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Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeż-
cie się, żebyście uczynków pobożnych nie wy-
konywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; 
inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca 
waszego, który jest w niebie. 

Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed 
sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na 
ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, 
powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagro-
dę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie 
wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja 
jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, 
który widzi w ukryciu, odda tobie. 

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłud-
nicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic 
wystawać i modlić się, żeby się ludziom po-
kazać. Zaprawdę powiadam wam: otrzymali już 
swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, 
wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się 
do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec 
twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. 
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Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak ob-
łudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby 
pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę po-
wiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty 
zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj 
twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale 
Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec 
twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”. 
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Już nadszedł ten dzień, pełen zadumy i zatrzy-
mania, pośród ciszy zamkniętych drzwi duszy, 

z daleka od zgiełku codziennych dni – 
biegu i wiru spraw, pośród doczesnej 
pielgrzymki do domu Ojca.  
Co słyszę brzmieniem słów, którymi 

karmi mnie dziś Kościół?  
Gdy chcesz się modlić, wejdź, zamknij 

drzwi i módl się do Ojca twojego. Ukryj się 
w Tym, który jest ukryty w tobie i spójrz 
w głąb siebie, by dostrzec prawdę: Kim jes-
tem? Kim byłem? Kim chcesz mnie mieć, mój 
Ojcze, który dajesz się w Synu i bierzesz mnie 
w Nim dla Siebie?  
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Co drga w mym sercu, kiedy słyszę: gdy 
dajesz, skrywaj się, twój Ojciec wie o wszys-
tkim? Dar twój niech będzie cichy i ukryty, 
gdyż to, co dajesz, to Jego skarb oddany ci 
w dziedzictwo, by owoc nieba wzrastał. 

Co dzieje się we wnętrzu mym, gdy po-
dejmuję posty? Ty namaść głowę i umyj twarz, 
i serce swe obrzezaj. Zna wnętrze me Ten, 
który stworzył mnie, zna każde drgnienie serca. 
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Jezus powiedział do swoich uczniów: „Syn 
Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie od-
rzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczo-
nych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia 
zmartwychwstanie”. 

Potem mówił do wszystkich: „Jeśli kto chce 
iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, 
niech co dnia weźmie krzyż swój i niech Mnie 
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naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, 
straci je, a kto straci swe życie z mego po-
wodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma 
człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci 
lub szkodę poniesie?” 
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Kierowanie się nauką Ewangelii wymaga od 
nas zgody na codzienne umieranie, co jest 
związane z przezwyciężaniem własnej natury, 

uwalnianiem się od ludzkich opinii, po-
rzucaniem starych przyzwyczajeń i sche-
matów. Okres Wielkiego Postu jest 
uprzywilejowanym czasem, abyśmy od-

dali się prowadzeniu Ducha Świętego, który 
odkryje przed nami przestrzenie nieogarnięte 
jeszcze przez miłość Boga. Proces ten jest bo-
lesny, lecz jednocześnie oczyszczający, gdyż 
zbliża do prawdy o nas samych i wprowadza 
w coraz głębszą więź z Jezusem. Sami nie jes-
teśmy zdolni umierać, lecz wspierani przez 
krzyż Chrystusa możemy krzyżować w naszym 
życiu to, co oddala nas od Niego. Świat nie 
chce słyszeć o trudzie i umieraniu, dlatego 
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wybierając drogę podążania za Zbawicielem 
musimy być przygotowani na niezrozumienie 
i odrzucenie. W ten sposób będziemy tracić 
życie dla Jezusa i Jego Ewangelii, jednak skut-
kiem tego będzie życie wieczne.  

Otwierając się na darmową miłość Ojca 
będziemy przyoblekani w pokorę Syna Boże-
go i zdolni do noszenia życia nieśmiertelnego 
w sobie już tu na ziemi, by w przyszłości mieć 
w nim pełny udział. 
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Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków 
podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: 
„Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, 
Twoi zaś uczniowie nie poszczą?” Jezus im 
rzekł: „Czy goście weselni mogą się smucić, 
dopóki oblubieniec jest z nimi? Lecz przyjdzie 
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czas, kiedy zabiorą im oblubieńca, a wtedy 
będą pościć”. 

���������������	�����������������������

3���0��*� �� 4��.��!� ���%����� ��'����-� �������/� 4�#��
�+�����'��-� �� '����+'��� +�����*�,.����/��-� %��� (��.��
5&�����!�*� ��%��-�  �� '�����  �/��� ���3��#�� +�/6�����
�� ���'�+������'��'��������0��#��!'0� �/�(���&/�0��

�� 
������
�������
���������

4��.��'�����(���+������'��'��-��(���"�'�� ����'���!"�����

Jezus przenika naszą codzienność, jest z nami 
w każdej chwili życia, jednak na okres Wiel-
kiego Postu możemy spojrzeć jako na „czas, 
kiedy zabrano nam Oblubieńca i w którym 

będziemy pościć”, aby w duchu pokuty 
przygotować się na przyjście Pana 
w Wigilię Paschalną. Jaki jest sens po-
stu i w czym on się przejawia? Praktyka 

postu ma sprawić, że będziemy bardziej mi-
łować Chrystusa i bliźnich. Pogłębiając naszą 
relację z Jezusem wzrastamy w miłości do 
braci. i odwrotnie – miłując braci przybliżamy 
się do Niego. Prawdziwy post polega na speł-
nianiu uczynków miłości bliźniego. Praktyku-
jąc je służymy samemu Bogu.  

Wystarczą drobne gesty, które przemieniają 
nasze serca i czynią je coraz bardziej wrażliwy-
mi na drugich, zwłaszcza wobec najmniejszych 
tego świata, najbardziej ubogich i potrzebują-
cych, których spotykamy w naszej codziennoś-
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ci. Przez dostrzeganie cierpiącego Chrystusa 
w bliźnich i służenie im czynem, słowem lub 
modlitwą kształtujemy w sobie Boże spojrze-
nie i przyzwalamy, by Duch Święty coraz bar-
dziej w nas działał.  
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Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzą-
cego w komorze celnej. Rzekł do niego: „Pójdź 
za Mną”. On zostawił wszystko, wstał i po-
szedł za Nim.  

Potem Lewi sprawił dla Niego wielkie przy-
jęcie u siebie w domu; a była spora liczba 
celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi 
do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich 
w Piśmie i mówili do Jego uczniów: „Dlacze-
go jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?” 
Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie potrzebują 
lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie 
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przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawied-
liwych, lecz grzeszników”. 
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Jezus spogląda na nas w codzienności i woła 
po imieniu: „Pójdź za Mną” (por. Łk 5,27). 
Czy chcemy odpowiedzieć na to wezwanie? 
Jeśli tak, to w jaki sposób? Możemy uczynić 

tak jak celnik z dzisiejszej Ewangelii: 
urządzić przyjęcie dla Jezusa, zaprasza-
jąc Go do swojego serca. Przynosząc 
Chrystusowi na modlitwie naszą sła-

bość i grzech oraz oddając je Miłosierdziu 
Boga wejdziemy na drogę nawrócenia i za-
kosztujemy piękna wiary, że dzisiaj i każdego 
dnia On sam poprowadzi nas przez obecność 
Ducha Świętego. W ten sposób będziemy 
wzrastać w ufności dzieci Boga, które nie za-
trzymują się na swoich upadkach, gdyż z pro-
stotą spoglądają na Jego Umiłowanego Syna, 
który „nie przyszedł wezwać do nawrócenia 
sprawiedliwych, lecz grzeszników” (Łk 5,32). 
Doświadczenie grzechu i słabości w naszym 
życiu jest jakby pustynią, gdzie zmagamy się 
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z tym, co w nas kruche. Jednak to miejsce od-
dane z ufnością Ojcu, nawodnione deszczem 
Jego Miłosierdzia, może zamienić się w ogród, 
w którym zaczną wzrastać owoce miłości, 
dobra, prawdy i wolności.  
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Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był 
kuszony przez diabła. A gdy przepościł czter-
dzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w koń-
cu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do 
Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, 
żeby te kamienie stały się chlebem”. Lecz On 
mu odparł: „Napisane jest: «Nie samym chle-
bem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które 
pochodzi z ust Bożych»”. 

Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Święte-
go, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: 
„Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest 
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przecież napisane: «Aniołom swoim rozkaże 
o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, byś przy-
padkiem nie uraził swej nogi o kamień»”. Od-
rzekł mu Jezus: „Ale jest napisane także: «Nie 
będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego»”. 

Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wy-
soką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa 
świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: 
„Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz 
mi pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: „Idź 
precz, szatanie! Jest bowiem napisane: «Panu, 
Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu 
samemu służyć będziesz»”. Wtedy opuścił Go 
diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali 
Mu. 
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Na początku Wielkiego Postu, u progu osobis-
tej decyzji każdego z nas, aby wyjść na pusty-
nię własnego serca i szukać drogi powrotu do 
Pana, powrotu do pierwotnej gorliwości miło-
wania Go, Kościół przypomina nam scenę ku-
szenia Jezusa na pustyni. Sytuacja czterdzies-
todniowego postu oraz zmagania Jezusa, jakich 
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doświadczył gdy przystąpił kusiciel, mogą być 
dla nas okazją do zachęty pośród walki i wzra-
stania w zawierzeniu. Jezus przeszedł przed 
nami tę drogę, stanął pośród nas jako 
słaby i kruchy w ludzkiej naturze po 
to, aby okazać wierność swego synos-
twa wobec Ojca i włożyć nam w usta 
miecz swego Słowa; aby przysposobić nas do 
walki z tym, który już został zwyciężony. 

Perykopa kuszenia na pustyni ukazuje nam 
trzy momenty, trzy sposoby kusiciela, które 
miały na celu ugodzić w to, co najgłębsze – 
w synowską relację Jezusa do Ojca.  

Niechaj walka, której dał wyraz Syn Czło-
wieczy, pobudza nas do czujności i pomnaża 
w nas męstwo; niech zakorzenia nas w ufności 
wobec Jedynego, prawdziwego Boga, naszego 
Ojca, abyśmy w wierze ugruntowani przyno-
sili obfite owoce czynów miłości. 
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Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czter-
dzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez 
szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie 
zaś Mu usługiwali. 

Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Ga-
lilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się 
wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawra-
cajcie się i wierzcie w Ewangelię”.  
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Duch Święty, osobowa Miłość, wyprowadził 
Jezusa na pustynię, w rzeczywistość braku. 
Tam czterdzieści dni doświadczał kuszenia ze 

strony Złego. Wszędzie bowiem, gdzie 
inicjatywę podejmuje Miłość, pojawia się 
równocześnie ten, który jest zaprzecze-
niem Miłości, który w Miłość zwątpił, 

który Miłość odrzucił. Zły robi wszystko, by 
inni również dokonali takiego wyboru, jak on. 
Pustynia jest czasem walki o sens i pytaniem 
o istnienie Miłości. 

Mk 1,12Mk 1,12Mk 1,12Mk 1,12----15151515    

������&*�!��+�!"/��
���������'�.������

'���������'���������
��4��.��!���%��/��

7�#����/���



=��'������(����(���#������.�C�������

=8�

Jakże dobrze znamy smak takich właśnie 
doświadczeń. Gdy wybieramy wartości, gdy 
opowiadamy się za prawdą – natychmiast po-
jawiają się przeszkody, wątpliwości, trudy i ku-
szenia. W sytuacjach niesprawiedliwości chcie-
libyśmy zobaczyć na własne oczy wyraźną klęskę 
Złego. Bunt i złość, że tak się nie dzieje, często 
zamykają nasze oczy na rzeczywistość nieba. 
„Aniołowie usługiwali Mu”. Tak jest w każdej 
próbie, którą przeżywamy. Aniołowie nam 
usługują. Ich pomoc nie jest jednak najczęś-
ciej dziełem materialnym i widocznym – robią 
natomiast wszystko, by ukazać nam Bożą pers-
pektywę naszego doświadczenia, by przekonać 
nas o tym, że Miłość istnieje i stale nas zbawia. 
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Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad 
Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu 

Łk 4,1Łk 4,1Łk 4,1Łk 4,1----13131313    



=��'������(����(���#������.�C�������

=<�

na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic 
w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł 
głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: „Jeśli jesteś Sy-
nem 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: „Napi-
sane jest: «Panu, Bogu swemu, będziesz odda-
wał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz»”. 

Zaprowadził Go też do Jerozolimy, posta-
wił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: 
„Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. 
Jest bowiem napisane: «Aniołom swoim rozka-
że o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić 
Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi 
o kamień»”. Lecz Jezus mu odparł: „Powie-
dziano: «Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, 
Boga swego»”. 

Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, od-
stąpił od Niego aż do czasu. 

 
    



=��'������(����(���#������.�C�������

A>�

���������������	�����������������������

3���0��*� �� 4��.��!� ���%����� ��'����-� �������/� 4�#��
�+�����'��-� �� '����+'��� +�����*�,.����/��-� %��� (��.��
5&�����!�*� ��%��-�  �� '�����  �/��� ���3��#�� +�/6�����
�� ���'�+������'��'��������0��#��!'0� �/�(���&/�0��

�� 
������
�������
���������

4��.��'�����(���+������'��'��-��(���"�'�� ����'���!"�����

Każdy z nas jest kuszony, by zwątpić, by wejść 
w rozpacz, by zakwestionować życiodajną pew-
ność: jestem synem i nic nie odłączy mnie od 
miłości Boga (por. Rz 8,35-39). W tym 
zmaganiu możemy oprzeć się o Jezusa, 
który przeszedł przez nie zwyciężając, 
ufając do końca miłości Ojca. Ona jest 
pokarmem, który podtrzymuje w nas życie. 
Nie potrzebujemy zabiegać o chleb tej ziemi, 
o to, co po ludzku nas nasyci, napełni. Zaufa-
nie doprowadzi nas do tej pewności, w której 
– mimo doświadczeń – będziemy widzieć Jego 
miłość. Nie potrzebujemy zabiegać o władzę 
i chwałę, gdyż jesteśmy nią obdarzeni – uczest-
niczymy w panowaniu, królowaniu naszego 
Boga, a na końcu czasu objawi się w pełni 
chwała wszystkich Jego dzieci. Nie musimy 
domagać się szczególnych znaków Jego troski 
i opieki – możemy zaufać, że przyjdzie wtedy, 
gdy będziemy tego najbardziej potrzebować, 
że nas nie opuści. „Sam Duch wspiera swym 

������&*�!��+�!"/��
���������'�.������
'���������'���������
��4��.��!���%��/��
7�#����/���



��'������$���=����#��'�����(���#������.�

A=�

świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dzieć-
mi Bożymi” (Rz 8,16). 

Tak jak Jezus, jesteśmy prowadzeni przez 
naszą pustynię. A szatan nie ma nad nami 
żadnej władzy, jeśli tylko pozwolimy, by Duch 
nami kierował. Jeśli On nas prowadzi, „pusty-
nia stanie się sadem” (Iz 32,15). 
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Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy 
Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale 
i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na 
swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą 
się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli 
jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce 
od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły 
po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się 
Król do tych po prawej stronie: «Pójdźcie, bło-
gosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie 
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