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Rozważanie Ewangelii Mateusza 

Mat. 1,1-17 

 Przez cztery stulecia prorocy nie prorokowali. Nadeszło jednak "wypełnienie czasu” (Gal. 

4,4) i Bóg „przez Swego Syna” objawia swemu ludowi, światu i każdemu z nas osobiście radosną 

nowinę Ewangelii (Hebr. 1,1-2). Można to podsumować stwierdzeniem: „Bóg darował swego Syna” . 

(Jana 3,16). 

 Ale jak my naszym ograniczonym rozumem możemy poznać tak wspaniałą osobę? Bóg za-

troszczył się o to i darował nam cztery Ewangelie, które chwałę Jego Syna ukazują w różnym świetle, 

byśmy mogli Go dokładniej zobaczyć. Ewangelia Mateusza przedstawia Pana Jezusa jako Króla. 

Umieszczony w niej Rodowód Jezusa był konieczny po to, aby pokazać związek Jezusa z obietnicami 

danymi Abrahamowi (Gal. 3,16) oraz podkreślić Jego prawo do tronu Dawida (Jana 7,42). Z tej długiej 

listy nie zostały usunięte niesławne imiona jak: Achaz, Menasses czy Amon. Zanim przyjdzie na świat 

Zbawiciel, Bóg jeszcze raz potwierdzi, że we wszystkich pokoleniach, czy to patriarcha, czy to król, czy 

kobieta o wątpliwej reputacji – wszyscy są uczestnikami takiego samego zbawienia, tej samej 

Ewangelii. Drogi czytelniku, również i ty, jak każdy inny człowiek, potrzebujesz zbawienia.       

Mat. 1,18-2,6 

 Według postanowienia Bożego Pan Jezus miał przyjść na świat w taki sam sposób jak 

wszyscy ludzie - przez narodzenie. Józef i Maria zyskawszy Bożą przychylność, zostali wybrani po to, 

aby wychować Dziecię - Boga. Zamierzenia Boże zostają wypełnione: zgodnie z zapowiedziami 

proroków spadkobierca rodu Dawida rodzi się w królewskim mieście Betlejem. Zauważmy, że 

Ewangelia ta nie wymienia ani żłobu, który służył Jezusowi za kołyskę, ani czegokolwiek co 

przypominałoby nam o Jego ubóstwie. Przeciwnie, Bóg zatroszczył się o to, aby Jego Synowi oddało 

hołd kilku zacnych gości: byli to mędrcy ze Wschodu. Wśród przywódców narodu nie było nikogo, kto 

byłby godzien pokłonić się Mesjaszowi Izraela. Oni nie oczekiwali Jego przyjścia, co więcej, czas ów 

był jednym z mrocznych okresów w dziejach tego narodu, a w Jerozolimie, wbrew przepisom zakonu 

(5. Mojż. 17,5) rządził Herod, który był Edomitą.  

 Za wyjątkiem kilku bogobojnych ludzi, wymienionych w Ewangelii Łukasza, nikt w Izraelu nie 

wyczekiwał Chrystusa. A dzisiaj, ilu spośród wyznawców Chrystusa rzeczywiście oczekuje Jego 

powtórnego przyjścia?  
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Mat. 2,7-23 

 Po długiej podróży, przepowiedzianej już w Psalmie 72,10, mędrcy, poprowadzeni przez 

gwiazdę docierają do miejsca gdzie było Dzieciątko. Jakże radosny był to dla nich moment! 

Zobaczywszy Dziecię, oddali Mu pokłon, a następnie złożyli dary i "inną drogą powrócili do swojej 

ziemi”. Czy nie jest to historia każdego człowieka, który w szczerości przychodzi do Zbawcy?  

 Mordercze zamiary Heroda zostają udaremnione ponieważ nakazał im udać się do Egiptu i 

tym samym szatanowi nie udaje się zniszczyć Tego, który ostatecznie będzie jego pogromcą. W tym 

samym momencie wspominamy też łaskę Boga, który kiedyś w podobny sposób prowadził tą drogą 

swój lud.  

 Z imion Dziecięcia zostały już wymienione w poprzednim rozdziale tak cenne dla serca 

każdego wierzącego: Jezus - Bóg Zbawiciel: 1,21 Immanuel - Bóg z nami: 1,23. Teraz pojawia się 

następne z Jego Imion: Nazarejczyk, mające ma potrójne znaczenia: 

 Po pierwsze Pan Jezus był moralnie oddzielonym i poświęconym Bogu Nazarejczykiem (wg 

4. Mojż. 6); po drugie był  Różdżką (hebr. nezer) z pnia Issajego  - ojca Dawida przynoszącego owoc 

(por. Iz. 11,1): po trzecie, przez 30 lat był obywatelem pogardzonego miasta Nazaret (Jana 1,46). 

 

 

Mat. 3,1-17  

 Tak, jak posłaniec idący przed wielką osobistością, tak i Jan Chrzciciel ogłaszał bliskie 

nadejście Króla. Lecz ten Król nie mógł zasiąść pośród ludu, który nie zważał na swój grzeszny stan. 

Dlatego Jan wzywał ludzi do pokuty. Natomiast Faryzeuszom i Sadyceuszom, którzy w duchu 

samousprawiedliwienia „przychodzili do chrztu” zapowiadał sąd. Rozumiemy doskonale 

zakłopotanie Jana, kiedy Ten, któremu nie był godzien rozwiązać sandałów, przyszedł, aby zostać 

przez niego ochrzczony. W wierszu 15 tego rozdziału zapisane są pewne słowa wypowiedziane przez 

Pana Jezusa: "Ustąp teraz". I Jan ustąpił. Bóg w Chrystusie chciał "wypełnić wszelką 

sprawiedliwość".(por. Rzym. 10,3).Czy nie jest to również dla nas korzystne, jeśli pozwolimy Panu 

działać według Jego woli? Pan Jezus "wnet wystąpił z wody", gdyż nie musiał niczego wyznawać 

(2. Kor. 5,21; 1. Pio. 2,22), a otwarte niebo, wydaje podwójne o Nim świadectwo: Duch Święty 

zstępuje jako pomazanie olejem, którym namaszczano kiedyś królów (1. Sam. 16,13, Dz. Ap. 10,38) i 

rozlega się  głos Ojca z nieba, wyrażający miłość i upodobanie. 

Mat. 4,1-11 
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 Pan Jezus, będąc przyobleczony w moc Ducha Świętego, był gotowy do pełnienia swojej 

służby. Lecz tak, jak każdy sługa Boży, musiał On zostać poddany próbie, zmierzył się z największym 

wrogiem, szatanem. Aby sprowadzić męża Bożego z drogi posłuszeństwa, szatan użył dwóch metod:  

przedstawił Mu budzące grozę przeszkody na Jego drodze, których finałem miała być walka w 

Getsemane, a z drugiej zaś strony pokazywał pełne uroku atrakcje znajdujące się przy drodze. 

 Zauważmy, że cytując wiersze 11 i 12 z Psalmu 91, szatan umyślnie nie przytacza treści 

wiersza 13 tego Psalmu, mówiącego o przyszłej Jego zagładzie: Będziesz stąpał po lwie i po żmii, 

lwiątko i potwora rozdepczesz". „Żmija” to wąż, o którym w 1. Mojż. 3,15 czytamy, że Chrystus -

"nasienie niewiasty" - zetrze mu głowę. Pierwszy Adam, będąc w ogrodzie Eden, w którym niczego mu 

nie brakowało, poniósł potrójną klęskę: z powodu pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pychy 

żywota, doskonały Człowiek dzięki zaufaniu niewzruszonemu Słowu Bożemu całkowicie zatriumfował 

na pustyni nad "starodawnym wężem". (1. Jana 2,16, Ps. 17,4), "a że sam przeszedł przez cierpienia i 

próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą" (Hebr. 2,18). 

Mat. 4,12-25   

 Tekst z Izajasza 9,1-2, który został przytoczony w wierszu 16 jest nieco zmieniony. W 

czasach proroków naród "chodził" w ciemności, obecnie "siedzi" tak daleko od Bożego światła, iż 

utracił wszelką nadzieję. Był to więc najodpowiedniejszy  moment by Bóg mógł wkroczyć. Pojawia się 

ten, który jest światłością, przynosząc wyzwolenie. Na Jego wezwanie, pociągnięci przez Jego miłość, 

poszli za Nim, aby Go naśladować: Szymon i Andrzej, Jakub i Jan. Był to dla nich decydujący moment, 

który zmienił całe ich dotychczasowe życie. Tej chwili nigdy nie zapomnieli (19,27). Bez wahania 

opuścili swojego ojca, łodzie i sieci. Ale za to znaleźli Mistrza, jakiego wcześniej nigdy nie było. On 

powołał ich do nowego zadania: mieli stać się „rybakami ludzi”. Kiedy nadszedł czas, uczynił z nich 

ewangelistów i apostołów. 

 Nie każdy kto jest wezwany do naśladowania Pana ma pozostawić swoje dotychczasowe 

życie czy rodzinę, lecz każdy odpowiada na Jego głos: „Pójdź za mną”. Czy już odpowiedziałeś? 

 Wersety 23 i 24 doskonale podsumowują pełną miłości działalność Pana Jezusa.  

Mat. 5,1-16 

 Naśladować Pana Jezusa oznacza być Jemu posłusznym (Jana 12,26). Jedynie wtedy 

mogą być w nas widoczne te cechy, które były w Nim. To jest przedmiotem nauczania Pana. 

Błogosławieni są ci, których wiara jest szczera i którzy nie opierają się na własnym rozumie; 

błogosławieni są, którzy smucą się, widząc nikczemność tego świata, ale nie przestają z tego powodu 



 4 

czynić dobrze; ci, którzy ze względu na Imię Pana Jezusa znoszą wiele niesprawiedliwości i 

prześladowań... Paradoksalnie nie jest to rodzaj błogosławieństwa, którego oczekuje większość ludzi, 

ale dla wierzących jest to wystarczające, by mieć aprobatę Pana, która daje prawdziwe szczęście. 

Wiąże się to również z radością przyszłego królestwa. Wiersze 13 i 14 mówią o stanowisku 

chrześcijanina w tym świecie. Kiedy pozostaje on z dala od grzechu, wtedy tu na ziemi działa jak sól, 

która chroni od zepsucia, nadaje smak i zachowuje trwałość (patrz Job. 6,6). Jest także światłością w 

tym świecie, więc jest odpowiedzialny za to, aby cechy Bożego charakteru objawiać przed ludźmi, 

wpierw przed tymi, "którzy są w domu", tzn. przed rodziną, jak również przed „domownikami wiary” tj. 

w zgromadzeniu. Korzec może wskazywać na handel i interes, a łóżko może być symbolem lenistwa. 

Pozwolenie na to, by dwie skrajnie odmienne postawy miały miejsce w życiu chrześcijanina, może 

spowodować, że zostanie przyćmione Boże światło w Jego życiu. 

 

Mat. 5,17-30 

 Cytując ten fragment nie możemy nie doznać uczucia pewnego lęku; nie tylko, iż Pan Jezus 

potwierdza tu, że nie przyszedł w tym celu, by zniweczyć budzący grozę zakon, który potępiał 

wszystkich, lecz przekazać nam o wiele surowszą interpretację woli Bożej. Prawowity Izraelita do tej 

chwili mógł mieć nadzieję, że zasłuży sobie na życie wieczne, jeśli będzie "przestrzegał wszystkiego 

od swojej młodości" (Mar. 10,20). Teraz jednak słowa Pana Jezusa nie pozostawiają mu żadnych 

złudzeń. Jeśli takie są żądania Bożej świętości, zatem któż może być zbawiony? Pełnia Bożej 

sprawiedliwości była w tym niezrównanym Człowieku. Ta sama Osoba, która zstąpiła na ziemię, aby 

nam wymagania Boże przekazać, przyszła też i po to, aby je wypełnić (w. 17; Psalm 40, 8-11). 

 Dawny judaizm nie przywiązywał wagi do tego, co Bóg sądzi o gniewie czy o obłudzie; 

osądzał tylko najbardziej rażące grzechy takie jak morderstwo czy cudzołóstwo. Nakazy Pana, 

przeciwnie, sięgają do źródeł grzechów i uświadamiają nam, że każda rzecz ma swój początek w 

sercu człowieka, które jest zdolne do wszelkich złych czynów (Mat. 15,9), dlatego wszyscy 

potrzebujemy łaski.  

Mat. 5,31-48 

 Nie zapominajmy, kim jest Ten, który tu mówi: jest to Mesjasz, król Izraela. Jego pouczenia 

określane są niekiedy jako „zasady Królestwa”, gdyż określają, zasady którymi mają się kierować ci 

wszyscy, co do niego należą. Jakaż jednak różnica pomiędzy nimi, a ustanowionymi przez narody tego 

świata opartymi na prawach człowieka i zasadzie: "każdemu to, co mu się należy". Pouczeniom Pana 
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nie przyświeca jedynie zasada „bez przemocy”, lecz miłość, pokora i zaparcie samego siebie, co jest 

całkowicie obce duchowi tego świata. Niektórzy uważają, że zasady te nie przystoją do czasów, w 

których żyjemy, bo chrześcijanie, którzy będą zgodnie z nimi postępować, staną się bezsilnymi 

ofiarami ludzkich nadużyć. Możemy być jednak pewni, że Bóg wie, jak zachować ich w takich 

sytuacjach. Daleko więcej, takie postępowanie jest potężnym świadectwem, ponieważ zawstydza tych, 

którzy chcieliby szkodzić wierzącym. Może również doprowadzić wielu do nawrócenia. Przesłanie 

zawarte w wersetach 37 i 48 wielu z nas zawstydza; jak daleko jesteśmy od wzoru, ukazanego nam 

przez Piotra (1. Listu Piotra 2,22-23) i innych apostołów, a którym jest dla nas Pan Jezus.  

Mat. 6,1-18 

 Jałmużny, modlitwy i posty (wiersze 1-18) to trzy rzeczy, które wielu ludzi traktuje jako 

podstawowe obowiązki religijne. Jeśli się to czyni w tym celu, aby zyskać uznanie u ludzi, to takie 

uznanie jest jedyną za nie zapłatą (por. Jan 5,44). Serce ludzkie jest tak przewrotne, że zrobi użytek z 

nawet najlepszych rzeczy, by uczynić siebie wielkim. Nawet największa ofiarność, gdy motywuje ją 

chęć wywyższenia samego siebie, jest najgorszą formą egoizmu, i choć na twarzy widoczna jest 

pokora, to serce jest pełne pychy.       

 Pan Jezus uczy nas, jak się modlić. Modlitwa do Ojca nie jest żadnym wymuszonym 

obowiązkiem, lecz przedstawieniem Mu w skrytości naszych  potrzeb. Czy nasze modlitwy nie są 

często mechanicznie wypowiadanymi frazesami, powtarzaniem się? (por. Kazn. 5,2). Nawet ta piękna 

modlitwa, której Pan nauczył swoich uczniów, odpowiadająca całkowicie ich potrzebom w tamtym 

czasie, zatraciła dla wielu swój wzór poprzez bezmyślne jej odmawianie (wiersze 9-13). Dziecko Boże 

posiada przywilej, jakiego nie posiadał żaden Izraelita - może ono w Duchu Świętym w Imieniu Pana 

Jezusa zbliżać się przed tron łaski w każdym czasie. 

Mat. 6,19-34 

 Wzrok wiary ma być skierowany ja jeden obiekt i jest nim Jezus Chrystus. W Słowie Bożym 

jest napisane, że oglądamy Go z "odsłoniętym obliczem", a to spojrzenie rozświeca nasze wnętrze 

(czytaj 2. Kor. 3,18; 4,6.7). Nasze serce nie może „znajdować się” jednocześnie w niebie i na ziemi. 

Gromadzić skarb w niebie, a jednocześnie zabiegać o skarby na ziemi, to dwa przeciwstawne dążenia. 

Tak samo nie jest możliwe służenie dwom panom (wiersz 24), gdyż wydawane przez nich rozkazy 

często byłyby sprzeczne. Jeśli goni się za mamoną (bogactwem, por. Łuk. 16,13), nie zaspokaja się 

tym samym swoich potrzeb. Pan wychodzi naprzeciw takiej sytuacji i mówi: Nie troszczcie się (wiersz 
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25). Przypatrzmy się i zauważmy w Jego stworzeniu, kwiatach, ptakach itp. niezliczoną ilość małych 

świadectw Jego troski i dobroci (por. Psalm 147,9). 

 Bóg nigdy nie będzie dłużnikiem tych, którzy Go wybrali i przedkładają Jego sprawy ponad 

swoje. To jest ten właściwy początek (Łuk. 10,42).  

Mat. 7,1-14  

 Wersety od 1 - 6 i 12 pokazują nam wzorce, które powinny kierować naszymi relacjami z 

bliźnimi. Wielu myślicieli tego świata napisało już na ten temat niezliczone ilości tomów tworząc dzieła 

z zakresu socjologii, etyki, filozofii i religii. Kiedy zwrócimy się do Pana, zamiast do ludzi, otrzymamy 

krótkie, doskonałe i pewne rozwiązanie: "A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to 

i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy" (por, Rzym. 13,10). Każdego dnia mamy bardzo 

wiele sposobności, aby tę „złotą” zasadę wprowadzać w czyn. Uczmy się stawiać siebie w położeniu 

tych, z którymi mamy kontakt. 

 Wiersze 13 i 14 pouczają nas, że gdy jest dwóch mistrzów, wtedy są też dwie drogi, dwie 

bramy. Szeroka droga to ta, po której idzie większość ludzi nie bacząc na stojące przy niej znaki, 

ostrzegające, że "wiedzie ona na zatracenie" (w. 13). Z drugiej strony zaś niewielu jest tych, którzy 

znajdują drogę, która prowadzi do życia (gdyż niewielu jej szuka) „A ciasna jest brama.” (w. 7) Przez tę 

bramę możemy przejść jedynie wtedy, gdy pozbyliśmy się bagażu samousprawiedliwienia. Czytelniku, 

na której drodze ty się znajdujesz? 

Mat. 7,15-29 

 Dobre drzewo rozpoznaje się po jego owocach: są one dobre, a czy w wierszu 22 nie mamy 

ukazanych wspaniałych ludzi, którzy nie wydają dobrych owoców? Przedstawiają siebie, jako pełnych 

dobrych uczynków: proroctwa, cuda, wypędzanie demonów, a każdy z nich ma na ustach imię Pana 

Jezusa. "Nigdy was nie znałem" – to pełna powagi odpowiedź Pana Jezusa, ponieważ  ich uczynki nie 

wypływały z posłuszeństwa względem woli Bożej (w. 21).  

 Wszystkie te nauki nie są trudne do zrozumienia. Jednakże najczęściej nie mamy 

problemów z ich zrozumieniem, ale z ich praktycznym zastosowaniem. Dlatego na końcu swojej 

mowy, w krótkiej przypowieści Pan Jezus pokazuje różnicę między tymi, którzy tylko słuchają, a tymi, 

którzy usłyszane słowo wykonują. Mamy przed sobą dwa domy, które choć na zewnątrz nie różnią się 

zbytnio, maja jednak różne fundamenty. Pierwszy ma fundament wiary w Pana Jezusa (1. Kor. 3,11) - 

jego budowniczy wykonał solidny wykop (Łuk. 6,48). Drugi dom spoczywa tylko na niepewnym i 

chwiejnym gruncie, na piasku – na ludzkich uczuciach. Ale tej różnicy nie widzimy aż do czasu próby. 
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A później… Co stało się z drugim domem? Co możemy powiedzieć o tych budowniczych? Jeden z 

nich okazał się "mądry", drugi natomiast "głupi". A jak można określać Twój fundament wiary? 

Mat. 8,1-17 

 Potwierdzeniem nauczania Pana Jezusa jest Jego służba w miłości i sprawiedliwości. Na 

początku jesteśmy świadkami trzech uzdrowień. Trędowaty (werset 2) znał moc Pana Jezusa. Nie 

znał jednak Jego miłości: "Panie, jeśli chcesz, możesz.”.. Pan Jezus chciał i uzdrowił go (por. Oz. 

11,3). 

 Setnik z Kafarnaum przyszedł do Pana będąc świadomy, że nie jest godzien, by Go prosić, 

ale równocześnie był przekonany, że Pan jest wszechmocny: "...ale powiedz tylko słowo.” Ta 

wyjątkowa wiara zdziwiła i ucieszyła Pana Jezusa. Pan Jezus dał ją za przykład tym, którzy Go 

naśladują. 

 Zaistniała też potrzeba, aby Pan mógł okazać swoją moc w kręgu rodziny jednego ze swych 

naśladowców – uzdrowił On teściową swego ucznia, Piotra.  

 Pan Jezus nie postępował z chorymi tak, jak czynią to zwykli lekarze, którzy zbadawszy 

pacjenta stawiają diagnozę i wypisują receptę. Choroba i śmierć są konsekwencjami grzechu, dlatego 

Pan Jezus stając wobec choroby, głęboko odczuwał skutki, ale i przyczynę. Jego celem nie było tylko 

uzdrowienie – „On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie". Takie współczucie jest o 

wiele bardziej cenne niż samo uzdrowienie. Takie  jest to przekonanie tych chrześcijan, którzy 

przechodzą przez choroby. 

Mat. 8,18-34 

 Pan Jezus nie krył przed jednym z uczonych w Piśmie, który chciał Go naśladować, że 

droga za Nim nie jest łatwa. Nawet ptaki niebieskie, o które troszczy się Ojciec Niebieski (6,26), miały 

się lepiej niż ich Stwórca, kiedy był tutaj na ziemi. Jak bardzo On się uniżył! On nie miał na ziemi 

żadnego miejsca, gdzie mógłby skłonić swą głowę. Dopiero na krzyżu, gdy wykonał dzieło wykupienia, 

mógł wreszcie ją skłonić (położyć) – Jan 19,30. 

 Odpowiadając na wezwanie Pana jeden z uczniów podaje na pozór rzeczowe 

usprawiedliwienie (w. 21) - Czyż mogło być coś ważniejszego od pogrzebu swojego ojca? Żadne, 

nawet ważne dla nas sprawy, nie mogą być dla nas ważniejsze od polecenia Pana Jezusa, który 

mówi: "najpierw" (por. Mat. 6,33). Nie jest napisane, jak w końcu postąpili ci dwaj mężowie, którzy 

chcieli iść za Nim, jednakże ważniejsze jest jak my odpowiemy na wezwanie Pana Jezusa.  
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 Znana nam jest wszystkim historia o tym, jak uczniowie Pana Jezusa przeprawiali się przez 

wzburzone morze. Obrazuje ona wędrówkę wierzącego przez ten świat; przeżywa on wiele nawałnic, 

lecz jego Zbawiciel jest też Panem żywiołów i jest z nim (Psalm 23,4). On rozkazuje wiatrom i falom, 

chorobom, śmierci i szatańskim mocom, czego potwierdzeniem jest uwolnienie dwóch 

Gadareńczyków z mocy diabła. 

Mat. 9,1-17 

 Choroby, które uleczał Pan Jezus, ukazują nam różne aspekty smutnego stanu, w jakim 

znalazło się Jego stworzenie: trąd jest symbolem grzechu, mówi o jego nieczystości, gorączkowy 

ciągły niepokój światowego człowieka; opętanie natomiast – to bezpośredni wpływ szatana, niemy, 

głuchy i ślepy (w. 32; r. 11,5) – mieli zamknięte swoje zmysły na wezwanie Pana i nie mogli do Niego 

przyjść. W końcu sparaliżowany, którego przyniesiono do Pana Jezusa, ukazuje całkowitą niemoc 

człowieka, który nie jest w stanie uczynić najmniejszego kroku by zbliżyć się do Boga (por. Jan. 5,7). 

On nic nie mówi; on czeka… ma nadzieję. Ale Boski Lekarz (w. 12) wie, że o wiele bardziej dotyka go 

choroba duszy i dlatego najpierw chce go z niej uwolnić: "Odpuszczone są grzechy twoje..”.. Co 

powinno nas bardziej niepokoić? Choroba czy grzech? 

 Dalej Mateusz podaje, jak sam został powołany przez Pana. On należał do tych 

grzeszników, dla których Pan Jezus przyszedł. 

 Następnie uczniowie Jana poprzez swoje zapytanie dali Panu powód do wypowiedzenia 

następującego pouczenia: Stare bukłaki judaizmu stały się już nieodpowiednie do napełnienia nowym 

winem Ewangelii. 

Mat. 9,18-38 

 Ewangelie nie opisują nam wszystkich cudów, jakich dokonał Pan Jezus (Jana 21,25). Bóg 

zapisał w Swoim Słowie jedynie te, przez które chciał nam przekazać szczególne pouczenie. Tak na 

przykład, proroczą wymowę ma wskrzeszenie z martwych córeczki przełożonego synagogi: w drodze 

wiodącej do przywrócenia życia Izraelowi, Pan jest do dyspozycji każdego, kto zbliży się do Niego w 

wierze tak, jak uczyniła to niewiasta w wierszu 20. 

 Pan miał wystarczającą moc, by leczyć "wszelką chorobę i wszelką niemoc" (w. 35), a w 

swoim sercu ogromną miłość, aby jako prawdziwy Pasterz Izraela „nosić” cały ten lud (W. 36). Jeśli tu 

i ówdzie spotykał się z wiarą, i to znaczącą, jak w przypadku dwóch ślepych (w. 28 i 29), to z drugiej 

strony musiał zmierzyć się z głęboką niewiarą tego ludu (w. 34). 
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 Żyjąc w tym świecie i widząc niezmiennie te same ludzkie potrzeby (tak często patrzymy na 

nie jednak bezdusznym sercem Jak. 2,15.16), prośmy Pana, o dalsze i jasne spojrzenie na Jego 

wielkie żniwo (Jana 4,35). Prośmy Go, o nowych pracowników.  

 

Mat. 10,1-23 

 Dwunastu swoich uczniów Pan nazwał apostołami (w. 2). Wymieniając ich imiona 

ewangelista Mateusz do swojego imienia dodaje również swe dawne zajęcie (por. 21,31). Będąc 

pouczeni przez słowo i przykład Boskiego Nauczyciela, nadszedł wreszcie moment, że zostali posłani 

na żniwo jako pracownicy (apostoł = posłany). Tak jak dziecko nie może ciągle chodzić do szkoły - to 

jest oczywiste, chociaż dziecko Boże jest w pewnym sensie zawsze w szkole Bożej – dopiero wtedy 

gdy nauczy się najistotniejszej lekcji o beznadziejnym stanie swej starej natury Bóg będzie mógł go 

używać. 

 Chciejmy zwrócić uwagę na następujące problemy, które są niezmiernie ważne: To Pan 

powołuje, przygotowuje, wysyła, prowadzi, wspiera, pociesza i nagradza swoje sługi. Nie idą oni 

według własnej woli i nie są posłani przez ludzi. Nie oczekują od ludzi żadnej zapłaty, lecz za darmo 

daje to, co sami otrzymali darmo. 

 Jak bardzo te proste prawdy straciły swe znaczenie w chrześcijaństwie! Tworząc 

różnorodne stowarzyszenia, hierarchie i organizacje, ludzie, mający niekiedy dobre zamiary, stawiają 

się pomiędzy Panem i Jego pracownikami, wyrządzając im przez to wielką szkodę, ale przede 

wszystkich szkodząc pracy, którą mają wykonać.  

Mat. 10, 24-42 

 Uczeń nie jest większy nad swego mistrza (w. 24): sługa nie może oczekiwać, by 

obchodzono się z nim lepiej niż z jego Panem. Czy to dzisiaj jako chrześcijanin, czy to w czasie 

wielkiego ucisku jako Żyd, prawdziwy uczeń Pana Jezusa może spodziewać się ze strony nieprawego 

i złego świata tego samego sprzeciwu jaki znosił Pan Jezus(w. 17.18). Lecz będzie to dla niego okazją 

do korzystania z bogactwa łaski, tej nieograniczonej łaski, która prowadzi każdego wykupionego: 

strzeże go i zachowuje tak, że nawet jego włosy na głowie są policzone (por w. 30; 2. Kor. 12,9). 

 Nie tylko nienawiść ze strony świata dotyka prawdziwie wierzących. Częstokroć spotykają 

się oni z wrogością ze strony własnej rodziny (w. 36). Niech nas to jednak nie zniechęca! Pan 

dokładnie to przewidział i przyobiecał nam pomoc w tych trudnych sytuacjach.  
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 Wziąć swój krzyż oznacza wziąć na siebie charakterystyczne znamię idącego na śmierć. 

Inaczej mówiąc, chcemy przez to pokazać, że pozostawiliśmy własną wolę i świat z jego 

przyjemnościami. Z ludzkiego punktu widzenia wygląda na to, że utraciliśmy własne  życie. Lecz tak 

nie jest, ponieważ kto straci swe życie „dla mnie” – mówi Pan – ten je zachowa. Nie ma innej drogi ku 

temu, o czym wyraźnie mówi Pan (por. 2. Kor 5,14.15). 

 

Mat. 11,1-19 

 Pan nie poprzestał jedynie na wysłaniu swoich uczniów, ich posłannictwo zostaje wsparte 

Jego służbą. Została zakończona służba Jana Chrzciciela, gdy ten znalazł się w więzieniu Heroda 

(4,12). Pytanie, z którym Jan wysłał swoich uczniów do Pana Jezusa, wskazuje na pewne zwątpienie i 

zakłopotanie z jego strony: Ten, którego on był tak płomiennym zwiastunem, nie ustanowił swojego 

królestwa i nie czynił niczego, dla uwolnienia swojego herolda. Czy był więc tym obiecanym 

Mesjaszem? Pan przekazał mu wiadomość, w której łagodnie odpowiada na jego wątpliwości (w. 6). 

Przed ludźmi jednak Pan wystawia mu niepodważalne świadectwo, jako największemu z proroków (w. 

7-15). 

 Jeżeli chodzi o wejście do Królestwa, to "gwałt" (w. 12) jest cnotą, niezbędną cechą. Bóg 

otwiera przed nami dom skarbów, lecz z naszej strony oczekuje gorącego pragnienia, ich posiadania: 

oczekuje świętej gorliwej wiary, która śmiało weźmie w posiadanie wszelkie Boże obietnice. Jak wielu 

młodych ludzi z powodu braku zdecydowania i silnej woli, strachu przed konfliktami, a też zaparciem 

samego siebie, stoi przed pozostawieniem rzeczy, do których się przywykło poza drzwiami Królestwa! 

Nie zapominajmy, że bojaźliwi znajdą się na zewnątrz w towarzystwie niewierzących, morderców i 

wszelkiego rodzaju grzeszników, którzy nie pokutowali (Obj. 21,8). 

Mat. 11,20-30 

 Większość swych cudów dokonał Pan Jezus w miastach galilejskich. Lecz tak, jak 

przepowiedział Izajasz, serca ich mieszkańców pozostały zamknięte: "Kto uwierzył wieści naszej, a 

ramię Pana komu się objawiło?" (Iz. 53,1). Na to pytanie Pan Jezus mógł odpowiedzieć zwracając się 

do Ojca: "...zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom" (dosł. 

„niemowlętom” – J.N.D - w. 25). Następnie zwraca się do ludzi i woła: "Pójdźcie do mnie” – przyjdźcie 

z prostotą, dziecięcą wiarą, nikt oprócz mnie nie może wam objawić Ojca; uczcie się ode mnie – nie 

tylko słuchając z moich słów, ale także biorąc ze mnie przykład, że: "...jestem cichy i pokornego serca" 

(por. Efez. 4,20.21). 
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 U Pana Jezusa znajdujemy dwie na pierwszy rzut oka wykluczające się rzeczy: ukojenie i 

jarzmo. Jarzmo, będące ciężkim kawałem drewna, służącym do zaprzęgania wołów, jest symbolem 

posłuszeństwa i niewdzięcznej służby. Lecz jarzmo Pana jest wdzięczne: ponieważ było nim 

wypełnienie woli Ojca, ku zupełnej Jego radości. I tak wykupiony zamienia zmęczenie i brzemię 

grzechu (w. 28) na radosne poświęcenie miłości i tym samym doświadcza prawdziwego ukojenia (por. 

2. Kor. 8,3-5). "Błogosławieni cisi", powiedział Pan Jezus (5,5). Upodabniając się do Niego, 

korzystamy z wielu błogosławieństw. 

Mat. 12,1-21 

 Zaoferowawszy duszy prawdziwe odpocznienie (11,28.29), Pan Jezus daje do zrozumienia, 

że starotestamentowe odpocznienie sabatu nie ma już więcej racji bytu. Faryzeusze starali się 

przyłapać najpierw uczniów (w. 2), a później samego Pana na nieprzestrzeganiu sabatu (w. 10). Lecz 

On wykorzystał tę okoliczność, aby im wyjaśnić, że został przez Jego przyjście wypełniony. Na 

potwierdzenie tego zacytował słowa Ozeasza 6,6 (w. 7; patrz także Mat. 9,13 i Mich. 6,6-8). Jaki sens 

miało zachowywanie czwartego przykazania, mówiącego o dniu sabatu, jeśli łamało się wszystkie 

pozostałe? Teraz miłosierdzie domaga się swoich praw. Ale cóż za zuchwalstwo, by domagać się 

przestrzegania sabatu przez Tego, który go ustanowił! Faktem jest, iż jak długo panował grzech, nikt 

nie mógł zaznać odpoczynku. Ani człowiek obarczony brzemieniem grzechu, ani Bóg: Ojciec i Syn 

pracowali razem, aby usunąć korzeń zła i jego skutki (Jana 5,16-17). Dlatego Doskonały Sługa dalej 

kontynuuje swoje dzieło, nie pozwalając na to, by przeszkodziły Mu rady bezbożnych. On wypełnia 

wszystko w duchu pokory, łaskawości i łagodności, co pozwalało rozpoznać w Nim sługę (Iz. 42,1-4) i 

co też było najwartościowsze w oczach Bożych (por. 1. Piotra 3,4). 

Mat. 12,22-37 

 Faryzeusze nienawidzili Pana Jezusa, ponieważ zazdrościli Mu mocy oraz autorytetu, jaki 

miał u ludzi. Kwestionowali pochodzenie Jego mocy, choć nie mogli zaprzeczyć dokonywanym przez 

Niego cudom. Moc Ducha Świętego, którą Bóg złożył na swojego Umiłowanego (w. 18) i w której 

dokonywał On cudów tak jak wcześniej, przypisywali księciu demonów (9,34; 10,25). Było to 

bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, grzech, który nie może zostać przebaczony. Wprost 

przeciwnie, dzieła Pana były właśnie dowodami Jego zwycięstwa nad szatanem, „mocarzem”: będąc 

na pustyni, "związał" szatana mocą Słowa (4,3-10) i teraz odbierał mu jego więźniów (Iz. 

49,24.25).Potem Pan Jezus pokazał faryzeuszom, że oni sami są pod wpływem mocy szatana, a złe 

drzewo przynosi złe owoce. 
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 "Albowiem z obfitości serca mówią usta" (w. 34). Jeżeli nasze serce wypełnione jest 

Chrystusem, to niemożliwe jest, aby o Nim nie mówić. Synowie Korego mówią w Psalmie 45: "Serce 

moje wezbrało miłym słowem: Opowiem czyny moje królowi". Jeśli natomiast nasze wnętrze 

wypełniają złe myśli, wcześniej czy później wypowiedzą je nasze usta, a "...z każdego nieużytecznego 

słowa, które ludzie wyrzekną zdadzą sprawę w dzień sądu". 

 

Mat. 12,38-50 

 Rozdział 12 kończy pierwszą część tej Ewangelii. Będąc odrzucony przez tych, którzy 

powinni byli Go przyjąć jako pierwsi, Pan Jezus zaczyna mówić o swojej śmierci i swoim 

zmartwychwstaniu. To, co miało się stać, było cudem, którego symbol już znali -  historię Jonasza, 

który był w brzuchu wielkiej ryby. Równocześnie Pan wskazuje faryzeuszom i nauczonym w Piśmie na 

ich wielką odpowiedzialność. Zostali oni o wiele bardziej pouczeni niż poganie żyjący w Niniwie, czy 

królowa z południa. A o ileż większym niż Salomon i Jonasz był Pan Jezus! On przyszedł, aby 

zamieszkać w domu Izraela, wypędzając z niego demony i usuwając bałwochwalstwo (por. 8,31 

21,12.13). Lecz nie został przyjęty i dlatego ten dom pozostał pustym… gotowy do przyjęcia na 

mieszkanie mocy złego, gorszej od poprzedniej. Proroczo jest tu mowa o tym, co przeżyje Izrael pod 

panowaniem antychrysta.  

 Wiersze 46-50 pokazują, że Pan Jezus odpowiadając na stwierdzenie dotyczące Jego 

najbliższej rodziny potwierdza, że naturalne więzy z Jego ziemskim narodem straciły swoje znaczenie; 

teraz każdy kto czyli wolę Ojca staje się Jego bratem i siostrą, a w podobieństwach (rozdział 13) 

będzie wyjaśniał, czym to królestwo niebieskie.  

Mat. 13,1-17 

 Serce tego ludu stało się nieczułe, zamknęli swoje oczy i uszy (w. 15), dlatego od tej pory 

Pan będzie przemawiać do nich w podobieństwach, w symboliczny sposób, a wyjaśnienia podaje 

jedynie swoim uczniom. Tak, wiersze 18, 36 i 37 dowodzą, że Pan jest zawsze gotowy wyjaśnić swoim 

to, co chcą poznać. Biblia zawiera wiele rzeczy, które są trudne do zrozumienia naszym naturalnym, 

ograniczonym rozumem (5. Mojż. 29,29). Jeśli rzeczywiście pragniemy coś zrozumieć, to we 

właściwym czasie zostanie nam to objawione (Przyp. 28,5). Nie dajmy się więc zniechęcić, że w danej 

chwili nie rozumiemy niektórych wyrażeń i fragmentów Biblii, lecz prośmy Pana o ich wyjaśnienie.  

 Odrzucenie Mesjasza przez Izrael miało jeszcze inne konsekwencje: nie znajdując plonu 

pośród swojego narodu, Pan wychodzi, by na całym świecie mogło być rozsiewane słowo Jego 
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Ewangelii. W innym miejscu jest ono też nazwane "wszczepionym Słowem", które ma moc wyratować 

dusze (Jak. 1,21). Choć jest tylko jeden rodzaj ziarna, to różny jest sposób jego przyjęcia. A jak ty je 

przyjąłeś? 

Mat. 13,18-30 

 Pan, który doskonale zna ludzkie serce tych, którzy słuchają Słowa Bożego, dzieli na cztery 

grupy. Pierwsza z nich, porównana jest do mocno ubitej drogi, która stała się twarda, ponieważ wielu 

po niej chodziło. Czy nasze serce podobne jest też do takiej drogi, po której swobodnie chodzi sobie 

świat, a słowo Boże nie jest w stanie znaleźć tam miejsca? 

 Inni są jak grunt skalisty; nie mają zbyt wiele dobrej, żyznej gleby, aby dobrze rosnąć – są 

powierzchowni i niestali, a ich sumienia nie zostały głęboko przesiąknięte świadomością ich 

grzesznego stanu. Dlatego ich krótkotrwałe zainteresowanie Ewangelią jest tylko pozorną wiarą. 

 Jeśli prawdziwa wiara posiada korzenie, które są niewidoczne dla oka, to poznaje się ją po 

tym, że wydaje owoce, które są widoczne. Wiara bez uczynków jest martwa, zagłuszona, jak ziarenka 

posiane między ciernie (Jak. 2,17). 

 Ale ziarno pada też na dobrą glebę, gdzie w odpowiednim czasie przynosi obfity plon. 

 Podobieństwo o kąkolu uczy nas, że wróg nie tylko tak często, jak jest to możliwe rabuje 

dobre ziarno (w. 19), ale również, w czasie snu ludzi, rozsiewa złe ziarno. Duchowy sen naraża nas na 

działanie złego, dlatego też jesteśmy wzywani do zachowania czujności w każdym czasie (Mar. 13,37; 

1. Piotra 5,8 itd.). 

 

Mat. 13,31-43 

 W sześciu podobieństwach o królestwie, które następują po podobieństwie o siewcy, Pan 

pokazuje nam, jakie są rezultaty zasiewu. Podobieństwo o ziarnku gorczycznym, które rozrosło się do 

rozmiarów wielkiego drzewa, opisuje zewnętrzną formę, jaką przybrało Królestwo Niebios po 

odrzuceniu Króla.  

 Podobieństwo o zakwaszonym cieście ukazuje ukryte działanie kwasu, które zmienia 

charakter Królestwa. Jest to czas odpowiedzialności Kościoła. Po bardzo niepozornym początku (kilku 

uczniów) chrześcijaństwo bardzo się rozpowszechniło, ale jego powszechność i rozmiar, jaki 

osiągnęło w świecie nie jest w żadnym wypadku dowodem błogosławieństwa czy uznania Boga i nie 

chroni przed atakami szatana. Przeciwnie! Od najdawniejszych czasów chrześcijaństwo jest 

infiltrowane przez złego (ptaki niebieskie w. 4 i 19, oraz kwas). 
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 Pomieszanie, które charakteryzuje obecne chrześcijaństwo jest przedstawione w 

podobieństwie o pszenicy i kąkolu. Pan wyjaśnił je swoim uczniom. Wiemy, że dzisiaj wszyscy, którzy 

zostali ochrzczeni, nazywają siebie chrześcijanami bez względu na to, czy są prawdziwymi dziećmi 

Bożymi, czy nie. Pan będzie znosił taki stan rzeczy aż do dnia żniw (Obj. 14,15-16). Wskazując na 

ostateczne przeznaczenie pszenicy i kąkolu Bóg rozstrzygnie o losie każdego człowieka. 

 

Mat. 13,44-58 

 Krótkie podobieństwa o ukrytym skarbie i pięknej perle przedstawiają dwie cudowne prawdy. 

Po pierwsze: jak bardzo cenne było dla Chrystusa Jego Zgromadzenie. Zapłacił za nie, by nabyć je na 

własność. Sprzedał wszystko co miał, a nawet oddał swoje własne życie. W drugim przypadku 

widzimy radość, jaka wypływa z faktu, że nabył ten cenny skarb. 

 W wierszu 47 mowa jest o zarzucaniu w morze narodów sieci ewangelii. Pan już wcześniej 

powiedział swoim uczniom, że uczyni ich rybakami ludzi, są tutaj więc słudzy, którzy wykonują swoje 

zadanie. Lecz nie wszystkie ryby są dobre, bowiem nie wszyscy, którzy nazywają się chrześcijanami 

są prawdziwie wierzącymi! Słowo Boże jest jedynym miernikiem, który pozwala ich rozróżnić. Dobra 

ryba, czyli zdatna do jedzenia to ta, która miała łuski i płetwy (3. Mojż. 11,9-11), a prawdziwy 

chrześcijanin to ten, który posiadając duchową, moralną zbroję jest zdolny oprzeć się prądowi tego 

świata.  

 Obok skarbu – odkupionej własności - który Pan znalazł, wiersz 52 ukazuje inny skarb, jaki 

każdy z Jego uczniów ma w Jego Słowie. Czy jest ono dla wszystkich nas jak cenny skarb, z którego 

możemy dobywać „nowe i stare rzeczy”? 

 Niestety, na końcu tego rozdziału, podobnie jak w poprzednich, mamy przed sobą obraz 

niewiary słuchaczy; widzieli w Nim tylko „syna cieśli”, dlatego nie mógł okazać im wiele ze swej łaski.  

Mat. 14,1-21 

 Herod (syn Heroda, o którym mówi 2 rozdział Ewangelii Łukasza), wtrącił Jana Chrzciciela 

do więzienia (Mat. 11,2). Dlaczego? Jan nie bał się mu mówić, że grzeszy, żyjąc z żoną swego brata. 

Teraz wierny świadek płaci za to swoim życiem, płaci za odwagę, jaką wykazał, mówiąc królowi 

prawdę. Jego śmierć nastąpiła w czasie świętowania na dworze królewskim. Czyny takie są strasznym 

skutkiem rozrywek, które sprawiają sobie bezbożni (por. Jak. 5,5.6). Chociaż Herod był w tym 

momencie zasmucony, że musiał to uczynić (w. 9), to jednak od dłuższego czasu jego ukrytym 

życzeniem było pozbawienie Jana życia (w. 5) dlatego, że nienawiść do prawdy i tych, którzy ją głoszą, 
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idzie zawsze w parze (Gal. 4,16). Z ludzkiego punktu widzenia koniec życia Jana Chrzciciela jest 

straszny i tragiczny, w oczach Bożych jest triumfalnym wypełnieniem jego misji (Dz. Ap. 13,25). 

 Między wierszami można wyczytać, czym dla Pana Jezusa była śmierć tego, który był Jego 

zwiastunem. Czy nie było to zapowiedzią Jego własnego odrzucenia i krzyża? Wydaje się, że smutek 

z tego faktu był powodem przebywania na osobności (w. 13). Lecz tłum znowu zaczął się gromadzić, a 

serce Pana, które myślało tylko o innych, zlitowało się nad nim (w. 14). Później dokonuje On wielkiego 

cudu - pierwszego rozmnożenia chleba.  

Mat. 14,22-36 

 Scena przedstawiająca łódź miotaną przez burzę jest obrazem położenia, w jakim znajdują 

się wykupieni Pańscy. Pan, nieobecny na ziemi, w niebie wstawia się i prosi za nimi; muszą oni w 

trudzie płynąć przez wzburzone morze tego świata. Pod względem moralnym panuje ciemność, noc: 

wróg jest przeciwny człowiekowi i działa podobnie jak wiatr i fale, które w znacznym stopniu niszczą 

wysiłki sternika. Lecz czy Pan Jezus nie wychodzi swoim naprzeciw? Jego dobrze znajomy głos 

uspokaja uczniów, a wiara oparta na Jego słowie „chodź” prowadzi Piotra ku Temu, który go miłuje. 

Ale nagle jego wiara zaczyna się chwiać i Piotr zaczyna tonąć. Cóż było tego powodem? Piotr odwrócił 

swój wzrok od Mistrza i skierował go na wzburzone morze. Przeraziły go wysokie fale i silny wiatr, jak 

gdyby łatwiej było mu iść po spokojnym morzu a nie wzburzonym! Szybko zawołał do Pana, który 

natychmiast przyszedł mu z pomocą.  

 Potem przybył Pan Jezus do ziemi Genezaret, z której musiał wcześniej odejść po 

uzdrowieniu opętanych (8,34). Wskazuje to na czas, kiedy Jego naród, który odrzucił swego Mesjasza, 

rozpozna Go, złoży Mu pokłon i zostanie uratowany.  

Mat. 15,1-20 

 Religijna żarliwość faryzeuszy ograniczała się do ścisłego zachowywania pewnych 

zewnętrznych form, nakazów i przepisów. Ale pod płaszczykiem tej zewnętrznej pobożności (która 

może zmylić ludzi, lecz nigdy Boga), kierowały nimi „niskie pobudki”- chciwość i skąpstwo 

spowodowały, że czuli się zwolnieni od tak elementarnych obowiązków, jak troska o rodziców (w. 5; 

por. Przyp. 28,24). 

 Na pytanie faryzeuszy (w. 2) Pan udziela dosadnej odpowiedzi (w. 3), mówiąc, że przez 

swoje tradycje unieważnili przykazania Boże. Pan Jezus, który miał upodobanie w przykazaniach 

Bożych, przywiódł w zakłopotanie owych hipokrytów cytując ich własny zakon. Sami uczniowie byli też 

nieco zażenowani Jego uwagami. Wtedy Pan pokazał im, jakie w rzeczywistości jest serce człowieka 
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– pełne nieczystości, choć ręce mogą być dokładnie umyte. Mili przyjaciele! Musimy uświadomić sobie 

prawdę o tym, czym jest serce człowieka i czy sami również nie ukrywamy w nim czegoś pod 

przykrywką pochlebstwa i godnego szacunku wyglądu.  

Mat. 15,21-39 

 Pan Jezus odwiedza okolice Tyru i Sydonu, o których powiedział kiedyś, że mieszkańcy tych 

miast poniosą mniejszą karę od tych w miastach galilejskich, którzy byli świadkami większości Jego 

cudów (rozdz. 11,21-22). Nie miały one jednak żadnego udziału w błogosławieństwach Syna Dawida 

(w. 22); nie dotyczyły ich przymierza obietnic (Efez. 2,12). I ten fakt akcentuje Pan rozpoczynając, 

wydawać by się mogło, w dość ostrych słowach rozmowę z niewiastą kananejską, która przyszła 

prosić za swoją córką. Niewiasta ta przyznała, że nie zasługuje na to, by Pan zajął się jej sprawą. Jeśli 

my zajmujemy właściwe stanowisko przed Bogiem, to łaska może zajaśnieć całym swym blaskiem. W 

czynie, w którym człowiek ma do czegoś prawo, albo na coś zasługuje, nie może być mowy o łasce, 

lecz o czymś, co mu się należy (Rzym. 4,4). Nie zapominajmy o naszym nędznym stanie i o tym, kim 

byliśmy przed Bogiem, a będziemy mogli bardziej i lepiej docenić ogrom Jego łaski.  

 Potem Pan ponownie wychodzi naprzeciw potrzebom swojego narodu – zgodnie z Psalmem 

132,15, „Zasoby jego hojnie pobłogosławię, ubogich jego nakarmię chlebem”. Co kierowało Panem? 

W obu przypadkach rozmnożenia chleba było to głębokie współczucie i troska o lud (w. 32; i 14,14). 

Mat. 16,1-12 

 I znów faryzeusze zażądali od Pana znaku (por. 12,38) i znów Pan odsyła ich do znaku 

Jonasza, który wskazuje na Jego śmierć. Chrześcijanie, którzy żyją w przededniu przyjścia Pana, nie 

oczekują już na żaden znak, gdyż go nie potrzebują. Opierają się jedynie na Jego obietnicy przyjścia, 

choć wiele rzeczy wskazuje na to, że kończy się okres przebywania Zgromadzenia (Kościoła) na 

ziemi. Pycha człowieka podnosi się jak nigdy dotąd; schrystianizowany świat przejawia cechy 

przepowiedziane w 2. Tym. 3,1-5. Są także inne widoczne znaki: Żydzi powrócili już do swojej ziemi; 

narody jednoczą się w granicach dawnego imperium rzymskiego. Otwórzmy więc nasze oczy, 

podnieśmy je do góry: Pan Jezus przyjdzie wkrótce. 

 Pan Jezus opuścił tych, którzy Mu nie wierzyli i odszedł stamtąd (w. 4). Jednakże i niektórzy 

spośród Jego uczniów zasmucali Go swoim brakiem zaufania i niepamiętaniem o Jego pouczeniach 

(15,16-17). Niestety, musimy przyznać, że bardzo często jesteśmy im podobni! Przyjmijmy 

napomnienie, które Bóg przekazuje nam przez apostoła Piotra, aby wszystkie swe troski włożyć na 

Niego, gdyż On ma o nas staranie (1 Piotra 5,7). 
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Mat. 16,13-28 

 Odpowiedź na pytanie, które Pan Jezus zadaje swoim uczniom, a które dotyczyło Jego 

osoby, pokazuje nam, że zarówno wtedy, jak i dzisiaj ludzie mieli i mają o Nim różne zdanie. A kim jest 

On dla ciebie, który czytasz te słowa? To wspaniałe wyznanie Piotra: „Ty jesteś Chrystus, Syn Boga 

żywego” zostało mu objawione przez Ojca. Jest to niewzruszony fundament, na którym Pan buduje 

swoje Zgromadzenie (Kościół), a każdy wierzący, tak jak Piotr, staje się żywym kamieniem. Jak 

mogłyby moce zła przemóc to, co należy do Chrystusa i co On Sam buduje? Pan powierza swemu 

uczniowi szczególnie zaszczytne zadanie: jego zwiastowanie Słowa ma otworzyć bramy królestwa 

zarówno Żydom, jak i poganom (Dz. Ap. 2,36; 10,43). 

 Po tym, jak Pan Jezus wspomniał o Zgromadzeniu, oznajmił uczniom, jaką cenę musi 

zapłacić, aby je nabyć: było to cierpienie i śmierć. I w tym momencie Piotr, który dopiero co 

wypowiadał słowa objawione przez Boga, staje się narzędziem w ręku szatana. Szatan próbuje 

odwieść Chrystusa z drogi posłuszeństwa, lecz Pan od razu to spostrzegł i odrzucił.  

 Pan Jezus, który jako pierwszy stąpał po ścieżce całkowitego zaparcia się samego siebie, 

nie przemilczał tego, jakie są konsekwencje takiego postępowania (por. 10,40). Czy niezależnie od 

ceny, jaką przyszłoby nam zapłacić jesteśmy gotowi Go naśladować? (Fil. 3,8). 

Mat. 17,1-13 

 Na końcu rozdziału 16 mamy wzmiankę o cierpieniach i śmierci Pana Jezusa, a rozdział 17 

rozpoczyna się Jego ukazaniem się w chwale, co jest odpowiedzią na daną uczniom obietnicę (16,28). 

Bóg chciał wybranym spośród ludzi świadkom ukazać przedsmak królewskiego majestatu Swego 

Syna po tym, jak Jego naród okazał ma wzgardę i niewiarę. Trzej uczniowie, będący świadkami tak 

wzniosłego wydarzenia, okazali się niezdolni, by to zrozumieć. Ogarnęła ich trwoga (gdy się przebudzili 

i to zobaczyli Łuk. 9,32). Aby zapobiec potraktowaniu swego Umiłowanego na równi z obecnymi tam 

Mojżeszem i Eliaszem, przemówił Bóg z obłoku. Dopiero po zmartwychwstaniu uczniowie zrozumieją 

doniosłość tej wspaniałej wizji i będą mieć przywilej, by o tym mówić, co też czyni Piotr w swoim 

Drugim Liście (2. Piotra 1,17-18). Teraz jednak, gdy wizja się kończy, a Mojżesz i Eliasz znikają z ich 

oczu, widzą ponownie pokornego sługę, który zstępuje z góry i samotnie podąża drogą prowadzącą na 

krzyż.  

Mat. 17,14-27 

 Podczas uwielbienia chrześcijanin przenosi się w duchu „na wysoką górę”, do społeczności 

z uwielbionym Panem. Oby takich chwil było jak najwięcej! Ale trzeba umieć zejść z Nim znowu „w dół” 



 18 

pomiędzy okoliczności i sytuacje, które mają miejsce w świecie, w którym panuje szatan. Tego 

doświadczyli również uczniowie. Uzdrowienie epileptyka dało Panu Jezusowi sposobność 

uwydatnienia wszystko przewyższającej mocy wiary.  

 Scena opisana w wierszach 24-27 jest pouczająca i zarazem poruszająca. Zdawać by się 

mogło, że Piotr zapomniał już zarówno o chwalebnym przemienieniu Pana, jak i o głosie Ojca z nieba. 

Zawsze gotowy do działania, bez zastanowienia zobowiązuje się w imieniu swojego Mistrza do 

zapłacenia podatku świątynnego. Jezus pyta go łagodnie, czy jest tak, by syn króla płacił swemu 

własnemu ojcu podatek (krótko przed tym rozpoznał w Nim Syna Boga Żywego). Po takim 

przedstawieniu sprawy Pan jednak każe Piotrowi, by ten zapłacił podatek, monetę, której w tym 

momencie nie miał – tutaj objawia też swoją moc: On jest Tym, który panuje nad całym stworzeniem, 

również nad morskimi rybami (Ps. 8,6-8). Pokazuje także swoją miłość, identyfikując się ze swoim 

chwiejnym uczniem, płaci również i za niego. 

Mat. 18,1-14 

 Mania wielkości jest cechą tego świata. Uczniowie bynajmniej nie byli od tego wolni. Oni 

chcą wiedzieć, kto jest największy w Królestwie Niebios. Pan mówi, że priorytetową sprawą jest to, aby 

się tam znaleźć, a staje się to wtedy, jeśli się uniżymy. Chcąc dobrze i jasno to przedstawić, Jezus 

przywołuje małe dziecko i stawia je przed nimi. Małe dzieci mogą być dla nas przykładem zaufania i 

prostolinijności, dlatego nie lekceważmy ich z powodu ich bezradności czy niewiedzy, a nawet więcej - 

nie bądźmy dla nich zgorszeniem. Zły przykład starszych jest poważną przeszkodą dla młodych we 

wierze. W następnych wierszach Pan Jezus mówi to, co już wcześniej powiedział na temat ludzi, przez 

których przychodzą zgorszenia (por. w. 8,9 oraz 5,29.30). 

 Bóg jest daleki od tego, aby pogardzać małymi, z wielką troską wychodzi naprzeciw ich 

potrzebom. Aniołowie są również zaangażowani w to, aby ich strzec. Nie zapominajmy, że Pan Jezus 

przyszedł, aby również i ich zbawić (w. 11); jeśli odchodzą z tego świata, nie osiągnąwszy wieku 

świadomej odpowiedzialności, korzystają w pełni z odkupieńczego dzieła Pana. Podobieństwo o 

zgubionej owcy pokazuje nam, jak cenna jest dla Pasterza każda z Jego owiec.  

Mat. 18,15-35 

 Pan wyjaśnia, jak powinny być załatwiane sprawy pomiędzy braćmi (w. 15-17), co ma 

związek z Jego nauczaniem na temat przebaczania (wiersz 22, por. też Efez. 4,32; Kol. 3,13). Przy 

okazji porusza Pan temat Zgromadzenia, dając obietnicę o doniosłym znaczeniu: "Albowiem gdzie są 

dwaj lub trzej zgromadzeni do mojego imienia, tam jestem pośród nich" (w. 20). Obecność Pana jest 
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wszystkim, czego potrzebuje zgromadzona do Jego imienia społeczność wierzących, nawet to 

najsłabsza. Czy może zabraknąć błogosławieństwa, jeśli jego źródło, jest pośród nich? Obietnica ta 

jest szczególna w połączeniu z autorytetem, jaki został dany Zgromadzeniu (związywanie i 

rozwiązywanie) oraz modlitwą o jakąś rzecz dwóch albo trzech, mających pewność, iż to otrzymają. 

Niestety, wielu chrześcijan zapomina o tym, jak ważne jest uczestniczenie w spotkaniach 

modlitewnych.  

 Podobieństwo o słudze, który swemu panu był winien 10 tysięcy talentów 

(nieprawdopodobnie duża suma), mówi nam o ogromnym długu, który Bóg nam darował w Chrystusie 

(Ezdr. 9,6). Czym są w porównaniu z nim drobne krzywdy, które musimy niekiedy znosić? Boże 

przebaczenie, którego staliśmy się obiektem, zobowiązuje nas do okazywania miłosierdzia innym.  

Mat. 19,1-26 

 Na początku tego rozdziału Pan Jezus odpowiada na pytanie postawione przez faryzeuszy, 

w którym ponownie wypowiada się przeciwko rozwodom (por. też 5,31-32).  

 Potem błogosławi przynoszone do Niego dzieci i strofuje swoich uczniów, którym się to nie 

podobało. Czy modlimy się za dzieci? A może należymy do tych, którzy przeszkadzają im w przyjściu 

do Zbawiciela? 

 W 16 wierszu widzimy młodzieńca przychodzącego do Pana Jezusa z cudownym 

pragnieniem: otrzymanie życia wiecznego. Pytanie, które zostało postawione Panu, było 

nieodpowiednie, i dlatego chciał On mu to uświadomić: „Chcesz czynić dobrze? Znakomicie! Są 

przykazania!” Odpowiedź młodzieńca pokazuje nam, że nie był on świadomy tego, że jest zgubionym 

grzesznikiem i dlatego nie jest w stanie uczynić cokolwiek dobrego dla Boga. Pan wskazuje mu więc 

przeszkodę, która jest w jego sercu: bogactwo, nie pozwalające wielu ludziom na to, by przyjść do 

Pana i naśladować Go. Nie, życia wiecznego nie osiągnie się przez dobre uczynki. Ani miłe 

usposobienie, ani naturalne zdolności nic nie pomogą, aby je posiąść, w żaden sposób nie da się na 

nie zasłużyć. Jest to dobrowolny dar, który Pan Jezus daje tym, którzy w Niego uwierzą i idą za Nim 

(Jana 10,28).  

Mat. 19,27 - 20,16 

 Kwestia, która tak bardzo zajmowała uczniów, mianowicie - kto z nich będzie pierwszym, a 

kto ostatnim w Królestwie Niebios, została przez Pana zilustrowana jeszcze innym podobieństwem – o 

robotnikach w winnicy. Jesteśmy może po stronie niezadowolonych robotników, a przeciwko 

niesprawiedliwemu postępowaniu gospodarza. Lecz przyjrzyjmy się dokładniej tej kwestii: robotnicy, 
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którzy przyszli rano, „ugodzili się” z gospodarzem (w. 2 i 13) - oni oszacowali swoją pracę na pewną 

kwotę. Natomiast ci, którzy przyszli później, ufając gospodarzowi, kwestię zapłaty pozostawili w jego 

rękach, który miał zadecydować, „co się im należy” (w. 4 i 7). Dlatego pretensje były nieuzasadnione. 

W Królestwie niebieskim zapłata nie jest czymś, co się należy z mocy prawa. Według Łuk. 17,10, 

wszyscy jesteśmy „nieużytecznymi sługami” i żaden na nic sobie nie zasłużył - wszystko sprawia 

nieograniczona łaska Boża. Ci robotnicy, którzy przyszli do pracy pod koniec dnia, choć z jednej strony 

zostali dobrze wynagrodzeni, to z drugiej byli niejako pokrzywdzeni, gdyż nie mieli sposobności i 

zaszczytu służenia swemu panu przez dłuższy okres czasu. Pan Jezus jest najlepszym Panem. 

Służymy Mu od najmłodszych lat? On jest jedynym Panem, dla którego nikt nie przychodzi za 

wcześnie ani nie służy za długo.  

 W historii tej, ci, którzy umawiali się z Panem pierwsi, przedstawiają proroczo Izrael będący 

w okresie przymierza, natomiast w robotnikach, którzy przyszli o godzinie jedenastej, rozpoznajemy 

pogan (narody), którzy dostąpili przeogromnej Bożej łaski.  

Mat. 20,17-34 

 Pan Jezus oczekiwał zrozumienia ze strony swoich uczniów, zapowiadając mające przyjść 

na Niego wkrótce cierpienia i śmierć w Jerozolimie. I w tym właśnie momencie przyszła matka Jakuba 

i Jana, aby przedstawić Mu swoją bardzo osobistą prośbę: byłaby dumna, widząc swoich synów 

zajmujących zaszczytne miejsca w królestwie Mesjasza. Oczywiście, pozostałych dziesięciu nie kryło 

swego oburzenia; ale nie dlatego, że prośba była niestosowna, samolubna i nie na miejscu, lecz 

dlatego, że każdy z nich w głębi swego serca żywił nadzieję na zajęcie takiego miejsca. Czy oni nic nie 

zrozumieli i nic nie zapamiętali z tego, co Pan im powiedział, stawiając pośrodku nich małe dziecko? 

Nie bądźmy jednak dla nich zbyt surowymi sędziami, wiemy bowiem ile kłopotu nam sprawia 

nauczenie się tej samej, co uczniowie lekcji! 

 Później, bez żadnej wymówki, z dużą cierpliwością Pan streszcza swoje nauczanie, 

stawiając siebie jako przykład (w. 28) – co jest przedmiotem wiecznego uwielbienia odkupionych.  

 Idąc drogą w kierunku Jerozolimy, Pan Jezus uzdrawia w bramie Jerycha dwóch ślepych. 

Uderza nas uporczywość wynikająca z ich wiary, a ze strony Pana nieograniczone miłosierdzie.  

Mat. 21,1-17 

 W każdej z trzech pierwszych Ewangelii przejście przez Jerycho i udanie się do Jerozolimy 

oznaczało początek ostatniego tutaj na ziemi odcinka drogi naszego Zbawiciela. Wypełnienie się dla 

Izraela wiersza z Zach. 9,9 było jednym z dowodów na to, że Jezus był rzeczywiście ich Mesjaszem, 
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który do nich przyszedł. Nie było możliwe, aby pomylić Go z kimś innym: „sprawiedliwy on i zwycięski, 

łagodny i jedzie na ośle (…)”. Może oczekiwano króla na wojennym rumaku wkraczającego do stolicy, 

na czele swej armii? Pokorny i łagodny król? – nie tak sobie go wyobrażali. 

 Łagodność, jaką Pan przejawiał w żaden sposób nie powstrzymała Go od pełnego 

surowości działania, kiedy zobaczył, że prawa Boże są jawnie deptane (W. 12). Tak samo ma być 

pośród Jego naśladowców; łagodność, która ma ich cechować, nie powinna wykluczać ich 

stanowczości (1. Kor. 15,58). Pojawienie się Pana Jezusa w świątyni miało wielorakie konsekwencje: 

po pierwsze dosłowne oczyszczenie tego miejsca, następnie miłosierne uzdrowienie chorych, którzy 

przyszli do Niego; małe dzieci uwielbiają Pana, a na końcu widzimy oburzenie i sprzeciw wrogów 

prawdy.  

Mat. 21,18-32 

W drodze do Jerozolimy Pan Jezus dokonał cudu, który wyjątkowo nie był cudem 

powodowanym współczuciem, lecz ostrzegającym sygnałem o zbliżającym się sądzie. Zastanówmy 

się nad słowami: „nic oprócz samych liści” - zewnętrzne formy pobożności, lecz ani jednego owocu! 

Taki był ówczesny stan Izraela – i taki jest stan dzisiejszego nominalnego chrześcijaństwa!  

 Ten cud dał również Panu Jezusowi sposobność przypomnienia uczniom o nieograniczonej 

mocy będącej skutkiem modlitwy.  

Pan Jezus znowu udaje się do świątyni. Przełożeni ludu kwestionują Jego prawo do czynienia 

cudów. Zadając im pytanie Pan dał do zrozumienia, że nie mogą rozpoznać ani pojąć autorytetu ani 

Jego pełnomocnictwa do czynienia tych rzeczy, jeśli wpierw nie przyjęli poselstwa Jana Chrzciciela. 

Przełożeni ludu twierdzili, podobnie jak pierwszy syn z podobieństwa (w. 28-30), że wypełniają Bożą 

wolę. W rzeczywistości była to dla nich jedynie martwa litera (Tyt. 1,16). Inni natomiast, kiedyś 

zbuntowani, jawni grzesznicy, pokutowali słysząc przesłanie Jana, stając się później wykonawcami 

woli Bożej.  

My, którzy jesteśmy dziećmi wierzących rodziców ryzykujemy, że zostaniemy wyprzedzeni 

przez tych, których teraz traktujemy może z nieukrywaną pogardą czy lekceważeniem, nie myśląc o 

tym, że może oni właśnie otrzymają wspaniałe korony chwały (r. 20,16). Pomyślmy zatem, jak wielka 

jest nasza odpowiedzialność! 

Mat 21,33-46 

Kolejne podobieństwo ukazuje zły stan narodu i jego przywódców. Bóg oczekiwał owocu w 

swojej winnicy od Izraela. On niczego nie zaniedbał, by go uzyskać (por. Iz. 5,1.2), ale Żydzi (i 
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generalnie wszyscy) nie tylko okazali się niezdolni do przyniesienia owocu, lecz także zbuntowali się, 

znienawidziwszy prawowitego właściciela wszechrzeczy. Pogardzili oni i odrzucili Jego sługi, proroków, 

a teraz - i to w jaki sposób – samego dziedzica, po to, by przejąć dziedzictwo (1. Tes. 2,15). 

  Pan doprowadził swych słuchaczy do tego, że wydali wyrok na samych siebie (w. 40-41), a 

następnie pokazał im, że On jest ustanowionym przez Boga „kamieniem węgielnym, wybranym, 

kosztownym”, którego Bóg dał Izraelowi. Lecz według Psalmu 118,22-23 budowniczowie (przywódcy 

ludu) nie chcieli Go. Stał się więc kamieniem węgielnym „duchowego domu” (Zgromadzenia), ale też 

„skałą zgorszenia” dla nieposłusznych (1. Piotra 2,4-8). Stosownie do tego miejsca Pisma Chrystus, 

mówiąc ściślej, jest kamieniem probierczym: choć generalnie odrzucony przez ludzi, dla których stał 

się skałą zgorszenia, jest On drogocenny dla Boga i dla nas wierzących.  

Mat 22,1-22 

Podobieństwo o uczcie weselnej, którą król sprawił swemu synowi ma związek z 

podobieństwem o dzierżawcach winnicy. Pokazuje nam ono, co stanie się po odrzuceniu dziedzica. 

Żydzi jako pierwsi zaproszeni odrzucają zwiastowane przez apostołów poselstwo Bożej łaski. W 

następstwie tego słudzy (W. 3) kierują zaproszenie do narodów (Dz. Ap. 13,46). 

 Bóg honoruje człowieka zapraszając go; okazuje mu Swą łaskę. Również i ty otrzymałeś 

zaproszenie. Jaka szkoda, że większość odpowiada na nie negatywnie, pogardzając nim (Hebr. 2,3). 

Lecz nie wystarczy być zaproszonym. Zaproszenie należy przyjąć i przyjść w sposób określony przez 

Boga, tzn. być przyodzianym w szatę sprawiedliwości, którą dostarcza sam Król (por. Fil. 3,9). 

Człowiek, o którym mowa w wierszu 11 był przekonany, że jego własna szata będzie odpowiednia; 

reprezentuje on tych, którzy myślą, że wejdą do nieba dzięki własnej sprawiedliwości; dołączają sami 

siebie do Kościoła, ale nie przyjmują Chrystusa jako swego osobistego Zbawiciela (r. 5,20; Rzym. 

10,3-4). Dlatego zostaną zawstydzeni a ich koniec będzie straszny! 

 Faryzeusze i herodianie, którzy byli głusi na to zaproszenie, przyszli do Pana Jezusa z 

podchwytliwie przygotowanym pytaniem - aby „usidlić Go słowem”. On rozpoznał jednak od razu ukryty 

za pochwałami podstęp, w wyniku czego swą odpowiedzią spowodował, iż wypuszczona przez nich 

strzała, trafiła w nich samych.  

Mat. 22,23-46 

Inna grupa dyskutujących, mianowicie saduceusze przychodzą do Pana i zadają Mu 

prymitywne pytanie. Przedstawiona przez nich historia miała na celu ukazać, według nich, całą 

absurdalność zmartwychwstania. Zanim Pan Jezus na podstawie Pisma odpowiedział na postawione 
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pytanie, przemówił do ich sumień, pokazując im, że w swych wypowiedziach nie opierają się na Słowie 

Bożym, lecz na swych zawsze błędnych przypuszczeniach. Dziś postępuje też tak wielu ludzi, 

szczególnie członków zgubnych sekt i krzewicieli błędnych nauk. 

Pokonani już raz na gruncie Pisma wrogowie prawdy próbują ponownie zaatakować Pana (w. 

34-40). Jako odpowiedź otrzymują doskonałą wykładnię całego zakonu, który potępił ich bez 

odwołania. Z kolei Pan Jezus zadaje pytania swoim przeciwnikom, którymi zamyka im usta. 

Wprawdzie teraz Syn i jednocześnie Pan Dawida jest odrzucony, ale w przyszłości zajmie miejsce 

pełne chwały. A ci, którzy w ten czy inny sposób chcą pozostać Jego wrogami, znajdą się w miejscu, 

które jest dla nich przeznaczone – będą podnóżkiem Jego stóp (w. 44). Jest to zawsze smutne, gdy 

widzimy ludzi podążających swoją własną drogą, wzbraniających się przyjąć proste biblijne pouczenie 

(2 Tym. 3,8). 

Mat. 23,1-22 

Pan Jezus, który odparł wszystkie ataki religijnych przeciwników, ostrzega teraz swoich 

uczniów i lud przed takimi ludźmi. To, co mówili, że powinno się czynić, było dobre – jednakże sami 

tego nie czynili (21,30). Czy i my, którzy poznaliśmy i zrozumieliśmy tak wiele biblijnych prawd i 

umiemy przypomnieć je przy różnej sposobności drugim, sami zawsze je dokładnie wykonujemy? 

(Jana 13,17; Rzym. 2,17). 

 Jakiż kontrast pomiędzy tymi przywódcami ludu a Chrystusem, jedynym prawdziwym 

Przywódcą! (w. 8,10). Oni przytaczali zakon - On go wypełnił (5.17), oni nakładali na innych trudne do 

uniesienia ciężary (w. 4) - On wzywał spracowanych i obciążonych, aby dać im ukojenie (11,28); oni 

zajmowali pierwsze miejsca (w. 6) - On od żłóbka aż po krzyż zajmował zawsze najniższe miejsce. Był 

sługą zanim został Przewodnikiem (w. 11). Nikt nie będzie tak bardzo wywyższony jak On, gdyż nikt 

nie uniżył się tak jak On. A jeśli chodzi o uczonych w Piśmie i faryzeuszy, którzy szukali swojej własnej 

chwały, czeka ich potępienie i zatracenie. Zamiast słów błogosławieństw musiał Pan tym mężom 

siedmiokrotnie powiedzieć słowo „biada”. 

Mat. 23,23-39 

 W ostrych słowach Pan poważnie oskarża tych, których można by nazwać „duchowieństwem” 

Izraela. Byli oni podwójnie winni, gdyż ci ślepi przewodnicy, nie tylko sami nie wchodzili do królestwa 

niebieskiego, ale nadużywali swej pozycji, nie pozwalając wejść tam innym (w. 13). Drobiazgowi w 

małych rzeczach, pomijali zasadnicze: sąd, miłosierdzie i wiarę (w. 23). A do tego wszystkiego ich 

pełna hipokryzji maska oszukiwała prostych ludzi, którzy im zaufali. Pan Jezus mówi do nich wprost: 
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są podobni do „pobielanych grobów” (martwi wewnątrz), są „plemieniem żmijowym”, mordercami i 

synami morderców. 

 Zanim Pan Jezus opuścił świątynię, dom, gdzie Bóg już nie przebywał, w przejmujących 

słowach mówi o sądzie, który ma spaść na Jerozolimę. Możemy zrozumieć, choć nie do końca, czym 

dla Jego serca musiało być pogardzenie i odrzucenie oferowanej łaski: „...nie chcieli przyjść” (Mat. 

22,3; Ozeasz 11,7). Cóż za przyszywające serce słowa! Kto z tych, którzy pewnego dnia je usłyszą, 

będzie mógł uczynić Boga winnym swojego wiecznego nieszczęścia? Żaden, gdyż w Chrystusie było 

oferowane zbawienie – nie zostało jednak przyjęte. 

Mat. 24,1-14 

Uczniowie z prawdziwą dumą pokazywali Panu świątynię, która, wydawało się, że przetrwa 

wieki, lecz wkrótce miała zostać zburzona! Dlatego wziął ich Jezus na stronę i objaśniał proroczo 

(rozdział 24 i 25) wydarzenia, które nastąpią. Zanim odpowie na postawione przez nich trzy pytania 

(kiedy się to stanie? - wiersze 15-28, jaki będzie znak Twego przyjścia? - wiersze 29-31 i jaki będzie 

znak końca świata? wiersze 32-51), Pan przemawia do ich sumień (w. 4). Prawda powinna zawsze 

mieć moralny wpływ na człowieka, tj. musi wzrastać bojaźń Boża i miłość do Pana. Bez tego 

zaspokajana jest tylko ciekawość, a sumienie jest zatwardzane. Panu chodziło o ostrożność uczniów. 

Byli oni jeszcze „niemowlętami” we wierze. Znali Ojca, którego objawił im Pan Jezus (11,27), nie byli 

jednak jeszcze zdolni przeciwstawić się takim, o których 1. Jana 2,18 mówi jako o „wielu 

antychrystach”, czyli o nauczycielach różnych błędnych nauk i dlatego musieli zostać ostrzeżeni. 

Szatan próbuje zwieść ludzi przez różnorodne podstępne oszustwa i imitacje (2. Tes. 2,9-10), a będąc 

o tym uprzedzeni nie powinniśmy się trwożyć (w. 6) ale czuwać, by nie oziębła nasza miłość do Boga i 

braci. 

Mat. 24,15-31 

Wydarzenia, które są opisane w tych wierszach, dotyczą Izraela i będą miały miejsce po 

pochwyceniu wierzących. Aby jasno pokazać, że są one skutkiem opisanego w poprzednich 

rozdziałach odrzucenia Pana, zwraca się On do uczniów tak, jak gdyby to ich pokolenie miało 

przechodzić przez ten trudny czas. Rzeczywiście, gdy antychryst zwiedzie narody, zbezcześci 

świątynię (w. 15) i będzie prześladował wiernych (w. 16), chrześcijan dzisiejszego czasu nie będzie już 

wtedy na ziemi. Dlatego wymienione tutaj ostrzeżenia i napomnienia nie dotyczą ich bezpośrednio. 

Pan Jezus sam w dużej mierze mówi o okolicznościach, które poprzedzą Jego przyjście w chwale (w. 

30) i obdarza wielkim współczuciem tych wierzących, którzy będą musieli wtedy cierpieć. Zakłada też, 



 25 

że ci, których nazwał swoimi przyjaciółmi, podzielają to samo współczucie i troskę (Jana 15,15). To, że 

uprzedza On nas o tym (w. 25), jest wyrazem Jego zaufania i miłości do nas (por. 1. Mojż. 18,17). I 

czy nie jest to też wystarczającym powodem ku temu, by starać się zrozumieć te wszystkie proroctwa? 

Napomnienia takie jak: trwajcie (w. 13), módlcie się (w. 20) i czuwajcie (w. 42) są aktualne w każdym 

czasie i dotyczą wszystkich świadków Pana.  

Mat. 24,32-51 

Pan przerywa proroczy opis, aby wezwać swoich do czujności i służby. Sąd spadnie nagle na 

ten świat. Dotknie on niewierzących i naśmiewców. Dosięgnie też obojętnych, niezdecydowanych, 

niewierzące dzieci wierzących rodziców. Czy ty, czytelniku, przypadkiem nie należysz do nich? 

„Dlatego i wy bądźcie gotowi”- zwraca się Pan do każdego (w. 44). W wierszu 45 przed ustanowionym 

przez pana sługą przedstawiona jest piękna służba: służba dawania innym pokarmu - Słowa (Dz. Ap. 

20,28; 1. Tym. 1,12). W tym celu muszą być spełnione dwa warunki: wierność w poznawaniu tego 

Słowa i przestrzegania go oraz mądrość polegająca na dostosowaniu go do potrzeb innych. Ale w 

wielkim domu, jakim jest chrześcijaństwo są również źli słudzy. Panują oni okrutnie nad ludzkimi 

duszami; upijając się rozkoszami tego świata (por. 1. Tes. 5,7). Dlaczego? Bo w głębi swojej duszy 

nigdy nie wierzyli w powrót swojego Pana. Sługa Chrystusa okazuje się tylko wtedy mądry i wierny, 

gdy uchwyciwszy się kosztownej tajemnicy - każdego dnia oczekuje przyjścia swojego Pana. „Dusza 

moja oczekuje Pana, tęskniej niż stróże poranku, bardziej niż stróże poranku” (Ps. 130,6). 

Mat. 25,1-13 

Według wschodniego zwyczaju pan młody był prowadzony do domu oblubienicy nocą przez 

młode, niosące lampy panny, będące przyjaciółkami panny młodej (por. Psalm 45,9-14). Pan użył tego 

pięknego obrazu, aby pokazać nam, jak powinniśmy oczekiwać na Niego, niebiańskiego Oblubieńca. 

Niestety, chrześcijaństwo generalnie znużyło się oczekiwaniem. Zmógł ich duchowy sen i trwa już od 

wielu stuleci. Jednak w ostatnim czasie w historii Kościoła przyszedł taki moment, nazwany trafnie 

przebudzeniem, w którym o północy rozległ się krzyk: „Oto oblubieniec”. 

Oblubieniec nadchodzi! W tym momencie ujawnia się pewna różnica: mądre panny mają w 

swoich lampach olej, tak jak prawdziwi wierzący są gotowi na przyjście swego Pana, a ich światło - 

Duch Święty - może świecić w nocy ciemności tego świata. Drudzy, tak samo, jak niemądre panny, 

zapewniają, że oczekują Pana, lecz nie posiadają życia pochodzącego z Niego. Oni niesłusznie noszą 

piękne imię „chrześcijanie”, co jest straszną iluzją i tak samo okropne w skutkach będzie ich 

przebudzenie!  
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 Niech każdy z nas zapyta samego siebie, dopóki jeszcze jest czas: czy jest olej w mojej 

lampie? Czy jestem gotowy na przyjście Pana? (Rzym. 8,9). 

Mat. 25,14-30 

Podobieństwo o dziesięciu pannach mówi o naszym oczekiwaniu na Pana. Podobieństwo o 

talentach mówi nam z kolei o służbie, bowiem życie chrześcijanina po nawróceniu cechują dwie 

rzeczy: „służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna jego z niebios” (1. Tes. 1,9-10). 

Oczekiwać Pana nie oznacza jednak siedzenia z założonymi rękami do czasu, kiedy On przyjdzie. 

Przeciwnie, każdy odkupiony ma przywilej, aby pracować dla Niego. W tym celu każdy otrzymał pewną 

liczbę talentów, z których ma przynieść zysk. Są to: zdrowie, zmysły, zdolność rozumowania, dobra 

materialne, czas, jaki mamy do swej dyspozycji itd. Jednak przede wszystkim sługa posiada Boże Słowo, 

przez które otrzymuje poznanie (1. Kor. 2,12). Drodzy przyjaciele, nawet będąc zbawionymi ludźmi, może 

tak się stać, że staniemy się podobni niewiernemu słudze. A może przez swoje samolubstwo, lenistwo 

czy nieszczerość zakopujemy niektóre z talentów, darowanych nam przez Pana? Co oddamy Mu, kiedy 

przyjdzie? Czy pozwoli On nam wejść do swojej radości, do radości z wykonanego dzieła, która 

oczekiwała na Niego i patrząc na nią dokonał dzieła zbawienia? (Hebr. 12,2). Zauważmy, że zapłata dla 

pierwszych dwóch sług była jednakowa. U Pana liczy się nie wielkość zysku (może być nawet niewielki), 

lecz wierność.  

Mat. 25,31-46 

Wiersz 31 i następne podejmują znów temat proroctw, który został pozostawiony w rozdziale 24, 

gdzie wiersze 30 i 31 dotyczyły przyjścia Pana w chwale do swojego ziemskiego narodu. Dla ludzi z 

„narodów”, którzy będą w tym czasie na ziemi (w. 32), będzie to dzień nagrody lub kary. I co okaże się 

różne, to rodzaj i sposób, w jaki ambasadorowie Króla (Jego bracia – Żydzi – w. 40) zostali przyjęci, gdy 

głosili ewangelię królestwa (r. 24,14). 

 Niektórzy chcieliby to podobieństwo wykorzystać, by podeprzeć doktrynę o zbawieniu z 

uczynków. Jednak jest jasne, że w tym miejscu mamy za sobą już okres Kościoła, czyli 

chrześcijańskiej wiary.  

 Pomijając sprawę zbawienia, ogłoszenie króla jest pełne pouczeń dla nas chrześcijan. Gdyby 

Pan Jezus był dzisiaj na ziemi, czy przyjęlibyśmy Go i służylibyśmy Mu chętnie wypełniając nawet 

najmniejsze Jego życzenie? Bardzo dobrze! Takie możliwości mamy jednak codziennie! Dawanie, 

przyjmowanie, odwiedzanie, wszystko, co uczynimy innym z miłości, przede wszystkim winno być 
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czynione dla Niego (por. Jana 13,20; 1. Kor. 12,12). Inaczej mówiąc, czego przez zaniedbanie nie 

uczynimy dla innych, tego nie wykonujemy dla Pana. 

Mat. 26,1-16 

Pan zakończył swoje nauczanie. Teraz miały się wypełnić ostatnie wydarzenia. Podczas gdy w 

Jerozolimie knuto złe zamiary (w. 3-5), w Betanii przeciwnie, tam miała miejsce zupełnie inna scena. 

Odrzucony i znienawidzony przez wielkich swego narodu, Pan Jezus spotkał się ze strony prostych 

wiernych z przyjęciem, miłością i można także powiedzieć z uwielbieniem, które mu się należało. Nie 

znajdując dla siebie miejsca w świątyni, został przyjęty przez Szymona trędowatego. Odmówiono Mu 

honorów królewskich, ale Jego głowa została namaszczona drogocenną maścią, stosownie do 

królewskiego obrzędu namaszczenia. Niewiasta poznała i oddała honory Mesjaszowi Izraela: „Dopóki 

król jest przy stole biesiadnym, mój nard wydaje swą woń” (Pieśń nad Pieśniami 1,12).  

 Jedynie Pan rozumiał i docenił jej postępowanie. I dlatego, jeśli Pan wyraża Swoje 

upodobanie w tym, co zrobiła, nikt nie ma prawa się na nią oburzać. Wraz z 14 wierszem znów 

zaglądamy za kulisy ciemności. Zdrajca Judasz, który dopiero co wdychał woń rozlanego olejku, 

popełnia swój zdradziecki czyn i odbiera zapłatę: trzydzieści srebrników, cenę za niewolnika. Prorok 

Zachariasz nazywa ją – i nie bez ironii– „wysoką (wspaniałą) ceną”, gdyż była to wartość, na jaką 

oszacowano Syna Bożego (Zach. 11,13).  

Mat. 26,17-30 

Możemy sobie wyobrazić, co odczuwał Pan Jezus podczas spożywania z uczniami wieczerzy 

paschalnej. Był to przecież obraz tego, czym On sam miał stać się wkrótce. W niedługim czasie 

Baranek Paschalny miał zostać ofiarowany (1. Kor. 5,7). Pozostało Mu jeszcze pozostawienie swoim 

uczniom szczególnego znaku swojej miłości. Tak jak od czasu wyjścia z Egiptu każdego roku Pascha 

obwieszczała dzieło Pana Jezusa, które miało jeszcze nadejść, od tego czasu wieczerza w pierwszy 

dzień tygodnia jest znakiem dla wierzących, że to dzieło zostało dokonane. Za każdym razem, gdy ją 

obchodzimy, zwiastujemy Jego śmierć, aż przyjdzie (1. Kor. 11,26). 

 Rozdawszy swoim uczniom chleb, Pan Jezus daje im również kielich, mówiąc: „Pijcie z niego 

wszyscy”. Tak, On chciał, aby każdy z nich uczestniczył razem z Nim w tej wieczerzy (oprócz Judasza, 

który wyszedł: Jana 12,30). Czy są tego godni? Piotr miał się wkrótce Go zaprzeć, inni mieli Go 

opuścić. Pomimo tego Pan wypowiada te słowa do uczniów – a teraz kieruje je do swoich 

wykupionych: „Pijcie z niego wszyscy”. Później przedstawia im, jaką wartość ma Jego krew, która 
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będzie „za wielu wylana na oczyszczenie grzechów”. Czytelniku, czy ty należysz do tych „wielu”? Jeśli 

tak jest, jaka jest twoja odpowiedź na życzenie Pana Jezusa? (por. Ps. 116,12-14). 

Mat. 26,31-46 

Będąc pewny siebie Piotr wyraża swoją gotowość oddania życia dla Pana. Wkrótce 

zobaczymy, ile warte jest jego zapewnienie.  

 Następnie, nakazawszy swoim uczniom, aby razem z Nim czuwali i modlili się, Pan oddalił się 

od nich, odszedłszy w głąb ogrodu, gdzie miał dać najwyższy dowód swego oddania woli Ojca, z której 

wykonywania czerpał nieustanną radość. To posłuszeństwo zostanie poddane teraz strasznej, 

podwójnej próbie: miał zostać opuszczony przez Boga i uczyniony grzechem, za który zapłatą miała 

być śmierć – niepojęta trwoga dla tego doskonałego Człowieka. Dlatego smutek i lęk napełniały Jego 

duszę (w. 37). Pan zdawał sobie sprawę z tego, czym jest droga na krzyż, a szatan w tamtej godzinie 

czynił wysiłki, aby Go od niej odwrócić. Lecz On przyjął ten kielich z rąk swojego Ojca: „Niech się 

stanie wola twoja”. 

 Bóg w swojej łasce dopuścił do tego, abyśmy byli w pewnym sensie obecni, kiedy Zbawiciel 

staczał bój w Getsemane i słyszeli Jego przejmującą serce modlitwę. Obyśmy nie byli, jak Jego trzej 

najbliżsi uczniowie, nieczuli i obojętni na Jego cierpienia. Przeciwnie, niech nasze serca będą pełne 

wdzięczności i uwielbienia.  

 Mat. 26,47-58 

Jeden z uczniów nie spał jednak tak, jak inni. Był nim Judasz. Przyszedł on na czele 

wygrażającej Jezusowi grupy, by Go pojmać. A w jaki sposób ten biedny człowiek zdradził swojego 

Mistrza? Obłudnym pocałunkiem! „Przyjacielu” – odpowiedział mu Zbawiciel – „po co przychodzisz?” 

Było to ostatnie pytanie skierowane do nieszczęsnego Judasza, by wypróbować jego serce. Było już 

jednak za późno dla „syna zatracenia” (Jana 17,12). Te słowa - strzały skierowane do sumienia 

Judasza (por. także w. 55) są jedyną bronią Tego, który wydał samego siebie. Uczniowie są bezsilni, 

choć w tym momencie stoi do dyspozycji Pana więcej niż dwanaście legionów aniołów, gotowych do 

interwencji na prośbę, skierowaną do Ojca. Cała wszechmoc Boża stała w pełnej gotowości, gdyby 

tylko Pan zechciał jej użyć. Ale Jego godzina nadeszła. Nie chcąc się ukrywać ani bronić, przeciwnie 

wstrzymuje rękę nadgorliwego ucznia, który kilka chwil później ukazuje rzeczywistą miarę swojej 

odwagi, uciekając razem ze swoimi towarzyszami.  

 Natomiast w pałacu najwyższego kapłana uczeni w Piśmie i starsi, zebrani w środku nocy, 

dokonują aktu największej niesprawiedliwości (Ps. 94,21). 
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Mat. 26,59-75 

Pan Jezus znalazł się w rękach przywódców ludu, ale brakowało dowodów, na podstawie 

których mieliby Go oskarżyć, bo ten doskonały Człowiek nie dostarczył im ani jednego. Byli więc 

zmuszeni szukać przeciwko Niemu fałszywych świadków (Ps. 27,12; Ps. 35,11.12). Ale również to 

było trudne, gdyż oskarżenie musiało mieć jednak przynajmniej pozór prawdy. W końcu wystąpiło 

dwóch świadków powołujących się na słowa, które jakoby miał wyrzec Pan Jezus, były one 

przekręcone, a więc nieprawdziwe (por. w. 61 z Jana 2,19). Ale najważniejszym powodem do 

oskarżenia Go było to, że Pan z całą powagą oświadczył, że jest Synem Bożym, mającym przyjść w 

mocy i chwale! Wydano więc na Niego wyrok śmierci. Od tego momentu brutalność i podłość ludzi 

przybrała na sile (w. 67-68). Wypełniła się więc pierwsza część tego, co Pan niejednokrotnie mówił 

swoim uczniom (Mat. 16,21; 17,22; 20,18.19).  

 Również dla Piotra była to godzina ciemności, lecz z zupełnie innych powodów. Szatan, który 

nie był w stanie doprowadzić Pana do tego, by się zachwiał, zaczął próbować odwieść od wiary Jego 

uczniów. Biedny Piotr trzykrotnie zaparł się Tego, za którego, jak wcześniej zapewniał, gotowy był 

umrzeć. A teraz, by okłamać pytających go ludzi, posunął się nawet do tego, że zaklinał się. Wcześniej 

bowiem, choć nie był tego świadomy, przez swą mowę został rozpoznany jako Jego uczeń.  

Mat. 27,1-18 

Powoli wschodził dzień. Dzień, jakiego nie było jeszcze w historii świata i całej wieczności! W  

brzasku dnia najwyżsi kapłanie i starsi wydali wyrok śmierci, o którym zadecydowali wcześniej. Wtem 

ktoś do nich przyszedł, ktoś dobrze im znany: to był zdrajca, dzięki któremu mogli osiągnąć swój cel. 

Czegóż on chce? Judasz przyszedł, aby zapewnić o niewinności swego Mistrza, a dręczony wyrzutami 

sumienia zwrócił pieniądze. – „Cóż nam do tego? Ty patrz swego” – padła odpowiedź pozbawiona 

wszelkich uczuć. W końcu ten nieszczęsny człowiek odszedł od nich i powiesił się. Stracił nie tylko 

swoje życie, ale i swoją duszę i te pieniądze, za które się sprzedał! Najwyżsi zaś kapłani, którzy bez 

skrupułów kupili niewinną krew, mieli teraz pewne obiekcje, gdy chodziło o to, czy dać te pieniądze do 

skarbca świątyni.  

Pan Jezus został doprowadzony przed namiestnika Piłata. Nie byłoby dla Niego trudną rzeczą 

znaleźć u rzymskiego urzędnika poparcie przeciwko pełnego nienawiści ludowi. Lecz Pan cały czas 

milczał, potwierdził jedynie swój tytuł Króla Żydowskiego. „Jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca 

przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust” (Iz. 53,7; por wiersze 12 i 14 oraz 

26,63-64). 
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Mat. 27,19-31 

Piłat jest w wielkim zakłopotaniu, jeśli chodzi o oskarżonego, którego przyprowadzili do niego 

przywódcy ludu. Nigdy dotąd nie miał przed sobą takiego człowieka. Podwójne świadectwo, swojej 

żony (w. 19) i swego sumienia (w. 24), doprowadziło go do przekonania, że ma do czynienia z 

człowiekiem sprawiedliwym. Zresztą znał on dobrze nieprawość tych, którzy wydali go z zawiści (w. 

18). Co ma uczynić? Z pewnością będzie to niesprawiedliwością, jeśli wyda Go na śmierć, jeśli zaś Go 

wypuści, ucierpi na tym jego autorytet. Tak więc Piłat postanawia zrzucić odpowiedzialność z siebie na 

lud przez symboliczne umycie rąk (ale nie swego sumienia). A lud przyjął to z zamkniętymi oczyma. Za 

tym ludem, kierowanym najniższymi instynktami, i ich przywódcami, którzy go podburzali, stał szatan, 

prowadząc swoje diabelskie, nienawistne dzieło. Bóg również dokonywał Swego dzieła – 

nieograniczonej łaski i zbawienia.  

 Teraz Jezus znajduje się w rękach zwyczajnych żołnierzy, którzy zanim zaprowadzili Go na 

stracenie, włożyli Mu, dla wyśmiania Go, purpurowy płaszcz jako płaszcz królewski. Kiedyś jednak Pan 

objawi się przed wszystkimi w pełnej chwale i majestacie jako Król królów i podniesie, trzymającą 

wówczas trzcinę, swą wszechmocną rękę, by osądzić swych wszystkich wrogów (por. w. 29 z 

Psalmem 21,3.5.8).  

Mat. 27,32-49 

Z Pretorium zaprowadzono Jezusa na Golgotę, przymuszając Szymona z Cyreny do niesienia 

Jego krzyża. Jednak On zmagał się dobrowolnie z nieporównywalnie większym ciężarem: ciężarem 

grzechu, którego nikt inny nie mógł na siebie wziąć. Ukrzyżowano Go pomiędzy dwoma złoczyńcami. 

Wina wypisana nad krzyżem w rzeczywistości była oskarżeniem narodu, który ukrzyżował swojego 

króla. Ten napis jest krótkim, nie zawierającym szczegółów oskarżeniem. Tymczasem, choć język 

Ducha Świętego jest wstrzemięźliwy i spokojny, jesteśmy świadomi tego, że umiłowanemu 

Zbawicielowi nie oszczędzono żadnych cierpień - cierpień ciała, lecz przede wszystkim 

niewypowiedzianych cierpień duszy. Oglądamy naśmiewców, którzy urągają Panu Jezusowi, by 

ratował samego siebie, wątpiąc w Jego moc (w. 40). Jeśli On pozostał na krzyżu, to właśnie po to, by 

ratować innych. Później prowokowano Boga, wątpiąc w Jego miłość do Chrystusa, który bardzo 

głęboko przeżywał tę zniewagę (w. 43; Ps. 69,9). Jednak największym z cierpień było opuszczenie Go 

przez Boga w trzech godzinach ciemności. W tym czasie Bóg musiał odwrócić swoją twarz, kiedy Pan 

Jezus został uczyniony przekleństwem, płacąc za twoje i moje grzechy.  

Mat. 27,50-66 
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Dzieło odkupienia zostało dokonane, śmierć zwyciężona. Chrystus wszedł w nią z triumfalnym 

okrzykiem. Bóg dał także inne dowody tego zwycięstwa: rozdarł świątynną zasłonę, poświęcając 

„drogę nową i żywą”, którą teraz każdy człowiek może z śmiałością wchodzić przed Boże oblicze 

(Hebr. 10,19-21). On otworzył także groby, a pokonana śmierć musiała wydać wielu swoich jeńców.  

 Następnie Bóg oddał cześć należną Jego Synowi. Zgodnie z proroctwem Pan Jezus został 

położony do grobu bogatego, bogobojnego męża, który ten przeznaczył na Jego ciało (Iz. 53,9). 

Niektóre niewiasty, których poświęcenie również zostało wspomniane, także były tam obecne. Miłość 

pogrzebała Tego, którego ukrzyżowała nienawiść. Od początku tej Ewangelii aż do jej końca jesteśmy 

świadkami nieustannej nienawiści ludzi do Pana Jezusa. Okazała się już gdy się narodził w żłobie i 

prześladowała Go do samego grobu, którego przywódcy ludu kazali pieczołowicie strzec. Jednak 

zarówno żołnierze, pieczęcie, jak i kamień okazały się całkowicie bezsilne; posłużyły tylko temu, by 

bardziej zademonstrować rzeczywistość zmartwychwstania.  

 Smutne stwierdzenie: wrogowie Pana przypomnieli sobie o czymś, o czym  zapomnieli Jego 

uczniowie (w. 63).  

Mat. 28,1-20 

Nastąpił triumfalny poranek zmartwychwstania. Przez wzbudzenie z martwych Pana Jezusa 

Bóg daje wyraźne świadectwo doskonałości ofiary i zupełnego zadowolenia z wykonanego dzieła. 

Straże postawione przy grobie nie były w stanie zapobiec temu potężnemu i cudownemu wydarzeniu, 

lecz przeciwnie, były one mimowolnymi – a jednocześnie przerażonymi – jego świadkami (Ps. 48,5). 

Lecz całkowicie zatwardziali kapłani przytłumili sumienie tych ludzi, tak jak wcześniej Judasza.  

 Niewiasty usłyszały przy grobie poselstwo aniołów. Pełne bojaźni, a jednocześnie radości 

pośpieszyły, aby przekazać je dalej. Niebawem Pan Jezus ukazał im się osobiście.  

 Niedługo potem Pan Jezus objawił się swoim jedenastu uczniom w Galilei w miejscu, o którym 

wcześniej im mówił. Polecił im misję do spełnienia (w. 19-20), która jest tym ważniejsza, ponieważ jest 

Jego „ostatnią wolą”. Nie zapominajmy także, że i na nas z jednej strony ciąży odpowiedzialność bycia 

świadkami Ewangelii, a z drugiej strony, by zachowywać to, co On przykazał nam w swoim Słowie (w. 

20). Lecz Pan Jezus dał także swoim uczniom obietnicę. Jest ona aktualna dla wszystkich wierzących 

w każdym czasie, „Ja jestem z wami po wszystkie dni”. Ewangelia o Immanuelu rozpoczyna się 

słowami: „Bóg z nami” (r. 1,23) i tak samo też się kończy. 

 


