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(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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Kuszenie Jezusa (wg Komentarza Praktycznego do Nowego Testamentu,               

bp K. Romaniuk, o A. Jankowski, ks. L. Stachowiak) 
 

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

Ten sam Duch, który zaraz po chrzcie wziął Jezusa w swe posiadanie, wyprowadza Go 

teraz na pustynię. Według najstarszej tradycji pustynia owa była położona w okolicy między 

Jordanem a Jerozolimą, gdzie było wiele jarów i górskich wzniesień, chętnie 

zamieszkiwanych przez dzikie zwierzęta, o czym są wzmianki w Markowej wersji kuszenia 

Pana Jezusa (1, 13). W przekonaniu ówczesnych ludzi, tego rodzaju pustkowia stanowiły 

także ulubione domicilium duchów nieczystych. Zbawienie nasze zacznie się więc 

dokonywać na pustyni. Tu bowiem rozegra się pierwsze zmaganie Jezusa z czartem. Już w 

historii starotestamentowych królów izraelskich pojawiały się od czasu do czasu różne 

moce, które usiłowały odwieść owych władców od kultu Boga jedynego. Teraz oto pojawia 

się jedna z tych mocy, przybierając kształty ludzkie. Jej złowrogą - choć na pozór niewinną 

działalność - nazwał Ewangelista kuszeniem Jezusa. 
 

     (2) A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód.  
 

Czterdzieści dni i czterdzieści nocy pościli również Mojżesz (Wj 34, 28; Pwt 9,9)                      

i Eliasz (1 Krl 19, 8). Owych czterdziestu dni nie należy uważać za okres opuszczenia 

Jezusa przez Ojca. Był to czas dobrowolnego odosobnienia i modlitwy poprzedzającej Jego 

publiczne wystąpienie. Trzykrotnie podejmował szatan próby uwiedzenia Jezusa.                    

Każda z tych trzech pokus miała nieco inny charakter. 
 

(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.  
 

Pierwszą była pokusa łatwego zdobycia chleba. Jak dwie pozostałe, tak tez i pierwsza 

pokusa ma na celu wydobycie niejako z ust samego Jezusa wyznania, że jest On Synem 

Bożym, który wskazuje na konieczność pożywiania się nie tylko chlebem, lecz i słowem 

pochodzącym z ust Bożych. Tak zresztą pouczał już kiedyś Mojżesz (Pwt 8,3) Izraelitów 

odczuwających na pustyni głód i pragnienie. Nie dokona więc Jezus cudu, by zaspokoić 

własny głód. Całkowicie zaufał w tym względzie Ojcu. Natomiast w przyszłości, gdy 

zobaczy zgłodniałe rzesze, litością zdjęty rozmnoży chleby i cudownie nakarmi nimi tłumy. 
 

(5) Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni  
 

Po odparciu przez Jezusa pierwszej pokusy kontrargumentem ze ST, także i szatan                   

w dwu pozostałych wystąpieniach będzie się posługiwał Pismem. Wyrażeń mówiących                

o przeniesieniu Jezusa najprzód z pustkowia na szczyt świątyni, a potem z Miasta Świętego 

- określenie typowe dla Mateusza -  na górę wysoką nie należy pojmować zbyt dosłownie. 

Nie było to fizyczne przenoszenie Jezusa przez szatana. Jezus najprawdopodobniej sam 

zmieniał miejsca pobytu, w czym jednak towarzyszył Mu szatan. Być może, iż Jezus nawet 



ulegał życzeniom szatana co do przejścia z jednego miejsca na drugie. Nie wydaje się 

jednak prawdopodobne to, by zezwolił na jakiekolwiek fizyczne dotknięcie siebie przez 

tego, który był uosobieniem grzechu. 
 

(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.  
 

Najbardziej niedorzeczna zdaje się być druga pokusa: propozycja rzucenia się ze szczytu 

świątyni w przepastną dolinę Cedronu. Ulegając tej pokusie Jezus okazałby się nie tyle 

posiadaczem mocy, ile raczej sztukmistrzem, zaspokajającym ciekawość gawiedzi. 

Propozycję tę można określić mianem pokusy zademonstrowania magicznej mocy. Jest ona 

prostym nawiązaniem do owego zaufania Bogu, którym Jezus odparł pierwszą pokusę. 

Szatan chce teraz wystawić na próbę siłę owej ufności. 
 

(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. 
 

Wzmianka przy trzeciej pokusie o górze tak wysokiej, iż można było z jej szczytu 

oglądać wszystkie królestwa świata (w. 8), jest przenośnią literacką, nawet gdyby przyjąć, 

idąc za Tradycją, że chodzi tu o Hermon, Tabor lub górę Nebo. Trzecia pokusa jest                      

w zasadzie największym zuchwalstwem ze strony szatana: on, zbuntowane stworzenie 

Boże, domaga się hołdów os Stwórcy tylko dlatego, że sam czuje się władcą tego świata  

(J 12, 31). 
 

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

Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz.  
 

Odpowiedź Chrystusa jest przypomnieniem obowiązku nawet szatana względem Boga. 

Równocześnie wydając ów bezwzględny rozkaz Idź precz, szatanie! ujawnił Jezus 

świadomość posiadania pełnej władzy także nad złym duchem. Szatan zaś miał zrozumieć, 

że swoją władzę zawdzięcza Bogu. Nie ma jej sam z siebie. 
 

(11) Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu. 
 

Szatan odstąpił nie dlatego, iż osiągnął swoje: dowiedział się, że Jezus jest Mesjaszem. 

Każda z trzech pokus miała bowiem na celu wymożenie na Jezusie tego rodzaju deklaracji. 

Szatan opuścił Go, ponieważ Jezus okazał swoją niezłomną wierność Bogu i Bożym 

planom. To w nagrodę za owo współdziałanie z Bogiem, przystąpili aniołowie                             

i usługiwali Mu. I tak oto zakończyła się całkowitym fiaskiem pierwsza próba szatańskich 

ataków na Jezusa. Szatan odstąpił jednak tylko do czasu. Jeszcze niejeden raz będzie do 

Niego powracał. 

 



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.  

 

 

 Biskup Grzegorz Ryś zaprasza na:    Wspólną podróż po Biblii    

- "Moc SŁOWA"  Wydawnictwo WAM Kraków  2016 

 

Modlić się zawsze 

"Powiedział im przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić"  - takimi 

słowami wprowadza św. Łukasz przypowieść o natarczywej wdowie (zob. Łk 18, 

1-8) 

(2) W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył 

się z ludźmi. (3) W tym samym mieście żyła wdowa, która 



przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim 

przeciwnikiem. (4) Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do 

siebie: Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę,(5) to 

jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, 

żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. 

 

Dlaczego powinniśmy modlić się zawsze? 

Natarczywa wdowa jest figurą/syntezą słabości: w świecie urządzonym i rządzonym 

przez mężczyzn nie ma nikogo, kto mógłby ją reprezentować (pochowała męża, 

najwyraźniej nie doczekała się też z nim żadnego syna). Szukając ratunku przed 

"przeciwnikiem", zdana jest na łaskę i niełaskę niegodziwego sędziego, to znaczy 

człowieka, który ma "gdzieś" i Boga, i ludzi, i sprawiedliwość, którą traktuje zapewne 

jako jedyne źródło dochodu. 

Powinniśmy "modlić się zawsze" nie tylko dlatego, że los owej wdowy jest 

właściwym losem chrześcijan (raz po raz doświadczamy naszej bezradności wobec 

bezczelności i mocy zła: w sobie, w świecie, także w Kościele), ale przede wszystkim 

dlatego, że taka sytuacja łatwo może się stać próbą naszej wiary. stąd zamykając 

medytację nad tą przypowieścią, Chrystus stawia słuchaczom retoryczne pytanie:                 

"Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?". 

 Co robić, by w sytuacji wdowy nie poddać się zwątpieniu? 

 Nie ulec przekonaniu, że Bóg nie mógł chyba chcieć dla nas takiego życia ... Nauka 

Chrystusa ("błogosławieni cisi, ubodzy, cierpiący dla sprawiedliwości") nie może być 

z powagą przyjmowana jako program szczęśliwego życia! Podpowiadane przez Jezusa 

środki nie mogą być i nie są skuteczne: właściwą odpowiedzią na ciosy nie może być 

wyłącznie "nadstawianie drugiego policzka"; konsekwentną odpowiedzią na kradzież 

sukni musi być więzienie, a nie oddanie płaszcza. Bóg, który godzi się na naszą 

bezsilność wobec zła, nie może nas kochać! W najlepszym wypadku może ... nie istnieć. 

 Co zrobić, by nie stracić zaufania do Syna Człowieczego? I do głoszonego 

przezeń pomysłu na życie? 

On sam mówi "Modlić się zawsze". Nieustanna modlitwa być może nie zmieni 

naszego świata, z całą pewnością jednak uchroni nas samych. Nie pozwoli nam 

zgorzknieć, stracić ducha, zwątpić w sens bycia dobrym. 

Stąd właśnie w dziejach chrześcijaństwa bierze się tyle prób dosłownego wypełnienia 

owego nakazu: starożytni mnisi wybierali pracę fizyczną (jak wyplatanie koszy), a więc 

nieangażującą myślenia, po to, by także w trakcie jej wykonywania trwać na modlitwie, 



stąd we wschodniej tradycji chrześcijańskiej "modlitwa Jezusowa" (coraz bardziej 

popularna także na Zachodzie); stąd kolejne kartki rękopisów Karola Wojtyły 

zaczynające się zawsze fragmentem modlitwy: Totus Tuus ego sum (...) et omnia 

mea Tua sunt ... 

 

Ewangelia o Królestwie: Ewangelia wg św. Mateusza 

Peter Kreeft  "I ty możesz zrozumieć Biblię"  Wydawnictwo M - Kraków 

Ewangelia Mateuszowa jest pierwszą księgą Nowego Testamentu nie dlatego, że 

była napisana jako pierwsza - niektóre listy Pawła mają ten zaszczyt - ale ponieważ 

stanowi most między Starym i Nowym Testamentem. 

Dla Mateusza głównym zagadnieniem i celem pisania, konkluzją całej liczącej 28 

rozdziałów argumentacji, werdyktem, na który wskazuje wszystkie 1071 wersetów 

jego dowodów, jest: dowieść swoim rodakom Żydom, że Jezus jest tym Jedynym, na 

którego wskazują wszyscy żydowscy prorocy -Mesjaszem, Chrystusem, Królem 

Żydowskim, założycielem Królestwa Bożego. Ewangelia wg św. Mateusza została 

napisana przez Żyda dla Żydów o Żydzie, którego ukrzyżowano za to, że twierdził, iż 

jest Królem Żydowskim. 

Ponieważ Mateusz był zainteresowany przekonaniem Żydów, użył o wiele 

liczniejszych cytatów i odwołań do Starego Testamentu niż jakikolwiek inny 

ewangelista: czterdziestu bezpośrednich cytatów ze Starego testamentu i sześćdziesiąt 

innych odwołań do proroctw żydowskich. często są one połączone zwrotem: "Jak 

zostało napisane u proroka ..." lub: "Stało się to, żeby sie spełniło słowo 

Proroka ...". 

Dlatego też Mateusz wspomina dziewięć razy o Jezusie jako "synu Dawida". 

Mesjasz miał być autentycznym potomkiem Dawida. 

I z tego także powodu Ewangelia wg świętego Mateusza zaczyna się od genealogii 

Jezusa, podającej Jego przodków wstecz, aż do Dawida, następnie do Abrahama, 

pierwszego Żyda, za pośrednictwem Jego przybranego ojca Józefa zamiast Jego 

jedynego biologicznego rodzica, Maryi. Zgodnie z regułami genealogii żydowskiej to 

rodowód ojca, a nie matki, był legalnie uznawany za wprowadzający do rodziny 

królewskiej. Dlatego też Mateusz wprowadza publiczną posługę Jezusa przy pomocy 

Jana Chrzciciela, który wskazał na Jezusa, spełniając w ten sposób zasadnicze zadanie 

wszystkich proroków. Jan jest ostatnim i największym prorokiem starego królestwa, 

Starego Przymierza. Jednak najmniejszy członek nowego Królestwa jest większy od 

Jana, największego w starym; zapewnia nas o tym sam Król (Mt 11, 11). 



Jan był pierwszym prorokiem, o którym wspomina Pismo Święte na przestrzeni 

więcej niż czterech stuleci. Słowo przygotowało swoją publiczną posługę milczeniem 

- nie tylko trzydziestoma latami milczenia, ale ponad czterema stuleciami. Wówczas 

złamało milczenie   i wypowiedziało Słowo - Siebie. 

Jan podsumowuje nauczanie wszystkich proroków dwoma słowami: 

"Nawracajcie się" i "wierzcie". Jezus powtarza tę dwuwyrazową wiadomość 

wielokrotnie. Są to dwie rzeczy, których potrzebujemy, aby otrzymać zbawienie, aby 

wejść do Królestwa Bożego, aby zostać usprawiedliwionym i przyjętym przez Boga, 

aby pójść do Nieba, aby zostać wyzwolonym od grzechu, aby żyć własnym życiem 

Boga na ziemi, aby się na nowo urodzić, aby Duch Święty w nas zamieszkał, aby być 

w stanie łaski, aby stać się członkami Mistycznego Ciała Chrystusa. Wszystkich tych 

dziesięć wyrażeń odnosi się do tej samej rzeczy, unum necessarium, "jednego, 

czego potrzeba" (Łk 10, 42). 

Mateusz był poborcą podatków dla rzymskich władców. Aby przybliżyć, co czuli 

Żydzi w odniesieniu do poborców podatków (celników), wyobraźmy sobie wszystkie 

wstrętne dowcipy o prawnikach, które kiedykolwiek słyszeliśmy. Wówczas dodajmy, 

co ludzie czują wobec rewidentów księgowych, polityków, dentystów, sędziów 

sportowych i płatnych zabójców mafijnych. Poborcy podatków mogli sami wyznaczać 

stawki, przekraczające kwoty, których wymagali ich rzymscy panowie. Większość z 

nich wypychała sobie kieszenie dodatkowymi pieniędzmi wymuszonymi od swego 

własnego narodu. Byli zatem uważani zarówno za złodziei jak i zdrajców. Niczyje 

nawrócenie nie byłoby bardziej nieprawdopodobne, a z pewnością jeszcze bardziej 

nieprawdopodobne byłoby, że ktoś taki zostanie świętym.  

Ale kiedy Jezus wezwał Mateusza, by poszedł za Nim, ten natychmiast porzucił 

swój urząd i pracę (Mt 9, 9). Prawdopodobnie już słyszał głoszącego Jezusa i był Nim 

poruszony. Wyczucie czasu Jezusa było doskonałe, jak zwykle. Tak samo Jego dobór 

ludzi. Wielu największych świętych powstało z największych grzeszników. 

Fakt, że Mateusz należał do wewnętrznego kręgu dwunastu apostołów, oznacza, 

że Ewangelia według świętego Mateusza została napisana przez bezpośredniego, 

naocznego świadka opisywanych wydarzeń (z wyjątkiem relacji o narodzinach 

Jezusa). 

Ewangelia według świętego Mateusza jest nazywana "Ewangelią o Królestwie".  

Podkreśla ona królewskie aspekty Jezusa, tak jak Ewangelia według świętego 

Łukasza podkreśla Jego posługę kapłańską, a według Jana - Jego prorocką mądrość. 

Termin Królestwo pojawia się pięćdziesiąt razy, a Królestwo niebieskie trzydzieści 

dwa razy. Czym jest Królestwo? 



Jest to Jego Kościół, Nowy Izrael, gdzie Bóg jest znany i czczony, gdzie grzechy 

są nie tylko przebaczone, ale i usunięte, gdzie życie wieczne wylewa się na wszystkich 

jego obywateli. Nie jest to królestwo polityczne, lecz duchowe. Jednak Mateusz 

przedstawia także wyraźnie Jezusa jako założyciela instytucji widzialnej, na której 

czele stoją widzialni ludzie. Chociaż Kościół jest duchowy, a nie polityczny, jest także 

widzialny - tak samo jak ty jesteś duchowy (masz duszę), a mimo to również 

widzialny. 

Chrystus uczynił Piotra "Skałą", fundamentem i władcą Jego Kościoła na ziemi 

(Mt 16, 13 - 19), po tym jak Piotr wyznał rzeczywisty fakt, który zawsze znajduje się 

w samym centrum wyznania wiary i nauczania Kościoła: 

"Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego". 

Jezus odpowiedział: "Nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, 

który jest w niebie". Od niemal dwudziestu stuleci Kościół wciąż twierdzi, że jego 

orędzie pochodzi od Boga, a nie od człowieka, i dlatego ma boski autorytet. 

Twierdzenie to jest fundamentalnym skandalem w oczach świata - twardą jak skała 

obrazą, z którą nie można iść na kompromisy. Nie może on nic z tym zrobić, gdyż nie 

jest autorem swego orędzia i nie ma żadnej władzy do jego zmiany, a tylko do 

dostarczania go, obwieszczania go, do głoszenia dobrej nowiny, "depozytu wiary". 

Interpretuje te dane, ale ich nie redaguje. 

Wówczas Jezus zmienił imię Szymona na Piotr ("Skała"). W judaizmie tylko Bóg 

może zmienić człowiekowi imię, bo On sam zaprojektował jego tożsamość, z 

imieniem na pierwszym miejscu. (Imię nie jest tylko etykietką, ale oznacza 

rzeczywistą tożsamość.) I tak Bóg zmienił imię Abrama na Abraham i imię Jakuba na 

Izrael. Jednak gdyby ortodoksyjny Żyd zgodnie z prawem zmienił swoje imię, 

zostałby wyłączony z synagogi. Nadając Szymonowi nowe imię, Jezus twierdził 

zatem, że jest Bogiem. 

Po wybraniu Piotra na skałę, na której zbuduje swój Kościół, Jezus nadał temu 

Kościołowi niesamowitą władzę: "Tobie dam klucze królestwa niebieskiego; 

cokolwiek zwiążesz (zakażesz) na ziemi, będzie związane w niebie, a co 

rozwiążesz (dozwolisz) na ziemi, będzie rozwiązane w niebie".  

Czynności "wiązania" i "rozwiązywania" w Niebie są czasownikami w czasie 

dokonanym, co oznacza, że gdy Piotr zwiąże lub rozwiąże, to będzie to już dokonane 

w Niebie - czyli, że Piotr będzie dokonywał wolę Boga w Niebie, a nie odwrotnie. 

Ostatnie słowa Jezusa w Ewangelii według świętego Mateusza także mówią o tej 

królewskiej władzy.  



Są one zwane "wielką misją": "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na 

ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w 

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam 

przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia 

świata" (Mt 28, 18 - 20, podkreślenie autora). Proszę zauważyć cztery słowa 

"wszystko". 

 Mateusz ukazuje władzę Jezusa nad śmiercią przez Jego zmartwychwstanie. 

 Mateusz ukazuje władzę Jezusa nad grzechem przez przebaczanie przez Niego 

grzechów. Ci, którzy słyszeli Jego twierdzenie, że ma tę władzę, natychmiast 

postrzegali je jako twierdzenie, że jest Bogiem. Protestowali: "Któż może 

odpuszczać grzechy, oprócz jednego Boga?" (Mk 2, 7). 

 Mateusz ukazuje władzę Jezusa nad naturą przez Jego cuda, szczególnie szereg 

częstych cudów, które umieszcza w rozdziałach 8 i 9. Pokazują one Jego władzę 

nie tylko nad naturą, lecz także nad chorobą i śmiercią, a nawet nad ich 

ostatecznym źródłem, diabłem. 

Rozdział 12 jest punktem zwrotnym w posłudze Chrystusa.  

Faryzeusze odrzucają Jezusa jako Mesjasza, a nawet twierdzą, że Jego władza 

pochodzi od diabła. Od tej chwili Chrystus zaczyna nauczać w przypowieściach, 

których Jego wrogowie nie rozumieją; zaczyna nauczać więcej w kręgu własnych 

uczniów, a mniej publicznie; i zaczyna podkreślać nieuchronnie zbliżającą się śmierć. 

Mateusz pięciokrotnie przerywa rwącą narrację długimi mowami, z których każda 

kończy się stałym zwrotem "Jezus dokończył" (7, 28; 11, 1; 13, 53; 19, 1; 26, 1). Tymi 

pięcioma mowami są: 

1. "Kazanie na Górze" (rozdz. 5 - 7) 

2. Instrukcje misyjne dla uczniów (rozdz. 10) 

3. Przypowieści o Królestwie (rozdz. 13) 

4. Koszt bycia uczniem (rozdz. 18) 

5. Mowa na Górze Oliwnej na temat końca świata (rozdz. 24 - 25) 

Ta ostatnia mowa wskazuje, że Ewangelia została napisana przed 70 r. n. e. , kiedy 

to Jerozolima uległa zniszczeniu - co Jezus zapowiada w tej mowie. Modernistyczni 

bibliści często traktują to wydarzenie jako "dowód", że Ewangelia według świętego 

Mateusza została napisana po 70 r. n. e.. Występuje tu domniemanie, że cuda takie jak 

proroctwa są niemożliwe. Jednak w takim wypadku proroctwa Jezusa zostałyby 

sfałszowane i Mateusz jest kłamcą. (Uczeni rzadko są wystarczająco bezpośredni, by 

mówić to wprost!). 

 


