
Księga piąta Mt 19,1b – 26,1a: halacha  Mt 24 i 25  
Część dydaktyczna: Mowa eschatologiczna 24,1 – 26,1a. 

1. Proroctwo o zburzeniu świątyni 24,1 – 2; 
a. Spostrzeżenie uczniów w.1 
b. Odpowiedź Jezusa w.2 

2. Boleść rodzenia i wielki ucisk 24,3 – 28; 
a. Początek eschatologicznych wydarzeń: 

i. Wprowadzenie 3a, 
ii. Pytanie uczniów w.3bc, 

iii. Odpowiedź Jezusa w.4 – 8, 
1. Przestroga przed wprowadzeniem w 

błąd w.4, 
2. Pojawienie się fałszywych mesjaszów 

w.5, 
3. Zapowiedzi wojenni i innych katastrof 

w. 6 – 7, 
4. Początek boleści w.8. 

b. O prześladowaniu 24,9 – 14: 
i. Prześladowania 9 – 10; 

ii. Pojawią się fałszywi prorocy w.11; 
iii. Rozlanie się nieprawości i jej skutki w.12; 
iv. Ocalenie przez wytrwałość w.13; 
v. Powszechność głoszenia Ewangelii w.14.  

c. W sprawie ucieczki z Jerozolimy 24,15 – 22: 
i. Wprowadzenie : ohyda spustoszenia (zgubna 

ohyda) w.15; 
ii. Ucieczka w obliczu niebezpieczeństwa w 16 – 

20: 
1. Wezwanie do ucieczki w.16; 
2. Konieczny pośpiech w 17 – 18; 

3. Niebezpieczeństwa ucieczki w.19 – 20. 
iii. Opis udręczeń w.21 – 22: 

1. Ogrom udręczeń w.21; 
2. Obietnica skrócenia dla wybranych 

w.22. 
d. Pojawienie się zwodzicieli i fałszywych proroków 

24,23 – 28: 
i. Przestroga przed zwodniczymi roszczeniami 

w.23; 
ii. Zachowanie się fałszywych mesjaszów i 

proroków w.24 – 25; 
iii. Przestroga przed fałszywymi pogłoskami 

w.26; 
iv. Powszechna oczywistość Paruzji Syna 

Człowieczego w.27; 
v. Podsumowanie w.28. 

3. Przyjście Syna Człowieczego 24,29 – 35; 
a. Nadejście Syna Człowieczego w. 24,29 – 31: 

i. Wydarzenia poprzedzające przyjście Syna 
Człowieczego w.29 – 30a: 

1. Poruszenie mocy niebieskich w.29; 
2. Znak Syna Człowieczego w.30.a; 
3. Reakcja narodów w.30b. 

ii. Nadejście Syna Człowieczego w chwale 
w.30c; 

iii. Zgromadzenie wybranych z wszystkich 
krańców ziemi w.31. 

b. Czas jest bliski w.24,32 – 35: 
i. Przypowieść o drzewie figowym w.32; 

ii. Zastosowanie w.33; 



iii. Słowo o wypełnieniu się wszystkiego w tym 
pokoleniu w.34; 

iv. Słowa Jezusa nie przemijają w.35. 
4. Wezwanie do czujności 24,36 –25, 30: 

a. Nieznany czas Jego przyjście 24,36 – 41: 
i. Teza: nieznany czas paruzji w.36; 

ii. Objaśnienie: analogia z czasami Noego w.37 
– 39; 

iii. Objaśnienie dodatkowe w.40 – 41: 
1. Dwóch na polu w.40; 
2. Dwie przy żarnach w.41 

b. Potrzeba czuwania 24,42 – 44: 
i. Zachęta do czuwania w.42; 

ii. Przypowieść w.43; 
iii. Zastosowanie w.44. 

c. Przypowieści: 
i. O wiernym i niewiernym słudze 24,45 – 51:  

1. Sługa wierny w.45 – 47: 
a. Pytanie w.45; 
b. Identyfikacja w.46; 
c. Nagroda w.47. 

2. Sługa niewierny w.48 – 50: 
a. Identyfikacja w.38 – 49; 
b. Niespodziewany powrót pana 

w.50 
3. Kara w.51. 

ii. O dziesięciu pannach 25,1 – 13: 
1. Zarys sytuacji – ekspozycja w.1; 
2. Postępowanie panien w. 3 – 4; 
3. Opóźnianie się Oblubieńca w.5; 

4. Nadejście oblubieńca w. 6 – 8; 
5. Dylematy nieroztropnych panien w.8–9; 

6. Wejście na ucztę w.10; 
7. Powrót nieroztropnych panien w.11 –12; 

8. Końcowe napomnienie w.13. 
iii. O talentach w.25,14 – 30: 

1. Wprowadzenie w.14 – 15; 
2. Działalność sług w. 16 – 18; 
3. Powrót Pana i rozrachunek ze sługami 

w.19 – 30: 
a. Pierwszy sługa w.20 – 21; 
b. Drugi sługa w. 22 – 23; 
c. Trzeci sługa w.24 – 28; 

4. Końcowe wypowiedzi w.29 – 30. 
5. Sąd nad narodami 25,31 – 46: 

a. Chwalebne przyjście Syna Człowieczego w.31 – 33: 
i. Zajęcie miejsca w.31; 

ii. Zgromadzenie narodów.32a; 
iii. Oddzielenie w.32b – 33, 

b. Odpłata sprawiedliwych w.34 – 40: 
i. Odpłata w.34;  

ii. Uzasadnienie w.35 – 36; 
iii. Zdumienie obdarowanych w.37 – 39; 
iv. Kryterium w.40. 

c. Wyrok dla niesprawiedliwych w.41 – 45: 
i. Wyrok w.41;  

ii. Uzasadnienie w.42 – 43; 
iii. Protest w.44; 
iv. Podanie kryterium w.45.  

d. Ostateczne oddzielenie w.46.  


