Finezja kompozycji całej Ew. Mt - Ew. dla "Żydów", czyli wybranych, by zbawiać wszystkie narody.
Mt 1,1 - 4,11
Mt 26,1 - 28,20
Mt 26,1: "Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów" ... zapowiedział niezwykłe CZYNY, dzięki którym zbawi, na nowo stworzy świat. Chodzi o krzyż i
zmartwychwstanie. Ważna jest tu liczba - liczba "pięć". Pięcioksiąg Mojżesza - pięć mów Jezusa w Ew. Mt. - pięć ran Ukrzyżowanego Baranka Paschalnego,
pięć ran chwalebnych Zmartwychwstałego Chrystusa, który zwiastuje: "Ja Jestem z wami (a za waszą zgodą w was) przez wszystkie dni, aż do skończenia
świata", aby "przez was - dzieci Abrahama otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi". (Rdz 12,1-3). I tak:
Mt

Mt

4,12
7,28
"gdy" ------ " gdy"
Rdz od Abrahama
Wyjdź ze stanu grzechu
pierworodnego - ze stanu
izolacji, myślenia o swoim
zbawieniu - żyj z Moją
Miłością dla innych...
Izaak zapowiedzią
Chrystusa

7,28
11,1
"gdy" ------ " gdy"
Wj
Nawet po wyjściu z Egiptu Izrael duchowo jest w
niewoli faraona - szatana.
Z tej niewoli wyprowadzi go
Nowy Mojżesz
- Jezus Chrystus.

Mt

Mt

Mt

11,1
13,53
13,53
19,1
19,1
26,1
"gdy" ------ " gdy"
"gdy" ------ " gdy"
"gdy" ------ " gdy"
Kpł
Lb
Pwt
Żyjemy w świecie, który
Pustynia zewnętrzna
Nigdy nie jestem sam.
odszedł od Boga - co robić z
odsłania w człowieku
Dzięki przymierzu jesteśmy
jego złem?
pustynię wewnętrzną - na
z Jezusem
Dlatego Ja jako
szczęście Izrael wszedł do
Zmartwychwstałym na
Zmartwychwstały Jestem z ziemi opływającej w mleko i poziomie zaślubin, by rodzić
tobą jako kapłan, byśmy
miód. Ale nas Chrystus
dla Nieba.
razem to zło wzięli na siebie
Zmartwychwstały przez
zbawiając ...
Krzyż i Zmartwychwstanie
wprowadzi do pełni życia w
Bogu.

Wygląda na to, że na Ewangelie Mateusza składa się pięć „bloków tematycznych”:

Blok Abrahama

Blok Mojżesza

Blok Aarona - kapłańska Baranka Bożego

Blok pustyni

Blok zaślubin Boga z
człowiekiem
– stworzonym na obraz i
podobieństwo Boże

1) Blok Abrahama
– dotyczy zła pierworodnego – grzechu pierworodnego. Już pierwsza para ludzka przyznała szatanowi rację. Bóg nie ma nic a nic do gadania, do
decydowania, gdy chodzi o sferę płci mężczyzny i niewiasty. Oni są wyłącznymi decydentami w tej sferze. Bóg – Stwórca został z tej dziedziny
wyeliminowany. Po dziś dzień człowiek czuje się „jako bóg” w korzystaniu z doznań seksualnych. Tajemnicą prokreacji zawładnął "przyjaciel"
człowieka – szatan. Tak zostały otwarte bramy na rzeź dzieci poczętych i nienarodzonych. Dzieci urodzonych, ale niechcianych. Tym samym przyszłych
potencjalnych kryminalistów, ludzi trudnych...
Co Bóg w tej sytuacji?
Bóg zawiesza płodność w życiu Abrahama i Sary. Ten typ płodności nie ma wartości. Poczęte i urodzone dzieci nie należą do Boga. Nie mają prawa do
życia w Bogu. Być Jego dziedzicami – dziedzicami Nieba.
Ale gdy rodzice wracają do posłuszeństwa Bogu, Jego Słowu, Jego obietnicy – mocą Ducha Świętego rodzi się u bezpłodnej Sary Izaak. Czyli Izaak jest
dzieckiem i Boga i Abrahama... W Abrahamie i Sarze płodność wróciła do Stwórcy, do Boga.
Wniosek:
W bloku Abrahama żyje pytanie skierowane do wszystkich ludzkich par – czy wasza płodność wróciła do Stwórcy – do po trzykroć świętego Boga?!
2) Blok Mojżesza
– dotyczy drugiego źródła zła, cierpień całych narodów. Chodzi o narody – „Bestie”, które zjadają inne, słabsze narody. Są to zorganizowane państwa –
„Bestie”, które w imię miłości własnego narodu, w imię miłości własnej ojczyzny fundują innym narodom piekło na ziemi. Organizują rzezie, próbę ich
unicestwienia. Co się za tymi faktami kryje? Czyżby miłość – miłość własnego narodu, miłość własnej ojczyzny?! Tak, miłość – ale szatańską! Na
scenie narodów chcą być jako "bóg". Dziś tak mówi Putin wraz ze swymi zwolennikami. Poprzestańmy na tej ilustracji historycznej.
Egipt z czasów księgi Mojżesza
jest Bestią polityczną. Co gorsza, potomstwo Abrahama z czasów Ewangelii Mateusza oczekuje na Mesjasza na poziomie Bestii politycznej – Bestii,
która mocą Jahwe unicestwi pogański Rzym.
Co na to oczekiwany Mojżesz – Jezus? Jatki, rzezi, pogromu nie będzie. Owszem, przyszedłem do swojej własności, by powtórzyć model Mojżesza.
Tych, którzy powierzyli Mi swoje życie, wyprowadzę ze świata demonów przez pustynie – wprowadzę do krainy opływającej w mleko i miód, do domu
Ojca. W tym celu stoję w krzyżu i zmartwychwstaniu – w rzece Bożej miłości i miłosierdzia, aż skończy się czas przeprawy.
Wniosek:
Jakimi drogami wędrujesz! Czy miotasz się na drogach, na których nie ma Boga? Obyś wdrożony w Pismo Święte – szedł za Gwiazdą jak Mędrcy ze
wschodu.
3) Blok Aarona
– blok kapłański dotyczy kolejnego, trzeciego źródła cierpień w rodzinie ludzkiej.Chodzi o bogactwo - chodzi o nędzę. Możemy coś mieć, posiadać w
sposób „świety” - ale też można coś posiadać w sposób „bałwochwalczy”, chory, grzeszny... Im człowiek więcej ma, tym bardziej czuje się ”jako bóg”.
Dlatego Bóg Jahwe wkracza w sferę posiadania przez Mojżesza na Synaju. Ogłasza rok szabatowy i rok jubileuszowy (Kpł 25,1-55; Wj 20,8-11; Wj
22,10-12; Pwt 15,1nn; Pwt 31,10-13). Gdyby Izrael żył według tych dwóch praw nie byłoby podziałów na lud ziemi - stawianych na poziomie zwierząt.
Tak więc posiadanie przez bogatych było formą wywłaszczania biednych z tego, co według prawa Bożego im się należało. Kapłani nie brali udziału w
rozlosowywaniu działu ziemi obietnicy. Źródłem ich utrzymania miała być dziesięcina, a raczej Bóg Jahwe miał być ich bogactwem. Z Boga mieli
czerpać życie! Ale też kapłani byli zobowiązani wdrażać prawa roku szabatowego i jubileuszowego w życie społeczności żydowskiej .Jednak kapłani

woleli nie narażać się bogatym. I tak utrwaliła się tradycja, że to Bóg pobłogosławił bogatym – a wystarczy, że umyją sobie ręce przed obfitym obiadem,
czy się zbawić.
Wniosek:
W Ewangelii Mateusza (od 11,1 - 13,53 ) w siedmiu przypowieściach o królestwie Bożym - o krzyżu i zmartwychwstaniu Jezus Zmartwychwstały
wszystkich swoich wyznawców uczyni „ludem kapłańskim”. Uzdolni nas do czerpania życia z Boga – z Bożego bogactwa. I dopiero ten fakt rokuje
„święte posiadanie”, święte posługiwanie się dobrami doczesnymi. Nawet nabożni chrześcijanie, "święci" kapłani nie lubią być reformowani w sferze
posiadania.
4) Blok pustyni
– albo blok ukorzenienia człowieka – dotyka kolejnego źródła cierpienia ludzi. Ps 1; J 17,5-8. Czlowiek po grzechu pierworodnym zmaga sie z pustynią
serca, wewnętrzną. Gdy jeszcze znajdzie się na pustyni zewnetrznej wyjatkowo boli go ta pustynia serca. Stąd grzech szemrania u Izraelitow, grzech
niezadowolenia z Boga. Na pustyni człowiek traci poczucie samowystarczalnosci. Potrzebuje Boga. Nie mogac się ukorzenić w pustyni (w ziemi) –
może ukorzenić się w Bogu. Ukorzenić przez umysł i serce. Czyli wrócić do Boga. W tym celu Bóg – Jahwe towarzyszy potomstwu Abrahama w Arce
Przymierza, w słupie ognia nocą, w słupie obłoku w dzień. Niestety, Izrael źle odrobił lekcje pustyni. Czterdzieści dni było na to za malo, by wkroczyć
do Ziemi Obietnicy. Trzeba było czterdziestu lat, by Bóg – Jahwe ukorzenil się w ich umysłach i sercach. Cierpieli czterdziesci lat poza ziemią
opływającą w mleko i miód.
Wnioski:
Izrael dla Jezusa, Boga - człowieka okazał się pustynią, duchową pustynią aż po Golgotę. Ale Jezus Zmartwychwstały chce zamienić pustynię naszych
serc na raj odzyskany. Z jakim skutkiem?! Jeżeli cierpisz, to pytaj sam siebie, czy nie jesteś nazbyt ukorzeniony w duchu tego świata. Radości, szczęścia,
pełni życia nie trzeba szukać. Na te wartosc trzeba się tylko zgodzić, otwierać. Patrz: Ap 3,20: ”oto stoję u drzwi i kołaczę”...
5) Blok przymierzy
– przymierzy źle rozumianych, źle przeżywanych.
Oto ostatnie według Ew. Mateusza źródło cierpień człowieka, cierpień rodziny ludzkiej. Cierpienia te wypływają z najgłębszej istoty człowieka –
niespełnionej w Bogu, miłości oblubieńczej, Boskiej i ludzkiej.
w Rdz 1,26 oraz 1,27 czytamy: ”Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam”. „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go
stworzył: stworzył mężczyzną i niewiastą”, a nie tylko stworzył, ale i powołał (piąty blok Ew. Mateusza ) do misji
Mt 19,1-12
Mt 25,1-13
Ap 21,1 – 22,15
Czy to wymaga komentarzy? A może raczej wyborów, decyzji. W drodze do naszych wnętrz krzyż Chrystusa był „chwilą”, a Zmartwychwstały już jest
„wiecznością”. Jeszcze w krzyżu Jezus powiedział „pragnę”, byś nie był sam. Zmartwychwstałem, by być z tobą w tobie, byś swoją samotność topił w
tajemnicy mojej Obecności, mego Zmartwychwstania w tajemnicy Zaślubin.

