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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. 

 

 

Kuszenie Jezusa - (Mt  4, 1 - 11) 

Dr Joanna Jaromin, "Krąg biblijny nr 39" Wyd. Biblos 

 

Zaraz po chrzcie Jezus udał się na pustynię, a właściwie "Duch wyprowadził [Go] 

na nią" (Mt 4, 1a). Duch, który zstąpił na Niego po chrzcie, zaczął działać.  

Zanim Jezus pójdzie między ludzi, najpierw "czterdzieści dni i czterdzieści nocy"              

(Mt 4,2) spędzi sam na pustyni. 

Krąg Biblijny  nr 6 
 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla 

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

Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 

Krąg Biblijny  nr 27 
 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla 

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

Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 



Zgoda na działanie Ducha wiąże się często z walką wewnętrzną: taką też będzie toczył 

na pustyni Jezus, o czym Mateusz od razu wspomina: "aby był kuszony przez diabła"                  

(Mt 4, 1b). 

Fakt, że sam Jezus doznawał pewnych niepokojów w kroczeniu drogą Ducha, jest także 

zachętą dla każdego z nas, aby nie poddawać się, gdy tylko pojawią się pierwsze trudności, 

ale pozwolić Duchowi Świętemu działać w ich przełamywaniu. 

Jezus doświadczył na pustyni kuszenia przez szatana . 

Szatan działa podstępnie, uświadamia człowiekowi jego ograniczenia, wzbudza 

nieufność względem Boga, ukazuje dobro w złym świetle, a zło - w dobrym. 

Zresztą w Biblii pustynia często przywoływana jest jako : 

❖  miejsce działania złego ducha, ale jednocześnie jako  

❖  miejsce odosobnienia, modlitwy i szczególnego spotkania z Bogiem. 

Tak właśnie było w przypadku Jezusa - i to nie tylko ten jeden raz podczas 

czterdziestodniowego postu, ale także później, o czym wspominają także inni ewangeliści, 

m.in. Marek (np. 

Mk 1, 35 - " Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce 

pustynne, i tam się modlił.  " 

Mk 1, 45 - " Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że 

Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych.                 

A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. " 

Mk 6, 31-32 - "A On rzekł do nich: Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne                  

i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie 

mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, osobno.  Lecz widziano ich 

odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich 

uprzedzili. "). 

Mateusz podaje - podobnie jak Łukasz - że Jezus był kuszony pod koniec 

czterdziestodniowego postu. Marek natomiast, pisząc o pobycie Jezusa na pustyni, nie 

wspomina o poście, co może sugerować, że był kuszony przez cały okres przebywania na 

niej. 

Kuszenie to wystawienie na próbę. Jezus przeszedł ją bez jakiegokolwiek zawahania.  

Kolejną próbę przejdzie tuż przed męką, w Ogrójcu, kiedy ogarnie Go trwoga przed męką 

(Mt 26, 37-39: " Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i 

odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu 

i czuwajcie ze Mną! I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze 

mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty. "), 

ale i tym razem miłość do Ojca i ludzi pozwoli Mu wyjść z niej zwycięsko. 

 

 



Liczba "czterdzieści"  ma w Biblii bardzo bogatą symbolikę. 

❖ Potop trwał czterdzieści dni i nocy,  

❖ Izraelici czterdzieści lat wędrowali przez pustynię - to najbardziej znane 

wydarzenia związane z tą liczbą. 

❖ Oznacza ona między innymi czas potrzebny do podjęcia decyzji o dużej wadze. 

Publiczną działalność Jezusa poprzedził 40 dniowy post - w trakcie którego zdecydował 

się On oddać swoje życie za życie świata. Jest to też czas odosobnienia przed czekającą Go 

działalnością publiczną. 

Szatan odważył się zaatakować Jezusa dopiero w momencie Jego osłabienia:  

"A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy 

przystąpił kusiciel" (Mt 4,2-3a). 

Szatan często przystępuje do ataku, gdy człowiek jest bardziej podatny na jego działanie, 

osłabiony duchowo lub fizycznie. 

Skoro Jezus poczuł głód, to najpewniej zrobi wszystko, aby go zaspokoić.  

Diabeł rzekł więc: "Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się 

chlebem" (Mt 4,3b). 

Szatan wiedział, że jest On Synem Bożym i że ma moc dokonywania cudów, i 

wykorzystał to, aby postawić Go w sytuacji, w której - jak mu się wydawało - niw pozostanie 

Mu nic innego, jak tylko uczynić zadość jego żądaniu. 

Jezus jednak nie dał się zwieść i w odpowiedzi przytoczył cytat z  Pwt 8,3: 

"Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi 

z ust Bożych" (Mt 4,4), dając do zrozumienia, że On - właśnie jako Mesjasz - bardziej 

potrzebuje pokarmu duchowego niż fizycznego, a  

  pokarm duchowy zapewnia Mu Ojciec . 

Dlatego nie musi uciekać się do żadnych sztuczek, aby potwierdzić przed szatanem swoje 

Boże synostwo. 

Przystąpił do kolejnego ataku: "Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił 

na narożniku świątyni 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>" (Mt 4,5-6). 

Szatan w dalszym ciągu chciał skłonić Jezusa, aby mu uległ, tym razem jednak - jakby 

licytując się z Nim na znajomość słów Pisma św. - dla dodania swemu żądaniu świętej 

sankcji przywołał Ps 91, 11-12. 

Jezus odpowiadając szatanowi, ponownie sięgnął do Tory: "Ale jest napisane także: Nie 

będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego" (Mt 4,7). 

 



Poprzez ten cytat z Pwt 6,16 dał kusicielowi do zrozumienia, że słowa psalmu, którymi 

się on posłużył w złej intencji, są jak najbardziej prawdziwe, gdyż Bóg nikogo nie opuszcza 

w potrzebie, ale wykorzystywanie Jego miłosierdzia do czczych rzeczy jest wystawianiem 

Go na próbę, co jest zakazane przez Prawo. 

Tym bardziej On, Syn Boży, nie przekroczy Prawa danego ludziom przez Ojca.  

Szatan sam więc wpadł w zastawioną przez siebie pułapkę. 

I ta porażka nie zniechęciła go jednak do dalszego wystawiania Jezusa na próbę: "Jeszcze 

raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata 

oraz ich przepych i rzekł do Niego: <Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz  i oddasz mi 

pokłon>" (Mt 4,8-9). 

Widać jasno, że szatan mimo swojej przewrotności jest istotą dość ograniczoną . 

Już sama myśl, że ktoś, kto jest Mesjaszem, Bogiem i Królem, da się skusić ofertą 

królestw i bogactw ziemskich, jest po prostu niedorzecznością. 

Być może szatan liczył na to, że w Jezusie przeważy natura ludzka nad boską, gdyż 

człowieka można omamić bogactwami. 

 

Tym razem Jezus ostatecznie już zamanifestował swoją władzę nad szatanem , 

rozkazując mu: "Idź przecz, szatanie!" (Mt 4,10a). 

Dla wzmocnienia swojego rozkazu odwołał się po raz kolejny do tory, do Księgi 

Powtórzonego Prawa (Pwt 6,13): "Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz 

oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz" (Mt 4,10b). 

Tylko Bóg jest godny oddania Mu pokłonu. 

Szatan zamierzał postawić się w miejscu Boga, dlatego też Jezus zdemaskował jego 

uzurpację, kategorycznie stwierdzając, że w królestwie Ojca nie ma dla niego miejsca.  

Jezus wypędził go z mocą, jak to będzie się powtarzało również późnie j, podczas 

egzorcyzmów: np. 

❖ Mt 8,32 - " Rzekł do nich: Idźcie! Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda 

ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w falach.  "  oraz  

❖ Mk 1,25 - "   Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego.". 

 

W interesujący sposób omawianą scenę przedstawia Duccio di Buoninsegna w swoim 

obrazie, pt. Kuszenie Jezusa (1308-1311), przypominającym bizantyjskie ikony. 

 

 

 



 

 

Wydaje się, że jego obraz skupia się właśnie na zakończeniu tej sceny. Jezus odziany jest w czerwoną 

szatę, która wskazuje na Jego bóstwo i Jego królewską godność zarazem. Natomiast niebieski płaszcz, 

którym jest okryty, świadczy, że całe niebo - królestwo niebieskie - wystąpiło przeciw szatanowi i 

wspiera pokonującego go Syna Bożego. Dlatego też wygląd Jezusa Chrystusa wydaje się niemal 

władczy. Widać, że to nie On jest zagrożony przez szatana, ale to szatan poddany jest Jego mocy. 

Dobitnie podkreśla to wyciągnięta ręka z wycelowanym przez niego palcem wskazującym. Potężna 

skała, na której rozgrywa się scena, choć może przywodzić na myśl żółte piaski Pustyni Judzkiej, to  w 

alegorycznej interpretacji oznacza raczej Kościół, który się ostoi, a bramy piekielne go nie przemogą. 

Szatan przedstawiony jest jako upadły anioł, w przeciwieństwie do aniołów usługujących Synowi 

Bożemu.  

Obraz ten bardzo dobrze oddaje postawę Jezusa, który w tym momencie rozkazuje 

szatanowi, podobnie jak później będzie rozkazywał złym duchom wyrzucanym z ludzi 

opętanych. 

 

Dalej Mateusz odnotowuje: "Wtedy opuścił Go diabeł" (Mt 4,11a). 

Szatan wiedział już, że niczego nie osiągnie, więc po trzeciej porażce nie podjął kolejnej 

próby kuszenia Jezusa. Czy jednak ostatecznie się poddał? 

W Ewangelii św. Łukasza scenę kuszenia zwieńczają takie słowa:  

"Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu" (Łk 4,13). 

U Mateusza to odejście szatana również jest "aż do czasu", czyli do godziny największej 

próby, przed którą Jezus stanie zdradzony i opuszczony przez najbliższych; do godziny 

męki, w której znów szatan uzyska do Niego dostęp. 

 

Pamiętamy, że w Ogrójcu Jezus będzie modlił się, aby ominęła Go ta próba, ale 

jednocześnie z miłości do Ojca i do każdego człowieka zgodzi się wziąć na siebie ciężar 

dzieła odkupienia. 



Można zatem powiedzieć, że kolejna próba szatana, aby złamać Syna Bożego i odwieść 

Go od wypełnienia zbawczego planu, spełznie na niczym. I to będzie jego ostateczna 

przegrana. 

Na koniec Ewangelista stwierdza jeszcze: "a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu" 

(Mt 4,11b). 

Obecność aniołów ponownie potwierdza tożsamość Jezusa - jest On Synem Bożym, na 

usługach którego są zastępy anielskie. 

 Przez Jego uniżenie wszyscy jesteśmy złączeni z Bogiem i mamy dostęp do nieba.  

 Nikt, kto znajdzie się na pustyni swego życia, nie jest pozostawiony sam sobie . 

 

Bóg "swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych 

drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień"                                 

(Ps 91,11-12). 

Biorąc to wszystko pod uwagę, możemy przywołać słowa psalmu, których użył szatan na 

pustyni, gdyż tym razem nie chodzi o wystawienie Boga na próbę, ale o zamanifestowanie 

głębokiej ufności w Jego pomoc. 

 

Na zakończenie przytoczmy jeszcze słowa Jana Pawła II, który porównuje reakcje na 

kuszenie pierwszego Adama w raju z reakcją drugiego Adama na pustyni:  

"Są zatem trzy aspekty świata, od którego  

chrześcijanin, aby pozostać wierny orędziu Jezusowemu, winien trzymać się z dala: 

1. Pożądania zmysłowe; 

2. Nadmierne pożądanie dóbr ziemskich, na których człowiek łudzi się, że zdoła 

zbudować całe swoje życie; 

3. I w końcu zarozumiała samowystarczalność w odniesieniu do Boga. 

 

Trzem kuszeniom, z którymi szatan przystąpił do Chrystusa na pustyni, można łatwo 

przeciwstawić trzy pożądliwości już wspomniane; są to trzy wielkie pokusy, którym również 

chrześcijanin będzie poddany w ciągu swego ziemskiego życia. 

A na podstawie tej potrójnej pokusy odnajdujemy pierwotną i wszystko obejmującą 

pokusę, skierowaną przez samego szatana do naszych pierwszych rodziców:  

"Otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło" (Rdz 3,5). 

Szatan obiecuje człowiekowi wszechmoc i wszechwiedzę Bożą, to jest całkowitą 

samowystarczalność i niezależność. 

Otóż człowiek nie jest taki, chyba tylko przez swoją możliwość wybrania Boga, na 

którego obraz został stworzony. 



Ale pierwszy Adam wybrał siebie samego na miejsce Boga; uległ pokusie i odnalazł 

siebie nędznym, kruchym, słabym, nagim, "niewolnikiem grzechu" (por . J 8,34). 

Drugi natomiast Adam, Chrystus, stwierdza na nowo, wbrew szatanowi, podstawową, 

strukturalną i ontologiczną zależność człowieka od Boga. 

Człowiek - mówi nam On - nie jest poniżony, (jest) raczej wywyższony w swej 

godności, ilekroć kłania się, aby oddać cześć Bytowi Nieskończonemu,                           

swemu Stwórcy i Ojcu: 

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

będziesz" (Mt 4,10)"1. 

 

 

1. "Misję Odkupiciela rozpoczyna właśnie Jego zwycięstwo nad trzykrotnym 

kuszeniem księcia zła. "Idź precz, szatanie" (Mt 4,10). Stanowcza postawa 

Mesjasza jest dla nas przykładem i zachętą do odważnego i zdecydowanego 

naśladowania Go. 
 

      Szatan, "władca tego świata" (J 12,31), działa podstępnie także i dziś.  

      Każdy człowiek, prócz własnej pożądliwości i złego wpływu innych, 

doświadcza również pokus ze strony szatana tym większych, im mniej zdaje sobie 

z tego sprawę. 

      Ileż razy lekkomyślnie ulega zwodniczym podszeptom ciała i zła, a później 

doznaje gorzkiego rozczarowania. Trzeba zachować czujność, by szybko 

zareagować na każdy atak pokusy"2. 

 

2. Trzy pokusy szatana odpowiadają chęci zaspokojenia nie tylko głodu, ale również 

innych pragnień zmysłowych, chęci posiadania jak największej ilości dóbr, a także 

chęci posiadania nieograniczonej niczym władzy. 
        

       Współczesny świat coraz bardziej ugruntowuje w człowieku przekonanie, że 

lepiej "mieć" niż "być". Szatan wykorzystuje często z powodzeniem tę sytuację                   

i wystawia człowieka na odpowiednie pokusy. 

        Dlatego też coraz bardziej potrzeba nam refleksji nad własnym życiem i nad 

tym, co świat nam proponuje. Wszystko możemy dobrze wykorzystać, jeśli nie 

będziemy dążyć do tego za wszelką cenę, lecz zachowamy umiar. 

 

3. Jezus stanowczo rozprawia się z szatanem.  
 

       My także musimy pamiętać, że ze złem się nie dyskutuje.  

 
1 Jan Paweł II, Komentarz do Ewangelii, Kraków 2001  
2 Tamże 



       Ewa w raju dała się wciągnąć w rozmowę z szatanem, co on sprytnie 

wykorzystał przeciwko niej (Rdz 3,1-5). Musimy więc zachować stanowczość                     

i jednoznacznie nie ulegać żadnym aspiracjom, za którymi może stać szatan. 

 

 

„Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła”                   

(Mt 4,1) 

 

[Pan] nie pozwolił diabłu kusić Go przed chrztem, pouczając nas przez to, jako przez 

pewnego rodzaju znak, o naszym przyszłym nawróceniu, mianowicie, że wszyscy Jego 

wyznawcy, gdy już rozpoczną swoją drogę do Boga, będą musieli znieść cięższe zasadzki pokus  

 (św. Grzegorz Wielki, „Moralia” 24,27, tłum. A. Wilczyński). 

 

 

„Jezus przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy” (Mt 4, 2) 

 

[Jezus] z dwóch powodów pościł przez czterdzieści dni. Po pierwsze, aby dać nam przykład, 

w jaki sposób poszcząc, oddalać pokusy. Po drugie, aby ustanowić miarę czterdziestu dni dla 

naszego postu. Poczuł zaś głód dlatego, aby ze względu na post ponad miarę nie rozpoznano 

w Nim w sposób wyraźny Boga i w ten sposób mógł zgasić nadzieję diabła i przeszkodzić jego 

zwycięstwu. Diabeł bowiem, widząc poszczącego przez czterdzieści dni, stracił już nadzieję. 

Gdy spostrzegł odczuwającego głód, nadzieję odzyskał. I tak diabeł podszedł do tego, który na 

zewnątrz odczuwał głód, ale odkrył, że On nigdy nie odczuwał głodu wewnątrz. Gdy kusił 

głodnego Chrystusa, został pokonany przez Chrystusa, który nie był głodny  

  (Anonim, „Homilia V",  w: "Niedokończone dzieło na Ewangelię Mateusza", tłum. 

za: "Ojcowie Kościoła komentują Biblię"). 

 

 

 

„Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem” (Mt 4,3) 

 

Diabeł zaczepia, aby kusić, a Pan podejmuje wyzwanie, aby zwyciężyć. Nieprzyjaciel 

podejmuje walkę, podsuwa Panu następującą pokusę: "Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, 

aby te kamienie stały się chlebem". Nie znając tajemnicy boskiego wcielenia, pyta o to, czego 

nie wie [...]. Słyszał już, że anioł zwiastował Maryi, iż porodzi Syna Bożego. Widział już, że 

magowie porzuciwszy błąd, który wynikał z ich ograniczonej wiedzy, złożyli pokorny hołd nowo 

narodzonemu Dziecięciu. Widział, jak po chrzcie zstępował Duch Święty pod postacią 

gołębicy. Słyszał głos Ojca z nieba [...]. Słyszał Jana, który jawnie oświadczył: "Oto Ten, który 

gładzi grzech świata". Zaniepokojony tak wielką liczbą świadectw, najbardziej przeraził się 

tym ostatnim głosem. 



On napełnił świat grzechami, a teraz słyszy, że przyszedł Ten, który gładzi grzech świata 

[...]. Przerażony i drżący bada więc, czy prawdą jest to, co słyszał.  

 (św. Chromancjusz z Akwilei, „Traktaty na Ewangelię Mateusza" 14,2, tłum. za: 

"Ojcowie Kościoła komentują Biblię"). 

 

 

„Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które 

pochodzi z ust Bożych” (Mt 4,4) 

 

Przy trzeciej pokusie pana winniśmy wziąć pod uwagę, iż Pan kuszony przez diabła 

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, abyśmy, ilekroć od złych 

ludzi coś cierpimy, pobudzali się raczej ku nauce niż do zemsty  

 (św. Grzegorz Wielki, „Homilie na Ewangelie" 16,3, tłum. W. Szołdrski). 

**** 

Istnieje manna duchowa, to jest deszcz duchowej mądrości, która jest rozlewana z nieba na 

ludzi inteligentnych i szukających jej oraz zrasza umysł ludzki pobożnych i osładza ich 

podniebienie. Kto zatem pojmuje wlanie Bożej mądrości, rozkoszuje się nią i nie szuka innego 

pokarmu ani nie żyje samym chlebem, lecz każdym słowem Bożym 

 (św. Ambroży, „Listy" 54,2, tłum. P. Nowak). 

 

 

 

„Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni”                 

(Mt 4, 5) 

 

[Diabeł] usiłuje pokusą sprawdzić Pana z wyżyn ku nizinom. Umieszczonego na szczycie 

świątyni, to znaczy Tego, który jest ponad Prawem i Prorokami, usiłuje zamknąć w kręgu 

rzeczy mu podporządkowanych [...]. Dąży do tego, aby jakimkolwiek sposobem nakłonić do 

uległości, by stąd odnieść chwałę, gdyby mu się udało zuchwalstwem podporządkować Pana 

majestatu  (św. Hilary z Poiters, „Komentarz do Ewangelii św. Mateusza" III, 4, tłum.    E. Stanula). 

*** 

"Rzuć się w dół". Oto głos diabła, którym zawsze pragnie wszystkich zepchnąć w dół. "Rzuć 

się" - powiada. Zachęcać może, strącić nie może. 

(św. Hieronim, „Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza" I,4,6, tłum.   J. Korczak).  

 

 

 

 



 

 

Pokonany grzech- Rz 5.12.17-19 

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

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

rok A, wyd. Stacja 7, Kraków 2019 
 

 

Historię grzechu z ogrodu Eden (poznaną w pierwszym czytaniu) 

przedstawia tym razem św. Paweł. To historia z dobrym zakończeniem. 

 

❖ SUMMARIUM  PASTORALNE 
 

     List do Rzymian powstał dwa lata przed tym, jak Paweł po raz pierwszy zobaczył 

Wieczne Miasto. Napisany został z powodów pragmatycznych: jego celem było 

zapewnienie sobie wsparcia ze strony wspólnoty w planowanej przez Pawła podróży 

misyjnej do Hiszpanii (patrz: Rz 15,23-24).  

Jednak zakres treści poruszonych w liście jest szerszy: Paweł głosi Rzymianom 

Ewangelię. Pisze do wspólnoty znajdującej się w stolicy  imperium, w sercu antycznego 

świata. Rzym ma być kołem zamachowym dla głoszonej przez Pawła Ewangelii o 

usprawiedliwieniu z wiary w Chrystusa i o tym, że Chrystus jest drogą zbawienia i dla 

Żydów, i dla pogan. 

List zyskuje zatem charakter summarium pastoralnego, w którym Paweł zbiera 

doświadczenie całego życia swej pracy i głoszenia Ewangelii. 

 

❖ SKUTKI  USPRAWIEDLIWIENIA 

 

Paweł przywołuje w liście pojęcie usprawiedliwienia, bo to właśnie 

usprawiedliwienie z wiary jest treścią listu. 

Najpierw pisze o powodach osamotnienia, grzechu człowieka i o wybawieniu z niego 

przez Chrystusa. W końcowej części podejmuje temat ostatecznego zbawienia Izraela, 

wreszcie następują praktyczne upomnienia. 

Po wytłumaczeniu we wcześniejszych rozdziałach, że wszyscy są równi (i poganie, i 

żydzi) potrzebują usprawiedliwienia poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, w 5 rozdziale 

Paweł opisuje jego skutki. 

 

 

 



❖ JEDEN DLA WSZYSTKICH 

 

     Fragment, który czytamy, to zakończenie pierwszej części, syntetycznie mówiącej o 

przyczynach grzechu i śmierci. Opisane zostały dzieje grzechu w ujęciu teologicznym. 

To słowa istotne dla zrozumienia grzechu pierworodnego: przez pierwszego 

człowieka grzech stał się udziałem wszystkich. Analogicznie przez Jednego – na 

wszystkich przychodzi jednak również zwycięstwo nad grzechem, obfitość łaski, 

usprawiedliwienie. Nowym Jednym jest Jezus Chrystus. 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Ludzie […] otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w 

życiu 

 Wszyscy staną się sprawiedliwymi 

 

TRANSLATOR 

 

Dlatego też, jak przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech 

śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy 

zgrzeszyli (Rz 5,12). 

Wieloznaczną grecką konstrukcję ep’ho (ponieważ) można przetłumaczyć jako 

„wskutek czego”, co wskazuje na konsekwencje i wpływ grzechu Adama na całą 

ludzkość: grzech Adama uruchamia śmierć, ta dotyka ludzi, którzy także zaczynają 

grzeszyć, i w ten sposób zamyka się spirala grzechu i śmierci. 

Innymi słowy: „Dlatego też, jak przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, 

a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, wskutek 

czego wszyscy zgrzeszyli”. 

W tym tłumaczeniu ludzie zgrzeszyli nie przez solidarność z Adamem, który jest 

ojcem nas wszystkich, ani nie „w nim” na początku czasu. Dzieci Adama grzeszyły 

same pod wpływem straszliwej fali grzechu, która przeszła przez ludzki świat.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Biblijny insider  

 

❖     Nowy Adam 
 

W 5 rozdziale Listu do Rzymian czytamy historię grzechu z ogrodu Eden z 

perspektywy św. Pawła. Adam to ten, który na ludzki świat sprowadził grzech i śmierć. 

Tak twierdzą także pisma judaizmu bliskie czasom apostoła. 

Równocześnie według Pawła jest on typem i zapowiedzią innego Adama, który miał 

przyjść, Chrystusa. W Nim widać niezwykłe zwycięstwo Bożej łaski nad ludzkim 

grzechem i śmiercią, łaski, dla której historia pierwszego Adama stanowi jedynie blade 

tło. 

 

❖     Przemiana 
 

Przestępstwo jednego w istocie sprowadziło na cały świat obfitość łaski i dar 

usprawiedliwienia, które będą królować w życiu wszystkich wierzących przez 

Chrystusa. 

W odpowiedzi na wyrok potępiający, który został wypowiedziany nad wszystkimi 

potomkami Adama, w Chrystusie do wszystkich przyszło dające życie 

usprawiedliwienie. Rzesza grzeszników została przemieniona w rzeszę sprawiedliwych. 

 
❖ Felix culpa 

 

Pawłowe spojrzenie na dramat ogrodu Eden zmienia diametralnie historia Chrystusa. 

Im potężniej rozlewa się grzech, tym hojniej Bóg udziela swojej łaski; na 

królowanie śmierci odpowiada stokroć potężniejszym królowaniem życia. 

Nic dziwnego, że Ambroży w swoim hymnie pochwalnym zamieści okrzyk: O felix 

culpa! („O szczęśliwa wino!”). Paradoksalnie możemy być wdzięczni grzesznemu 

Adamowi. Bez niego nie poznalibyśmy zwyciężającej wszystko Bożej miłości i łaski.  

 

Zwróć uwagę  

Oto werset, który według Soboru Trydenckiego zawiera naukę o grzechu 

pierworodnym: Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, 

i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli                       

(Rz 5,12). 



Rz 5.12.17-19 
 

(12) Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech 

śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy 

zgrzeszyli...  

(17) Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego 

jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, 

królować będą w życiu z powodu Jednego - Jezusa Chrystusa. (18) A zatem, jak 

przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn 

sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające 

życie. (19) Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali 

się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się 

sprawiedliwymi. 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

➢ Teodoret z Cyru 

 

Grzech i usprawiedliwienie 

 

 

➢ „Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez 

grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich, ponieważ  

wszyscy zgrzeszyli”.  

Kiedy Bóg stworzył Adama i obdarzył go rozumem, dał mu jedno przykazanie, aby 

ćwiczył rozum. Nie mogło być bowiem tak, iżby bez żadnego prawa żył ktoś, kto miał 

udział w rozumie i potrafił rozróżniać między dobrem a złem. On jednak, zwiedziony 

oszustwem, przekroczył przykazanie. Tymczasem Prawodawca od początku z 

przykazaniem połączył groźbę kary. Tak więc Adam, gdy już podlegał karze śmierci, 

zrodził Kaina, Seta i innych potomków. Wszyscy więc mieli śmiertelną naturę, 

ponieważ z niego się urodzili. Śmiertelna natura zaś wiele potrzebuje: jedzenia, napoju, 

ubrania, mieszkania i różnych umiejętności. Potrzeby te często skłaniają ludzkie afekty 

do braku umiaru, a brak umiaru rodzi grzech. Stwierdza więc święty Apostoł, że gdy 

Adam zgrzeszył, a z powodu popełnionego grzechu stał się śmiertelny, obie te cechy 



przeszły na cały rodzaj ludzki. Na wszystkich bowiem przeszła śmierć, ponieważ 

wszyscy zgrzeszyli. Albowiem każdy otrzymał wyrok śmierci nie z powodu grzechu 

pierwszego rodzica, lecz z powodu własnego grzechu. 

➢ „Albowiem aż do Prawa grzech był na świecie, grzechu się jednak nie 

poczytuje, gdy nie ma Prawa”.  

Wbrew opinii niektórych apostoł nie oskarża tutaj jedynie tych, którzy przekroczyli 

Prawo, lecz obejmuje oskarżeniem wszystkich ludzi. Otóż zwrot: „aż do Prawa” nie 

oznacza początku Prawa, tylko jego koniec; a zatem: grzech posiadał moc dopóty, 

dopóki panowało Prawo. Jeżeli bowiem nie ma Prawa, nie może być wykroczenia. 

➢ „A przecież śmierć królowała od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, 

którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On jest typem Tego, 

który miał przyjść”.  

Również w Ewangelii czytamy: „Mają Mojżesza i proroków” (Łk 16, 29). Także 

święty Apostoł mówi w Drugim Liście do Koryntian: „I aż po dzień dzisiejszy zasłona 

śmierci spoczywa na ich sercach, gdy czytają Mojżesza (3, 15), czyli Prawo. A zatem 

śmierć królowała od Adama aż do objawienia się Zbawiciela, gdyż wtedy właśnie Prawo 

się skończyło. Powiedziano bowiem: „A od czasu Jana królestwo niebieskie doznaje 

gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Prawo i prorocy prorokowali aż do Jana

” (Mt 11, 13–12). 

➢ „Śmierć zaś królowała od Adama do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie 

zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama”.  

Chociaż bowiem nie przekroczyli tego przykazania, to jednak popełnili inne grzechy. 

Adama określił figurą [gr. typos] Chrystusa, Jego zaś nazwał „Tym, który miał przyjść

”, ponieważ ten, który pierwszy zgrzeszył, poddany został wyrokowi śmierci, a cały 

rodzaj [ludzki] poszedł za swym rodzicem. Tak samo Chrystus Pan, wypełniwszy do 

końca sprawiedliwość, obalił potęgę śmierci; Ten więc, który pierwszy powstał z 

martwych, całą ludzką naturę przywróci do życia. A określając Adama jako figurę 

Chrystusa, ukazał Jego niezwykle znaczenie. 

 

 

 



➢ Orygenes 

 

Grzeszyć i być grzesznikiem 

 

Co innego znaczy grzeszyć, a co innego być grzesznikiem.  

Grzesznikiem nazywamy tego, kto popełniając wiele grzechów, przyzwyczaił się już 

do nich i, że się tak wyrażę, grzeszy z ochotą. I na odwrót – sprawiedliwym nazywa się 

nie tego, kto raz czy dwa razy spełnił sprawiedliwy uczynek, lecz tego, kto zawsze 

postępuje sprawiedliwie, na co dzień stosuje sprawiedliwość i przyzwyczaił się do niej.  

Jeśli bowiem jakiś człowiek niemal we wszystkich innych swych działaniach jest 

niesprawiedliwy, a tylko raz albo dwa razy postąpił sprawiedliwie, to o takim człowieku 

słusznie powiemy, że sprawiedliwie postąpił w tym, co uczynił zgodnie z poczuciem 

sprawiedliwości, ale przecież nie nazwiemy go sprawiedliwym.  

Tak samo można powiedzieć, że sprawiedliwy zgrzeszył, jeśli popełnił kiedyś jakiś 

niegodny czyn, jednakże nie nazwiemy grzesznikiem kogoś, kto nie grzeszył 

ustawicznie i nie nabrał nawyku popełniania grzechów... 

Sądzę, że na podstawie przytoczonych przykładów dość jasno widać, że co innego 

znaczy grzeszyć, a co innego być grzesznikiem. Dzieje się bowiem tak, że każdy 

popełnia grzech, nawet święty, albowiem „nikt nie jest czysty od skalania, choćby 

życie jego trwało tylko jeden dzień” (Hi 14, 4n).  

Bo czyż istnieje ktoś taki, kto nie zgrzeszył uczynkiem albo słowem albo jeśli jest 

szczególnie ostrożny, choćby myślą? 

 


