
 

Ew. wg św. Mateusza 5:5-18 
Autor: Apostoł Mateusz. 

Czas: ok. 60 r. po Chr. 

Miejsce: Antiochia (w Syrii). 

Cel: Uzasadnienie, na podstawie Starego Testamentu, że Jezus z 

Nazaretu jest posłanym przez Boga Chrystusem i Królem. 

Temat: Jezus z Nazaretu — Chrystus i Król. 

 

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

O modlitwie 

5Również ilekroć się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy,
a
 

gdyż ci lubią się modlić, stojąc w synagogach i u zbiegu 

głównych ulic,
b
 aby się ludziom pokazać. Zapewniam was, 

odbierają swoją zapłatę. 6Ty natomiast, gdy pragniesz się 

modlić, wejdź do swojej skrytki, zamknij za sobą drzwi i po-

módl się
a
 do swojego Ojca, który przebywa w ukryciu, a twój 

Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.
b
 7W czasie waszej 

modlitwy nie powtarzajcie się1 jak poganie;
a
 myślą bowiem, że 

dzięki wielomówności zostaną wysłuchani.
a
 8Nie bądźcie im 

podobni, bo wasz Ojciec zna wasze potrzeby,
a
 zanim Go popro-

sicie.
b
 

Spostrzeżenia _________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

                                                      

1  nie powtarzajcie się, μὴ βατταλογήσητε, lub: nie paplajcie. 

 

5
a
Mt 6:2; 

b
Mt 23:5-6; Łk 

18:11; 20:47 

6
a
2Krl 4:32-33; Iz 26:20; 

b
Mt 6:4, 18 

7
a
1Krl 18:26-29; Iz 1:15 

8
a
Mt 6:32; 

b
Ps 139:4 

5 

 



str. 2 Rozważania Ew. wg Mateusza 

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

Odniesienia __________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 

9Wy więc módlcie się w taki sposób:  

 Ojcze
a
 nasz, który jesteś w niebiosach,  

niech Twoje imię będzie święcone,
b
  

10 niech przyjdzie Twoje Królestwo,
a
  

niech będzie Twoja wola,
b
 jak w niebie, tak i na ziemi. 

11 Daj nam dziś naszego powszedniego chleba,
a
  

12 i odpuść nam nasze winy,  

jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
a
  

13 i spraw, byśmy nie ulegli w próbie,
a
  

ale zachowaj nas od złego,
b
  

gdyż Twoje jest Królestwo,
c
 moc,  

i chwała
d
 na wieki wieków.  

Amen.
e2 

14Bo jeśli odpuścicie ludziom ich upadki, odpuści i wam wasz 

Ojciec niebieski.
a
 15Jeśli jednak nie odpuścicie ludziom,

a
 to i 

wasz Ojciec nie odpuści wam waszych upadków. 

Spostrzeżenia_________________________________________  

 ____________________________________________________  

                                                      

2  gdyż Twoje jest Królestwo moc, i chwała na wieki wieków. Amen, gr. οτι 

σου εστιν η βασιλεια και η δυναμις και η δοξα εις τους αιωνας αμην K L 

W Δ Θ ƒ13 33. 288c. 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. l 844   f q syh bopt 

(g1 k syc.p sa); brak w: א B D Z 0170 ƒ1 l 2211 lat mae bopt; Or; w 1253: 

οτι σου εστιν η βασιλεια του πατρος και του υιου και του αγιου πνευματος 

εις τους αιωνας αμην; w Didache: οτι σου εστιν η δυναμις και η δοξα εις 

τους αιωνας. 

Łk 11:2-4 

 

9
a
Jr 3:19; Ml 2:10; Mt 7:21; 

1P 1:17; 
b
Iz 29:23; Ez 36:23; 

1P 3:14 

10
a
Dn 2:44; Mt 3:2; 4:17; 

Obj 11:15; 
b
Mt 12:50; 26:39, 

42; J 6:38; Hbr 10:7, 9 

11
a
Prz 30:8; J 6:32, 35 

12
a
Mt 18:21-35; Ef 4:32 

13
a
Mt 26:41; 1Kor 10:13; 

Hbr 2:18; 
b
J 17:15; 2Ts 3:3; 

2Tm 4:18; 
c
1Krn 29:11; Obj 

11:15; 12:10; 
d
Rz 16:27; Obj 

5:13;  
e
Ps 41:14; 2Kor 1:20; Obj 

3:14 

14
a
Mk 11:25; Łk 6:37; Ef 

4:32; Kol 3:13 

15
a
Mt 18:35; Mk 11:26 
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 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

Odniesienia __________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 

O poście 

16A gdy pościcie,
a
 nie bądźcie smutni jak obłudnicy; bo wy-

krzywiają swoje twarze, aby pokazać ludziom,
b
 że poszczą. 

Zapewniam was, odbierają swoją zapłatę. 17Ale ty, gdy pościsz, 

namaść swoją głowę
a
 i umyj swoją twarz, 18aby nie ludziom 

pokazać, że pościsz, lecz twojemu Ojcu, który jest w ukryciu,
a
 a 

twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. 

Spostrzeżenia _________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

16
a
Iz 58:3-7; Za 7:5; 8:19; 

Mt 9:14; 17:21; Dz 13:2; 
b
Mt 6:1, 5 

17
a
Kzn 9:8 

18
a
Mt 6:4, 6 
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 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

Odniesienia __________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 

SMS zastosowania: Szczególne — Mierzalne — Sprawdzalne 

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 

Dariusz Banicki, email: dariusz-banicki@o2.pl 

Piotr Zaremba, email: pastor@k5n.pl 

 


