
Księga I : Program Królestwa niebios 3,1 – 7,29 
 

Księga pierwsza: Program Królestwa niebios 3,1 – 7,29: 

 Część narracyjna: przygotowanie i początek działalności Jezusa w Galilei 3,1 – 4,25. 

1. Jan Chrzciciel i Jego służba 3,1 – 12; 

2. Chrzest Jezusa 3,13 – 17; 

3. Kuszenie Jezusa 4,1 – 11; 

4. Służba Jezusa w Galilei 4,12 – 17; 

5. Powołanie pierwszych uczniów 4,18 – 22; 

6. Pierwociny służby Jezusa w Galilei 4,23 – 25. 

Część dydaktyczna: Kazanie na Górze 5,1 – 7,29. 

1. Błogosławieństwa (5,3-12); 

2. Nauczanie o soli i świetle (5,13-16); 

3. Prawdziwa sprawiedliwość (5,17-48); 

4. Uczynki religijne (modlitwa, jałmużna i post) bez hipokryzji (6,1-18); 

5. Obawy chrześcijanina (6,19-34); 

6. Ostrzeżenie przeciw sądzeniu (7,1-6); 

7. Wezwanie do modlitwy (7,7-11); 

8. Złota zasada i dwie drogi (7,12-14); 

9. Drzewo i jego owoce (7,15-20); 

10. Przypowieść o dwóch domach (7,21-29). 

 

Analiza i studium: 

 

Część narracyjna: przygotowanie i początek działalności Jezusa w Galilei 3,1 – 4,25. 

1. Jan Chrzciciel i Jego służba 3,1 – 12; 

a. Wezwanie: Nawróćcie (gr. Metanoia oznacza zmianę sposobu 

myślenia, odrzucenie grzechów, żal za nie, oraz zwrócenie się do 

Boga i podjęcie nowego życia) się bo nadchodzi już królestwo 

niebieskie: 

b. Wydajcie owoc godny nawrócenia a nie przechwalajcie się,  

że waszym ojcem jest Abraham; 

c. Mesjasz potężniejszy od Jana bo będzie chrzcił Duchem Świętym  

i ogniem; On też dokona sądu 

2. Chrzest Jezusa 3,13 – 17; 

a. Chrzest Jezusa wypełnieniem Bożej woli; On chciał aby Jezus się 

ochrzcił; 

b. Objawienie się Ducha w postaci jakby gołębicy; 



c. Objawienie się Ojca – On jest Synem moim umiłowanym … 

3. Kuszenie Jezusa 4,1 – 11; 

a. Przypomina kuszenie pierwszych ludzi – podważenie tego co 

powiedział Bóg – Jeśli jesteś Synem Bożym … 

b. Przypomina kuszenie Izraela na pustyni – pokarm, spektakularne 

cuda, które mają pokazać, że Bóg jest z nimi; 

c. Jest kuszeniem Mesjasza aby zszedł z drogi Bożej i zaczął służyć 

diabłu. 

4. Służba Jezusa w Galilei 4,12 – 17; 

a. Zamieszkuje w Kafarnaum nad jeziorem – wypełnienie Izajasza 8,23 

– 9,1 - obejmuje swoją służbą tych, którzy najbardziej narażeni są 

na wpływy pogańskie; Przynosi tam światło zob. J 8,12; 

b. Nawróćcie się bo nadchodzi królestwo niebieskie – wzywa ludzi do 

określonej decyzji. 

5. Powołanie pierwszych uczniów 4,18 – 22; 

a. Pójdźcie za mną a sprawię, że będziecie łowić ludzi; bierze ich do 

swojej szkoły – znają się już z wcześniejszych spotkań zobacz J 1, 

b. Idą za nim… 

6. Pierwociny służby Jezusa w Galilei 4,23 – 25. 

a. Naucza w synagogach,  

b. Głosi Ewangelie o Królestwie; 

c. Uzdrawia ludzi ze wszystkich chorób i słabości; 

d. Wieść o Nim rozchodzi się po całej Syrii; 

e. Przynosi Mu się wszystkich chorych 

f. Idą za nim wielkie tłumy ludzi z różnych krain.  

 

Część dydaktyczna: Kazanie na Górze: 

Błogosławieństwa są jak rozeta, przez którą wpada do katedry wielkie różnorodne światło; 

Dwa wielkie stwierdzenia Jezusa są jak pilastry podtrzymujące boki katedry. Są nimi: 

 Jego uczniowie są solą i światłem tego świata 5,3 – 16; 

 Jego uczniowie są wiernymi prawu Bożemu 5,17 – 20; 

Trzy nawy katedry: 

 Pierwsza 5,21 – 48 pokazuje przykłady i sytuacje z życia wzięte, aby wytłumaczyć  

chrześcijanom, jaki powinien być ich stosunek do bliźnich. Mają być doskonali w tym jak 

doskonały jest ich Ojciec niebieski 5,48; 

 Druga 6,1 – 18 pokazuje jaka ma być postawa chrześcijan wobec Boga, kiedy się modlą, 

poszczą czy wypełniają uczynki miłosierdzia; 

 Trzecia 6,19 – 34 pokazuje chrześcijanom jaki powinien być ich stosunek do rzeczy 

materialnych. Pamiętać o 6,32. 



Katedrę wypełnia głos Nauczyciela i obecność ludzi, którzy słyszą 8 życiodajnych wskazań: 

1) Nie sądźcie…. 

2) Nie rzucajcie swoich pereł przed wieprze … 

3) Proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, Kołaczcie a otworzą wam … 

4) Co chcecie aby wam ludzie czynili wy im czyńcie … 

5) Wchodźcie przez ciasną bramę … 

6) Strzeżcie się fałszywych proroków … 

7) Nie każdy, który mówi mi Panie, Panie … 

8) Budujcie życie na skale słowa Jezusa 

 

Uwagi do części dydaktycznej:  

1) Kazanie na Górze jest doskonałym wypełnieniem Bożego Prawa. On je wypełnił  

w sposób doskonały Mt 5,17 – dlatego dla nas to właśnie On ze swoim sposobem 

myślenia i życia stał się wzorem do naśladowania. To Jego życie naśladujemy a nie 

zbiory reguł i zasad. Mamy miłować się tak jak On nas umiłował; mamy uczyć się od 

Niego bo jest łagodny i pogodny duchem. 

2) Kazanie jest pierwszym katechizmem postępowania i codziennego życia chrześcijan. 

3) Jest wielkim manifestem chrześcijańskim. Jezus jawił się jako pierwszy, który to 

przeżywał. Po nim wielu Jego naśladowców przejęło ten styl życia pokazując światu 

świadectwo prawdziwego chrześcijaństwa. 

4) W tym kazaniu znajdujemy najbardziej charakterystyczne wypowiedzi Jezusa. One 

doskonale oddają myśl tego o czym chciał pouczyć ludzi. Może to być rozumiane 

również jako programowa mowa Jezusa. Która zawiera wszystkie najważniejsze 

elementy późniejszego nauczania, które mogło być rozwijane w innych miejscach 

Ewangelii. Ale mogło być również i tak, że niektóre późniejsze wypowiedzi Jezusa 

zostały przez Mateusza włączone do tego Kazania. 

5) Kazanie na Górze nie jest jednak czymś w rodzaju nowego dekalogu dla Kościoła. 

Zamiast konkretnych praw i zasad, które w Kazaniu na Górze też się znajdują. Jezus 

pragnie dać przykład, nauczyć postaw, aby wytłumaczyć jaki duch powinien ożywiać 

postępowanie chrześcijan, gdziekolwiek przyjdzie im żyć. Kazanie na Górze ma być 

podstawową inspiracją w życiu chrześcijan wszystkich czasów. 

6) Kazanie na Górze – słowa Jezusa  

a. Nie są zbiorem norm obojętnych (przechodzić na zielonym świetle czy na 

czerwonym), ale są zbiorem praw z którymi należy się zgodzić, aby nie pogrążyć 

siebie i innych w chaosie; 

b. Są podręcznikiem dobrego funkcjonowania człowieka i świata, napisanym 

(wygłoszonym ) przez tego, kto wynalazł człowieka i świat. Nie zrozumiemy 

istoty świata i człowieka bez uwzględnienia tej instrukcji jaką zostawił Jezus; 



c. Są też podręcznikiem pogodnego spokoju i szczęścia. Każde zdanie tego Kazania 

jawi się jako stopień do przejścia w drodze do wiecznej szczęśliwości. Nie ma 

innej drogi. Chcesz dotrzeć do szczęścia i pokoju masz słowa Pana  i nimi żyj.  

d. One mają moc dokonać całkowitej zmiany naszego myślenia, postrzegania 

świata i wartościowania. 

e. Jest to otwarta droga, której celu nie uda się zrealizować na tym świecie. Tutaj 

można  iść na tym świecie, aby wydobywać z siebie więcej miłości. 

7) Streszczeniem wszystkiego jest miłość. Jezusowe: …. a ja wam powiadam …  przywraca 

Bożemu Prawu jego pierwotną czystość, którą niektóre ludzkie interpretacje 

przesłoniły. 

… udoskonala prawo, czyni je aktem miłości względem Boga i bliźniego.   


