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Mateusz w Ewangelii opisuje żydowską wspólnotę chrześcijańską. Jego zamiarem było 

przedstawienie Jezusa jaka Króla Żydów – długo oczekiwanego Mesjasza.  

Ewangelia Mateusza przedstawia Jezusa Mesjasza (1–4,11), Jego nauczanie (4,12–7), 

uzdrawiającą moc (8–11), odrzucanie Króla (11,2–16,12), przygotowanie uczniów (16,13–

20,28), przedstawienie i późniejsze odrzucenie Mesjasza (20,29–27), zmartwychwstanie Jezusa 

(28). 

Główny tekst biblijny programu Vanuatu powstał na sesji poświęconej naukom Jezusa 

i zawiera instrukcje dotyczące wejścia do Królestwa Niebieskiego. Aby uzyskać szerszy obraz 

przedstawionej nauki, przeczytaj Ewangelię Mateusza 5,1–7,29. 

Przypomnijmy sobie rozdział 7. W zawartych w nim naukach dowiadujemy się, że Jezus 

dokonuje analizy przedstawionej sytuacji. Poucza, aby nie osądzać innych pamiętając, że i my 

będziemy osądzeni, tak jak sami osądzamy innych – wersety 1–2. W następnych wersetach 3–

6 Jezus przypomina, aby zwracać uwagę na czyjeś błędy pamiętając o swoim postępowaniu. 

W wersetach 7–11 Jezus przywołuje Ojca Niebieskiego, który jako źródło wszelkiego dobra 

obdarza nim tych, którzy proszą o nie z wiarą. Werset 12 zawiera złotą zasadę Prawa 

i Proroków, czyli „czyń innym tak, jak chciałbyś, aby oni czynili tobie”. 

W wersetach 13 i 14 Jezus przedstawia dwie drogi życia. W kolejnych przestrzega przed 

fałszywą nauką oraz wskazuje jak odróżnić fałsz od prawdy. W wersetach 21–23 pokazuje 

drogę do Królestwa Niebieskiego, do którego wejdą tylko pełniący Jego wolę. Kolejne wersety 

(24–27) stanowią właściwy temat niniejszego studium (program Vanuatu). Wersety końcowe 

rozdziału 7 zamykają naukę, której początek znajdujemy w Kazaniu na Górze (5,1–12). 

Pamiętając o nich powinniśmy działać tak, by być mądrym świadkiem Bożych 

błogosławieństw. 

Przypomnijmy sobie treść tej przypowieści biblijnej – Mateusz 7,24–27. 

Przed przeczytaniem tekstu zaleca się (nie podając numerów wersetów) przygotować 

układankę z frazami opowieści. Następnie zaleca się prosić uczestników o ułożenie historii 

w porządku, który odpowiada nauce Jezusa. Niech uczestnicy podzielą się swoimi 

spostrzeżeniami i uwagami czy ćwiczenie pomogło w zrozumieniu historii biblijnej. Następnie 

zaleca się poprosić uczestników o ponowne przeczytanie omawianego fragmentu i omówienie 

następujących pytań: 

Jezus użył dwóch czasowników: słuchaj i działaj, odpowiedz jak je rozumiesz. 

Jak rozumiesz pojęcia być mądrym albo być głupim? 

Czy jesteś zaskoczony Jego nauką, tak jak tłumy? 



Nauka Jezusa podkreślała dwa aspekty: słuchanie i działanie (Mateusz rozdziały 5–7). 

Efekty tych nauk są zależne od dokonanych wyborów i podjętych działań. Końcowe słowa 

Jezusa wygłoszone w Kazaniu na Górze nauczają, że mądrość zapewnia bezpieczeństwo, 

a nieroztropność przynosi straty. Ważne jest, aby przed podjęciem decyzji rozważyć ich skutki. 

Słowa Jezusa „buduj na mocnym fundamencie” wskazują jak ważne jest słuchanie i usłyszenie, 

a następnie właściwe działanie. Kiedy budujemy na skale, którą jest Chrystus stoimy na 

mocnym fundamencie, który przetrzyma wszelkie trudności i zagwarantuje bezpieczeństwo. 

Bądźmy natchnieni Bożą miłością i świadomością, że nasza wiara bez działania jest martwa 

(Jakub 2,14–26). 

Budujmy nasze domy, narody i świat na słowach Jezusa, które przypominają nam złotą regułę 

„We wszystkim czyńcie innym tak, jak chcecie, aby wam czynili" (Mateusz 7,12). To jest 

główna instrukcja Jezusa kończąca wszystkie nauki zawarte w Ewangelii według Mateusza 

w 7. rozdziale. 

Przed kobietami stoi wielkie zadanie: budować społeczeństwo sprawiedliwe, mądre i wierzące 

w Boga, kierujące się w życiu Jego przykazaniami. U Boga bowiem wszystko jest możliwe dla 

wierzących. Trwajmy w jedności. 

Zastanówmy się: 

Które słowa Jezusa pomogą Ci żyć mądrze? 

Tematem tegorocznego Światowego Dnia Modlitwy jest rozważanie, m.in. słów Jezusa  

SŁUCHAJ i DZIAŁAJ, które zawarte są w motto Światowego Dnia Modlitwy „Świadoma 

modlitwa. Akcja modlitewna". To jako fundament pozwoli nam budować lepsze i godne życie. 

Pomódlmy się: Boże, pamiętając, że w życiu zawsze musimy dokonywać wyborów, prosimy 

Cię, abyś był zawsze obecny w naszym życiu i pomagał nam postępować zgodnie ze słowami 

Jezusa, którego uważamy za Drogę, Prawdę i Życie. Amen. 


