
   

 

I Niedziela Wielkiego Postu  6 III 2022 
 

( Łk 7,1-13 - Biblia Tysiąclecia) 
 

 Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w 
Duchu [Świętym] na pustyni czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez 
diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód.  Rzekł Mu 
wtedy diabeł: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby 
się stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest: Nie samym 
chlebem żyje człowiek. Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w 
jednej chwili wszystkie królestwa świata  i rzekł diabeł do Niego: Tobie 
dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę 
je odstąpić, komu chcę.  Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, 
wszystko będzie Twoje.  Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest: Panu, 
Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć 
będziesz.  Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku 
świątyni i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w 
dół!  Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię 
strzegli, i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi 
o kamień.  Lecz Jezus mu odparł: Powiedziano: Nie będziesz wystawiał 
na próbę Pana, Boga swego. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, 
odstąpił od Niego aż do czasu. 

 

 

 

 

Krąg Biblijny  nr 28 
 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla 

każdego!   SP i LO im. św. Jana Pawła II                                

Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 



 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 

 Św. Leon Wielki 
 

Szczodra wola czynienia dobrze 
 

W porę odezwały się dla uszu naszych te słowa apostoła, dopiero co przeczytane, 

wzięte z tego przepowiadania: „Oto teraz czas pożądany, oto teraz dzień zbawienia” 

(2 Kor 6, 2).  

Czyż bowiem może być coś bardziej godne pożądania nad ten czas i bardziej 

zbawienne od tych dni, kiedy wypowiada się walkę błędom, a wzrasta we wszystkich 

cnota?  

Zawsze, co prawda, duszo chrześcijańska, winnaś była mieć się na baczności wobec 

wroga twego zbawienia i udaremniać jego zasadzki. Teraz jednak jeszcze bardziej 

musisz się strzec i działać przezorniej, bo i nieprzyjaciel twój sroższą teraz pała 

nienawiścią. Toć teraz właśnie po całym świecie wytrąca mu się z ręki berło 

zadawnionego panowania i odbiera niezliczony sprzęt zdobyczny.  

Całe gromady wszelkiej narodowości i języka wyrzekają się straszliwego łupieżcy.                 

Po wszelkiej ziemi tysiące tysięcy ludzi przygotowuje się do odrodzenia w Chrystusie; 

nie masz już takiego stanu, co by nie powstawał przeciw tyranii. Ze zbliżeniem się zaś 

tego dnia, w którym oni mają stać się nowym stworzeniem, wyrzuca się z nich precz 

władającego nimi ducha złości...  

„Jeśli jesteś Synem Bożym, rozkaż, aby te kamienie stały się chlebem” (Mt 4, 3).  

Wszechmogący mógł oczywiście jego żądanie spełnić, bo zapewne nic łatwiejszego, 

jak żeby na rozkaz Stworzyciela wszelkie stworzenie przybierało taką postać, jakiej On 

sobie życzy: tak było na przykład na owych godach małżeńskich: skoro tylko zechciał, 

przemienił wodę w wino (por. J 2, 1). Ale tutaj postanowieniem Pańskim, powziętym 

dla naszego zbawienia, przystało raczej udaremnić chytrość rozpysznionego wroga nie 

tyle siłą Bóstwa, co tajemnicą pokory.  

Po przepędzeniu zaś szatana, kiedy wszystkie fortele zwodzicielskie spełzły na 

niczym, „przystąpili do Pana i służyli Mu aniołowie” (Mt 4, 11). Wśród podstępnych 

nagabywań szatańskich miała się okazać szczerze ludzka natura, w usługiwaniu zaś 

świętych aniołów ujawnić Bóstwo Tego, co jest i rzeczywistym człowiekiem, i 

prawdziwym Bogiem...  



Najmilsi, pouczył nas Zbawiciel, że „nie samym chlebem żyje człowiek, ale                     

i wszelkim słowem Bożym” (Łk 4, 4); jest przeto rzeczą słuszną, aby lud 

chrześcijański więcej tęsknił za pokarmem słowa Bożego niż za dosytem chleba.  

Ochotnym i radosnym sercem rozpoczynajmy ten uroczysty post w duchu wiary. 

Obudźmy go nie jałową głodówką, do jakiej zmusza nas nierzadko już to jakieś niedo-

maganie fizyczne, już to niesmak przesytu, jeno szczodrą wolą czynienia dobrze.  

Bądźmy jednymi z tych, co do których sama Prawda powiada: „Błogosławieni ci, co 

łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” (Mt 5, 6).  

Zasmakujmy w uczynkach miłosierdzia! Nasycajmy się pokarmem odżywiającym na 

wieczność! Nakarmienie ubogich z darów naszych, oto niech będzie nasza przyjemność, 

i przyodzianie nagich niezbędną im odzieżą – oto radość nasza! Dajmy odczuć nasze 

ludzkie współczucie chorym, przykutym do łoża boleści, niedołężnym kalekom, 

znękanym wygnańcom, opuszczonym sierotom, w smutku i w troskach pogrążonym 

wdowom.  

Każdy powinien wnosić cząstkę własną swej dobrej woli, aby zaradzić wszystkim ich 

potrzebom. Kto ma wielkie serce, temu nigdy nie zabraknie środków! Boć nie od 

wielkości majątku zawisła miara współczucia i miłości bliźniego. W dobrą wolę bogaty 

nawet przy małych zasobach potrafi się zasłużyć. Zapewne nakład bogatych większy 

będzie niż mniej zamożnych, ale owoc z ich uprawy nie będzie się różnił, jeśli jest 

pielęgnowany z jednakową miłością. 

 

 Św. Augustyn 
 

W Chrystusie  ty byłeś kuszony 

 

Posiadłość Chrystusa, dziedzictwo Chrystusa, ciało Chrystusa, jedyny Chrystusowy 

Kościół, jedność, którą my stanowimy, woła od krańców ziemi. Co woła? „Wysłuchaj, 

Panie, prośby mojej, nakłoń ucha na moją prośbę, od krańców ziemi wołam do 

Ciebie” (Ps 61 [60], 2n). Znaczy to, że do Ciebie wołałem od krańców ziemi, to jest 

wszędzie. 

Lecz dlaczego tak zawołałem, gdy serce moje było w ucisku? Wskazuje tu, że pośród 

wszystkich narodów na całej ziemi doznaje wielkiej chwały, ale także i wielkich pokus.  

Bowiem życie nasze pośród tej pielgrzymki nie może obejść się bez pokusy, bo 

postęp nasz dokonuje się właśnie przez pokusę, i nikt nie pozna samego siebie, o ile 

nie jest kuszony, i nikt nie może zostać uwieńczony, jak tylko ten, kto zwyciężył, 

zwyciężyć nie może ten, kto nie walczył, a nie może walczyć ten, kto nie ma 

nieprzyjaciół i nie doznaje pokus.  



Ten więc, kto woła z krańców ziemi, jest w ucisku, lecz nie jest opuszczony.                     

Bo właśnie nas, którzy jesteśmy Jego ciałem, chciał przedstawić w tym swoim ciele, w 

którym umarł, zmartwychwstał, wstąpił do nieba, aby i członki ufały, że dojdą tam, 

gdzie najpierw podążyło ciało. Przeto więc, gdy chciał być kuszonym przez szatana, w 

sobie nas przedstawił.  

Dopiero co czytano w Ewangelii, że Pan Jezus był kuszony przez szatana na pustyni. 

Najpierw Chrystus był kuszony przez szatana.  

W Chrystusie jednak to ty byłeś kuszony, bo Chrystus z ciebie wziął ciało, z siebie 

natomiast dał tobie zbawienie; z ciebie wziął śmierć, a z siebie dał tobie życie; od ciebie 

wziął obelgi, a z siebie dał ci chwałę; a więc i z ciebie wziął pokusę, a z siebie dał ci 

zwycięstwo. Jeśli w Nim jesteśmy kuszeni, w Nim także zwyciężymy szatana.  

Widzisz, że Chrystus był kuszony, a nie zauważasz, że zwyciężył? Poznaj więc, że ty 

jesteś w Nim kuszony i że ty w Nim zwyciężysz.  

Mógł wprawdzie nie dopuścić do siebie szatana, lecz jeśliby nie był kuszony, to dla 

ciebie wystawionego na pokusę nie stałby się nauczycielem. Przeto nie jest rzeczą 

dziwną, jeśli wystawiony na pokusy woła z krańców ziemi.  

 Lecz czemu nie jest zwyciężony?  

„Postawiłeś mnie na skale” (Ps 61 [60], 3). I tu właśnie poznajesz tego, kto woła od 

krańców ziemi. Pilnie przebadajmy Ewangelię: „Na tej skale zbuduję Kościół mój”                 

(Mt 16, 18).  

Woła więc z krańców ziemi ów Kościół, który chciał zbudować na skale. Kto więc 

stał się ową skałą, aby Kościół został zbudowany na skale? Słuchaj, co mówi Paweł:  

„A skałą był Chrystus” (1 Kor 10, 4).  

Na Nim więc zostaliśmy zbudowani; i dlatego w ową skałę, na której zostaliśmy 

zbudowani, uderzyły wiatry, rzeki, deszcze, gdy Chrystus był kuszony przez szatana. 

Oto, na jakiej mocy chciał się ustawić. Dlatego nie na próżno woła nasz głos, lecz 

zostaje wysłuchany: wielką bowiem nadzieję otrzymaliśmy, bo „postawiłeś mnie na 

skale”.  

 Izaak ze Stella 
 

Wyprowadzony został Jezus na pustynię 

 

 „Wyprowadzony został Jezus na pustynię przez Ducha Świętego” (Mt 4, 1).  

Pan mój, Jezus Chrystus, czyni wszystko albo wyprowadzony, albo posłany, albo 

powołany, albo z nakazu; nic natomiast sam z siebie (por. J 8, 28).  



 Przyszedł posłany na świat, wyprowadzony idzie na pustynię, powołany 

powstał  z martwych, jak napisano: „Powstań, chwało moja, powstań, harfo 

i cytro” (Ps 108 [107], 3).  

 Na mękę natomiast podąża chętnie, z własnej woli, jak to przepowiedział 

prorok: „Ofiarowany jest, bo chciał, stawszy się w tym posłuszny Ojcu aż 

do śmierci” (Iz 53, 7; Flp 2, 8).  

Jest nauczycielem i przykładem posłuszeństwa i nie chciał niczego uczynić ani cier-

pieć czegokolwiek poza ową drogą, która jest jedyną drogą wiodącą do życia (J 14, 6). 

„Wyprowadzony został na pustynię”...  

Ci wszyscy, którzy są prowadzeni przez Ducha, są synami Bożymi (Rz 8, 14), On 

natomiast, jako że jest w sposób szczególniejszy i godniejszy Synem, tak też w sposób 

zupełnie odmienny i znakomitszy jest prowadzony na pustynię, bo jak powiedziano: 

„Powrócił znad Jordanu i stamtąd natychmiast został wywiedziony przez Ducha 

Świętego na pustynię”.  

Innym, wedle szczególnej miary, dany jest Duch Święty i wedle tejże miary popycha 

ich do wszystkich czynów. On natomiast otrzymał pełność, bo w Nim spodobało się 

pełni Boskości zamieszkać cieleśnie (Kol 2, 9) i dlatego mocniej i w sposób pełniejszy 

jest popychany do pełnienia rozkazów Ojca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Ewangelia według Łukasza"                                                 
Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 Pablo T. Gadenz. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      

 

  Kuszenie Jezusa   (Łk 4, 1-13) 

 
 

ST: Pwt 6,13.16; Ps 91,11-12 

NT: Hbr 2,18; 4,15 II Mt 4,1-11; Mk 1,12 

KKK: Jezus napełniony Duchem Świętym, 695; kuszenie Jezusa, 538-

540,566,2119; kłamliwe przypisywanie sobie przez diabła królowania, mocy                            

i chwały,2855; pierwsze przykazanie, 2084,2096 

Lekcjonarz: pierwsza niedziela Wielkiego Postu (rok C) 

 

 [4,1] Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał              

w Duchu [Świętym] na pustyni.  

Opis kuszenia w czwartym rozdziale Ewangelii Łukasza jest kontynuacją ciągu 

wydarzeń z rozdziału trzeciego. Co prawda punkt ciężkości zostaje przeniesiony                     

z Jana na Jezusa, ale znajdujemy się zasadniczo w tym samym miejscu: w okolicach 

Jordanu i pustyni (zob. 3,2-3). Ponadto, skoro Duch zstąpił na Jezusa podczas 

chrztu, jest teraz pełen Ducha Świętego i wiedziony przez Ducha. 

[4,2]  ... czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni 

nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. 

Jako ,,syn Adama" (3,38), Jezus jest kuszony przez diabła, podobnie jak był 

kuszony Adam (Rdz 3).  

Grecki termin diabolos (oszczerca) jest używany w Septuagincie jako odpowiednik 

hebrajskiego satan (oskarżyciel, prześladowca; zob. np. 1 Krn 21,1). Rzeczownik 

diabolos poprzedzony rodzajnikiem oznacza głównego przeciwnika Boga i człowieka.  

Jest to upadły anioł (Łk 10,18), ,,wąż starodawny, który się zwie diabeł i Szatan" 

(Ap 12,9 w nawiązaniu do Rdz 3).  

W innych miejscach Ewangelii Łukasza Jezus często wspomina diabła i jego 

nikczemne działania (8,12; 11,18; 13,16; 22,31.53), Łukasz zaś podkreśla szczególnie 

jego rolę w zdradzie Jezusa (22,3).  

W omawianej tu perykopie znajdziemy nie tylko odwołania do kuszenia Adama, 

lecz także echo wyjścia Izraela z Egiptu i jego pobytu na pustyni.  



Wszyscy trzej - Adam, Izrael i Jezus - zostają poddani próbie jako pierworodni 

synowie Boga (synostwo Izraela; zob. Wj 4,22; Pwt 8,5).  

Przeprawiwszy się przez wodę, podobnie jak to było z Izraelem wychodzącym                    

z Egiptu, Jezus jest poddawany próbie na pustyni przez czterdzieści dni, podobnie 

jak lud Izraela był poddawany próbie przez czterdzieści lat (Lb 14,33-34; Pwt 8,2).  

Izrael, podobnie jak Adam w ogrodzie Eden, nie zdoła przejść pomyślnie tej próby.  

Możemy ponadto powiedzieć, że trzy kuszenia, z których Jezus wychodzi 

zwycięsko, to echo trzech porażek Izraela:  

(1) gdy ,,pałali żądzą na pustyni" (Ps 106,14), domagając się jedzenia (Wj 16,3);  

(2) gdy ,,zapomnieli o Bogu, który ich ocalił" (Ps 106,21) i oddawali cześć 

złotemu cielcowi (Wj 32,1-6); i  

(3) gdy ,,wystawiali na próbę" Boga (Ps 95,9; Wj 17,7).  

Dlatego Jezus, który przyszedł na pociechę i dla wyzwolenia Izraela (Łk 2,25.38),                

i który jest solidarny ze swoim ludem (3,21), pości przez czterdzieści dni, nic przez 

owe dni nie jedząc, podobnie jak przed Nim Mojżesz (Wj 34,28; Pwt 9,18.25; 10,10).  

 [4,3] Rzekł Mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu 

kamieniowi, żeby się stał chlebem. 

Pierwsza pokusa, w której Jezus ma powiedzieć temu kamieniowi, żeby stał się 

chlebem, odnosi się do Jego fizycznej potrzeby zaspokojenia głosu, ale zarazem sięga 

głębiej, gdyż uwzględnia i to, że jest Synem Bożym (zob. Łk 3,22).  

 Czy Jezus wykorzysta swoje synostwo Boże do tego, aby zaspokoić własne 

potrzeby, czy potrzeby innych?  

Nie ma wątpliwości co do tego, że misja Jezusa skierowana jest ku innym.  

,,Posłał Mnie, abym (...) więźniom głosił wolność" (4,18).  

Jej celem jest nasycenie głodnych (6,21), rozmnożenie chleba (9,16-17)                                

i ostatecznie przemienienie chleba w swoje ciało (22,19). 

 [4,4]  Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje 

człowiek.  

Jezus odpowiada cytatem z Pisma: Nie samym chlebem żyje człowiek (zob. 

Pwt 8,3) - wersetem przypominającym o mannie, którą Bóg zesłał Izraelitom, gdy byli 

głodni (Wj 16,4-35).  

Jezus jest prawdziwie ,,Synem Bożym", ale w swej ludzkiej naturze, którą dzieli                                  

z nami, także doświadczał kuszenia (Hbr 2,14).  

 



W rezultacie,  

 poddany ,,próbie pod każdym względem podobnie [jak my] -                              

z wyjątkiem grzechu" (Hbr 4,15),  

 ,,może przyjść z pomocą tym, którzy jej podlegają" (Hbr 2,18). 
 

 [4,5-7] Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili 

wszystkie królestwa świata  i rzekł diabeł do Niego: Tobie dam potęgę                    

i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, 

komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. 

Potem diabeł kusi Jezusa wizją pokazującą wszystkie królestwa świata 

(oikoumene) i obiecuje Mu ich potęgę i wspaniałość pod warunkiem, że odda mu 

pokłon.
1
  

Jezus rzeczywiście otrzyma potęgę, wspaniałość i jeszcze więcej (zob. Łk 21,27; 

22,69) nie od diabła, lecz od Boga Ojca (zob. 10,22), a Jego królestwo będzie trwać na 

wieki (zob. 1,32-33).  

Niemniej w Bożym planie zbawienia Jezus musi doświadczyć najpierw cierpienia 

krzyża (24,26).  

A zatem druga pokusa to próba skłonienia Jezusa, by w swojej misji poszedł na 

skróty. Ponadto mówi o potędze, tak jak ją pojmuje świat, i o władzy podobnej do 

władzy cezara Augusta, który potrafi wydawać konkrety obowiązujące cały ,,świat" 

(oikoumene, 2,1).  

 

 Jezus tymczasem nie jest królem w takim sensie jak ziemscy władcy, ale 

kimś, kto ogłosi królestwo Boga (4,43).  

 Ma władzę daleko większą od nich (4,32,36; 5,24; 20,8), a Jego chwała 

będzie taka jak chwała Boga Ojca (9,26). 
 

[4,8]  Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz 

oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz.  

Po raz kolejny Jezus w odpowiedzi przywołuje Księgę Powtórzonego Prawa:  

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

(zob. Pwt 6,13). 

Słowa "oddawać pokłon" to właśnie odpowiedź na kuszenie diabła. 

                                                           
1
 Diabeł twierdzi, że wszystkie królestwa są mu poddane. Bóg, który w swoim planie potrafi wyprowadzić 

dobro nawet ze zła (por. Rz 8,28: " Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla 
ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru."), pozwolił diabłu uzyskać pewien stopień władzy 
nad światem i dlatego Pisma Święte nazywa go władcą tego świata (zob. J 12,31; 14,30; 16,11; Ef 2,2;  6,12;                   
1 J 5,19). Niemniej cały czas pozostaje stworzeniem podległym Bożej mocy (KKK. 395), która ostatecznie odnosi 
nad nim zwycięstwo (J 6,33; 1 J 4,4). 



Jezus przytacza tu cytat z tego samego rozdziału księgi, w którym znajdziemy 

modlitwę Szema Izrael odmawianą dwa razy dziennie przez pobożnych Żydów: 

"Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Pan jedynie" (Pwt 6,4). 

Ponieważ Jezus jest Synem Bożym (Łk 1,32.35; 3,22) i został już rozpoznany jako 

Pan (1,43; 2,11), można Mu oddawać pokłon i tak czynią uczniowie pod koniec 

Ewangelii (24,51-52: "A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do 

nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy,"). 

[4,9]  Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni                     

i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół!  

Pokusy opisane u Łukasza i Mateusza są takie same, lecz Łukasz przedstawia je w 

innej kolejności niż Mateusz, ponieważ perykopa o kuszeniu odgrywa inną rolę w 

całościowej narracji jego Ewangelii.  

U Mateusza opisana przed chwilą scena jest ostatnim i kulminacyjnym kuszeniem i 

rozgrywa się na szczycie góry, a odpowiedzią na to kuszenie jest scena zamykająca 

Ewangelię Mateusza, która także ma miejsce u góry, gdzie Jezus odbiera pokłon od 

uczniów (28,16-17).  

U Łukasza miejscem ostatniego, kulminacyjnego kuszenia jest świątynia w 

Jerozolimie, a więc miejsce, w którym rozpoczyna się (Łk 1,9) i kończy (24,53) jego 

Ewangelia.  

Zamiast rzucić się w dół z najwyższego punktu świątyni, czyli jej narożnika2, 

Jezus zostaje pod koniec Ewangelii ,,uniesiony do nieba" (24,51).  

W tej pokusie diabeł odwołuje się do tego, że Jezus jest Synem Bożym i przez 

swoje wniebowstąpienie potwierdza, że jest rzeczywiście ,,Synem Najwyższego". 

 [4,10-11] Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby 

Cię strzegli,  i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej 

nogi o kamień.  

Aby uskutecznić swoje kuszenie, diabeł postanawia wykorzystać taktykę Jezusa 

polegającą na powoływaniu się na Pismo i cytuje dwa kolejne wersety jednego                        

z Psalmów (Ps 91,11-12).  

Tyle że wybiera zły psalm, gdyż kolejny wers po dwóch zacytowanych przez niego 

przepowiada mu jego własną klęskę: ,,Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa              

i smoka będziesz mógł podeptać" (Ps 91,13).  

                                                           
2
 "Narożnik" może tu oznaczać południowo - wschodni krużganek świątyni. Józef Flawiusz pisze w Dawnych 

dziejach Izraela (XV, 412) o zawrotnej wysokości krużganka króla Salomona górującego nad głęboką doliną 
Cedronu. 



Jezus wypełnia to, co zapowiada ten werset, przywołując obietnicę zwycięstwa 

złożoną przez Boga po upadku pierwszych rodziców (Rdz 3,15), i odniesie się do tego 

wersetu także później, gdy podzieli się z uczniami swoją mocą ,,stąpania po wężach 

(...) i po całej potędze przeciwnika" (Łk 10,9). 

 [4,12]  Lecz Jezus mu odparł: Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na 

próbę Pana, Boga swego.  

Jezus pomija to, że diabeł zacytował niekorzystny dla siebie psalm i odpowiadając 

mu, znowu cytuje werset z Księgi Powtórzonego Prawa: Nie będziesz wystawiał na 

próbę Pana, Boga swego (zob. Pwt 6,16).  

Izrael już wcześniej wystawiał Boga na próbę w Massa (Pwt 6,16; Wj 17,7).  

Ponieważ Jezus, chociaż poddawany pokusie, cały czas pozostaje Panem (Łk 1,43; 

2,11), tymi słowami kładzie kres kuszeniom diabła.  

 [4,13] Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do 

czasu. 

Jezus trzykrotnie pokrzyżował plany diabła i dlatego ten od niego odstąpił.  

Doświadczenie Jezusa stanowi lekcję dla Jego uczniów:  

"Przeciwstawiajcie się (...) diabłu, a ucieknie od was" (Jk 4,7).  

Jednakże działanie diabła zostaje zawieszone do czasu, kiedy wstąpi w Judasza 

zwanego Iskariotą (Łk 22,3), w ,,godzinie" męki Jezusa, która jest godziną panowania 

ciemności (22,53). 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (4,1-13) 

 

Duchowe ćwiczenie. 

Trzy kuszenia Jezusa porównywano z trzema pokusami -  

 zaspokojenia zmysłów (obżarstwo, żądza),  

 władzy i bogactwa (chciwość) i  

 obnoszenia się z własną osobą (pycha, próżność) -  

przed którymi ostrzega chrześcijan autor Pierwszego Listu Jana, pisząc:  

,,Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość 

oczu i pycha tego życia, pochodzi nie od Ojca, lecz od świata".  

 



Te pokusy odpowiadają pierwszym pokusom opisanym w Księdze Rodzaju: 

,,Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest 

ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy" 

(Rdz 3,6).  

Lekarstwem na te pokusy są trzy praktyki, których przestrzega się zwłaszcza                      

w okresie Wielkiego Postu, czyli  

modlitwa, jałmużna i post. 

Pismo Święte zaleca je jako formę ćwiczenia duchowego ( 

zob. Mt 6,1-18 ; por. 1 Kor 9,25-27: "Każdy, który staje do zapasów, wszystkiego 

sobie odmawia; oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą.                   

Ja przeto biegnę nie jakby na oślep; walczę nie tak, jakbym zadawał ciosy w 

próżnię,  lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę, 

sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego."; 1 Tm 4,7-8: "Odrzucaj natomiast 

światowe i babskie baśnie! Sam zaś ćwicz się w pobożności! Bo ćwiczenie cielesne nie na 

wiele się przyda; pobożność zaś przydatna jest do wszystkiego, mając zapewnienie życia 

obecnego i tego, które ma nadejść."). 

 

 Przez post i inne formy wyrzeczenia uczymy się kontroli nad sobą.  

 Dając jałmużnę, uczymy się oderwania od rzeczy materialnych                      

i unikamy stwarzania sobie fałszywych potrzeb.  

 Przez modlitwę, zwłaszcza z wykorzystaniem Pisma Świętego, tak jak robił 

to Jezus, stajemy w pokorze przed Bogiem, zdając się na Jego łaskę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I czytanie :      Pwt 26, 4-10     (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Kapłan weźmie z twoich rąk koszyk i położy go przed ołtarzem Pana, Boga 

twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana, Boga swego: Ojciec mój, 

Aramejczyk błądzący, zstąpił do Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i 

tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny.  Egipcjanie źle się z nami 

obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe.                     

Wtedy myśmy wołali do Pana, Boga ojców naszych. Usłyszał Pan nasze wołanie, 

wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z 

Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i 

cudów.  Zaprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i 

miód. (Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie. 

Rozłożysz je przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz pokłon Panu, Bogu swemu. 

 
 

 

 

 

 

Pamięć - Pwt 26,4-10                                                                             

komentarz ks. P. Śliwińskiego i ks. M. Kowalskiego z książki  

"Żyj Słowem - JUTRO NIEDZIELA -Idź, naśladuj Boga" 

rok C, wyd. Stacja 7, Kraków 2021 
 

 

Po co powtarzać to samo słowo? By zapadło w pamięć. 

Księga Powtórzonego Prawa to swego rodzaju podręcznik zasad, które 

chroniły Izraelitów. By zapadły w pamięć. 

 

Testament Mojżesza  

Wprawdzie Księga Powtórzonego Prawa należy do Pięcioksiągu, różni się jednak 

od pozostałych ksiąg. Nie dominuje tu narracja, jak w przypadku Księgi Rodzaju czy 

Wyjścia. Powtórzone Prawo (gr. deuteronomium) to inaczej kopia księgi Prawa 

Mojżesza, którą przyszli królowie Izraela mają sobie sporządzić i którą winni się 

kierować (por. Pwt 17,18: "Gdy zasiądzie na królewskim swym tronie, sporządzi sobie 

na zwoju odpis tego Prawa z tekstu kapłanów-lewitów"). 

Nazwa księgi sugeruje również, że mamy tu do czynienia z przypomnieniem                     

i wyjaśnieniem Prawa danego na Synaju. Hebrajska nazwa księgi - Debarim 

(dosłownie: Słowa) wskazuje na charakter dzieła: słuchamy tu mów Mojżesza. 



Księga Powtórzonego Prawa to w istocie mowa pożegnalna i testament wielkiego 

prawodawcy pozostawiony Izraelowi w przeddzień wejścia do Ziemi Obiecanej. 

Kodeks deuteronomistyczny 

Dzisiejsze pierwsze czytanie należy do tzw. drugiej mowy Mojżesza oraz 

stanowiącego jej część Kodeksu Deuteronomistycznego (zob. Pwt 12-26).  

To rdzeń i serce księgi, które stanowi przepracowanie Kodeksu Przymierza               

(por. Wj 21-23) w duchu radykalnego wyrzeczenia się służby bożkom oraz przyjęcia 

Jerozolimy jako jedynego miejsca kultu. Być może tę właśnie część znaleziono                    

w świątyni w czasach Jozjasza i to na niej wielki król oparł swoją reformą religijną 

(622 r. przed. Chr.). 

Pierwsze plony ziemi 

Rozdział 26 stanowi zamknięcie Kodeksu Deuteronomistycznego (zob. Pwt 12-26) 

i dotyczy kwestii ofiar składanych przez Izraelitów z pierwszych plonów ziemi.  

Przy tej okazji wierny wyrecytować ma formułę, którą nazywano małym albo 

historycznym credo Izraela.  

Mówi ona o przybyciu synów Jakuba do Egiptu, o ucisku i o wybawieniu przez 

Boga wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Bóg przyprowadził ich do kraju 

opływającego w mleko i miód, którego pierwsze plony teraz mu oddają. 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Wtedy wołaliśmy do Pana, Boga ojców naszych 

 Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką 

 Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie 

 

Translator 
 

 Ojciec mój, tułacz Aramejczyk ... (Pwt 26,5).    

     Określenie trudne do przetłumaczenia. W oryginale: Arami obed. 

Niektórzy tłumaczą to jako Aramejczyk, który miał zginąć, z kolei wersja 

grecka Starego Testamentu mówi: ojciec mój opuścił Syrię. Większość 

współczesnych przekładów interpretuje hebr. abad (zginąć) jako zgubić się, 

błądzić.. 

 



Biblijny insider 

 

Tułaczka 

Izraelici to lud nomadów, który zanim osiadł w Ziemi Obiecanej, wędrował. Jego 

korzenie, według wyznania w Księdze Powtórzonego Prawa, wywodzą się gdzieś z 

północy, z Aramau. To bardzo stare wyznanie, ponieważ Aramejczycy już od IX w. 

przed Chrystusem wykazywali wrogość wobec Izraela. 

Wędrowcem był Abraham, który na Boże wezwanie przybył do ziemi obiecanej z 

Charanu (zob. Rz 12,1-9). Przez pewien czas mieszkał on w Egipcie (zob. Rdz 12,10-

20), do którego potem wraz ze swymi synami przeniósł się patriarcha Jakub (zob. Rdz 

46). 

Za wędrówką Izraela poszukującego swojego miejsca stał Bóg. To On nakazał 

Jakubowi iść do Egiptu i zapowiedział, że wyprowadzi stamtąd jego potomstwo                 

(zob. Rdz 46,4-5). Przez swą wędrówkę Izrael dojrzał do daru ziemi obiecanej. 

Wyzwolenie 

Zstąpienie do Egiptu, które miało miejsce w czasach Jakuba, kiedy rządcą Egiptu 

był jego syn Józef, wkrótce przeistoczyło się w dramat. 

Józef, Semita zarządzający ówczesnym imperium, prawdopodobnie dlatego doszedł 

do swojej pozycji, że Egiptem rządziła wówczas obca dynastia pochodzenia 

semickiego, wywodząca się z ludu najeźdźców - Hyksosi (XVI w. przed Chr.). 

Kiedy Hyksosi zostali przepędzeni, Żydzi jako Semici postrzegani byli jako 

zagrożenie i traktowani jak niewolnicy. U szczytu ich niedoli i w okresie panowania 

jednego z najpotężniejszych faraonów, Ramzesa II Wielkiego (XIII w. przed Chr.), 

Bóg wyprowadził swój lud z niewoli. 

Rzeczywiście musiał uczynić to ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, ponieważ 

Egipt był wówczas u szczytu swojej potęgi. Izrael słusznie wspominał to wydarzenie 

jako cud i znak Bożej mocy. 

To historia, która ukształtowała ich tożsamość. 

Pamięć 

Oddanie pierwszych plonów ziemi Panu, które później będzie dokonywane w 

kalendarzu Izraela w Święto Tygodni, miało na celu wyrażenie wdzięczności Bogu, 

dawcy wolności i błogosławieństwa w Ziemi Obiecanej. 

Pierwsze plony wyrażają stojącą za nim całość i oznaczają, że wszystko, co posiada 

naród wybrany należy w istocie do Boga. 



Bardzo ważnym jest towarzyszące im wyznanie wiary, tzw. Historyczne credo 

Izraela, z którego - jak twierdzono wcześniej - rozwinęła się cała teologia Starego 

Testamentu. 

Izraelici wspominają przed Bogiem swoje zstąpienie do Egiptu, ucisk jakiego tam 

doznali, wyzwolenie, które było absolutnym dziełem Boga, a  następnie dar Ziemi 

Obiecanej. 

Pamięć Wyjścia, którą noszą w swoich sercach, ma ich ustrzec od popadania                    

w kulty obcych bogów, które pozbawią ich Ziemi Obiecanej. 

 Pamięć wielkich dzieł Boga i wyznanie wiary w Niego łączą pierwsze 

czytanie z Ewangelią, gdzie Jezus powołuje się na Księgę Powtórzonego 

Prawa, aby odeprzeć szatańskie pokusy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Wielkopostny rachunek sumienia 
 

Co roku w Wielkim Poście rozlega się wołanie:  

„Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem jest litościwy, 

miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę” (Jl 2,13).  

Bóg jest dobry i nigdy z nas nie rezygnuje, chce nam przebaczać, uzdrawiać 

nas i odnawiać.  

Sakrament pojednania, zwłaszcza w Wielkim Poście, jest 

wyjątkową okazją, by doświadczyć dobroci i miłosierdzia Boga. 

Masz opory?  

Spróbuj wyobrazić sobie Boga, miłującego Ojca, który wita cię powracającego 

do domu. Zobacz, jak bardzo pragnie przygarnąć cię do siebie i pomóc ci wyznać 

wszystkie grzechy, aby już nic nie oddalało cię od Niego. 

Poniższy rachunek sumienia, oparty na naszych artykułach, ma pomóc ci w 

przygotowaniu do tego sakramentu. Potraktuj pytania jako punkt wyjścia do 

własnej refleksji nad stanem twojego sumienia. Czytając je i rozważając, proś 

Ducha Świętego, aby pomógł ci zobaczyć, gdzie potrzebujesz przebaczenia i 

uzdrawiającego dotyku Boga. 

Nawróćcie 
się 

do Pana, 

Boga 

waszego! 



A następnie przystąp do spowiedzi i pozwól, by dobry Ojciec przygarnął cię z 

miłością. 

 

 

UTRATA HARMONII Z BOGIEMHA 

RMONII Z BOGIEM 
● Czy Bóg zajmuje pierwsze miejsce w moim życiu? A może inne sprawy                           

i zobowiązania pochłaniają cały mój czas i całą uwagę? 

 

● Czy staram się pogłębiać relację z Bogiem? Czy modlę się codziennie?                        

Czy regularnie przyjmuję sakramenty święte? 

 

●  Czy traktowałem Boga z należnym szacunkiem? Czy nie wzywałem Jego 

imienia 

nadaremno? 
 

Nawróćcie się do Mnie! Spójrzcie w moje serce, które jest pełne 
miłości. 

 
 

UTRATA HARMONII Z BLIŹNIMI 
 

●  Czy dostrzegam wartość i godność każdego człowieka? Jak traktuję tych, którzy 

się ze mną nie zgadzają lub źle się do mnie odnoszą? 

 

●  Czy nie próbowałem przywłaszczyć sobie honorów należnych komuś innemu? 

Czy nie przypisywałem sobie cudzych zasług? 

 

● Czy nie ulegam złości i frustracji wobec moich najbliższych? Czy nie tracę 

panowania nad sobą i nie obrażam innych? 

 

Nawróćcie się do Mnie! Niech moje miłosierdzie nauczy was być 

miłosiernymi 

UMYSŁ WE MGLE 

 
● Czy ufam Bożej dobroci? Czy powierzam Bogu siebie i swoich bliskich, czy też 

zamartwiam się wszystkim, zapominając o Bożej opiece? 

 

● Czy nie szukam szczęścia w wartościach materialnych? Czy jestem gotów 

dzielić  się z innymi swoim czasem i pieniędzmi? 

 



● Czy nie podsycam w sobie nieczystych myśli i fantazji? Czy nie pozwalam, by 

przeszły w czyny? 

 

● Czy nie rozpamiętuję dawnych uraz i krzywd? 
 

Nawróćcie się do Mnie! Pozwólcie mi uzdrowić wasze rozdarte, 

niespokojne umysły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Jezus z Nazarethu" - Roman BRANDSTAETTER 

 

Kuszenie na pustyni  

Jezus zapragnął samotności. Pozostawiwszy Johanana, jego zdumionych uczniów                          

i pokutników nad brzegami Jordanu, mimo nocy, która już zapadła, poszedł w kierunku 

Jerycha, gdzie spodziewał się znaleźć ustronne miejsce, z dala od ludzi i rojnych traktów, 

aby przed rozpoczęciem działalności poddać się próbie postu i kuszenia.  

Chciał, jak każdy człowiek rozpoczynający dzieło swojego życia, przemyśleć je do 

końca, a uważał, że powstrzymanie się przez dłuższy okres czasu od jadła i napoju jest 

nie tylko ofiarą złożoną Panu — post pojmował jako karmienie sobą Boga                               

i równocześnie jako wyzwanie rzucone Złu — ale wzmaga również czujność ducha, 

wzmacnia wolę i myśl, więc tworzy dogodne warunki do stoczenia walki z nacierającym 

wrogiem.  

A ponieważ Jezusowi chodziło o to, by wyostrzoną czujnością ducha zmóc 

wyostrzoną czujność łaknącego ciała, znów pomniejszył się do rozmiarów słabego 

człowieka, lękał się otaczających Go ciemności, drżał na myśl o głosach pustyni, o 

długich dniach i nocach głodu, o cielesnym znużeniu, u którego kresu czekała Go walka 

o czystość wybranego ludu.  

Pozostawiwszy więc siebie swoim własnym siłom człowieczym, ich nieustannie 

zmiennej odporności i kruchości, po prostu zdany całkowicie na ich łaskę, wydawał 

siebie na łup pokusy, gotów w tej walce o róg Izraela zgłębić aż do dna swe proste                      

i zawikłane osamotnienie.  

Gdy zbliżał się do wzgórza, już całkowicie ukształtował swoje wnętrze na człowiecze 

podobieństwo, pozbawione jednak skazy grzechowej, której przemożne działanie tylko 

naśladował, ale z wyrazistym prawdopodobieństwem, dzięki czemu mógł teraz jak każdy 

biedny człowiek ulegać pokusom i był poniekąd jak ten, który grając rolę nędzarza, 

równocześnie nim jest i nim nie jest. I tak pogrążony w swoim świętym naśladowaniu                       

i poddany jego nieubłaganym prawom, piął się stromym stokiem wzgórza i zmęczony,                         

i zdyszany potykał się w ciemnościach o ostre głazy i korzenie.  

Jezus był mężczyzną dobrze zbudowanym, zgrabnym, o mocnych rękach i nogach, ale 

Jego odporność na trudy i zmęczenie była zupełnie przeciętna, a może nawet i mniej niż 

przeciętna, gdyż mimo krzepkiej budowy ciała był delikatnego zdrowia, co się niekiedy 

objawiało nadmiernym wyczerpaniem, zwłaszcza podczas uciążliwej pracy w porze 

letniej.  



Obecnie zmęczenie spotęgowane było dmącym od pustyni wiatrem, którego 

podmuchy utrudniały oddech, a pędzony przezeń pył zacierał widoczność                                     

i uniemożliwiał szybkie poruszanie się w terenie, i bez tego trudnym do sforsowania, 

gdyż od czasu krwawej tragedii na zamku wznoszącym się na górze Ejn Dok — 

pozostały z niego już tylko ruiny — nie stanęła tutaj żywa stopa ludzka, a wszystkie 

drogi, ongi prowadzące na szczyt, zarosły od półtora wieku dzikimi chwastami.  

Dzisiaj była to już tylko domena szakali — ich płaczliwy śmiech i teraz było wyraźnie 

słychać — żmij i skorpionów, obszar przeklęty, stygmatyzowany krwią ostatniego z rodu 

Machabeuszy, leżący samotnie na uboczu, z dala od głównej drogi, skwapliwie omijany 

przez kupców, pielgrzymów i wędrowców.  

Jezus, z trudem oddychając, zlany potem, chwycił się pnia uschniętej sykomory i 

nogami wspierając się o stromą krawędź wystającego głazu, podciągnął się w górę na 

dłoniach    i wczołgał na szczyt góry. Leżał na wznak i szeroko otwartymi ustami chwytał 

oddech  w zmęczone płuca, ocierając z czoła pot, który zlepił Mu włosy i cienką strugą 

ściekał po skroni.  

Słyszał szelest zmykających pod kamienie skorpionów i nacichające wycie szakali. 

Otworzył oczy. Gwiazdy, jeszcze przed chwilą roziskrzone i jasne, teraz stawały się 

coraz mniejsze, ich ostrość zacierała się, gasły, a równocześnie wraz z ich ledwo 

pełgającym światłem czarne niebo, które stanowiło majestatyczne tło dla gwiezdnej 

panoramy, straciło swoją niepotrzebną już teraz czerń, szybko poczęło się nasycać 

błękitem i wtedy zza gór Moabu wytoczyło się ogromne, do białości rozpalone słońce.  

Jezus zmrużył oczy. Podniósł się z ziemi i odmówił modlitwę poranną, kłaniając się 

głęboko wzgórzom Judei i Górze Oliwnej, zasłaniającej widok na Święte Miasto. 

Skończywszy się modlić, spojrzał w dół ku wschodowi, ku brodowi Bethabara, gdzie 

przez płową pustynię płynął Jordan obramowany po obu brzegach bujną zielenią i lśnił                          

w słonecznym blasku jak srebrny wąż leniwie pełzający po zielonym posłaniu 

przemyślnymi pętlami i zakosami, tworzącymi tajemnicze znaki i monogramy.  

Odwrócił głowę. Tuż obok na polanie spalonej słońcem i pokrytej głazami wznosiły 

się ruiny zamku, resztki portyku, fragmenty dziedzińca, roztrzaskanych schodów, 

prowadzących do ciemnych lochów i podziemi, i góra bloków kamiennych, żałosne 

resztki murów, otaczających tę potężną ongi twierdzę machabejską.  

Znał historię tych ruin i prawdopodobnie świadomie wybrał je na miejsce swoich 

postnych medytacji, i stojąc teraz na tym wzgórzu zbrodni, na wzgórzu krwawej walki o 

władzę, na wzgórzu drapieżnych namiętności, rozmyślał o Ptolemeuszu ben Habub, który 

postanowił zabić swojego teścia, szlachetnego Symeona ben Matatjahu, księcia 

machabejskiego,  i zasiąść na tronie Izraela, i w tym celu zaprosił go w gościnę na zamek 

Ejn Dok, gdzie z jego ramienia sprawował władzę namiestnika urodzajnego okręgu 

Jerycha.  



Tutaj wydał przyjęcie na cześć gościa i podczas uczty, gdy współbiesiadnicy byli 

pijani, zabił go i zabił jego synów, Matatjahu i Jehudę, i kilku towarzyszących im 

dworzan.  

Było to zatem miejsce krwawe i przeklęte, na którym zostało pogwałcone święte 

prawo Elohim i niewzruszone prawo gościnności w imię żądzy władzy i żądzy 

posiadania, dwóch żądz, nad którymi nigdy nie zachodził gniew Pana Zastępów.  

Dlatego było to miejsce grzechu i krwi wołającej do nieba wielkim głosem, stolica 

demona pustyni, włochatego kozła, wcielonego zła Izraela, Azazela, rozmiłowanego w 

ruinach, w pustce, w nicości, czyli w samym sobie, albowiem sam był ruiną, pustką i 

nicością.  

Jezus idąc zatem do Ejn Dok, na spotkanie zła, żądzy władzy i posiadania, szedł 

świadomie na spotkanie grzechów Izraela, kuszącego Pana swoją niesfornością, na 

spotkanie ofiarnego kozła, którego słusznie spodziewał się tutaj spotkać, albowiem 

niezliczone ilości ofiarnych kozłów od niepamiętnych czasów wyganiane przez 

pastuchów w święto Jom Kippur na pustynię, żyją na pustyni w rogatym ciele Azazela.  

Mijały długie dni i noce postu i modlitwy, długie dni samoudręki i długie noce bez snu                  

i wypoczynku.  

Przez czterdzieści postnych dni i czterdzieści postnych nocy przetrawił w sobie całe 

dzieje rodzaju ludzkiego, od chwili gdy Duch Boży o ostrym dziobie gołębia krążył nad 

ciemnymi wodami — pamiętał te wody, wzburzone wody narodzin —  

 widział mądre i bardzo złożone stworzenie świata, dzieje pierwszych rodziców, 

pierwsze pożądanie i pierwsze zabójstwo i widział Abrahama, Jicchaka i Jaakowa, 

trzy korony wyrastające z jednego pnia, i słyszał obietnicę, którą El Szaddaj dał 

owym trzem koronom, przypieczętowaną krwią Pana i krwią obrzezania,  

 a potem widział drobny i nieliczny szczep, swarliwy, koczujący od narodu do 

narodu, od królestwa do królestwa, i widział Josefa, niewinną ofiarę — pamiętał tę 

pradawną, niewinną ofiarę odkupienia — i pobyt w nieczystym Micraim, i znaki, i 

cuda na ziemi Chama, i przemianę wody w krew — nieustannie czuł w sobie tę 

bolesną przemianę wody i krwi — i wyjście z ziemi nieczystej i płodnej płodnością 

Rahaba,  

 i widział ludzi płonących żądzą na pustyni, i ludzi kuszących Elohim wśród skał 

pustkowia — tu przeląkł się, albowiem nie przekroczywszy ustanowionej przez 

siebie granicy człowieczej świadomości i wiedzy, bał się, że i On u szczytu 

pragnienia może kusić Pana —  

 a potem słyszał szemranie ludu w czarnych namiotach i widział pięści Proroka, 

trzęsące się i wzniesione nad wybranym i wierzgającym narodem,  

 i ujrzał węża cierpiącego na pustyni — znów ten wąż, ten wąż biorący na siebie 

grzechy całego ludu — i plugawą kananejską marność, której składali ofiary,  



 i usłyszał gniewny ryk Pana, który ich podał w ręce nieprzyjaciół, aby ich 

znienawidzili i poniżyli twardą ręką,  

 widział niewolę, martwych królów o wypalonych oczach, ruiny miast i pożar 

Świątyni  

 i usłyszał słowa proroków o Dziewicy, która porodzi Pomazańca, i słyszał głos 

mówiący o Jego męczeństwie,  

i wtedy zdawało Mu się, że się pochyla nad czystą powierzchnią wody i widzi              

w niej odbicie Elohim, swoje i gołębia,  

a ponieważ była to Jego własna twarz, a nie zamierzał przekraczać ustanowionej przez 

siebie granicy człowieczej świadomości i wiedzy, ostatnim wysiłkiem — tak bardzo był 

osłabiony — uczynił ruch dłonią i zamącił wodę, i spłoszył z jej powierzchni swoje 

oblicze, gdyż nie chciał oglądać swojego podobieństwa stworzonego na podobieństwo i 

obraz Elohim.  

O poranku czterdziestego dnia postu, wyczerpany i ledwo trzymający się na nogach, 

dowlókł się do kamienia i na nim usiadł, i nagle poczęły Go opuszczać siły, i poczęła 

niknąć Jego cielesna odporność, a wraz z jej odpływem ogarnęły go znużenie, 

bezwolność i obojętność.  

(Pierwsze kuszenie) 

Zsunął się z kamienia na ziemię i łaknął. I wtedy ujrzał wychodzącego zza ruin 

Azazela, rogatego kozła, tego samego, na którego w ostatni Jom Kippur arcykapłan 

Kajafa bezskutecznie usiłował przelać wszystkie grzechy Izraela, i dopiero dzięki Jego 

milczącej pomocy udało mu się tego dokonać. Jezus próbował podźwignąć się na 

dłoniach, ale siły odmówiły Mu posłuszeństwa. Podniósł tylko głowę, otarł zimny pot z 

czoła i spod półprzymrużonych powiek śledził stojącego nieruchomo kozła, który mówił:  

— Łakniesz. Łakniesz wody, wina i chleba, albowiem Twój język jest twardy jak 

skóra i Twoje podniebienie jest wyschnięte jak ziemia podczas lata, a twój żołądek jest 

skurczony i pusty, i tak leżąc na ziemi pożądania, łakniesz i nie widzisz końca tego 

łaknienia, więc jeżeli jesteś Synem Bożym, wyrzeknij jedno słowo, aby te kamienie stały 

się chlebem, a staną się chlebem, i będziesz je spożywał, i napełnisz Twój pusty żołądek, 

i nasycisz go pokarmem.  

Jezus, który coraz bardziej łaknął, wyciągnął dłoń i dotknął palcami twardej, lecz 

gładkiej powierzchni kamienia, i zrozumiał, że ona może natychmiast pod naciskiem 

Jego woli bez trudu ustąpić miejsca pulchnej miękkości chleba. Przerażony, jakby 

dotykał rozpalonego żelaza, cofnął palce, które już pieszczotliwie zamykały się nad 

kamieniem, i szukał w myślach argumentów przeciw wywodom Azazela, a chociaż 

milczenie wydawało Mu się najlepszą odpowiedzią, nie skorzystał z tej broni, gdyż bał 

się, że pustynny demon poczytywać je będzie za dowód słabości lub wewnętrznej 

rozterki.  



Obmyślał więc argumenty o potężnej, druzgocącej sakralnej mocy, ale takie, które 

uniemożliwią prowadzenie z demonem jakiegokolwiek dialogu o kamieniu i chlebie, a 

ponieważ z powodu osłabienia czterdziestodniowym postem myśl Jego z trudem 

przyoblekała się w słowo — ręka Jego znowu bezwiednie posunęła się w kierunku 

kamienia — począł szukać w pamięci, w tej pamięci tak bardzo ongi podziwianej przez 

chazana — świętych zdań z Tory, z Psalmów, z ksiąg Proroków, gaszących wszelką 

pokusę zła.  

 

Wówczas olśniła Go zbawcza myśl, że tylko umiejętnie dobranymi cytatami zdoła 

odparować natarcie zła, skierowane przeciw Izraelowi, albowiem to spotkanie uważał nie 

tylko za próbę sił między sobą a Szatanem, ale przede wszystkim za rozrachunek ze 

wszystkimi grzechami Izraela, wcielonymi w demona pustyni, za walkę o duszę i sens 

istnienia wybranego ludu, który przemawiając głosem bogobojnym i głosem nierządnicy, 

głosem gór i głosem otchłani, musi wreszcie dokonać wyboru między duszą owczą a 

koźlą, gdyż od dnia dzisiejszego cała ludzkość podzielona będzie na owce i kozły, a 

podział ten obowiązywać będzie po kres wszystkich dni, po dzień ostateczny.  

I ogarnięty strachem o czystość swojego ludu, leżąc na ziemi krwi i pokusy, na 

miejscu bratobójczej zbrodni, począł bronić się cytatami z Świętej Tory i wyrzucił z 

siebie słowa, które w Jego ustach były jak miecz wyostrzony:  

— Człowiek żyje nie samym chlebem, ale człowiek żyje tym wszystkim, co 

pochodzi z ust Pana.  

(Drugie kuszenie) 

Azazel, pochyliwszy brodaty łeb, obwąchiwał z pozorną obojętnością zwiędłą kępkę 

trawy, rosnącą pomiędzy zwalonymi kolumnami, które jakby powoli dźwigane 

niewidzialną dłonią poczęły podnosić się z ziemi wraz ze strzaskanym architrawem i 

zdobnymi fryzami, i ustawiwszy się w równy szereg, utworzyły portyk zakończony u 

wylotu marmurowym tarasem, położonym nad głęboką przepaścią, a mogącym równie 

dobrze przypominać krużganek Salomona nad doliną Cedronu, jak i życie ludzkie 

zawieszone nad bezdenną otchłanią.  

Nie była to więc budowla rzeczywista ani urojona, ale po prostu budowla 

symboliczna, stworzona przez Azazela na doraźny użytek, i w tym sensie była ona 

umownym symbolem Świątyni w Świętym Mieście, w Jeruszalajim Hakodesz, 

propozycją łączącą w sobie widomy kształt wspaniałości z duchową treścią upadku.  

Wyjątkowe znaczenie w tej budowli posiadał dach kryty złotą blachą — mógł to być 

symbol Słowa Pańskiego albo góry Synaj, na której Elohim nadał Prawo Izraelowi, albo 

góry Nebo, z której Mojżesz podziwiał piękno Ziemi Obiecanej — w każdym razie był to 

symbol jakiegoś ważnego, potężnego i wysokiego zdarzenia, jakiejś wyżyny wzniesionej 



ponad doczesność, tym ważniejszej, że na jej szczycie miał się objawić Mesjasz w 

pełnym świetle dnia i przynieść synom Izraela wyzwolenie, i poddać ich panowaniu 

ziemię pokrytą mrokami i ludy pogrążone w ciemnościach.  

Azazel, podniósłszy łeb znad zwiędłej kępki trawy, tak rzekł Jezusowi:  

— Czy nie napisane jest, że Mesjasz zjawi się na złotym dachu Świątyni? Spójrz, 

stoisz na nim. Jeżeli więc jesteś Synem Bożym, daj dowód Twojego wybraństwa i rzuć 

się na dół, a Pan uniesie Cię na swoich dłoniach — tu Azazel, chcąc przekonać Jezusa o 

prawomyślności swoich przekonań, sięgnął również do Pisma Świętego, tym razem do 

Psalmów, aby za pomocą cytatu, zatem metodą, którą sprytnie podpatrzył u swojego 

Przeciwnika, skusić Go do nieopatrznego działania — albowiem napisane jest, że  

Elohim „aniołom swoim polecił, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich, a oni 

będą na rękach Cię nosić, abyś nie uraził nogi o kamień”.  

Jezus usłyszał w głosie demona głos tych synów Izraela, którzy grzesząc i bluźniąc, 

Słowo Boże uważali za sługę swoich bezeceństw, a w sercu swoim lekkomyślnie 

wierzyli, że Pan wyratuje ich z łowczych obierzy dla wybraństwa narodu, i tą swoją 

drwiącą i naiwną ufnością grzeszyli przeciw cierpliwemu Panu.  

Jezus podźwignął się na łokciach i rzekł, znowu zasłaniając się słowami Tory jak 

tarczą:  

— Nie będziesz kusił Elohim, Pana Twojego.  

 

(Trzecie kuszenie) 

 

Znikł symboliczny portyk. Jezus ujrzał się znowu na szczycie górskim, który był 

wprawdzie szczytem Ejn Dok, ale jednak był szczytem nieporównanie od niego 

wyższym, gdyż widać było z niego całą ziemię, wszystkie lądy, wyspy i morza, 

wszystkie stolice, miasta i wsie, wszystkie królestwa i trony.  

Ponad tymi królestwami siedział na wysokim tronie Jego sobowtór, który używał tych 

samych co On słów, ale były one odwróceniem, zaprzeczeniem i odrzuceniem Jego słów,                 

i dlatego sobowtór był Jego przeciwieństwem, Jego odwrotnością i rozbieżnością.  

Wprawdzie obaj równocześnie brali na siebie grzechy Izraela i byli jego ofiarami, ale 

jeden z nich był ofiarą niepokalaną i oczyszczającą, był Izraelem podniesionym                               

i wywyższonym, owcą białoruną, a drugi ofiarą ciemną i ciemność pomnażającą, 

Przeciw-Izraelem, złą skłonnością, jecer hara, włochatym ironicznym kozłem, nicością 

nad nicościami, nicością mówiącą:  

— Dam Ci całą tę potęgę i wspaniałość, bo do mnie należy i mogę ją dać, komu 

zechcę. Jeżeli więc upadłszy złożysz mi pokłon, cała będzie należeć do Ciebie.  



Jezus przymrużył oczy i roztrząsał w sobie kuszącą obietnicę, w której rozpoznawał 

wszystkie ułomności swojego ludu, począwszy od tęsknoty za królestwem ziemi                       

i dobrobytu, a skończywszy na oczekiwaniu nieustannych cudów i nadużywaniu Pańskiej 

opieki.  

Z trudem podniósł się z ziemi i stojąc oko w oko z Azazelem, w milczeniu zmawiał 

modlitwę Szema Israel, najświętszą z najświętszych, najgorętszą z najgorętszych,                      

i każdym słowem tego wyznania — zmawiali je Izraelici nie tylko w Świątyni                             

i synagogach, ale również w niebezpieczeństwie grożącym ich duszy i ciału — jak 

biczem smagał kozła, który skurczył się, zmalał, pochylił łeb i wykonał nim ruch, jakby 

próbował przed siebie uderzyć rogami.  

Nie starczyło mu odwagi.  

Cofnął się, a grad milczącej modlitwy, zmawianej bezdźwięcznymi wargami, 

nieprzerwanie walił go po grzbiecie, po karku, po nogach, spadał na niego jak huragan — 

zupełnie jak wtedy, gdy go pastuch okładał batem, a to podobieństwo razów pogłębiło się 

jeszcze o podobieństwo stroju pasterskiego, w którym Azazel nagle ujrzał Jezusa.  

A gdy wreszcie Jezus z modlitwy milczącej przeszedł do modlitwy głośnej i cisnął 

Azazelowi w ślepia ogniste słowa: — Panu twojemu, Bogu, kłaniać się będziesz                     

i Jemu tylko służyć będziesz! — demon błyskawicznym susem skoczył na zwalony mur 

baszty, potknął się, poderwał i rzucił się w skalistą przepaść, porywając za sobą lawinę 

kamieni, której jednak zdołał się przemyślnie wymknąć, gdyż po chwili Jezus ujrzał go 

zmykającego przez pofalowaną wydmami pustynię ku brzegom Morza Soli, gdzie znikł 

w białej smudze oparów unoszących się nad powierzchnią asfaltowych wód.  

Uciekł. Uciekł do czasu.  

Kiedy powróci?  

Jezus, podpierając się kijem, wynędzniały i zmęczony postami i walką, począł 

schodzić, nie, raczej zsuwać się ze wzgórza. Stawiał ostrożnie krok za krokiem i wciąż 

przystawał, i rozcierał uginające się pod Nim kolana. Obejrzał się.  

Słońce stało już po zachodniej stronie miasta, za Górą Oliwną. Przed sobą miał jeszcze 

spory kawał ciężkiej drogi do brodu Bethabara, gdzie chciał stanąć przed zachodem 

słońca, by wziąć krzepiącą kąpiel w szarych wodach Jordanu, posilić się i znaleźć 

miejsce na nocny spoczynek w pobliskiej gospodzie. Powiał chłodny wiatr.  

Jezus, zdumiony tym niespotykanym tutaj zjawiskiem, podniósł wzrok ku popielatym 

wzgórzom Judei, nie mogąc zrozumieć, jak się to stało, że chłodny powiew wiatru, 

wyraźnie orzeźwiającego zachodniego wiatru, dostał się do tej rozpalonej niecki, na 

której dnie spoczywało nieruchome, martwe oko Morza Soli.  

 



Odetchnął pełną piersią. W łagodnym powiewie wiatru usłyszał delikatne drżenie 

strun, podobne do wieczornego cykania świerszczów — tym bardziej niepojętego, że nikt 

nigdy nie widział świerszcza na bezwodnej pustyni — przechodzące w radosny, służebny 

psalm, w którym wprawne ucho mogło bez trudu usłyszeć podniosłe słowa o Elohim.  

Jezus był już skłonny przypuszczać, że jest to echo psalmu śpiewanego przez 

pokutników nad brzegami Jordanu, ale równocześnie ze wzmagającym się śpiewem 

poczęły w Niego wstępować nowe siły, krzepkość i świeżość.  

I ujrzał się znowu w troistej Jedności, niepodzielnej i podzielnej zarazem, w trzech 

Słowach zawartych w jednym Słowie, do którego powrócił z dalekich ciemności, z 

dalekiego postu i z dalekiej trwogi, i zrozumiał, że śpiew, który słyszy, jest śpiewem 

wyższym od śpiewu pokutników nad brzegami Jordanu, chociaż jest przez nich 

śpiewany, podobnie jak orzeźwiający wiatr wiejący od zachodu jest wiatrem wyższym od 

innych wiatrów, chociaż jest zwyczajnym wiatrem wiejącym od morza.  

Szedł teraz szybko w dół i radośnie się uśmiechał, i tym uśmiechem powitał u podnóża 

góry obojętnie mijających Go przechodniów.  
 


