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Mk 1,12-15 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię.   

Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. żył tam wśród 

zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu.   

Gdy Jan został uwięziony,  

Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:  

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.  

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. 
 

 

 

Ewangelia według św. Marka"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 
 

 Mary Healy. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      

 

Kuszenie na pustyni (Mk 1, 12-13) 

 

ST: Rdz 3,24; Pwt 2,7; 8,2 

NT: II Mt 4,1-11; Łk 4,1-13 

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

Lekcjonarz: 1,12-15; pierwsza niedziela Wielkiego Postu (rok B) 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 

Krąg Biblijny  nr 25 

 



 

 [1, 12-13]  Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. A przebywał na 

pustyni czterdzieści dni, kuszony przez szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie 

zaś Mu służyli. 
 

Po tym, jak został namaszczony przez Ducha, Jezus bez zwłoki rozpoczyna swoją misję. 

Jako, że poddaje się Janowemu "chrztowi nawrócenia" (w.4), sam utożsamił siebie z 

grzesznikami, Duch natychmiast daje mu doświadczyć konsekwencji tej decyzji - 

konsekwencji, które ostatecznie zaprowadzą Go na krzyż. 

Tak jak Adam i Ewa zostali wygnani z ogrodu rajskiego (Rdz 3,24), tak i Jezus zostaje 

wyprowadzony na pustynię, czyli jałowe pustkowie otaczające Morze Martwe, 

Tam pozostaje przez czterdzieści dni, która to liczba jest symbolem czasu próby - 

podobnie jak Izrael był poddawany próbom podczas czterdziestodniowego pobytu Mojżesza 

na górze Synaj ( 

Wj 24,18: " Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę. I pozostał Mojżesz na górze przez 

czterdzieści dni i przez czterdzieści nocy.";  

      32;1: " A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał swój powrót z góry, zebrał się przed Aaronem i 

powiedział do niego: Uczyń nam boga, który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z 

Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej.")  

i podczas czterdziestu lat spędzonych na pustyni (Pwt 8,2: " Pamiętaj na wszystkie drogi, 

którymi cię prowadził Pan, Bóg twój, przez te czterdzieści lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować 

i poznać, co jest w twym sercu; czy strzeżesz Jego nakazu, czy też nie."). 

Jezus na nowo przeżywa historię Izraela, lecz już jako posłuszny Syn, który pozostaje 

całkowicie wierny podczas próby doświadczanej przez siebie na pustyni. 

Pustynia jest opisywana w Piśmie Świętym jako przestrzeń, gdzie panują złe moce, 

symbolizowane przez czające się tam drapieżne bestie (Kpł 16,10; Iz 35,7-9; Ez 34,25)
1
. 

Jezus udaje się tam, by być kuszonym (czy też "wystawionym na próbę", NJB
2
)               

przez szatana, a zatem by zostało wypróbowane Jego postanowienie wypełniania 

mesjańskiej misji w zgodzi z wolą Ojca. 

Staje przed taką samą decyzją, przed jaką stanęli w ogrodzie rajskim Adam i Ewa                   

(Rdz 3,1-6), na pustyni zaś Izrael (Wj 15,25; 16,4) - lecz w odróżnieniu od nich odpiera 

pokusy i pozostaje zdeterminowany, by zadowolić Ojca. 

                                                           
1
 Paradoksalnie, pustynię postrzega się też jako miejsce odosobnienia i wycofania ze społeczności ludzkiej, a zatem 

przestrzeń szczególnej bliskości z Bogiem (...) 
2
 NJB - New Jerusalem Bible 



Słowo "szatan" oznacza "przeciwnik" i jest synonimiczne z określeniem "diabeł", 

władca złych duchów (Mk 3,23-26), który na każdym kroku będzie sprzeciwiać się 

Jezusowi. 

Jezus celowo wkracza na terytorium zajmowane przez Szatana, by rozpocząć swą walkę 

z mocami zła. Sam szuka bójki! 

Lecz stawi czoło Szatanowi nie w grzmocie boskich piorunów, lecz                                                 

w swej słabej ludzkiej naturze, umacnianej przez Ducha. 

 

 

Żywa tradycja: Walka Chrystusa z szatanem 

Święty Wawrzyniec z Brindisi komentuje: 

"Chrystus przyszedł na świat, by walczyć z Szatanem, by zlikwidować bałwochwalstwo                            

i zwrócić świat ku wierze, pobożności i kultowi prawdziwego Boga. 

Mógł to osiągnąć za pomocą broni swej potęgi i przychodząc tak, jak przyjdzie sądzić, w 

chwale i majestacie, dokładnie jak ukazał się podczas przemienienia. Któż nie uwierzyłby 

wówczas w Chrystusa? 

Lecz by Jego zwycięstwo mogło być jeszcze bardziej chwalebne, chciał walczyć                           

z Szatanem w naszym słabym ciele. To tak, jakby nieuzbrojony człowiek, ze związaną 

prawicą, miał walczyć tylko lewą ręką z potężnym wojskiem: jeśli zwycięży, jego 

zwycięstwo uzna się za tym chwalebniejsze. 

Chrystus zatem pokonał Szatana, mając prawą rękę - swe bóstwo - związaną i 

posługując się tylko swą lewą ręką - "słabym człowieczeństwem"
3
.  

 

Markowa wzmianka, że Jezus był ze zwierzętami, najwyraźniej nie doznając od nich  

żadnej szkody, przywołuje na myśl proroctwo Izajasza, że przy przyjściu Mesjasza nawet 

dzikie bestie będą poskromione (Iz 11,1-9; zob. Ez 34,25-28), a w stworzeniu na nowo 

zostanie zaprowadzony Boży porządek. 

Aniołowie (...) Mu służyli, dokładnie tak, jak  

 towarzyszyli na pustyni Izraelowi (Wj 14,19: "Anioł Boży, który szedł na przedzie 

wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł                     

z przodu i zajął ich tyły,") i  

 dostarczali pożywienie Eliaszowi (1 Krl 19,5-7: "Po czym położył się tam i zasnął.                  

A oto anioł, trącając go, powiedział mu: Wstań, jedz! Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie 

podpłomyk i dzban z wodą. Zjadł więc i wypił, i znów się położył.  Powtórnie anioł Pański 

wrócił i trącając go, powiedział: Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga."). 

                                                           
3
 Za: A Word in Season: Readings for the Liturgy of the Hours. T.7, Augustinian Press, Villanova 



 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (Mk 1,12-13) 
 

W tradycji chrześcijańskiej zawsze uznawano, że duchowy bój stanowił istotną część 

życia Chrystusa.  

W rzeczy samej, cała ludzka historia to historia walki z siłami zła (KKK, 409). Walka ta 

obejmuje zarówno zmaganie się z naszymi własnymi skłonnościami do grzechu, jak i 

odrzucenie Szatana oraz jego uwodzicielskich podstępów (KKK, 2752). 

Naśladując przykład Jezusa, umacniani przez Ducha, mamy odpierać wroga przez 

modlitwę i wytrwałość. 

Niekiedy możemy czuć się jak niezwykle cherlawi wojownicy.  

Bóg jednak nigdy nie pozostawia nas w tej walce bez pomocy aniołów, dzięki 

wierze zaś możemy doświadczać zwycięstwa odniesionego przez Chrystusa na krzyżu. 

 

 

Jezus rozpoczyna głoszenie Ewangelii (Mk 1, 14-15) 

 

ST: Iz 52,7; 61,1-2 

NT: II Mt 4,12-17; Łk 4,14; J 4,1-3 

KKK: głoszenie królestwa,543-546 

Lekcjonarz: 1,14-20: trzecia niedziela zwykła (rok B) 

 

 [1, 14-15]   Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił 

Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". 
 

Tutaj Marek zapisuje tylko, że Jan został uwięziony; dopiero później szczegółowo 

opowie o losie Chrzciciela (6,14-29).  

Greckie słowo na określenie uwięzienia (paradidomi) dosłownie oznacza "wydany" i 

jest tym samym słowem, które użyte zostało w odniesieniu do Jezusa                   w 

opowiadaniu o męce (14,10 - 11.18). 

Na początek misji Jezusa pada cień krzyża, gdyż zgodnie z planem Bożym cierpienia 

Jana są prefiguracją tych, których doświadczy Jezus. 



Wyznawcy Jezusa będą z kolei mieć udział w Jego przeznaczeniu do "bycia 

wydawanym" swym wrogom (13,9-12). 

 

 Tło biblijne:  Galilea 

  

Galilea, stanowiąca północną część Ziemi Obiecanej, została zajęta przez kilka pokoleń 

Izraela, gdy weszły one do niej w XV wieku p.n.e. Lecz po tym, jak Asyryjczycy najechali 

Izrael w 722 roku p.n.e. (zob. 2 Krl 15,29), deportowali oni stąd dziesięć północnych 

pokoleń i przymusowo osiedlili na ich miejsce obce grupy etniczne.  

Ze względu na swą mieszaną ludność, region ten zaczęto nazywać "Galileą pogan", a 

inni Żydzi patrzyli na jego mieszkańców z góry, jako na nieczystych rasowo.  

Jednak prorok Izajasz ogłosił, że pewnego dnia sam Bóg objawi się w Galilei i że 

"światłość wielka" zajaśnieje "mieszkańcom kraju mroków" (Iz 8,23-9.21).  

Fakt, że właśnie tutaj Jezus rozpoczął swą działalność, świadczył o wypełnieniu tych 

nadziei. 

 

Nauczanie Jezusa dotyczy Ewangelii Bożej, czyli dobrej nowiny o zbawieniu, która 

zarówno od Boga pochodzi, jak i do Niego się odnosi. 

W wersecie 15 zostaje streszczony rdzeń tego przesłania. 

Zwrot czas się wypełnił oznacza, że teraz, w Jezusie, Bóg wkracza w historię, by 

zrealizować swe obietnice i doprowadzić do wypełnienia całego swego planu. 

To moment decydujący, chwila zwrotna. Czas ten, z dawna wyznaczony i określony 

przez Boga, oznacza początek rozstrzygającego etapu historii zbawienia. 

Królestwo Boże jest ulubionym motywem synoptyków oraz najbardziej 

charakterystycznym pojęciem używanym przez Jezusa na określenie tego, na czym się On 

koncentruje.  

Później objaśni jego znaczenie poprzez szereg przypowieści (4,1-32). 

Choć zwrot ten nie pojawia się nigdzie w Starym Testamencie, to streszcza się                       

w nim oczekiwanie Izraela na pełne objawienie się władzy Bożej w Izraelu i na całym 

świecie: "zakróluje Pan Zastępów" (Iz 24,23; zob. 52,7; Za 14,9). 

Jezusowe stwierdzenie, że królestwo jest bliskie, wskazuje, iż rzeczywistość ta jest 

zarówno czymś aktualnym, jak i przyszłym - podobnie do wschodu słońca, będącego tuż za 

horyzontem. 

 Królestwo już tu jest, ucieleśnione w osobie samego Jezusa. 



W rzeczy samej, Jego działalność wyraźnie pokaże, że "obca okupacja" grzechu, 

szatana, chorób i śmierci już teraz zostaje obalona. 

Lecz królestwo to dopiero się rodzi i pozostaje częściowo zakryte; jak wsiane                      

w ziemię ziarno, będzie wciąż rosło, dopóki się nie wypełni (4,26-29). 

 

Fakt nadejścia królestwa domaga się od ludzi dwojakiej reakcji:  

 nawracania się  

 wierzenia w Ewangelię.  

Jezus podejmuje tu zaczerpnięty od proroków motyw: ciągłego wzywania swego ludu 

przez Boga do nawrócenia, czyli "zwrócenia" się do Niego całym sercem  

(Ne 1,9: " Lecz jeśli się do Mnie nawrócicie i zważać będziecie na moje przykazania,                       

i będziecie je wykonywali, to choćby rozproszeni wasi znajdowali się na krańcu niebios, stamtąd 

zgromadzę ich i zaprowadzę na miejsce, które wybrałem, aby tam uczynić przybytek dla mego 

Imienia";  

Iz 44,22: " Usunąłem twe grzechy jak chmurę i twoje wykroczenia jak obłok. Powróć do Mnie, 

bom cię odkupił";  

Oz 14,2: " Wróć, Izraelu, do Pana Boga twojego, upadłeś bowiem przez własną twą winę"). 

Wezwanie to zaczął już rozgłaszać Chrzciciel (w.4). 

Lecz Jezus dodaje tu nowy akcent, zapraszając do wierzenia, czyli pełnego ufności 

przyjęcia tego, czego dokonuje w Nim Bóg, oraz poddania się temu. 

Królestwo jest na tyle bliskie, że każdy, kto się na to zdecyduje, może po nie sięgnąć i 

poprzez wiarę je zdobyć. 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (1,14-15) 

 

Najbardziej zwięzłą interpretację znaczenia królestwa Bożego możemy znaleźć w 

modlitwie, jakiej Jezus nauczył swych uczniów (mimo że sam Marek jej nie zapisuje): 

"Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak 

jak w niebie" (Mt 6,10). 

 

Królestwo Boże jest wszędzie tam, gdzie wypełnia się wola Boża, co już dokonuje się 

w niebie,  

na ziemi zaś rozpoczyna się w każdym poddającym się Bogu sercu. 

Jak zauważa św. Paweł, każdy, kto decyduje się żyć w tym królestwie, doświadcza 

"pokoju i radości w Duchu Świętym" (Rz 14,17). 



Ks. Adam Szustak OP 

Niedzielnik - komentarze do czytań - rok B 

Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020 

 

Dziś pierwsza niedziela Wielkiego Postu i jak zawsze czytamy w ten dzień Ewangelię                

o kuszeniu Jezusa na pustyni. W tym roku przypada opis tego wydarzenia w narracji                          

św. Marka, dla mnie wyjątkowy, bo w swoim greckim brzmieniu odsłaniający niezwykłe 

myśli i podpowiedzi. Zanim więc zaczniemy przyglądać się poszczególnym zdaniom, 

chciałbym podzielić się moim własnym, trochę niezgrabnym, ale bardziej dosłownym, 

tłumaczeniem tego tekstu.  

Duch wypędził Jezusa na miejsce puste i przebywał na miejscu pustym czterdzieści dni 

doprowadzany do granic przez przeciwnika. Był tam pośród bestii. Wysłannicy zaś 

pomagali Mu. Gdy Jan został zamknięty w więzieniu, Jezus przyszedł do Galilei i głosił 

wiadomość od Boga. Tak mówił: „Czas jest pełny i bliskie jest królestwo Boga. Myślcie 

inaczej i uwierzcie w Dobrą Wiadomość”. 

Ta Ewangelia to jedno z największych odkryć mojego życia.  

Powiedziałem na jej temat wiele kazań, co wynikało z faktu, że te słowa bardzo wiele 

przemieniły w moim sercu. Dobrze jest usłyszeć Markowy opis kuszenia Jezusa na pustyni 

na początku Wielkiego Postu, ponieważ ukazuje on niezwykłą perspektywę, do której 

zaprasza nas Kościół w tym szczególnym czasie poprzedzającym Wielkanoc.  

Wszystko zaczyna się od tego, że Duch wypędza Jezusa na miejsce pustynne.  

Bardzo podoba mi się to greckie słowo „wypędzać”, ponieważ ono pokazuje, że Duch 

nie zrobił tego delikatnie, jak dżentelmen, mówiąc: „Szanowny Panie Jezu, zapraszam na 

pustynię na czterdziestodniową wycieczkę”, ale wręcz zmusił Go, czyli jakby trochę wbrew 

woli i chęci wepchnął Jezusa na miejsce opustoszałe.  

Co ciekawe, św. Marek w innych miejscach w swojej Ewangelii używa tego samego 

ostrego słowa „wypędzać” w odniesieniu do wyrzucania złych duchów przez Pana Jezusa.  

Dla nas takie sformułowanie myśli przez św. Marka to bardzo ważna informacja. 

Widzimy bowiem, że Jezus poszedł na pustynię nie tylko dlatego, że chciał (w co nie 

wątpię), ale także dlatego, że w jakiś sposób został do tego zmuszony przez Ducha.  

On doświadczył bycia w pewnym miejscu trochę wbrew swojej decyzji, być może nie 

miał na to ochoty, więc z pewnością było to dla Niego trudne.  

 Czy nie dzieje się też podobnie w naszym życiu?  

Każdy z nas ma takie miejsca, sytuacje, relacje, w których po prostu nie chce być, do 

których jest jakby zmuszony.  



Może niektórzy z nas mówią sobie nawet: „Całe moje życie takie jest. Gdybym był 

gdzieś indziej, z innymi ludźmi, w innej sytuacji, z inną historią, z innymi rodzicami, z inną 

pracą, z innym mężem, żoną i tak dalej, to moje życie byłoby inne, szczęśliwsze. Niestety 

tak nie mam, więc jest beznadziejnie”.  

Uwaga! Taki stan doskonale znał ze swojego życia Pan Jezus. On doświadczył tego 

mocno, przebywając na pustyni. 

Kolejna ważna rzecz wiąże się z tym, gdzie Duch wypędził Jezusa.  

Dosłownie napisano, że Jezus został wyrzucony na miejsce opustoszałe.  

Geograficznie chodzi oczywiście o pustynię, ale dla nas to wyrażenie może także 

oznaczać pewien stan ducha. Jezusa wypędzono w pustkę. Być może doświadczał na 

pustyni nie tylko fizycznej samotności, ale także duchowego opustoszenia, jako człowiek.  

To zaś również jest czymś, czego większość z nas (jeśli nie wszyscy) kiedyś 

doświadczyła lub może właśnie doświadcza. Ile to razy pojawiają się w naszych głowach 

myśli :  

„Moje życie nic nie znaczy, idę donikąd, nie mam żadnych celów ani pragnień, a do tego 

w ogóle nie wiem, o co chodzi w życiu, więc egzystuję nijako z dnia na dzień”?.  

To jest właśnie ta pustka, która była też udziałem Jezusa. Gdy czujemy się w taki sposób, 

zwykle pragniemy się z tego wyrwać, co jest najczęściej niemożliwe, bo jesteśmy tam 

wypędzeni, jakby zmuszeni do pustki życiowej.  

Jezus także to znał, jest nam bliski i w tym doświadczeniu. 

Trzecia rzecz, którą koniecznie musimy zobaczyć w tym fragmencie Ewangelii, to owo 

doprowadzanie Jezusa do granic przez przeciwnika.  

Chodzi oczywiście o Szatana, który, będąc przeciwnikiem Boga, kusi Jezusa 

doprowadzaniem Go do granic wytrzymałości.  

Bardzo podoba mi się to wyrażenie, ponieważ ono pokazuje, że każde kuszenie 

człowieka, który w swoim życiu próbuje opierać się złu, to doprowadzanie go do takiego 

stanu w tym opieraniu się, że ten nie może już więcej wytrzymać.  

Święty Marek nie podaje w swoim opisie kuszenia Jezusa trzech pokus, które znamy z 

innych opisów ewangelicznych, on próbuje nam zakomunikować, że Jezus podczas swojego 

pobytu na pustyni został doprowadzony przez Szatana do granic wytrzymałości.  

Myślę, że i taki stan znamy ze swojego życia, gdy wobec tego, co się wokół nas i w nas 

dzieje, mówimy : „Ja już nie dam rady, to są granice moich możliwości, ponad to nie mam 

siły”. I w tym Jezus jest do nas podobny. 

Co więcej, ewangelista podaje, że Jezus na pustyni przebywał pośród zwierząt.  



Święty Marek użył tam słowa bestia, które w grece nie oznacza tego, co po polsku, ale 

jest określeniem wszystkich zwierząt.  

Nie kojarzy się więc ono ze strasznymi potworami, ale można je zastosować, mówiąc na 

przykład o wiewiórkach czy króliczkach. I mimo że w grece słowo „bestia” nie kojarzy się 

pejoratywnie, to gdyby choć chwilę zastanowić się nad opisem Marka, szybko można się 

zorientować, że na pustyni nie ma sympatycznych zwierząt, tylko węże, skorpiony lub stada 

dzikich osłów, czyli różnego rodzaju niebezpieczne stworzenia, które mogą człowiekowi 

odebrać życie.  

Z nami dzieje się podobnie.  

Wiele razy słyszałem podczas różnych rozmów czy spowiedzi:  

„Ojcze, mieszkam z bestiami. Czasem mój mąż to bestia, moje dzieci, moi rodzice to 

bestie”.  

Rzeczywiście czasem mamy wrażenie, że żyjemy w ciągłym zagrożeniu, a nasze relacje 

są miejscami, z których wynurzają się bestie chcące odebrać nam życie.  

Jezus również tego doświadczył.  

Gdy tak czytamy krok po kroku tę Ewangelię, to może rodzić się w nas pytanie:  

 po co Kościół na początku Wielkiego Postu odsłania nam taką dość 

przygnębiającą perspektywę?  

Czy po to, by powiedzieć, że skoro dwa tysiące lat temu Pan Jezus poszedł na 

czterdzieści dni na pustynię, to teraz każdy z nas musi znaleźć sobie takie miejsce?  

Może jest to jakaś myśl, ale według mnie nie o to chodzi. Spoglądając na tę Ewangelię             

i na opisaną w niej sytuację człowieka, który jest zmuszony do bycia tam, gdzie nie chce, 

człowieka, który doświadcza pustki, człowieka doprowadzonego do granic wytrzymałości              

i człowieka, który już nie może znieść ludzi wokół siebie, mam wrażenie, że Kościół chce 

nam powiedzieć, że  

Jezus również w swoim życiu doświadczył tego, co my już znamy                         

z własnej codzienności. 

Jakby specjalnie zbierając w jednym obrazie wiele nieszczęść, niekomfortowych, wręcz 

dramatycznych sytuacji ludzkich, podpowiada:  

„Znacie to wszystko, zobaczcie teraz, że Pan Jezus też tam był, On także tego 

wszystkiego doświadczył, On zna wasze trudy i pustki, nieszczęścia i tragedie. Ale to 

jeszcze mało! On to sam na siebie wziął i z własnej woli w to poszedł”.  

 Czy jednak na tym koniec? Chodzi o to, by tylko stwierdzić: „Ja mam źle i Jezus 

też miał źle”? Nie!  



Najważniejsza jest końcówka dzisiejszej Ewangelii, a mianowicie to, że Jezus po tym, 

jak po czterdziestu dniach opuścił pustynię, przyszedł do Galilei i zaczął głosić niezwykle 

zaskakującą wiadomość od Boga: „Słuchajcie, musicie się wszyscy nauczyć inaczej 

myśleć i wierzyć w Dobrą Nowinę”.  

 Dlaczego mnie to zaskakuje?  

Ponieważ my o takich sytuacjach, które dzieją się w naszych życiowych miejscach 

pustynnych, o naszych granicach wytrzymałości i bestiach, mówimy zwykle, że to jest coś 

niemającego sensu, coś totalnie załamującego i odbierającego chęć do życia.  

A co mówi Jezus? On, wychodząc z tego samego doświadczenia, zamiast się załamać 

głosi: „Uwierzcie w dobrą wiadomość”.  

Mimo, że wszystko na tej pustyni mogło być dla Niego powodem, by stwierdzić, że nie 

ma żadnej dobrej wiadomości, bo życie to pustka i bycie doprowadzanym przez Szatana do 

granic, to niemożność bycia z ludźmi, którzy są jak bestie, a ponadto niemożność ucieczki   

z tego miejsca, w którym się jest, to On się nie załamuje, a wręcz wychodzi z tego 

koszmarnego doświadczenia z zupełnie nowym myśleniem.  

Tak jakby chciał powiedzieć:  

„Słuchajcie, musimy nauczyć się zupełnie inaczej myśleć o takich sytuacjach                            

i uwierzyć, że w nich wszystkich jest ukryta dobra wiadomość”. 

 

Dzisiejsze Słowo jasno mówi nam, że  

nawrócenie polega nie na uświęceniu swojego życia, bo to w ogóle jest Boża 

robota w nas, ale na zmianie myślenia. 

Nawrócenie prawdziwie się w nas dokona, gdy przestaniemy w końcu „zamulać”, patrzeć 

w pustkę i wierzyć w to, że już nic się nie da zrobić.  

Greckie słowo „nawracać”, które dziś usłyszeliśmy w Ewangelii, padło już w tym 

Wielkim Poście w Środę Popielcową, gdy ksiądz sypał nam na głowę popiół i mówił: 

„Nawróć się i uwierz w Ewangelię”. On cytował Pana Jezusa i próbował nam tym 

przypomnieć, że mamy zmieniać nasze myślenie.  

Od tego zaczyna się każdy Wielki Post.  

Jezus chodzi od człowieka do człowieka i mówi: „Zmień myślenie, myślisz 

pesymistycznie, myślisz tragicznie, a Ja w twojej sytuacji już widzę dobrą wiadomość”.  

Kościół, malując nam dziś przed oczami obraz spustoszonej duszy ludzkiej, nie robi tego 

po to, żeby pokazać nam, jak mamy beznadziejnie, ale aby uświadomić nam, co Jezus z tą 

pustką i beznadzieją zrobił.  

 



On we wszystkie sytuacje wniósł dobrą wiadomość i powiedział :  

„Odmieniajcie myślenie i myślcie inaczej o tym, co się wam przydarza.  

Bo jest Bóg, który ma wszystko w swoich rękach i może was z wszystkiego 

wyprowadzić”.  

 

To jest prawdziwa i najlepsza perspektywa na Wielki Post. 

My nie czekamy bowiem na Wielki Piątek, ale na Wielką Niedzielę.  

My, chrześcijanie, nie jesteśmy ludźmi Wielkiego Piątku, bo uwielbiamy cierpienie, ale 

poranku Niedzieli Zmartwychwstania, kiedy to Jezus wstał z grobu, co dla nas oznacza, że               

i my też możemy wstać ze wszystkich pustyń, na których jesteśmy.  

Uwierzmy więc w tę niesamowicie dobrą wiadomość, że wszystko da się odmienić, bo  

Jezus już to wszystko zwyciężył i my razem z Nim możemy zwyciężyć. 

 

Biblia Nawarska - Pismo Święte Nowego Testamentu                                      

z komentarzem duchowym Wyd. Apostolicum, Ząbki 2020 

 
 

 Mk 1, 12-13 : 
 

Ewangeliści Mateusz i Łukasz szczegółowo opisują kuszenie Jezusa przed rozpoczęciem 

się Jego życia publicznego. Analogiczne pokusy przedstawia Ewangelia św. Jana (J 6,15; 

7,3-4). Marek streszcza je krótko i przechodzi od razu do opisu działalności publicznej, do 

której Jezus przygotował się na pustyni. 

Pokusa w Piśmie Świętym oznacza raczej próbę niż podszept czy namowę. W opisie 

pokus ukazane jest również prawdziwe człowieczeństwo Jezusa:  

"Jezus po przyjęciu chrztu pościł w samotności przez 40 dni. W ten sposób nauczał nas 

swoim przykładem, że po otrzymaniu odpuszczenia grzechów przez chrzest, powinniśmy 

się przygotowywać czuwaniem, postami i modlitwami, żeby unikać tego, aby przez naszą 

ociężałość lub brak pilności powrócił nieczysty duch, który został wygnany z naszego 

serca" (św. Beda, Homilie, 11). 

"Aniołowie Mu służyli" (w.13). Aniołowie w ST należą do niebieskiego dworu Boga                   

i wielbią Go nieustannie (por. np. Iz 6,1-3; 1 Krl 22,19). Stwierdzenie, że "służyli" 

Jezusowi wskazuje na panowanie Chrystusa nad nimi. 



 Mk 1, 14-15 : 
 

Jezus rozpoczyna swoje nauczanie wtedy, gdy ustało nauczanie Jana Chrzciciela, co 

wskazuje, że etap obietnic już się zakończył i że wraz z Jezusem i Jego słowami rozpoczyna 

się królestwo Boże, a więc także zbawienie. Sugeruje to również - co zostanie później 

potwierdzone męczeństwem Jana - że głoszenie Ewangelii nie odbywa się bez trudności. 

"Ewangelia Boża" (w.14) - to wyrażenie spotykamy u św. Pawła (Rz 1,1; 2 Kor 11,7 

itd.) jako odpowiednik "Ewangelii Chrystusa" (Flp 1,27; 2 Kor 2,12; 2 Tes 1,8 itd). 

Wskazuje ono przede wszystkim na radosną nowość przybywającą wraz z Jezusem - 

królestwo Boże. 

"O ile zdołam sięgnąć pamięcią, nigdy nie słyszałem o królestwie niebieskim, czytając 

Prawo, Proroków czy Psałterz, a jedynie czytając Ewangelię. Królestwo Boże zostało 

otwarte dopiero wtedy, gdy przyszedł Ten, który powiedział: <Oto królestwo Boże pośród 

was jest> (Łk 17,21)" (św. Hieronim, Commentarium in Marcum 2). 

Uczestnictwo w tym królestwie wymaga od ludzi wewnętrznego nawrócenia, gotowości 

do przyjęcia nowego daru Bożego. 

Jezus "głosi [...] nadejście królestwa Bożego i wzywa do nawrócenia (por. Mk 1,15), 

odpuszczając grzechy tym, którzy zbliżali się do Niego z ufnością (por. Mk 2,3-13; Łk 7,47-

48), dając początek tajemnicy miłosierdzia, którą On sam będzie realizował aż do 

skończenia świata, szczególnie poprzez powierzony Kościołowi sakrament pojednania"         

(św. Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae 21). 

 

I czytanie :  (Rdz 9,8-15) (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

Potem Bóg tak rzekł do Noego i do jego synów: Ja,  

Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie;  z 

wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, 

jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi.  

Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu 

żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię. Po czym Bóg dodał:  

A to jest znak przymierza, które ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z 

wami, na wieczne czasy:  Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między 

Mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na 

obłokach,  wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą 

żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego 

jestestwa 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

  Św. Jan Chryzostom [Złotousty] 

 

 

Przymierze z Bogiem 

 

Bóg dał obietnicę: „Nie będę już więcej złorzeczył ziemi” (Rdz 8, 21), a choćby 

wzrastała złość, nie ukarzę już tak rodzaju ludzkiego.  
 

Bóg ukazał tu swoją niewysłowioną dobroć: odnawia tutaj swoje obietnice ludzi, aby 

człowiek sprawiedliwy mógł zaufać i nie myślał w sobie i mówił, że niegdyś Bóg 

pobłogosławił rodzaj ludzki, sprawił, że licznie się rozmnażał, później jednak uderzył go 

powszechnym zniszczeniem.  
 

Bóg chce wypędzić z duszy sprawiedliwego całe kłębowisko myśli, chce go zapewnić, że 

nic podobnego już nie nastąpi. Co więcej – mówi – jeśli sprawiłem potop, to stało się to 

przez moje miłosierdzie, aby przerwać złość i żeby powstrzymać dalszy jej postęp.  
 

Teraz więc, z tym samym miłosierdziem obiecuję, że na przyszłość nie posłużę się taką 

karą: chcę, byście teraz żyli bez smutku, stąd słowa: „Ustanowię moje przymierze”, to 

znaczy zawrę pakt.  

 

Tak jak w sprawach codziennych ktoś coś obiecuje, to czyni pakt, który niesie ze sobą 

wielką pewność. Podobnie dobry Bóg mówi: „Ustanowię moje przymierze z wami”. I 

słusznie mówi: „ustanowię”, co znaczy: „oto naprawiam nieszczęście spowodowane przez 

zarazę grzechu”.  
 

I dalej: „Ustanawiam przymierze moje z wami i z waszym potomstwem”.  
 

Patrzcie na łaskawość Pana – jakoby mówił: Nie tylko z wami zawieram przymierze, ale 

i z tymi, którzy po was przyjdą i stwierdzam, że pakt ten będzie silny i trwały. A potem, aby 

okazać swoją wspaniałomyślność dodaje:  

„Z wszelką istotą żywą, która jest z wami, i z ptakami, ze zwierzętami domowymi, 

ze wszystkimi zwierzętami ziemi, które są z wami i które wyszły z arki. Ustanowię 

moje przymierze z wszelkim ciałem żyjącym i nie zginie w wodach potopu. Nie będzie 

w przyszłości potopu, aby zniszczyć całą ziemię”. 

  

 Czy widzisz wielkość paktu?  

 Widzisz w obietnicy niewysłowioną łaskawość?  

 



Rozważ, jak Bóg rozciąga równocześnie swoją dobroć na byty pozbawione rozumu, na 

dzikie zwierzęta! I słusznie!  
 

Wielokrotnie bowiem już mówiłem, a i teraz powtarzam, że zwierzęta zostały stworzone 

dla człowieka i dlatego też mają swoją część w dobrodziejstwach uczynionych 

człowiekowi. Wydaje się tu, że wspólny jest pakt ze zwierzętami i z ludźmi.  
 

Tak jednak nie jest, bo ta obietnica stanowi pocieszenie skierowane do człowieka, aby 

wiedział on, w jak wielkiej jest czci, bo nie tylko on jest obsypany dobrodziejstwami, ale co 

więcej, ze względu na jego, hojność Boża rozciąga się na zwierzęta.  
 

„I nie umrze – mówi – żadne ciało od wód potopu, który zniszczył cała ziemię”.  

Czy widzicie jak raz, dwa razy, wielokrotnie, Bóg przyrzeka nie ponawiać powszechnego 

zniszczenia. A czyni to, aby wypędzić z duszy człowieka sprawiedliwego niepokoje, aby 

dać mu nadzieję na przyszłość...  
 

[Bóg] nie chce, abyśmy odczuwali lęk i abyśmy spoglądali z nadzieją na znak, który nam 

daje: „I Pan Bóg rzekł do Noego: to jest znak przymierza, który zawieram między Mną 

a tobą”.  

Bacz na zaszczyt względem sprawiedliwego; mówi jakoby człowiek do człowieka.  
 

I mówi: „Oto znak przymierza, który ustanowiłem między Mną a wami i wszelkimi 

żywymi zwierzętami, które są z nami po wszystkie pokolenia”.  

Patrzcie, jakie ogromne dobrodziejstwo raczył uczynić dla sprawiedliwego... Znak zaś 

ten, który ma dać wszelkiej istocie żyjącej, rozciągnie się na wszystkie pokolenia.  
 

Nie dajemy tego znaku tylko dla wszystkich istot żywych, ale to właśnie czyni go 

wiecznym i trwałym, jak długo świat będzie istniał: „Kładę łuk mój na chmurach, a 

będzie on znakiem przymierza między mną a ziemią...”.  
 

To nie Bóg potrzebuje znaku dla przypominania sobie, ale jest on dla nas, 

abyśmy widząc go, nie podejmowali smutnych podejrzeń, ale abyśmy przypominali sobie 

natychmiast o obietnicach, abyśmy ufali, że nie będziemy już nigdy cierpieli czegoś 

podobnego .  

 

 

  Św. Ireneusz 

 

 

Przymierze po potopie 

 

Po potopie Bóg zawarł przymierze z całym światem, to jest ze wszystkimi żyjącymi 

[istotami] nierozumnymi jak i z ludźmi, że nie będzie już niszczył potopem tego 

wszystkiego, co wyrasta z ziemi.  



[Dał] im znak: „Gdy niebo pokryje się obłokiem, ukaże się tęcza na obłoku, wtedy 

wspomnę na moje przymierze i nie zniszczę wodą niczego, co porusza się na ziemi”    

(Rz 9, 14).  
 

Zamienił też pożywienie ludzi, nakazując im żywić się mięsem; od praojca Adama aż do 

samego potopu ludzie żywili się nasionami i owocami drzew, gdyż nie wolno im było jeść 

mięsa.  

 

Trzej synowie Noego dali [nowy] początek rodzajowi ludzkiemu, dlatego błogosławił im 

Bóg dla ich rozmnożenia się i umocnienia, mówiąc:  

„Wzrastajcie i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i opanujcie ją, lęk i strach 

przed wami niech ogarnie wszystkie zwierzęta nierozumne i wszystkie ptaki niebieskie, 

niech staną się dla was pokarmem tak, jak rośliny zielone, jednak nie będziecie jeść 

mięsa z krwią, gdyż zażądam waszej krwi od wszystkich zwierząt dzikich i od ludzi; 

kto przeleje krew człowieka, tego krew w zamian zostanie wylana, bo na obraz Boży 

stworzyłem człowieka” (Rdz 9, 1–6).  
 

Obrazem, zaś Boga jest Jego Syn i na Jego obraz stworzony został człowiek. I dlatego w 

ostatnich czasach objawił się (1 P 1, 20), aby ten obraz ukazać do siebie podobnym.  
 

Po tym przymierzu rodzaj ludzki się rozmnożył, wywodząc się z pokolenia trzech [synów 

Noego]. I była tylko jedna mowa na ziemi, czyli jeden tylko język (Rdz 11, 1). 


