
 

Księga piąta Mt 19,1b – 26,1a: Wypełnienie się 
Królestwa niebios 

 
Część narracyjna: Mesjańska podróż Jezusa do Jerozolimy i wezwanie jej elit 

do nawrócenia 19,1b – 23,39, 

Nowe okoliczności miejsca nowi słuchacze 

1. Małżeństwo, rozwód, celibat i dzieci 19,1 – 15; 

a. Pytanie faryzeuszy o rozwód i odpowiedź Jezusa wyjaśniająca 

prawdziwe znaczenie Tory 

b. Prośba uczniów okazją nauki o celibacie 

c. Uczniowie nie lubią dzieci – Jezus TAK 

2. Bogaty młodzieniec i życie wieczne 19,16  -30; 

a. Pytanie młodzieńca co ma czynić aby osiągnąć życie wieczne 

b. Co już ma? 

c. Czego mu brakuje? W. 21 idź sprzedaj swój majątek i rozdaj ubogim  

a potem wróć i chodź za mną. 

d. Reakcja Jezusa? Słowo do uczniów: łatwiej wielbłądowi… 

e. Wątpliwości Piotra i dopowiedzenie Jezusa (Wizja przyszłości dla 

uczniów) 

3. Przypowieść o robotnikach w winnicy 20,1  -16; (udziela ona odpowiedzi 

na pytanie, kto ma szansę skorzystać ze zbawienia. Bóg nie dzieli ludzi 

na kasty, wszyscy mają taką samą szansę przyjąć zbawienie dopóki Pan 

wychodzi  

z zaproszeniem. Ono jest dla wszystkich niezależnie od tego, kiedy wejdą 

do winnicy, ale trzeba liczyć się z tym, że kiedyś Pan wyjdzie po raz 

ostatni. Trzeba się cieszyć, a nie narzekać, że Pan jest miłosierny. Jego 

sprawiedliwość różni się od naszej sprawiedliwości).  

4. Trzecia zapowiedź męki, Jakub i Jan, dwóch niewidomych 20,17 – 34; 

Zmiana okoliczności – zdąża do Jerozolimy.  

a. Proroctwo Jezusa 



b. O co chodzi matce synów Zebedeusza?  

c. Co za kielich ma do zaproponowania Jezus? (zob. Ps 11,6; 75,9; 

Izajasz 51,17; Jer 25,15 – gniew Boży; drugie znaczenie pomyślny 

albo pełen cierpienia los człowieka Ps 23,5; Mt 26,39; może też 

znaczyć zjednoczenie, braterstwo 1Kor10,21). Jezus zapowiada, że 

podzielą jego męczeński los. 

d. Reakcja uczniów na słowa Jakuba i Jana i odpowiedź Jezusa: Syn 

Człowieczy nie przyszedł po to aby mu służono, ale po to aby 

służyć…. 

e. Uzdrowieni ślepcy kroczą za Mistrzem  

5. Wjazd do Jerozolimy, oczyszczenie świątyni 21,1 – 17; 

a. Niedziela Palmowa  - wypełnienie proroctw Za 9,9; Psalm 118,25n 

b. Wypędzenie handlarzy ze świątyni Izajasz 56,7 Jer 7,11 

c. uzdrowienia wewnątrz świątyni 21,14 

d. Reakcja starszyzny   

6. Przeklęcie figowca i pytanie o władzę 21,17 - 27; 

a. Figowiec w Biblii jest często symbolem Izraela 1Krl 44,25; 2 Krl 

18,31; Mi 4,4; Oz 2,12; Oz 9,10; Izajasz 34,4; Jer 5,17); Wydarzenie 

z figowcem to czyn proroczy, który należy rozumieć w kontekście 

następującej później polemiki Jezusa z przeciwnikami, z religijnymi 

przywódcami narodu. Zwierzchnicy narodu pozostali drzewem 

niepłodnym, na którym Mesjasz nie znalazł owocu wiary. Jego 

czyny i słowa nie zostały przez nich przyjęte jako znaki realizacji 

odwiecznych planów Boga. On wymaga wiary w Niego. 

  

7. Przypowieść o dwóch synach, dzierżawcach i uczcie weselnej 21,28 – 

22,14; 

a. Nauczanie w świątyni:  

 Wyższych kapłanów i starszych ludu, faryzeuszy (w.45) 

 – o uprawomocnieniu Jego władzy 



- przypowieść o synu, który najpierw nie chciał a potem zrobił 

– obraz postawy celników i grzeszników, którzy przyjęli 

nauczanie Jana; 

- przypowieść o dzierżawcach, którzy chcieli zawładnąć 

winnicą; 

- Reakcja starszyzny na słowa Jezusa. 

- Przypowieść o tym, że wielu jest zaproszonych na  ucztę, ale 

mało wybranych (tj tych, którzy na zaproszenie odpowiedzą) 

8. Podatek, zmartwychwstanie, Tora i Syn Dawida 22,15 – 46; 

a. Kontekst pytań w 15;  

b. Co boskie Bogu… faryzeuszom i herodianom 

c. Bóg nie jest Bogiem umarłych ale żywych – saduceuszom, 

d. Szema największym przykazaniem – faryzeuszom 

e. Dawid nazywa Mesjasza Panem faryzeuszom 

9. Biada uczonym w Piśmie  faryzeuszom 23,1 – 36; 

a. Jak mają postępować uczniowie z nauczaniem faryzeuszy  

i uczonych w Piśmie, jaki postawy odrzuca Jezus?  

b. Biada – zarzuty wobec ówczesnej elity Izraela 

c. Sąd Boży nad nimi 34 – 36  

10. Lament nad Jerozolimą 23,37 – 39. 

 

 

 

 

Biada Jezusowe 

(13): Biada wam, obłudni nauczyciele Pisma i faryzeusze,  

bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Sami nie wchodzicie, a tym, 

którzy tam zmierzają, nie pozwalacie. (14):  

  (15): Biada wam, obłudni nauczyciele Pisma i faryzeusze,  

bo przemierzacie morza i lądy, aby zdobyć jednego współwyznawcę, a kiedy go 

zdobędziecie, czynicie go bardziej winnym potępienia niż wy sami.  

(16): Biada wam, ślepi przewodnicy,  



bo mówicie: «Jeśli ktoś przysięga na świątynię, to nic nie znaczy, ale jeśli ktoś 

przysięga na złoto świątyni, jest związany przysięgą». (17): Głupi i ślepi! Co jest 

ważniejsze? Złoto czy świątynia, która uświęca złoto? (18): Mówicie także: «Jeśli ktoś 

przysięga na ołtarz, to nic nie znaczy, ale jeśli ktoś przysięga na ofiarę, która jest na 

nim, jest związany przysięgą». (19): Ślepcy! Co jest ważniejsze? Ofiara czy ołtarz, 

który uświęca ofiarę? (20): Jeśli ktoś przysięga na ołtarz, przysięga także na 

wszystko, co jest na nim złożone. (21): A jeśli ktoś przysięga na świątynię, przysięga 

na nią i na Tego, który w niej mieszka. (22): Jeśli ktoś przysięga na niebo, przysięga 

na tron Boży i na Tego, który na nim zasiada.  

(23): Biada wam, obłudni nauczyciele Pisma i faryzeusze,  

bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, a zaniedbujecie to, co 

najważniejsze w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To trzeba zachować  

i tamtego nie opuszczać. (24): Ślepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie 

wielbłąda.  

(25): Biada wam, obłudni nauczyciele Pisma i faryzeusze,  

bo oczyszczacie zewnętrzną stronę kielicha i misy, a wewnątrz pełno w nich 

zdzierstwa i chciwości. (26): Faryzeuszu ślepy! Oczyść najpierw wnętrze kielicha,  

a jego strona zewnętrzna także stanie się czysta.  

(27): Biada wam, obłudni nauczyciele Pisma i faryzeusze,  

bo jesteście podobni do pobielonych grobów, które z zewnątrz wyglądają pięknie, 

ale wewnątrz są pełne trupich kości i zgnilizny. (28): Tak i wy z zewnątrz wydajecie 

się ludziom sprawiedliwi, ale wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości.  

(29): Biada wam, obłudni nauczyciele Pisma i faryzeusze,  

bo budujecie groby prorokom i ozdabiacie grobowce sprawiedliwych. (30): 

Mówicie: Gdybyśmy żyli w czasach naszych przodków, nie przyłączylibyśmy się do 

nich, gdy zabijali proroków. (31): W ten sposób sami przyznajecie, że jesteście 

potomkami tych, którzy mordowali proroków! (32): Tak więc dopełniliście i wy miary 

waszych przodków. (33): Węże i potomstwo żmijowe! Jakże unikniecie potępiającego 

wyroku? (34): Dlatego właśnie posyłam do was proroków, mędrców i nauczycieli 

Pisma. Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie, a innych wychłoszczecie w waszych 

synagogach i będziecie ich przepędzać z miasta do miasta. (35): Spadnie więc na 

was krew niesprawiedliwie przelana, począwszy od krwi sprawiedliwego Abla, aż po 



krew Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście między miejscem 

świętym a ołtarzem. (36): Zapewniam was: Wasze pokolenie odpowie za to wszystko!  


