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Rozpoczęcie
Przywitanie, znak krzyża, modlitwa do Ducha Świętego, pieśń ku czci św. Ojca Pio.

Modlitwa SłoweM BożyM
Pomocą w modlitwie i dzieleniu się Słowem Bożym może być medytacja biblijna, której tekst 
znajduje się na końcu konspektu. Tekst medytacji można rozdać członkom grupy jakiś czas 
przed spotkaniem do osobistego rozważenia.
Każdy z uczestników ma przed sobą tekst Pisma Świętego: Mt 4, 1-11. Wybrana osoba odczytuje 
uroczyście fragment Ewangelii. Następnie w modlitewnym skupieniu każdy może na głos jesz-
cze raz przeczytać jakieś wybrane zdanie, frazę z odczytanej perykopy, takie, które szczególnie 
poruszyło jego serce. W ten sposób słowa Pisma Świętego rozbrzmiewają ponownie, urywany-
mi zdaniami, poprzez osobiste zaangażowanie przenikając do serc wszystkich uczestników.
Gdy taki sposób modlitwy zostanie już dobrze przyjęty w Grupie, podczas kolejnych spotkań do 
czytanych zdań można dołączać krótkie wezwania uwielbienia, prośby, przeproszenia, ucząc się 
w ten sposób spontanicznej modlitwy rodzącej się ze słuchania słowa Bożego.
Prowadzący w odpowiednim momencie kończy modlitwę Słowem Bożym i przechodzi do ko-
lejnego punktu spotkania.

Katecheza
Po modlitwie słowami Pisma Świętego, które są głównym tekstem dotykającym tematu spotka-
nia, następuje katecheza. Zasadniczo wygłasza ją kapłan. Jeśli kapłan uzna, że w Grupie są od-
powiednie osoby, które mogłyby przygotować i wygłosić katechezę, może wcześniej powierzyć 
im to zadanie. Sam oczywiście jest obecny i czuwa nad wszystkim. Powierzanie przygotowania 
i wygłoszenia katechezy członkom Grupy może być istotnym i cennym elementem formacji, 
ożywiającym ich wiarę i  jeszcze bardziej pobudzającym do odkrywania swego miejsca w Ko-
ściele. Oczywiście wymaga ono nieustannego zaangażowania kapłana, który cały czas prowadzi 
taką osobę i rozeznaje owoce rodzące się w Grupie. Katecheza nie powinna trwać dłużej niż 20 
minut.
W przygotowaniu katechezy można posłużyć się tekstem poniższego rozważania, którego auto-
rem jest Roman Rusek OFMCap. 

KonspeKt spotKania formacyjnego 
dla grup modlitwy ojca pio
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Niebezpieczne pokusy
Stwórca powołał do istnienia wolne istoty, mogące wybierać, podejmować decyzje 
i kształtować dowolnie swój los. Człowiek nie poszedł jednak wyznaczoną przez Bo-
ga drogą dobra. Stało się tak, ponieważ uległ wpływowi innej wolnej istoty – szata-
na.
1. Skąd się biorą pokusy i czym różnią się one od grzechu? (Rdz 3,1-6; Łk 11,24-26; Mt 
16,21-23; Jk 1,14-16)
Grzech polega na świadomym i dobrowolnym wyborze zła, na przyjęciu postawy 
sprzecznej z miłością. Pokusa zaś to czynnik pobudzający do jego popełnienia. Ma 
ona różne źródło: szatan, wady i nałogi tkwiące w człowieku, ludzie skłaniający do 
złych czynów.  
Pismo Święte poucza, że pierwsi rodzice przyjęli postawę sprzeczną z Bożymi przy-
kazaniami dlatego, że skusił ich do tego szatan, przedstawiony w Księdze Rodzaju ja-
ko wąż (por. Rdz 3,1). Zwodziciel przedstawił im grzech jako miły, przynoszący ko-
rzyść, przykazania zaś jako krępujące, nieżyciowe, ograniczające wolność, radość, 
szczęście i pełnię życia. Kiedy zaś grzech został popełniony, w miejsce oczekiwane-
go szczęścia i wielkości pojawił się w prarodzicach niepokój, gorycz, poczucie zawo-
du i małości. 
I dzisiaj szatan kusi ludzi, usiłując ich odwieść od wypełniania Bożych nakazów (1 P 
5,8-9). Jest on istotą istniejącą realnie, jest zbuntowanym aniołem, który nie chciał 
służyć Bogu ani pomagać ludziom tak, jak to czynią dobrzy aniołowie. 
Źródłem pokus może być także drugi człowiek (por. Mt 16,21-23) oraz zepsute śro-
dowisko, np. zdeprawowana rodzina czy koledzy. Trzeba zatem wielkiej roztropno-
ści i ostrożności, jeśli chodzi o wybór środowiska, przyjaciół, lektury, formy rozry-
wek itp. Z drugiej strony należy pamiętać, że zadaniem chrześcijanina jest takie 
przekształcanie środowiska, aby pomagało każdemu być dobrym, aby sprzyjało 
uświęcaniu. Każdy zatem powołany jest przez Boga do ulepszania świata, do wpro-
wadzania wszędzie atmosfery miłości, dobra, wzajemnego poszanowania itp.
Istnieje ponadto wewnętrzne źródło zła, tkwiące w samym człowieku. Jest nim dzie-
dziczony po upadłych prarodzicach nieporządek moralny, czyli egoistyczne skłon-
ności, takie jak: pragnienie zagarniania wszystkiego wyłącznie dla siebie, troszcze-
nie się tylko o siebie, chęć panowania i wykorzystywania innych. Wiele z nich mogła 
człowiekowi zaszczepić rodzina lub złe środowisko. I tak np. obmawiający innych lu-
dzi rodzice mogli przez swój zły przykład uformować podobną skłonność w swoich 
dzieciach albo też przez brak wzajemnego szacunku do siebie nauczyli je lekceważyć 
innych. Złe skłonności pojawiają się w człowieku także wskutek przyzwyczajenia do 
grzechu. Zrodzone przez ciągłe powtarzanie grzeszne czyny, nazywamy wadami, 
a silniejsze – nałogami.
Narzucające się człowiekowi zło – czy to wskutek kuszenia przez szatana lub zdepra-
wowanych ludzi, czy też z powodu występowania egoistycznych skłonności, nawy-
ków, nałogów – nie jest jeszcze grzechem. Grzeszy bowiem tylko ten, kto świadomie 
i dobrowolnie ulega pokusie i opowiada się po stronie narzucającego mu się zła. Kto 
zwalcza pokusy, np. modli się, ten nie tylko nie grzeszy, ale doskonali się w miłości.
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Tak samo żadne uczucie nie jest grzechem. Grzeszne mogą być tylko świadome i do-
browolne decyzje człowieka. Dlatego niemoralne jest wywoływanie określonych 
uczuć, np. przypominanie sobie wszystkich doznanych krzywd i świadomie rozwa-
żanie wad drugiej osoby, aby ją jeszcze bardziej znienawidzić. Grzeszy również ten, 
kto świadomie i dobrowolnie nie przeciwstawia się uczuciom nie sprzyjającym roz-
wojowi miłości i dobrych stosunków z bliźnimi, np. świadomie unika rozważania 
dobrych stron osoby, do której żywi niechęć. Grzechem wreszcie jest sprzeczne z mi-
łością działanie zrodzone pod wpływem określonych uczuć, np. zamiast być miłym 
dla drugiego i udzielić mu pomocy, poddanie się uczuciu nienawiści i świadome do-
kuczanie, mówienie przykrych słów, wywoływanie awantury.
Nie jest grzechem również doznawanie przyjemności. W pewnych jednak wypad-
kach może ono być zagrożeniem dla miłości: gdy człowiek szuka przyjemnych do-
znań w niemoralny sposób, np. dokuczając nauczycielowi, wyśmiewając się z kolegi, 
dopuszczając się gwałtu lub samogwałtu. W tych wypadkach grzechem jest nie tyle 
doznawanie przyjemności, co sprzeczny z miłością sposób jej wywoływania. 
2. Dlaczego nie można mylić grzechu z popędami? (Rdz 1,28)
Istniejące w ludzkiej naturze popędy pełnią ważną rolę, np. popęd seksualny, odczu-
wanie pragnienia jedzenia i picia. Żaden popęd nie jest grzechem. Podobnie jednak 
jak uczucia mogą one stać się powodem upadku człowieka. Dzieje się tak wtedy, gdy 
człowiek zaspokaja je w sposób niezgodny z wymaganiami Bożymi, czyli egoistycz-
ny, np. zaspokaja popęd seksualny przez rozbijanie rodzin, samogwałt, współżycie 
rodzące w drugiej osobie silne wyrzuty sumienia. Grzechem jest egoistyczne, wyzu-
te z miłości, niewłaściwe zaspokajanie popędu. 
3. Jak rozumieć słowa modlitwy: „I nie wódź nas na pokuszenie”? (Jk 1,13)
Sens Modlitwy Pańskiej oddaje jej współczesne tłumaczenie zapisane w Piśmie Świę-
tym: „I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!” (Mt 6,13). 
Święty Jakub wyjaśnia to w następujący sposób: „Kto doznaje pokusy, niech nie mó-
wi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie 
kusi” (Jk 1,13). Do grzechu wiodą człowieka jego egoistyczne skłonności, szatan oraz 
inni ludzie. Bóg natomiast udziela łaski, aby mógł się oprzeć wszystkim pokusom. 
W modlitwie „Ojcze nasz” prosimy, aby pokusy nie były większe niż nasze siły 
wsparte łaską Bożą. Zwracamy się w niej do Ojca Niebieskiego, aby w ich obliczu nie 
pozostawił nas bez swojej potężnej pomocy.
4. Co sądzić o opinii, że świętość polega na niedoznawaniu pokus? Mt 4,1-11
Wielu świętych, a nawet sam Chrystus, doznawało licznych pokus. Doskonałość nie 
polega bowiem na ich niedoznawaniu, lecz na silnej miłości, zdolnej oprzeć się wszel-
kim atakom zła. Pokusa nie jest grzechem, a jeśli bywa zwalczana, staje się okazją do 
wzrostu miłości, czyli świętości. Opieranie się jej wyrabia cierpliwość, wytrwałość 
i wierność. Odrzucanie – dzięki łasce Bożej – przyczynia się do zdobywania zasług. 
Najskuteczniejszą bronią przeciwko pokusie jest modlitwa, szczególnie różańcowa, 
ofiarowanie swojego życia Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Ma-
ryi. Nie należy też szukać okazji do grzechu, kto bowiem naraża się na niebezpie-
czeństwo, ten łatwo może w nim zginąć (por. Syr 3,26).
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Postawa Ojca Pio
Wielu ludzi przychodziło do Ojca Pio nie tylko do spowiedzi, ale po porady, gdy 
przeżywali pokusy lub kiedy nie mieli rozeznania, jak należy postąpić. Prosili także 
o wsparcie ich w wytrwałości i znoszeniu trudności ponad siły. On zwykle kierował 
wtedy do konfesjonału, gdzie zaczynał od pytania o częstotliwość przystępowania do 
spowiedzi. Była to dla niego ważna kwestia. Chciał wiedzieć, z kim ma do czynienia. 
W trakcie spowiedzi za chowywał się jak chirurg podczas operacji: zadawał ból, by 
wyleczyć chory organ. Dostrzegał zło, drążył w nim, pytał o przyczynę, by na koniec 
w sposób nieubłagany zażądać poprawy penitenta.
Wiele problemów, które przed spowiedzią wyglądały dramatycznie, po jej odbyciu 
traciło swoją ostrość i ciężar. Nieraz były to może sprawy błahe, ale ludzie przy-
zwyczaili się, by pytać Ojca Pio o wszystko, wiedząc, że jest niezawodny.

dzielenie w GRUpach
Po wysłuchaniu katechezy następuje czas dzielenia. Jest to bardzo ważny moment spotkania 
formacyjnego. Pozwala on czynnie zaangażować się wszystkim członkom grupy, łączy treści 
poruszane na spotkaniu z codziennym życiem, jest czasem świadectwa, w którym tworzą się 
w grupie więzy oparte na wspólnym doświadczeniu wiary i spotkania z żywym Bogiem.
Aby dzielenie mogło spełnić swoją rolę, grupa w nim uczestnicząca nie może być zbyt liczna. 
Przyjmuje się, że nie powinna przekraczać ośmiu osób. Jeśli w spotkaniu bierze udział większa 
liczba uczestników, należy wcześniej pomyśleć o podziale na małe grupy i wyborze prowadzą-
cych dzielenie. Rolą prowadzącego jest rozpoczęcie i zakończenie tej części spotkania, stawianie 
pytań zachęcających do świadectwa, dbanie o to, by każdy z uczestników miał możność zabrania 
głosu. Kapłan również bierze czynny udział w dzieleniu, przyłączając się do jednej z grup.
Dobrze jest wcześniej ściśle wyznaczyć czas na tę czynność, jednakowy dla wszystkich małych 
grup, tak aby w miarę równocześnie zakończyć ten punkt spotkania. Dzielenie, w zależności od 
liczebności małych grup, powinno trwać od 30 do 45 minut.

Pytania do dzielenia w grupach:
• Skąd się biorą pokusy i czym różnią się one od grzechu? 
• Dlaczego nie można mylić grzechu z popędami? 
• Jak rozumieć słowa modlitwy: „I nie wódź nas na pokuszenie”? Co sądzić o opinii, że świę-
tość polega na niedoznawaniu pokus?

zaKończenie
Po zakończonym dzieleniu Grupa znów spotyka się w  całości. Można przekazać niezbędne 
ogłoszenia i zakończyć spotkanie krótką modlitwą, np. dziesiątkiem różańca w intencjach Gru-
py oraz błogosławieństwem kapłana.
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Medytacja BiBlijna
Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy prze-
pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu 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 chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, 
które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na naroż-
niku 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. Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę 
Pana, Boga swego. 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. 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. (Mt 4, 1-11)

Kuszenie Jezusa przez szatana objawia nam prawdę, że pokusa nie jest związana ze słabością, z grze-
chem, lecz przede wszystkim z mocą. W rzeczywistości bowiem nie jesteśmy kuszeni do tego, cze-
go nie potrafimy robić, lecz do tego co leży w zasięgu naszych możliwości. Im większy jest w nas 
potencjał możliwości tym większa jest pokusa. Doświadczenie kuszenia nie dotyczy jak potocznie 
by się mogło wydawać – tego, co słabe w człowieku, lecz tego, co w nim mocne. Fakt, że Jezus jest 
bez grzechu oraz obecność Ducha Świętego, który prowadzi Jezusa przez pustynię nie może więc 
wykluczać doświadczenia pokusy. Bezgrzeszność i asystencja Ducha Świętego są bowiem znakami 
mocy Bożej, która spotyka się z ostrym atakiem szatana. Kuszenie Jezusa przez diabła stanowi 
wzór, w którym można zobaczyć schematy pokus nękających współczesnego człowieka.
Pokusa zaspokojenia wszystkich pragnień i potrzeb materialnych prowadzi do sytuacji, w któ-
rej człowiekowi wydaje się, że jest samowystarczalny. Nie potrzebny jest mu Bóg, bo sam jest 
w stanie zaspokoić wszystkie swoje potrzeby. Nie brak na świecie kamieni, które łatwo zamienić 
w chleb, mieszkanie, samochód i to wszystko, co potrzebne do wspaniałego życia na ziemi. Czło-
wiek zajmuje miejsce samego Boga. Taka postawa prowadzi do zachwiania hierarchii wartości, 
do egoizmu, do  oziębłości, do niewiary i do zamknięcia się w skorupie doczesności. Pokusa ta 
w konsekwencji prowadzi do wielkiej biedy w wymiarze duchowym i do śmierci.
Pokusa spektakularnego cudu, jakiegoś szczególnego znaku ze strony Boga pozostaje wciąż ak-
tualna w naszych czasach. Człowiek współczesny w swej płytkiej wierze często powtarza zdanie 
– Boże uczyń to i tamto, wtedy uwierzę. Pokusa ta jest szczególnie widoczna w różnych trud-
nych sytuacjach, w których wydaje się, że Bóg milczy, albo o nas zapomniał.
Pokusa łatwego zdobycia władzy i  wszelkich potrzebnych mocy bez wkraczania w  rzeczywi-
stość krzyża stanowi kolejną iluzję współczesnego człowieka, który tak bardzo chętnie ucieka 
od trudności, od odpowiedzialności, od cierpienia. Przez pryzmat tej pokusy człowiek pragnie 
być zawsze silnym, zdrowym i bogatym. Trwanie w tej iluzji jednak szybko w życiu człowieka 
może zostać przerwane przez nagłą chorobę, doświadczenie cierpienia, doświadczenie śmierci. 
Im bardziej człowiek ucieka od krzyża, tym większe spotyka go rozczarowanie i cierpienie, gdy 
krzyż go dogoni.
Jezus zwycięża pokusy oferowane mu przez diabła, gdyż czerpie swą moc od Ojca. Poprzez swo-
ją postawę i zwycięstwo nad wszelką pokusą pokazuje, że prawdziwie jest Synem Bożym, który 
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przychodzi zniweczyć diabła i jego dzieła. Wielką bronią jest dla Niego Słowo Boże, w świetle 
którego potrafi rozpoznać iluzję i pozorny blask propozycji oferowanych przez diabła. 
Prośby z modlitwy Ojcze Nasz – przyjdź królestwo Twoje, święć się imię Twoje, chleba naszego 
powszedniego daj nam dzisiaj – mogą przekształcić się w pokusy jeśli dokonujemy naszej ludz-
kiej kalkulacji i manipulujemy Bogiem, aby nasza wola się spełniała, a nie Jego. Prośby te tylko 
wtedy są prawdziwymi prośbami, gdy są oparte na łasce i i wierze w opatrzność. 
Rozważanie tekstu
w. 1-2 Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepo-
ścił czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód.
Ewangelista Mateusz opisując scenę kuszenia Jezusa mocno podkreśla obecność Ducha, który 
wyprowadza Jezusa na pustynię. Autor chce przez to podkreślić, że Jezus w swej próbie na pu-
styni nie jest sam.
Motyw pustyni (gr. eremos) występował w kontekście wcześniejszym jako sceneria działalności 
Jana Chrzciciela. W kontekście tym mamy wyraźną wzmiankę, że chodzi o Pustynię Judzką. 
W języku biblijnym pustynia może przybierać różne znaczenia: miejsce skąd bierze początek 
zbawcze działanie Boga; miejsce eschatologicznej próby; miejsce zamieszkania szatana i złych 
duchów. W naszym tekście Jezus przebywający na pustyni wchodzi w zwycięską konfrontację 
z diabłem uobecniając nowy czas zbawczego działania Boga, w którym wyraźnie widać przejście 
od śmierci do prawdziwego życia w wolności.
Święty Mateusz podkreśla, że Jezus zostaje wyprowadzony na pustynię, aby być kuszonym przez 
diabła. W pierwszej Ewangelii termin ten występuje poza naszą perykopą dwukrotnie: w wyja-
śnieniu przypowieści o siewcy, gdzie diabeł zostaje utożsamiony z nieprzyjacielem, który posiał 
chwast (Mt 13,39) oraz w scenie opisującej sąd ostateczny (Mt 25,41). W literaturze żydowskiej 
diabeł jest przedstawiany jako przeciwnik Boga i wszystkich ludzi realizujących Boże zamiary. 
W naszym tekście Jezus jest „poddawany próbie”, „kuszony” przez diabła. 
Czas przebywania Jezusa na pustyni zostaje przez Ewangelistę ściśle określony – czterdzieści dni 
i czterdzieści nocy. Liczba czterdzieści może nawiązywać nie tylko do czterdziestoletniej wę-
drówki narodu wybranego z Egiptu do Ziemi Obietnic, lecz także do czterdziestodniowej próby, 
jaką musiał przebyć Mojżesz (Wj 34,28) oraz Eliasz (1 Krl 19,8).
Ewangelista podkreśla, że Jezus po swym czterdziestodniowym pobycie na pustyni odczuwał 
głód. W kontekście kuszenia przez diabła głód jawi się jako motyw do zaspokojenia swych po-
trzeb materialnych. 
w. 3-4 Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te ka-
mienie stały się chlebem». Lecz On mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, 
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych».
Kusiciel pierwszy rozpoczyna dialog z Jezusem. Przedstawia mu pokusę w formie zdania wa-
runkowego, która dotyczy zamiany kamieni w chleb. W pokusie tej diabeł wskazuje na moc Je-
zusa wiążąc ją z synostwem Bożym – „jeśli jesteś Synem Bożym”. Na słowo Jezusa kamienie mają 
stać się chlebem, którym Jezus będzie mógł zaspokoić swój głód. Kontekst Ewangelii wyraźnie 
wskazuje, że zadanie to leży w możliwościach Jezusa. W Mt 14,13-21 Jezus dokonuje cudownego 
rozmnożenia chleba i ryb karmiąc gromadzące się wokół Niego tłumy. Także w opisie ustano-
wienia Eucharystii Jezus bierze w swe ręce chleb mówiąc – bierzcie i jedzcie to jest ciało moje… 
(Mt 26,26). Słuchając słów diabła Jezus zdaje sobie sprawę z tego, że jest to kuszenie ze stro-
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ny przeciwnika, z którym nie powinien wchodzić w żaden kompromis. Odpowiedź Jezusa jest 
jednoznacznie negatywna. W sformułowaniu tej odpowiedzi Jezus używa słów zaczerpniętych 
z Tory Mojżeszowej – z Księgi Powtórzonego Prawa 8,3: „Nie samym chlebem żyje człowiek”. 
W Księdze Powtórzonego Prawa słowa te są wypowiadane przez Mojżesza w kontekście, kiedy 
naród wybrany ma wejść do Ziemi Obiecanej. Mojżesz nawiązuje do próby w czterdziestoletniej 
wędrówce na pustyni i mocno podkreśla asystencję Boga, potrzebę całkowitego zawierzenia Mu 
oraz chodzenia Jego drogami (Pwt 8,2-6).
W swojej odpowiedzi kusicielowi Jezus chce podkreślić, że koncentrowanie się tylko na „mate-
rialnym chlebie” zaspakajającym głód doczesny prowadzi do odrzucenia Bożej opatrzności, do 
niewiary i w konsekwencji do śmierci duchowej. 
W Kazaniu na Górze Jezus mocno wzywa swych uczniów, by nie przedkładali w swym życiu 
spraw materialnych nad Królestwo Boże i  sprawiedliwość (Mt 6,25-34: Dlatego powiadam 
wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym 
się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? 
Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec 
wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej tro-
sce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio 
troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam 
wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc 
ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż 
nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy 
jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać?  Bo o to wszystko poganie zabiegają. 
Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód 
o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie 
się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień 
swojej biedy).
w. 5-7 Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: «Je-
śli 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». Odrzekł mu Jezus: «Ale jest 
napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego».
Druga próba kuszenia Jezusa dokonuje się w Mieście Świętym – w Jerozolimie. Diabeł pragnie, 
aby Jezus udowodnił swą moc bycia Synem Bożym poprzez rzucenie się w dół z narożnika świą-
tyni. Porównując paralelny tekst o kuszeniu Jezusa w Ewangelii św. Łukasza zauważamy różnicę 
w kolejności drugiej i trzeciej próby kuszenia. U św. Łukasza Jezus najpierw jest wzięty na górę 
a dopiero później zostaje przyprowadzony do Świętego Miasta (Łk 4,1-13). Podczas tej próby 
diabeł zmienia taktykę i pokusę skierowaną ku Jezusowi motywuje słowami z Pisma Świętego. 
Cytuje on słowa Psalmu 91,11-12 – 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. 
Diabeł pragnie, aby Jezus pokazał, że jest Synem Bożym przez spektakularne, cudowne ocale-
nie go przez Ojca podczas spadania z wysokiego muru świątyni jerozolimskiej. Podobnie jak 
w przypadku poprzedniej próby Jezus nie wchodzi w żaden kompromis z diabłem. Jezus jeszcze 
raz odmawia kategorycznie propozycji diabła cytując słowa z Księgi Powtórzonego Prawa: Nie 
będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego (Pwt 6,16). Słowami tymi Jezus podkreśla swe 
całkowite zawierzenie Bożej Opatrzności.  
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w. 8-10 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». Na 
to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz od-
dawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz».
Po dwóch nieudanych próbach kuszenia Jezusa diabeł wyprowadza Jezusa na bardzo wysoką 
górę, aby pokazać Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata. Trzecia próba kuszenia po-
lega na propozycji oddania pod zarząd Jezusa całej władzy i chwały tego świata. W propozycji 
tej kryje się powab łatwej władzy i  taniego autorytetu. Z  tym jest związany jednak warunek 
polegający na tym, że Jezus ma upaść i oddać pokłon diabłu. Taki warunek Jezus kategorycznie 
odrzuca nie wchodząc z diabłem w żaden kompromis i kierując do niego stanowcze słowa: „Idź 
precz szatanie”. Ponownie przytacza słowa z 6 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa - Panu, 
Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz (Pwt 6,13), które wy-
stępują w bezpośrednim kontekście głównego wyznania wiary Izraela zwanego Shema Izrael 
(Pwt 6,4nn) - Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował 
Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. W kon-
tekście tego wyznania Bóg mocno podkreśla, że jest Bogiem zazdrosnym o  swoje dzieci. Je-
zus przez swe całkowite posłuszeństwo woli Ojca realizuje swoim życiem cytowane przez sie-
bie słowa.    W dalszej części narracji św. Mateusz mocno podkreśla fakt, że na krzyżu Jezusa 
umieszczony był napis, który brzmiał: „To jest król żydowski” (Mt 27,37) Wskazuje przez to, że 
moc i panowanie Jezusa związane jest z zamysłem Ojca, który zbawia ludzkość przez misterium 
krzyża. Jezus pokazuje, że Jego prawdziwe panowanie prowadzi przez mękę i krzyż do chwały 
zmartwychwstania. Krzyżowa śmierć Jezus wskazuje jasno, że Jezus jedyną cześć i chwałę oddaje 
swemu Ojcu. Od Ojca otrzymuje przez to władzę i panowanie w zupełnie inny sposób niż ten 
proponowany przez diabła.
w. 11 Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.
Obecność aniołów wskazuje na Bożą asystencję w czasie kuszenia Jezusa na pustyni. Przedmiotem 
akcji aniołów jest usługiwanie Jezusowi. Termin ten może oznaczać usługiwanie przy stole, stąd 
czynność aniołów może być tutaj bardziej sprecyzowana jako karmienie. Podobną sytuację mo-
żemy odnaleźć w życiu proroka Eliasza (1 Krl 19,1-8: Kiedy Achab opowiedział Izebeli wszystko, 
co Eliasz uczynił, i jak pozabijał mieczem proroków, wtedy Izebel wysłała do Eliasza posłańca, aby 
powiedział: «Chociaż ty jesteś Eliasz, to jednak ja jestem Izebel! Niech to sprawią bogowie i tamto 
dorzucą, jeśli nie postąpię jutro z twoim życiem, jak się stało z życiem każdego z nich». Wtedy 
Eliasz zląkłszy się, powstał i ratując się ucieczką, przyszedł do Beer-Szeby w Judzie i tam zostawił 
swego sługę, a sam na odległość jednego dnia drogi poszedł na pustynię. Przyszedłszy, usiadł pod 
jednym z janowców i pragnąc umrzeć, rzekł: «Wielki już czas, o Panie! Odbierz mi życie, bo nie 
jestem lepszy od moich przodków». Po czym położył się tam i zasnął. A oto anioł, trącając go, 
powiedział mu: «Wstań, jedz!» Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban z wodą. 
Zjadł więc i wypił, i znów się położył. Powtórnie anioł Pański wrócił i trącając go, powiedział: 
«Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga». Powstawszy zatem, zjadł i wypił. Następnie mocą tego 
pożywienia szedł czterdzieści dni i czterdzieści nocy aż do Bożej góry Horeb).

Na podstawie rozważania ks. Mirosława Stanisława Wróbla  
opracował Tomasz Duszyc OFMCap


