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 Ewangelia: Mt 4,1 - 11 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 
 
 

 (1) Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. (2) A 

gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. (3) Wtedy 

przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, 

żeby te kamienie stały się chlebem . 

  

(4) Lecz on mu odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, 

lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. (5) Wtedy wziął Go 

diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni (6) i rzekł Mu: Jeśli jesteś 

Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a 

na rękach nosić cię będą byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień.  

 

(7) Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na 

próbę Pana, Boga swego. (8) Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką 

górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych (9) i rzekł do Niego: 

Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon.  

 

(10) Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, 

Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć 

będziesz. (11) Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu. 
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Czwarty rozdział Ewangelii Mateusza rozpoczyna się od opisu samotnego pobytu 

Jezusa na pustyni, gdzie stawia On czoło Szatanowi, kończy się natomiast opisem 

wybuchu powszechnego zainteresowania Jezusem, gdy rozpoczyna On swą 

działalność w Galilei, przyciągając tłumy w promieniu wielu kilometrów. 
 

Jednym z najważniejszych motywów tego rozdziału i łącznika w jednym jest  

                                    moc słowa Mesjasza.  

Swym słowem Jezus  

 odpiera demonicznego kusiciela,  

 wzywa rybaków do nowego życia jako uczniowie i  

 oznajmia w synagogach dobrą nowinę o królestwie. 

 

 

Kuszenie na pustyni (Mt 4, 1-11) 

 

 

ST: Wj 17,1-7; 32,1-6; Pwt 6,13.16; 8,2-3 

NT: Hbr 2,18; 4,15** Mk 1,12-13; Łk 4,1-13 

KKK: kuszenie Jezusa, 538 - 540; Jezus i aniołowie, 333; zwodzenie przez Szatana, 

394-395 

Lekcjonarz: 4,1-11: pierwsza niedziela Wielkiego Postu (rok A) 

 

 

[4,1-2] 

 Znad wód Jordanu Duch wyprowadza
1
 Jezusa na pustynię, by był On kuszony

2
 

przez Szatana. Chodzi tu o górzyste judzkie pustkowie na zachód od Morza Martwego. 

Tutaj Jezus udaje się na wyczerpujący, trwający czterdzieści dni i czterdzieści nocy 

post. Doświadcza nie tylko ciężkich warunków, całkowitej samotności i dręczących 

trudów głodu; znosi też ataki swego największego wroga - diabła. 

                                                           
1
 Mateusz stwierdza dosłownie, że Jezus został "wyprowadzony w górę" na pustynię. Oddaje to wspinaczkę z 

Doliny Jordanu na Wyżynę Judzką 
2

 Grecki czasownik peirazo można przetłumaczyć jako "poddawać próbie" w kontekście sytuacji tak 
zaaranżowanej, by ujawnić czyjś charakter lub sprawdzić jego lojalność (1 Kor 10,13; Hbr 11,17). Gdy dany 
kontekst zakłada czyjś wrogi zamiar lub na niego wskazuje, czasownik ten może oznaczać "poddawać próbie", w 
znaczeniu zastawiania pułapki (Mt 22,18; J 8,6), lub "kusić" w znaczeniu zwodzenia kogoś do grzechu lub 
odstępstwa od wiary (Ga 6,1; Jk 1,13; Ap 2,10) 



Mateusz ukazuje tę ciężką próbę jako narastającą serię trzech kuszeń.  

Pierwsze z nich jest najbardziej subtelne, drugie już mniej, trzecie zaś jest 

najbardziej rażące i zuchwałe. Wszystkie są próbą Szatana, by zawrócić Jezusa z drogi 

ludzkiego cierpienia i posłuszeństwa, które wpisane są w Jego misję. 

[4,3] 

Pierwsze kuszenie jest następujące: "Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te 

kamienie stały się chlebem". 

Diabeł chce, by Jezus sprawił cud, mający ulżyć cierpieniom Jego wyczerpanego 

ciała. Niektórzy uważają, że Jezus jest tu kuszony do obżarstwa, do opychania się 

ponad granice umiarkowania. Lecz tutaj dokonuje się coś znacznie bardziej 

subtelnego. 

W centrum uwagi jest tu tożsamość i moc Jezusa. 

To, co zostało publicznie ogłoszone przez Ojca (3,17: "Ten jest mój Syn 

umiłowany"), teraz zostaje na osobności poddane próbie przez wroga. Diabeł wzywa 

Jezusa, by wykorzystał swą boską moc dla ściśle osobistego zysku. 

Odwołanie do chleba jest w istocie przynętą skrywającą haczyk. W pokusie tej nie 

chodzi tak naprawdę o pożywienie, lecz o zawrócenie Jezusa z trudnej drogi, jakiej 

Ojciec chce dla Syna (26,39). 

Jego misja nie polega na służeniu samemu sobie przez wykorzystywanie swych 

boskich uprawnień, lecz służenie innym przez życie będące heroiczną ofiarą (20,28). 

[4,4] 

 Jezus odpowiada słowami zaczerpniętymi z Księgi Powtórzonego Prawa (8,3):  

"Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust 

Bożych". 

To stwierdzenie jest krótką lekcją tego, jakie są Boże priorytety dla naszego życia, 

uczącą nas, że potrzeby fizyczne nie są naszymi największymi potrzebami. 

Słowo Pana jest dla życia bardziej podstawowym pokarmem niż chleb.                            

To posłuszeństwo Jego Słowu jest czymś, czego powinniśmy "łaknąć i pragnąć" 

(5,6). 

Wierny temu nauczaniu, Jezus odmawia postawienia potrzeb swego ciała przed 

ważniejszym obowiązkiem, jakim jest wypełnianie woli Ojca w każdych 

okolicznościach. 

 

 



 [4,5-6] 

Drugie kuszenie prowadzi Jezusa do Miasta Świętego, Jerozolimy. 

Tam diabeł stawia Go na szczycie narożnika świątyni
3
 i wypowiada słowa:  

"Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół". 

Tak jak w przypadku pierwszego kuszenia, również w tej próbie chodzi przede 

wszystkim o Boże Synostwo Jezusa. Tym razem jednak wyzwanie jest wzmocnione 

cytatem z Pisma (Ps 91,11-12), gdzie Bóg obiecuje chronić i nosić sprawiedliwego za 

pośrednictwem aniołów swoich. 

Od razu rzuca się w oczy, jak kusiciel dopasowuje się do kuszonego. 

Jezus zacytował Biblię, by wyrazić swą wolę życia słowem Boga (w.4), a zatem 

diabeł sięga do Biblii, by wzmocnić swój drugi atak. Co więcej, znaczące jest miejsce, 

gdzie dokonuje się kuszenie. 

W całej Palestynie jest wiele wzniesień i stromych urwisk, z których Jezus mógłby 

oddać grożący śmiercią skok. Po co przyprowadzać Go do świątyni jerozolimskiej? 

Bo to właśnie miejsce wybrał Bóg Izraela, by być obecnym wśród swego ludu. 

Jeśli istnieje jakieś miejsce, w którym Żyd może się spodziewać, że jego prośby o 

wybawienie zostaną przez Pana wysłuchane, to jest nim właśnie świątynia. 

Drugie kuszenie jest w swej istocie wyzwaniem rzuconym wiarygodności Boga. 

Szatan chce, by Jezus poddał obietnice Ojca weryfikacji. Zamiast do ufności w 

Bożą opiekę, która jest prawdziwym przesłaniem Psalmu 91, diabeł nakłania Go do 

potwierdzenia  prawdziwości Pisma poprzez szaleńczy skok z sanktuarium. 

Taka próba manipulowania Bogiem, by skłonić Go do działania, jest 

zuchwalstwem. Ojca nie da się zmusić, by na nasz rozkaz potwierdzał swoją 

wiarygodność. 

 [4,7] 

Jezus kontratakuje słowami z Księgi Powtórzonego Prawa:  

           "Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego". 

W pierwotnym kontekście fragment ten odnosi się do buntu pokolenia wędrującego 

przez pustynię podczas Wyjścia.  

                                                           
3
 Greckie słowo przetłumaczone tu jako "szczyt narożnika" dosłownie oznacza "skrzydełko". Nie ma pewności, 

do czego się ono odnosi. Niektórzy wyobrażają sobie Jezusa stojącego na wysoko położonym gzymsie budynku 
sanktuarium, podczas gdy inni ukazują Go na szczycie portyku otaczającego kompleks świątynny, 
najprawdopodobniej w pobliżu południowo - wschodniego narożnika, który wznosił się wysoko nad Doliną 
Cedronu. W niektórych tłumaczeniach miejsce to jest określone po prostu jako "szczyt" świątyni. [Tak też np.           
w  Biblii Paulistów. Greckie pterygion przetłumaczone dosłownie na łac. pinnaculum dało polskie słowo 
pinakiel - przyp. red. nauk.]. 



W Massa Izraelici byli już tak zmęczeni i rozdrażnieni, że niektórzy z nich zażądali, 

by Bóg dał dowód swej obecności wśród nich (Wj 17,1-7). 

Gdy brakło im ufności, ośmielili się poddać Pana próbie, Jezus nie popełni tego 

samego błędu. Syn nie uczyni z doświadczanej przez siebie próby pretekstu, by 

poddać próbie i Ojca. 

 [4,8-9] 

W trzecim kuszeniu Jezus zostaje zaprowadzony na szczyt bardzo wysokiej góry. 

Ma to na celu ukazanie Mu panoramy wszystkich królestw świata oraz ich 

przepychu. 

Tym razem opada przybrana przez diabła maska. Insynuacja okazała się 

nieskuteczna, podobnie jak cytowanie Pisma. Teraz plugawe ambicje demona są 

widoczne jak na dłoni. 

Spoglądając na wielkie imperia tego świata, diabeł mówi: "Dam Ci to wszystko, 

jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon". 

Zasadniczo Jezusowi zostaje złożona propozycja, by na skróty osiągnął swe 

mesjańskie cele. Władza królewska i międzynarodowa chwała mogą stać się Jego 

udziałem bez jakiegokolwiek poniżenia czy udręk. 

W zamian Szatan chce od Jezusa zuchwałego aktu apostazji i bałwochwalstwa. 

 Jezus odrzucił propozycję, by służyć samemu sobie, zamiast pełnić misję 

otrzymaną od Ojca;  

 nie podjął też wyzwania, by poddać próbie dobrą wolę Ojca. 

Teraz zostaje poproszony o całkowite wyrzeczenie się Ojca, poprzez poddanie 

siebie samego panowaniu Szatana, "władcy tego świata" (J 12,31). 

 [4,10] 

Jezus mimo to pozostaje niewzruszony. 

Odpowiada: "Idź precz, szatanie!" I odpędza diabła słowami z Księgi 

Powtórzonego Prawa (6,13): "Panu, Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu 

samemu służyć będziesz". 

Pouczający jest kontekst, z którego zaczerpnięty jest ten cytat, ponieważ zabrania 

się w nim czczenia "cudzych bogów" (Pwt 6,14). 

Oddanie pokłonu Szatanowi byłoby właśnie takim aktem bałwochwalstwa, z 

którym Jezus nie chce mieć nic wspólnego. 

 [4,11] 

W końcu Jezus wykazał, że jest wiernym Synem Boga. 



Ani udręki głodu, ani perspektywa królowania nad całym światem nie były Go                 

w stanie nakłonić, by Jego wola przestała być zgodna z wolą Ojca. 

W końcowej scenie, jak się dowiadujemy, przystąpili z nieba aniołowie                             

i usługiwali  Mu. 

Najprawdopodobniej oznacza to, że Jezus został przez aniołów nakarmiony, 

podobnie jak Eliasz w Starym Testamencie. (1 Krl 19,4-7). 

 

Tło biblijne: Próby doświadczane przez Jezusa i przez Izraela 

Komentatorzy często zauważają, że próby, jakim poddawany jest na pustyni Jezus, 

są paralelne do starotestamentowych prób doświadczanych na pustyni przez Izraela. 

Rozważcie co następuje. 

(1) Jezus zostaje poddany próbom jako Syn Boży (Mt 4,3.6); przypomina to, że 

Izrael był poddawany próbom jako syn Pański (Pwt 8,2-5). 

(2) Jezus przed wyruszeniem na pustynię wynurzył się z Jordanu (Mt 3,16), 

podobnie jak Izrael przeszedł przez wody (Wj 14,21-29) przed wyruszeniem na 

pustynię (Wj 15,22). 

(3) Jezus jest prowadzony przez Ducha (Mt 4,1), co przywodzi na myśl Boże 

prowadzenie Izraela przez Ducha (Iz 63,14) w słupie obłoku i ognia (Wj 13,21). 

(4) Jezus spędził na pustyni czterdzieści dni i nocy (4,2), co nawiązuje do 

czterdziestu lat spędzonych tam przez Izraela (Pwt 8,2). 

(5)  Jezus doświadczył trzech kuszeń, które wydają się odzwierciedlać sekwencję: 

Izrael narzekający na głód (Wj 16,3), wystawiający Pana na próbę (Wj 17,7)                         

i dopuszczający się bałwochwalstwa (Wj 32,1-6). 

Należy zwrócić uwagę, że za każdym razem gdy Jezus cytuje Biblię, sięga do 

rozdziałów 6-8 Księgi Powtórzonego Prawa, które są poświęcone rozważaniom nad 

czasami, gdy Bóg troszczył się na pustyni o Izraela. 

Zarysowując te paralele, Mateusz daje do zrozumienia, że Mesjasz rekapituluje - 

czyli powtarza lub podsumowuje w samym sobie - próby, jakich doświadczyło na 

pustyni pokolenie Wyjścia. 

Różnica polega na reakcji, Jezusowi udaje się bowiem te próby przejść, Izraelowi 

zaś nie. 

Zamiast szemrać, tracić wiarę czy popełnić bałwochwalstwo, Jezus pozostaje 

wierny słowu Boga i udowadnia swą wierność Ojcu (zob. KKK, 538-539) 

 

 



Rozważanie i zastosowanie praktyczne (4,1 - 11) 

 

Triumf Jezusa na pustyni jest czymś o wiele więcej niż osobistym zwycięstwem. 

Jest to też triumf dla ludu Bożego. 

Dzieje się tak po części dlatego, że Jezus przezwycięża kuszenie swą ludzką wolą. 

Mógł rozgromić kusiciela swą boską mocą, lecz nie ten sposób wybrał. 

Zamiast tego Jezus stawił czoło próbom ludzkimi środkami, w pełnej solidarności z 

ludzkością.  

Nigdy nie przestał być Synem Bożym, ale tę bitwę wygrał jako człowiek. 

Ma to praktyczne konsekwencje dla jego chrześcijańskich uczniów. 

Jedną z nich jest to, że Jezus dał nam do naśladowania przykład, byśmy zwyciężali 

jak On.  

Na przykład, za każdym razem, gdy diabeł czynił swe propozycje, Jezus wyciągał            

z pochwy "miecz Ducha, to jest słowo Boże" (Ef 6,17). 

To Jego znajomość Pisma i gotowość życia jego przesłaniem pomogły Mu w walce. 

Dlatego poznawanie Pisma Świętego powinno stanowić podstawę 

chrześcijańskiej formacji. Jest ono potężną bronią w zmaganiach życia duchowego. 

 

Drugim wnioskiem jest to, że Jezus może dać nam siłę, byśmy pozostali wierni  

w czasie próby.  

Po tym, jak przeszedł doświadczenia na pustyni, nie jest Mu obca presja ludzkich 

pokus. 

Prawda ta jest potwierdzona w Liście do Hebrajczyków: "Przez to bowiem, co sam 

wycierpiał poddany próbie, może przyjść z pomocą tym, którzy jej podlegają" 

(Hbr 2,18). 

Słowa te są dla nas zachętą, by zwracać się do Jezusa z prośbą o łaskę i wewnętrzną 

siłę w trudnym czasie (zob. też Hbr 4,16). 

Powinniśmy też pamiętać, że Jezus został namaszczony Duchem (3,16) przed 

stawieniem czoła próbom na pustyni (4,1). Uczniowie mogą mieć udział                               

w zwycięstwie Mesjasza za pomocą tego samego Ducha, którego otrzymują w chrzcie 

(28,19; Dz 2,38; Rz 6,4). 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   św. Grzegorz Wielki 
 

 

Pokusy Odkupiciela 

 

Nie jest niegodne dla naszego Odkupiciela, iż chciał, aby Go kuszono, skoro 

przybył, aby Go zabito. Słuszne więc było, żeby nasze pokusy zwyciężył swymi 

pokusami, jak przybył, aby naszą śmierć pokonać swą śmiercią. Winniśmy jednak 

wiedzieć, iż w pokusie są trzy stopnie: podniecenie, upodobanie, przyzwolenie.  

W naszych pokusach często poddajemy się upodobaniu, a nawet na nie zezwalamy, 

pochodzą one bowiem z grzesznego ciała: nosimy w sobie to, co wywołuje nasze walki. 

Bóg zaś, który się wcielił w łonie Dziewicy, przyszedł na świat bez grzechu i nie 

odczuwał w sobie żadnej walki. Mógł więc być kuszony przez podnietę, lecz Jego 

ducha nie dręczyło upodobanie w grzechu. A więc cała owa szatańska pokusa była 

zewnętrzna, a nie wewnętrzna. 

Zastanawiając się nad rodzajem pokusy Chrystusa, pomyślmy, jak wspaniały 

mamy środek na uwolnienie się od pokusy. Odwieczny wróg wystąpił przeciw 

pierwszemu człowiekowi, naszemu praojcu, z trzema pokusami:  

                   łakomstwem, próżną chwałą i chciwością.  

Zwyciężył go, bo człowiek nie uległ, przyzwalając na pokusę.  

 

 Kusił go łakomstwem, pokazując na drzewie zakazany owoc                                      

i namawiając do jego spożycia.  

 Do próżnej chwały pobudzał go, mówiąc: „Będziecie jako bogowie”.  

 Do chciwości tymi słowy: „Znając dobro i zło” (Rdz 3, 5).  

 

Chciwość zaś ma na oku nie tylko pieniądze, lecz i wyższe stanowisko. Słusznie 

mówi się o chciwości, jeśli w umiarkowany sposób pragnie się wyniesienia. Gdyby 

bowiem przywłaszczanie jakiejś godności nie pochodziło z chciwości, Paweł nie 

powiedziałby o Synu Bożym: „Nie poczytywał sobie swej równości z Bogiem za 

przywłaszczenie” (Flp 2, 6).  

Tym skłonił szatan naszego praojca do pychy, iż wzbudził w nim pragnienie 

wywyższenia. Tymiż sposobami, którymi pokonał pierwszego człowieka, uległ 

drugiemu Człowiekowi, którego kusił.  



 

 

 Kusił Go łakomstwem,  mówiąc: „Rzeknij, aby te kamienie stały się chlebem”.  

 Do próżnej chwały Go kusił, gdy mówił: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się na 

dół”.  

 Przez chciwość wywyższenia kusił Go, pokazawszy Mu wszystkie królestwa 

świata, mówiąc: „To wszystko oddam Tobie, jeśli upadłszy, złożysz mi pokłon”.  

 

Jednakże tym właśnie sposobem drugi Człowiek go zwyciężył, którym się szatan 

chlubił, iż pokonał pierwszego człowieka, aby [szatan] zwyciężony wyszedł z serc 

naszych w tym, przez co dostał się do nich i trzymał je w swoim władaniu.  

 

Jednakże, najdrożsi bracia, przy tej pokusie Pana winniśmy jeszcze coś innego 

wziąć pod uwagę, a mianowicie, iż 
 

Pan, kuszony przez szatana, odpowiada mu                            

tekstami Pisma Świętego. 
] 

Choć bowiem mocą tego Słowa, jakim sam był, mógł swego kusiciela wtrącić w 

przepaść, jednakże nie okazuje mocy swej potęgi, lecz tylko powołuje się na nakazy 

Pisma Bożego,  
 

aby dać nam przykład swej cierpliwości, to znaczy, abyśmy ilekroć 

od złych ludzi coś cierpimy, pobudzali się raczej do czerpania nauki               

z Pisma Świętego niż do zemsty.  
 

Pomyślcie, jak wielka jest cierpliwość Boga, a jak wielka jest nasza 

niecierpliwość. 

Jeśli jaka zniewaga lub przykrość nas rozdrażni, wybuchamy gniewem i albo się 

mścimy – jeśli możemy – albo też przynajmniej grozimy. Oto Pan zniósł cierpliwie 

wrogość szatana i odpowiedział mu łagodnymi słowy. Znosi tego, którego mógł ukarać, 

i to jest większą Jego chwałą, iż swego wroga nie zniszczył, lecz cierpliwością swoją 

pokonał.  

Trzeba też na to zwrócić uwagę, czego dokonano: gdy szatan odstąpił, aniołowie 

Panu służyli. Czyż to nie wyraża, że są w Nim dwie natury w jednej osobie?  
 

Ten bowiem, którego szatan kusi, jest człowiekiem a zarazem Bogiem, któremu 

służą aniołowie.  
 

 Poznajemy więc w Nim naszą naturę – gdyby bowiem szatan nie widział                    

w Nim człowieka, to by Go nie kusił. 



 Czcimy w Nim Jego Bóstwo – gdyby nie był Bogiem, nie służyliby Mu 

aniołowie. 

 

   św. Cyryl Jerozolimski 
 

 

Znaczenie pokusy 

 

„I nie wódź nas na pokuszenie!” 

 

 Czy każe nam Pan prosić, abyśmy w ogóle nie byli kuszeni? Cóż więc znaczą gdzie 

indziej wypowiedziane słowa: „Mąż nie kuszony nie jest wypróbowanym mężem” 

(Syr 34, 9 n), i znów: „Poczytajcie to sobie za radość, bracia moi, gdy różne 

doświadczenia na was spadają” (Jk 1, 2).  

 

Czy wejść w pokusę znaczy „upaść w pokusie”? Pokusa podobna jest do głębokiej       

i trudnej do przejścia wody. Ci, którzy nie upadają w pokusie, są jakby wyborowymi 

pływakami niedającymi się porwać [prądowi]; ci zaś, którzy takimi nie są, wchodzą w 

nią i toną. Tak było na przykład z Judaszem, który wszedł w pokusę chciwości i utonął 

uduszony na ciele i duszy, Piotr natomiast wszedł w pokusę zaprzaństwa, a jednak nie 

utonął. Popłynął dzielnie i z pokusy się uwolnił. 

 

 Posłuchaj gdzie indziej głosu Świętych, wyrażających dzięki za wyrwanie z 

pokusy: „Doświadczyłeś nas, Panie, w ogniu i jak srebro wypróbowałeś; prowadziłeś 

nas wąską drogą, włożyłeś utrapienia na nasze barki, postawiłeś nam ludzi na nasze 

głowy. Przeszliśmy przez ogień i wodę, ale nas wywiodłeś na ochłodę” (Ps 66[65], 10–

12). Widzisz, jak się cieszą, że przeszli, a nie zatonęli. „Wywiodłeś nas na ochłodę”. 

Dojście do ochłody znaczy uwolnienie od pokusy. 

 

 

   Norses Sznorhali 
 

 

Potrójne zwycięstwo 

 

Dzięki potrójnemu zwycięstwu w czasie Twego kuszenia na pustyni spraw, abym i 

ja zwyciężył złośliwego księcia i tyrana niewidzialnego, abym zdeptał, idąc za Twymi 

przykazaniami, węża i żmiję, abym stopami swymi potrzaskał głowę wijącego się 

smoka. 

 



Prosty plan na Wielki Post 
Modlitwa, post, jałmużna 

Pomyśl, jak wiele treści dociera do nas każdego dnia. Przynosi nam je telewizja, 

radio, wiadomości mailowe, SMS-y czy portale internetowe, jak Facebook czy Twitter. Nie 

jest już niczym dziwnym widok ludzi, którzy podczas obiadu jednocześnie rozmawiają przez 

telefon, przeglądają strony internetowe, a przy tym wszystkim jeszcze pomagają dzieciom w 

lekcjach. Staliśmy się tak zajęci, że jeśli chcemy skupić się nad jedną rzeczą, wymaga to od 

nas świadomego odizolowania się od wszystkich pozostałych.  

 

Dziękujmy Bogu za okres Wielkiego Postu! 
 

 Wzywając nas do modlitwy, postu i jałmużny, Wielki Post staje się 

okazją do uproszczenia naszego życia.  

 Są to jakby rekolekcje, które odprawiamy pośród swoich codziennych 

zajęć.  

 Wielki Post jest zaproszeniem do odsunięcia wielu innych spraw, aby 

skupić się na tym, co najważniejsze – na Jezusie, Jego krzyżu                                

i zmartwychwstaniu. 

 

 Z każdą okazją jest jednak tak, że nie na wiele się ona przyda, jeśli jej nie 

wykorzystamy. Aby jej nie zmarnować, potrzebujemy planu – konkretnych 

postanowień, które pomogą nam dobrze wykorzystać ten święty czas. 

Odwołując się do tradycyjnych praktyk wielkopostnych – modlitwy, postu i jałmużny 

– zastanówmy się, jak możemy pośród codziennego zabiegania otworzyć się na to, z 

czym przychodzi do nas Jezus.  

 

▌ Modlitwa 

 

Pierwszym krokiem jest przyjrzenie się swojemu rozkładowi zajęć i ustalenie w 

nim konkretnego czasu na codzienną modlitwę.  

 

Kiedy najlepiej spotykać się z Jezusem na osobności? 

 

 



 Dla większości ludzi najlepszym na to czasem jest ranek, zanim pochłoną nas 

obowiązki dnia. Jakikolwiek czas wybierzesz, postaraj się, by był on maksymalnie 

wolny od rozproszeń. Postaraj się też o znalezienie spokojnego miejsca, gdzie nic nie 

będzie ci przeszkadzać. Jeśli uda ci się znaleźć odpowiednie miejsce i czas, łatwiej ci 

będzie otworzyć się na obecność Jezusa i wsłuchać się w Jego słowo, tak by łaska 

czasu spędzonego przy Nim promieniowała na cały dzień.  
 

Planując swoją modlitwę, przypomnij sobie słowa Jezusa: 
 

 „Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy” (Mt 6,5).  

 „Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie” (Mt 6,7). 

 „Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki (…) i módl się do 

Ojca twego” (Mt 6,6).  

 

   A zatem sam Jezus mówi nam, jak powinniśmy się modlić.  
 

 Co do formy modlitwy, mamy bardzo wiele możliwości i każdy musi 

poszukać odpowiedniej dla siebie.  

 
 

 Przede wszystkim mamy modlitwę Ojcze nasz, daną nam przez samego Jezusa, 

oraz  

 wiele innych modlitw praktykowanych w Kościele, takich jak: Różaniec, 

Koronka do Miłosierdzia Bożego, Droga Krzyżowa czy różne litanie. 

 Można też modlić się Psalmami albo tekstami Pisma Świętego (lectio divina).  

 Wielką wartość ma adoracja Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, 

trwanie  w ciszy przed Panem.  

 

A może warto dołączyć do jakiejś grupy modlitewnej? Pamiętaj, że modlitwa jest 

podstawą budowania żywej relacji z Bogiem. Jest absolutnie niezbędna dla naszego 

duchowego wzrostu. Wymaga ona wysiłku, ale przynosi stokrotne owoce. 

 

 

▌ Post 

 

 Czy słyszałeś kiedyś o eksperymencie ze słodyczami przeprowadzonym 

wśród dzieci przez psychologów na Uniwersytecie w Stanford? 

 

 

 

 



 Dzieci miały do wyboru dwie możliwości – mogły otrzymać natychmiast jedną 

słodką piankę lub poczekać piętnaście minut i dostać dwie. Okazało się, że zaledwie 

jedna trzecia dzieci była w stanie wytrzymać piętnaście minut w celu uzyskania 

podwójnej nagrody. Prawidłowość stwierdzona u dzieci w większym czy mniejszym 

stopniu odnosi się również do nas.  

 

Wszyscy mamy skłonność do szukania natychmiastowej satysfakcji. Oglądamy po 

kilka odcinków ulubionego serialu lub siedzimy do późna, surfując po Internecie. 

Podobnie jak dzieci w eksperymencie ze Stanford, nie potrafimy oprzeć się pokusie 

natychmiastowej przyjemności. 

 

Lekarstwem na te skłonności jest praktykowanie postu. 
 

Ta starożytna praktyka pojawia się od pierwszych kart Biblii.  
 

 Mojżesz pościł na górze Synaj, gdzie otrzymał Dziesięć Przykazań (Wj 34,27-28).  

 Na wezwanie proroka Jonasza mieszkańcy Niniwy podjęli post, dzięki czemu 

ocalało ich miasto (Jon 3).  

 Przed rozpoczęciem swojej działalności publicznej Jezus pościł przez czterdzieści 

dni na pustyni (Mt 4,1-11).  

 Starsi Kościoła w Antiochii pościli przed wysłaniem Pawła i Barnaby w ich 

pierwszą podróż misyjną (Dz 13,3).  

 

Wszyscy oni wiedzieli, że Bóg błogosławi tym, którzy podejmują post                                   

i wyrzeczenia, by się oczyścić, by pokutować, by przybliżyć się do Niego i umocnić                

w sobie pragnienie prowadzenia świętego życia. 

 

▌ Pokonywanie barier 

 

Być może największym błogosławieństwem postu jest pomoc w przekraczaniu 

własnych ograniczeń. Dzięki niemu jesteśmy w stanie pokonać w sobie jakąś barierę, 

która wcześniej oddzielała nas od Boga. Potrzebne jest to każdemu z nas – czy to w 

celu przełamania jakiegoś grzesznego nawyku, czy też przyjęcia otrzymanego od 

Boga natchnienia.  

Podczas tegorocznego Wielkiego Postu zrób sobie listę obszarów w swoim życiu,                         

w których czujesz potrzebę przezwyciężenia jakichś niemożności. Następnie podejmij 

wybraną formę postu, prosząc Pana, by pomógł ci je pokonać. Podjęcie postu, 

podobnie jak modlitwy, wymaga powzięcia określonych postanowień. 

 



● Najpierw powiedz Panu, czego pragniesz. Zrób listę zmian, na których ci zależy 

– przybliżenie się do Jezusa, lepsza komunikacja w małżeństwie, opanowanie gniewu, 

itp. 

 

● Następnie wybierz konkretną formę postu i uczyń wszystko, by pozostać jej 

wiernym. Niepodjadanie pomiędzy posiłkami? Skromniejsze posiłki? Jeden wieczór 

w tygodniu bez telewizji? Powstrzymywanie się od ostrych słów? Rezygnacja ze 

słodyczy? Niezaglądanie do Facebooka?  

Wybierz coś, co będzie dla ciebie trudne, ale możliwe. Staraj się ze wszystkich 

sił o wytrwanie w postanowieniach, ale także proś o pomoc Jezusa. 

 

● Ważne, by twój post – pusty żołądek, czas bez telewizji, trzymanie języka na 

wodzy – był dla ciebie przypomnieniem, by zwracać się do Jezusa, dziękować Mu za 

Jego miłość  i prosić Go o łaskę pokonania tego, co oddziela cię od Boga. 

 

● Wzbudź w sobie wiarę, że twój post przyniesie skutki. Pamiętaj o obietnicy 

Jezusa: „Wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że 

otrzymacie” (Mk 11,24). Powtarzaj sobie ten werset za każdym razem, gdy masz 

pokusę przerwania postu. Jezus będzie ci błogosławić! 

 

● Wreszcie przebaczaj sobie. Jeśli w jakimś momencie Wielkiego Postu załamiesz 

się w swoich postanowieniach, nie zniechęcaj się. Po prostu zwróć się do Pana z 

prośbą o pomoc  i zacznij od nowa, wiedząc, że Boże miłosierdzie jest większe niż 

wszelkie nasze upadki   i słabości. 

 

▌ Jałmużna 

 

 Są dwa ważne aspekty związane z jałmużną.  

 

 Pierwszy to wrażliwość na potrzebujących.  

 Drugi to decyzja, by uczynić wszystko, co możliwe, by przyjść im z pomocą.  

 

Papież Franciszek powiedział, że jałmużna to „gest szczerej uwagi wobec 

tych, którzy się do nas zbliżają i proszą o naszą pomoc” (Katecheza z 9 kwietnia 

2016).  

Co więc możemy uczynić?  

 

 

 



 Oto znowu kilka sugestii, które mogą ci posłużyć do podjęcia własnych 

postanowień. 

 

 

● Rozejrzyj się po własnym domu i odłóż wszystkie ubrania, których nie nosisz, 

narzędzia i urządzenia, których nie używasz, zbędne zapasy z twojej spiżarni. Zbierz 

to wszystko i przekaż lokalnemu oddziałowi PCK, parafialnemu Caritasowi, Polskiej 

Akcji Humanitarnej, schronisku dla bezdomnych czy innej organizacji 

charytatywnej. 

 

● Oceń swoje możliwości finansowe i zastanów się, jaką kwotę możesz przeznaczyć 

na jałmużnę wielkopostną. Ofiaruj ją wybranej przez siebie organizacji 

wspomagającej ubogich w Polsce lub krajach misyjnych.  

Na przykład Caritas w ramach akcji „Rodzina rodzinie” proponuje „adopcję” 

konkretnej znajdującej się w potrzebie rodziny syryjskiej, którą wspiera się 

regularną comiesięczną wpłatą. 
 

● W katechezie cytowanej powyżej papież Franciszek powiedział, że „jałmużna 

jest aktem miłości, skierowanym do napotkanych osób”. Dlatego zachęca nas, „aby 

się zatrzymać i spojrzeć w twarz, spojrzeć w oczy osobie, która mnie prosi o pomoc”. 

W naszych miastach i parafiach funkcjonują punkty dożywiania, świetlice 

środowiskowe, schroniska dla bezdomnych. Zastanów się, czy nie możesz zgłosić się 

tam jako wolontariusz, choćby tylko na czas Wielkiego Postu. 

 

▌ Wielkopostna prostota 

 

Spróbujmy w okresie Wielkiego Postu maksymalnie uprościć nasze życie. 

 

Ograniczmy ilość dochodzącego do nas szumu informacyjnego. Podejmijmy trud 

przybliżenia się do Jezusa i do naszych najbliższych. Ubolewając nad tym, jak często 

nasze postanowienia kończą się na dobrych chęciach, św. Paweł napisał kiedyś: 

„Łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać – nie” (Rz 7,18). 

 

 Oby w tym Wielkim Poście stało się inaczej! Podejmijmy przemyślane 

postanowienia i dołóżmy starań, by ich dotrzymać.  

 

Uprośćmy nasze życie, by przybliżyć się do Jezusa na modlitwie, przekroczyć 

w sobie bariery niemożności i by dotknąć Jezusa                                                                

w „najmniejszych” (Mt 25,40) spośród naszych braci i sióstr.  



Studium Biblijne Diecezji 

Rzeszowskiej 2019/2020 
 
 

Terminy spotkań: 

 

 
 21 marca 2020 roku; 

 18 kwietnia 2020 roku; 

 9 maja 2020 – konferencja biblijna w Myczkowcach; 

 16 maja 2020 roku; 

 23 maja 2020 roku; 

 6 czerwca 2020 – zakończenie roku akademickiego. 

  

 

Tematyka zajęć w dniu   21 marca 2020 roku: 

 

 

 9.00-10.30 – ks. dr Michał Czeluśniak:  

 

Król Dawid w świetle ksiąg historycznych (cz. I); 

 

 11.15-12.45 – ks. dr Tomasz Bąk:  
 

1 i 2 list św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan. 

 

 
 

 

 


