„Od Dawida do niewoli babilońskiej” – Mt 1,6b – 11
To drugi temat rodowodu – temat dotyczy władzy - temat wyjątkowej rangi. Władza może swe korzenie mieć w Bogu,
w Jego zbawczej miłości – ale najczęściej władza ma swe korzenie w egoizmie, pysze – czyli w świecie sił ciemności, demonów… I
zadaniem tej części Ew Mt jest jasno uświadomić nam ten problem – i zaprosić do wyboru Boga jako Pana naszych wnętrz, naszego
życia. W tym celu Duch Święty chce się posłużyć:
 historią „od Dawida do niewoli babilońskiej”,
 oraz historią Pięcioksięgu Mojżesza
Dlatego Ew Mt w swej kompozycji uwzględnia te dwa ważne wydarzenia. Dlaczego Jezus jako Mesjasz (Nowy Dawid) został
odrzucony? – Odpowiedź na to pytanie w Ew Mt dają demony – demony w elicie Izraela. Ale na szczęście Pięcioksiąg Mojżesza
zapewnia nas – w kompozycji Ew Mt – że Jezus mimo to spełnił swą misję Nowego Mojżesza, Nowego Dawida – stając się
„Barankiem Bożym” – wyprowadza rodzinę ludzką z Egiptu – z niewoli szatana. Co więcej, przez fakt zmartwychwstania wprowadza
„wierzących” do Nowej Ziemi i Nowego Nieba – do domu Ojca.
Dawid przeciwstawiony jest Saulowi. „Saulem” zaś okazała się elita Izraela wg Ew Mt, gdy Bóg wywiązał się z obietnicy
danej Dawidowi w Jezusie Chrystusie.
Szkoda, bardzo szkoda, że nie jest w Ew Mt graficznie wyakcentowana kompozycja drugiej części rodowodu – podział na
pięciokrotnie powtarzający się refren: „Gdy Jezus dokończył tych mów (wskazań, przypowieści)”. Przez ten fakt św. Mateusz chciał –
z woli Ducha Świętego – ogłosić swym rodakom (Żydom), że w Jezusie Chrystusie dopełniło się zbawienie zapoczątkowane w
Pięcioksięgu Mojżesza – a dopełniło się w śmierci Baranka Paschalnego, w pięciu chwalebnych ranach Zmartwychwstałego
Chrystusa. W Jego śmierci i zmartwychwstaniu jest zbawienie wszystkich i wszystkiego. – Stąd w odbiorze Ewangelii ważna jest
pamięć, by trzyletnią działalność publiczną Jezusa Chrystusa odbierać już w świetle Zmartwychwstania, ubogaconą o fakt
Zmartwychwstania.
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Mt 26,1 -> „Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, rzekł do swych uczniów: wiecie, że po dwóch dniach jest Pascha
i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie”. Skończyły się słowa, zaczęły się czyny…
Rdz 1,1 – 2,4
Ew Mt 1,1 – 17
Ew Mt 26,1 – 28,20
Ap św. Jana ap.
Mt 4,17: „Odtąd począł Jezus nauczać i mówić Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. – Przyszło ono w
Zmartwychwstałym Chrystusie do nas – dla nas. To są Ewangelie. Tym razem ze względu na Pięcioksiąg jako Ew. Mt. W każdym
zdaniu, w każdej perykopie Ew. Mt spotykamy Zmartwychwstałego Chrystusa. Dawcę Życia…

Wnioski:
Na przykładzie potomstwa Abrahama – Izraela – Duch Święty ostrzega narody, ostrzega sprawujących rządy wszech czasów przed –
przed władzą „bezpłodną”, przed władzą pozorną, chwilową, która jest władzą na poziomie Egiptu (pychy, chciwości) – czyli w
oczach Boga pod władzą zła, szatana. Dopiero Zmartwychwstały Chrystus w nas proponuje swym wiernym władzę „płodną” w
dobro, rodzącą Dobro – Miłość z krzyża przenikniętego potęgą Zmartwychwstania. W tej władzy jest obecny Bóg.
W krzyżu – w tajemnicy Baranka Bożego – spełnia się obietnica Nowego Izaaka, Nowego Mojżesza i Nowego Dawida. Tajemnica
Baranka w krzyżu dzieli świat na dwa królestwa: królestwo Antychrysta i Królestwo Chrystusa.
Wybór należy do nas!

