
Księga czwarta: Kościół Jezusa w Izraelu 13,54 – 19,1a 
 

Część narracyjna: Konflikt z elitami żydowskimi na tle rodzącego się Kościoła 13,54 – 17,27, 

1. Odrzucenie w Nazarecie 13,54 – 58; 

a. Zdziwieni mieszkańcy pytają i powątpiewają w Niego 

b. Jezus odbiera to jako lekceważenie i robi tam niewiele cudów;  

c. Powód odrzucenia? Chyba „za dobrze” Go znają. 

2. Śmierć Jana Chrzciciela 14,1 – 12; 

a. Opinia Heroda o Jezusie i pragnienie zobaczenia Go; 

b. Zamordowanie Jana; 

c. Uczniowie Jezusa informują Go o wszystkim, 

3. Nakarmienie pięciu tysięcy 14,13 – 21; 

a. W reakcji na zabicie Jana Jezus udaje się na miejsce pustynne, 

b. Przychodzą tam też ludzie, Jezus lituje się; 

c. Nakarmienie tłumów przy pomocy uczniów 

d. Wielkość cudu 

4. Piotr chodzi po wodzie, uzdrowienia 14,22 – 36; 

a. Odprawienie uczniów i tłumów, samotna modlitwa na górze, 

b. Między godz. 3 a 6 rano Jezus idzie do uczniów po wodzie, 

c. Piotr wychodzi z łodzi idzie potem tonie, 

d. Reakcja uczniów w. 31, 

e. Uzdrowienia w Genezaret (równina na  północno – zachodnim brzegu 

Jeziora Genezaret między Magdalą a Kafarnaum. 

5. Tradycja starszych 15, 1 – 20; 

a. Oskarżenie uczniów przez faryzeuszy i nauczycieli Pisma o łamanie tradycji 

starszych; 

b. Atak Jezusa zarzuca im łamanie Bożych przykazań; osądza ich wskazując 

na tekst Izajasza 29,13; Psalm 78,36, 

c. Przypowieść Jezusa o tym co plami ludzkie serce, 

d. Reakcja Faryzeuszy 



e. Osąd Jezusa: „Każda roślina, której nie zasadził mój Ojciec Niebieski, 

zostanie wyrwana z korzeniami. Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy 

ślepych. A jeśli niewidomy prowadzi niewidomego, obaj wpadną w dół. 

f. Jezus wyjaśnia przypowieść uczniom.   

6. Spotkanie z kobietą kananejską i inne uzdrowienia 15,21 – 31; 

a. Spotkanie z Kananejską kobietą w okolicach Tyru i Sydonu; 

i. Służba Jezusa odnosi się do Izraela, ale kiedy Jezus napotyka wiarę 

u Pogan również objawia swoją moc w ich życiu; 

ii. Pochwalenie jej wiary i uzdrowienie dziecka, 

b. Uzdrowienia nad Jeziorem Galilejskim: 

i. Mnóstwo ludzi przychodzi, On ich uzdrawia, 

ii. Tłumy są zdumione widząc skutki mocy Jezusa, 

iii. Chwalą Boga Izraela. 

7. Nakarmienie czterech tysięcy 15,32 – 39; 

a. Ponowne nakarmienie tłumów objawia serce Jezusa dobrego pasterza, 

który przyszedł aby owce miały co jeść. 

8. Konfrontacja z faryzeuszami i saduceuszami 16,1 – 12; 

a. Przychodzą do Jezusa faryzeusze i saduceusze. W codziennym życiu bywali 

ze sobą w konflikcie. Różnili się ze sobą gruntownie radykalnie 

pochodzeniem, postawą wobec rzymian, pobożnością, stylem życia itd. 

Dzisiaj połączyła ich wrogość wobec Jezusa. Proszą aby pokazał im znak; 

b. Osąd Jezusa:  

i. … nie potraficie rozpoznać znaków czasu, 

ii. Ludzie źli i wiarołomni domagają się znaku, 

iii. Nie będzie im dany jedynie znak Jonasza, 

iv. Z tym ich pozostawił i odszedł 

c. Kwas faryzeuszów i saduceuszów: 

i. Uczniowie zapomnieli zabrać chleba Jezus ostrzega ich przed 

kwasem faryzeuszów i saduceuszów, 



ii. Jezus ostrzega uczniów, że mają strzec się nauki faryzeuszów  

i saduceuszów 

9. Wyznanie Piotra, zapowiedź męki cena bycia uczniem 16,13 – 28; 

a. Ludzkie opinie o Jezusie, 

b. Opinia Piotra o Jezusie, 

c. Błogosławieństwo i obietnice wypowiedziane pod adresem Piotra; 

d. Proroctwo Jezusa o tym co spotka Go w Jerozolimie, 

e. Reakcja Piotra, 

f. Zgromienie Piotra, 

g. Droga ucznia to naśladowanie Nauczyciela idę za Nim. 

10. Przemienienia na Taborze, Jan Chrzciciel Eliaszem 17,1 – 13; 

a. Przemienienie Jezusa, 

b. Świadkowie przemienienia, 

c. Chrześcijańskie SZEMA, 

d. Nakaz milczenia o tym co przeżyli na Górze 

e. Jan Chrzciciel zapowiadanym Eliaszem, którego nie rozpoznali, zrobili  

z nim co chcieli; 

f. Od tych samych ludzi Syn Człowieczy dozna cierpień. 

11. Egzorcyzm i druga zapowiedź męki 17,14 – 23; 

a. Niemoc uczniów w uzdrowieniu człowieka, 

b. Osąd Jezusa: o niewierzący i przewrotni ludzie! Jak długo będę jeszcze  

z Wami? Jak długo będę was musiał znosić? (te słowa są adresowane do 

tłumów, które przychodzą tylko dla znaków, oraz dla uczniów Jezusa i ojca 

dziecka; cudom bowiem musi towarzyszyć a nawet je wyprzedzać wiara  

 

c. w Jezusa i mocna zaufanie. Uczniowie nie mogli zdziałać cudu chociaż 

wcześniej otrzymali moc od Pana ponieważ brakowało im wiary. Zostali 

więc zaliczeni do ludu przewrotnego i niewierzącego. Dana im moc nie 

działa automatycznie, lecz wymaga współpracy otrzymanej z łaską. 



d. W Galilei Jezus po raz drugi zapowiada swoją mękę i zmartwychwstanie. 

Wywołało to smutek uczniów.  

12. Podatek na świątynię 17,24 – 27: 

a. W Kafarnaum Jezus opłaca za siebie podatek na świątynię zob. Neh 10,33 
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Część dydaktyczna: Mowa eklezjologiczna 18,1 – 19,1a.  

1. Największy w królestwie  18,1 – 5; 

a. Pytanie uczniów: kto jest największy w Królestwie niebieskim? 

b. Jezus mówi uczniom, że jeżeli się nie zmienią i nie staną jak dzieci to nie wejdą 

do Królestwa niebieskiego zob. J 3,5 

c. Kto się stanie mały jak to dziecko ten będzie największy w Królestwie niebieskim; 

d. Kto przyjmuje dziecko w imię Jezusa ten przyjmuje samego Jezusa. 

2. Zgorszenie 18,6 – 9; 

a. Zgorszenie jest to doprowadzenie kogoś do grzechu. Jest to szczególnie złe, bo 

utrudnia, albo wręcz uniemożliwia człowiekowi wiarę, co zamyka mu drogę do 

nieba. Kara gorszyciela szczególnie straszna. Pochowany w wodzie a nie w ziemi, 

gdzie jego ciało staje się pokarmem ryb. 

b. Walczyć ze złymi okolicznościami, które wprowadzają w pokusę. 

3. Przypowieść o zbłąkanej owcy 18,10 - 14; 

a. Radość w niebie z odnalezienia, każdej zabłąkanej owieczki, nie wolno godzić się 

z utratą kogokolwiek; nie gardzić nikim nawet najmniejszym 

4. Dyscyplina kościelna 18,15 – 20; 

a. Stopniowanie w napominaniu, 

b. Kościelna władza wiązania i rozwiązywania; 

c. Prośba powinna być zanoszona wspólnie 

5. Przypowieść o nielitościwym słudze 18,21 – 35; 

a. Pytanie ucznia Ile razy mam przebaczać? 

b. Jezus odpowiada przypowieścią o nielitościwym słudze, 

c. Groźba dla uczniów, jeżeli nie przebaczą swoim krzywdzicielom. 


