienia były wysłuchaniem modlitw. W Ewangeliach jest niewiele 

cudownych opowieści o charakterze hellenistycznym (Mk 1, 29 – 31; 7, 31 – 37; 8, 22 – 26).  

 Głównym celem opisu cudów nie jest dokładne podanie zdarzeń, ale wyznanie wiary 

ukierunkowanej na osobę Jezusa. Przekazy o cudownym działaniu Jezusa są tekstami 

chrystologicznymi, które charakteryzują przesłanie i wyjątkowość Jezusa i prowadzą do Niego. 

Opowieści o cudach nie są istotą wiary ale mówią, jak wierzyli ludzie, którym pomógł Jezus366. 

 Cztery Ewangelie kanoniczne odnoszą się do ponad trzydziestu trzech konkretnych 

cudów, które Jezus uczynił, nie licząc tekstów paralelnych. Analizując cuda Jezusa trzeba 

odróżnić tradycję synoptyczną od Janowej. W tradycji synoptycznej występują cztery różne 

typy opowieści o cudach: uzdrowienia (około 13 – 15 opowiadań), egzorcyzmy (5 opowiadań), 

 
364 Por. G. Theissen, The Miracle Stories of the Early Christian Tradition, Edinburgh 1983, s. 103. 

365 Por.A. Mátel, Učeníctvo v synoptických evanjeliách, Skalica 2009, s. 83. 

366 Por. W. Barcaly, The Gospel of Matthew, Glasgow 1956, s. 532. 
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wskrzeszenia (2 opowiadania), cuda naturalne (6 opowiadań). W niektórych przypadkach 

można się spotkać z powtórzeniami. 

 Ewangelia Mt jest zdominowana przez słowo i kompozycję mowy Jezusa, a cuda są 

przypisywane i podporządkowane słowu (Mt 4, 23; 9, 35). Na początku działalności Jezusa Mt 

umieszcza nauczanie. Uderzające jest skracanie przez Mt tekstu o cudach u Mk. Skupia się 

jedynie na cudownej mocy Jezusa służącej objawieniu Mesjasza, co potwierdza wysoka ilość 

cudów. Przypisuje się jego autorstwu teksty Mt 7, 22; 9, 27–31; 17, 24–27; 21, 14.  

W odróżnieniu od Mk zachęca uczniów do zrozumienia cudów i wiary. Jego teksty są dostępne 

i zrozumiałe dla tych, co są przygotowani naśladować Jezusa.  

 Analizując cudowne rozmnożenia chleba można więc dojść do przekonania, że są to 

cuda natury, kładące nacisk na zdolność Jezusa do nakarmienia pięciu tysięcy ludzi pięcioma 

chlebami i dwoma rybami. Można w nich zauważyć obecność uczniów, którzy nie zawsze 

rozumieją swego Nauczyciela. Cud jest ilustrowany jedynie przez rozdzielenie potraw  

i nasycenie tłumu. Opowiadanie wywiera duży wpływ na cudowne działanie, pokazując, że na 

końcu było więcej żywności niż na początku.  

 W Ewangelii Mt występuje wiele cudów, dziejących się w obecności uczniów jako 

pierwszych świadków nadprzyrodzonej mocy Jezusa:  

 

Nazwa wydarzenia Miejsce w tekście 

Uzdrowienie w domu Piotra 8, 14–15 

Uciszenie burzy 8, 23–27 

Nakarmienie pięciu tysięcy 14, 13–21 

Chodzenie po wodzie 14, 22–33 

Nakarmienie czterech tysięcy 15, 32–39 

Uzdrowienie opętanego chłopca 17, 14–21 

Podatek na świątynię 17, 24–27 

Uzdrowienie niewidomego pod Jerychem 20, 29–34 

Nieurodzajne drzewo figowe 21, 18–22 

Tabela 28 – Cuda, które Jezus działa w obecności uczniów 
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 Nauczanie Jezusa, uzdrawianie, powołanie uczniów i ich formacja są głoszeniem 

Królestwa Bożego. Uczniowie podążająca za Jezusem są świadkami cudów Nauczyciela  

a w niektórych przypadkach w nich uczestniczą.  

 Ze współczuciem Jezusa przemienionym w czyn miłosierdzia można się spotkać przy 

wielu okazjach, zwłaszcza podczas uzdrowień. Współczucie wobec tłumu jest powszechne  

w obu tekstach rozmnożenia chleba (Mt 14, 13–21 i Mt 15, 32–39). Jezus widząc tłum litował 

się nad nim i okazał mu miłosierdzie poprzez zaspokojenie podstawowej potrzeby jaką jest 

pożywienie. Troszczył się nie tylko o potrzeby duchowe ale również o cielesne. Termin 

σπλαγχνίζομαι odnosi się do miłosiernej miłości Boga względem swego ludu objawionej  

w Jezusie. Współczucie jest pomostem pomiędzy miłosierdziem i działaniem. 
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4.4. Podsumowanie 

Czwarty rozdział dysertacji przedstawia perykopy z Ewangelii według św. Mateusza 

ukazujące miłosierdzie Jezusa wyrażone konkretnym czynem miłosierdzia. 

Wspólnym tematem trzech analizowanych perykop jest naturalna potrzeba człowieka. 

Jezus realizujący swoje posłanie w Galilei i wychodzi na przeciw tłumom, które są jak owce 

bez pasterza. Wyraża swoje zainteresowanie tak indywidualnie, jak i względem społeczności 

zbiorowej. Zraniony i wrażliwy tłum objawia w Jezusie serce, litość i współczucie, które ich 

przyciągają do Niego. Przychodzili do Niego, ponieważ widzieli w Nim charyzmatycznego 

Nauczyciela potwierdzającego swoją naukę czynem a szczególnie czynem miłosierdzia. 

Współczucie Jezusa obejmowało całego człowieka w jego biedzie fizycznej i duchowej.  

Naród niemający pasterza błądzi i traci sens życia. Jezus litując się nad ludźmi 

przywraca im godność Bożą i ludzką. Przypomina im, że nawet jeśli są pogardzani  

i ignorowani, doprowadzani do wycieńczenia, to jednak zasługują na współczucie i akceptację.  

Daje nadzieję na zmianę, zapewnia o spełnieniu proroctw w Jego osobie i zabezpiecza 

kontynuację orędzia i posłania w swoich uczniach. 

 Dostrzegając sytuację ludzi podążających na Nim, wychodzi im na przeciw. Najpierw 

koncentruje swoją uwagę na najbardziej potrzebujących i uzewnętrznia miłosierdzie uzdrawiając 

ich. Następnie widzi zwykłe ludzkie potrzeby i stara się uciszyć głód fizyczny nakarmieniem 

tłumów. Konkretnym czynem miłosierdzia usuwa materialny niedostatek i doprowadza do stanu 

nasycenia. Szczególnie wrażliwie reaguje na zainteresowanie człowieka Jego nauką i trwanie 

przy Nim. Swoją empatią wyprzedza ludzkie potrzeby i czynem je zaspokaja.  

 Postawa Jezusa charakteryzuje się nawiązaniem specyficznej relacji z potrzebującym 

człowiekiem. Aktywnie uczestnicząc z zaspokajaniu ludzkich potrzeb zaprasza człowieka do 

udziału w Jego życiu. W wyjątkowy sposób urzeczywistnia tę prawdę w zaproszeniach, które 

kieruje do uczniów i dając im możliwość udziału w praktycznym okazywaniu współczucia 

włącza ich w czyn służby innym.  

 Wprowadza uniwersalizm na płaszczyźnie zbawienia. Usuwa narodowe bariery, 

wprowadza powszechną możliwość udziału w Jego cudach – darach. 

  Czyn miłosierdzia preferowany przez Jezusa ma swoją podstawę w σπλαγχνίζομαι,  

w przejawie miłości do człowieka słabego, chorego, oczekującego pomocy. Wrażliwość nie 

jest więc nie tylko bezdusznym wykonywaniem czynu miłosierdzia, lecz aktywnym dawaniem 

siebie samego. Jest wymiarem miłości przyciągniętej ludzkim brakiem.  
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Zakończenie 

 

Miłosierne postawy Jezusa, prezentowane w Ewangelii Mateusza charakteryzują greckie 

terminy określające miłosierdzie: e;leoj, evlee,w, evlehmosu,nh, splagcni,zomai. Każda z analizowanych 

perykop pogłębia wartość terminów i napełnia ich treścią życie i działalność Jezusa.  

Pierwsza grupa terminów opisujących miłosierdzie pochodzi od e;leoj i jest tłumaczeniem 

hebrajskiego hesed. Dotyczy miłości Boga, rozumianej na płaszczyźnie wierności do wszystkich 

stworzeń, a z tego wynika wezwanie do miłości Boga i siebie nawzajem.  

Najczęściej spotykanym określeniem u Mateusza jest e;leoj, występuje wielokrotnie 

jako wołanie o pomoc, tych którzy zbliżają się do Jezusa prosząc o uzdrowienie: dwaj 

niewidomi Mt 9, 27; kobieta Kananejska Mt 15, 22; ojciec opętanego chłopca Mt 17, 15; 

niewidomi spod Jerycha Mt 20, 30. Chorzy, cierpiący, opętani zwracają się do Jezusa błagając 

o miłosierdzie i oczekują Jego miłosiernej odpowiedzi.  

W innym kontekście pojawia się e;leoj, w czasie kontrowersyjnych spotkań Jezusa  

z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie. Nauczyciel przeprowadza analizę Prawa i zwraca uwagę 

na jego rozumienie i praktykowanie Mt 23, 23. Z pomocą tekstu proroka Oz 6, 6 dokonuje 

syntezy Starego Testamentu i odpowiada na krytykę faryzeuszy za dzielenie stołu z celnikami 

i grzesznikami (Mt 9, 12 – 13). Potwierdza, że miłosierdzie jest kluczem do oceny i pomocą  

w podejmowaniu prawidłowych decyzji w zachowywaniu zasad i przepisów i stanowi jedno  

z podstawowych aspektów Prawa.  

Mateusz terminem e;leoj, określa również jakość miłosierdzia w Mt 5, 7 i szczegółowo 

opisuje sposób jego realizowania. Przypomina o obowiązku darowania przewinień bliźniemu 

w przypowieści o niemiłosiernym dłużniku (Mt 18, 33). Miłosierdzie Boga chce znaleźć 

odpowiedź w konkretnej solidarności z braćmi, a nie tylko w praktykowaniu obrzędów jak to 

czynili faryzeusze.  

Miłosierdzie u Mateusza wyraża także evlehmosu,nh, oznaczające jałmużnę. Miłosierdzie 

jest więc czymś więcej jak tylko uczuciem. Należy go realizować bezinteresownie, z czystym 

sercem, bez ostentacji (Mt 6, 2). Jałmużna świadczy zatem o dobroczynności i ma charakter 

zadośćuczynienia.  

Hebrajskie wyrażenie rahamim jest tłumaczone greckim terminem splagcni,zomai które 

nawiązuje do łona matki. Zarówno Mt jak i inni ewangeliści używają tego czasownika  

w odniesieniu do głębokiego wewnętrznego poruszenia, współczucia. Opisuje postawę Jezusa 

przeżywającego ludzką biedę i okazującego miłosierdzie. 
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 Wspominane wydarzenia miały w większości charakter indywidualny, natomiast  

w przypadku Splagcni,zomai jest działaniem Jezusa ukierunkowanym na tłum. Wnętrze Jezusa 

poruszone jest ludzkim cierpieniem, biedą. Ta sytuacja skłania go do konkretnych działań  

na rzecz ludu. W pierwszym przypadku jest to współczucie wywołane bezradnością ludu  

(Mt 9, 36). W dwóch następnych okazane współczucie jest wynikiem chodzenia za Jezusem  

i zainteresowania jego nauką. Współczucie przybiera praktyczny charakter w postaci posiłku, 

który ma być pomocą w drodze (Mt 14, 14; 15, 32). Czasownik ten wyraża społeczny wymiar 

miłosierdzia, z którego wypływa konieczność patrzenia na potrzeby tłumu z miłością.  

 Śledząc poszczególne sytuacje opisujące postawy Jezusa u Mateusza, można dojść do 

wniosku, że miłosierdzie jest podstawą działania Boga i wezwaniem dla człowieka.   

Badanie oparte na metodzie historyczno-krytycznej doprowadziły do zaprezentowania 

Ewangelii Mateusza, jako orędzia ukazującego miłosierne postawy i pouczenia Jezusa.  

Nauka o miłosierdziu w pierwszym rozdziale koncentruje się głównie na płaszczyźnie 

teoretycznej, ukazującej logikę Jezusowej pedagogiki. Nauczyciel zachęca uczniów do nowego 

sposobu myślenia i widzenia. Wychodząc z paradoksalnej teorii błogosławieństw, głoszącej 

szczęście miłosiernych (Mt 5, 7), zobowiązuje do przyjęcia miłosierdzia jako programu 

postępowania, który gwarantuje jego osiągnięcie. Ukazując sens dobrych uczynków, opisuje 

zasady praktykowania miłosierdzia (Mt 6, 1 – 4), które nie polegają na uzewnętrznianiu 

czynności, ale bardziej na intencji wewnętrznej i sposobie obdarowania. Przy pomocy obrazu 

przypowieści (Mt 18, 23 – 35) kładzie nacisk na potrzebę odpuszczania krzywd będącą 

priorytetem w relacjach międzyludzkich. Podstawę w okazywaniu miłosierdzia widzi  

w osobistym doświadczeniu świadomego przeżywania darowania. Ostrzega przed fałszywą 

hierarchą wartości (Mt 23, 23 – 24) mogącą doprowadzić do zaślepienia duchowego  

i obrzędowego. Wartości duchowe stawia nad praktyki kultowe. Promowaniem miłosierdzia 

(Mt 25, 31 – 46) w jakimkolwiek sposobie wytycza nową drogę dla wszystkich naśladowców. 

Jezus podczas swojej publicznej działalności często uczył o miłosierdziu, a szczególnie 

w dyskusjach z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie. Drugi rozdział przybliżając kontrowersyjne 

spotkania charakteryzuje naukę o miłosierdziu, która jest poprzedzona czynem. Wspólne 

spożywanie posiłku z grzesznikami i poborcami podatkowymi (Mt 9, 9 – 13) ma na celu 

objawienie prawdziwych wartości miłosierdzia, które nikogo nie przekreśla, ale wręcz 

przeciwnie, wychodzi naprzeciw każdego człowieka i pomaga jego biedzie. Jednak postawa 

Jezusa wywołuje krytykę ze strony faryzeuszy a zarazem zdradza brak zrozumienia 

miłosierdzia i chęć izolacji od pogardzanych. Rezonans religijny stał się okazją do nauczania  

i wyjaśnień. Także dyskusja na temat szabatu (Mt 12, 1 – 8) odsłania pierwszeństwo kultu nad 
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człowiekiem i specyficzne wypaczenia wypływające z niezrozumienia istoty praktyk 

religijnych, ograniczających się do formalizmu i obłudy. Celem miłosiernego spotkania jest 

wezwanie faryzeuszy do przemyślenia postaw i intencji z zamiarem nawrócenia. Specyficzna 

postawa Jezusa jest zawsze reakcją na grzech, hipokryzję, chcąc zwrócić uwagę uczniów na 

grożące im niebezpieczeństwa. Podobnie jak w przypadku celników i grzeszników, również 

faryzusze i uczeni w Piśmie są zaproszeni do doświadczenia miłosierdzia.  

Jezus wiedział, że nie wystarczy nauczać o miłosierdziu, ale że trzeba go przede 

wszystkim okazywać. Rozpatrywane w trzecim rozdziale perykopy ilustrują postawę 

miłosierdzia Jezusa jako odpowiedź na błaganie człowieka. Występujące w tekstach evle,hson 

jest wspólnym mianownikiem i głosem prośby i modlitwy człowieka wznoszącym się do Boga. 

W trakcie analizy wyłaniają się dwie grupy proszących. Pierwsi zwracają się do Jezusa 

indywidualnie prosząc o pomoc dla siebie samych, jak w przypadku niewidomych (Mt 9, 27 – 31; 

20, 29 – 34). Drudzy wykorzystują możliwości wstawiennicze, orędując za swoich bliskich, czego 

przykładem jest matka wołająca o pomoc dla córki i ojciec proszący za syna (Mt 15, 21 – 28;  

17, 14 – 21). W czasie spotkania z Jezusem powstaje relacja między osobami, przemieniająca 

konkretne osoby, owocująca pogłębieniem wiary i świadectwem zaufania do Jezusa.  

To zaufanie staje się dla Jezusa podstawą do okazania miłosierdzia a dla proszących naczyniem 

do czerpania z niego.  

Rozdział czwarty charakteryzując miłosierny czyn Jezusa, ukazuje odmienną postawę 

Syna Bożego, który nie czeka na prośbę, ale jak podkreślają poddane analizą perykopy sam 

wychodzi na przeciw materialnych i duchowych potrzeb ludzi. Podstawą jego działania jest 

splagcni,zomai. Trzeba zauważyć, że miłosierdzie i współczucie mają to samo pole 

semantyczne oznaczajce wnętrzności i opisujące głębie miłości. Inicjatorem i realizatorem 

czynu miłosierdzia jest sam Jezus. Jego podejście do ludzi i widzenie ich rzeczywistej sytuacji, 

nie pozwalały Mu na bycie obojętnym względem potrzeb drugiego człowieka, a szczególnie 

ludzi idących za nim i pragnących ubogacić się jego nauką. Współczucie Jezusa obecne  

w relacji empatii ze swoimi słuchaczami manifestuje niewątpliwie autentyczne zainteresowanie 

nimi (Mt 9, 35 – 38). Jezus odczuwając współczucie wobec tłumów podążających za nim widzi 

rzeczy, których nie widzą jego uczniowie (Mt 14, 13 – 21; 15, 32 – 39). Postrzeżenie zmęczenia 

i wyczerpania doprowadza do przejawu miłosierdzia w postaci nakarmienia tłumu. Postawa 

Jezusa jest zawsze otwarta na drugiego człowieka, a w szczególności na potrzebujących,  

bez względu na sposób w jaki uzewnętrzniają aktualny stan swego przeżywania. 

Miłosierne postawy Jezusa zilustrowane w Ewangelii Mateusza są konkretnym 

przejawem miłosierdzia Boga do człowieka. W kwestiach duchowych hagiograf zajmuje 
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stanowisko odmienne od tradycji. Nie przekreśla człowieka w jego grzechu, ale sugeruje jego 

niebezpieczeństwo i jako lekarz z miłością opiekuje się swoimi pacjentami. Do swoich 

przeciwników podchodzi ze zrozumieniem odmienności ich poglądów i pokazuje drogę 

prowadzącą do wyjścia z niewoli fałszywej interpretacji Prawa. Tłumy karmi nauką i chlebem 

uwalniając od jarzma bezwzględnych i drobiazgowych zasad, wprowadzając w rozległą 

przestrzeń świata gdzie istnieje wolność wyborów i działania. Objawia Ojca bogatego  

w miłosierdzie, który nie czeka na powrót człowieka, ale wychodzi mu naprzeciw z obliczem 

prawdziwej miłości. Odczuwa współczucie względem ludzi, to znaczy czuje to, co czują inni  

i przychodzi im z pomocą. Uzdrawia niewidomychi opętanych, karmi tłumy, przeżywa tragedię 

zagubionych i zniechęconych.  
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