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Poniedziałek, 24 lutego                                                                           Mk 9,14-29


Gdy Jezus z Piotrem, Jakubem i Janem zstąpił z góry i przyszedł do uczniów, 
ujrzał wielki tłum wokół nich i uczonych w Piśmie, którzy rozprawiali z nimi. 
Skoro Go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając, witali Go. 
On ich zapytał: "O czym rozprawiacie z nimi?" Jeden z tłumu odpowiedział 
Mu: "Nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie mojego syna, który ma ducha 
niemego. Ten, gdziekolwiek go pochwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, 
zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem Twoim uczniom, żeby go wyrzucili, 
ale nie mogli". Odpowiadając im, Jezus rzekł: "O plemię niewierne, jak długo 
mam być z wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie go do Mnie!"  
I przywiedli go do Niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł miotać 
chłopcem, tak że upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. Jezus zapytał 
ojca: "Od jak dawna to mu się zdarza?  
Ten zaś odrzekł: "Od dzieciństwa. I często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, 
żeby go zgubić. Lecz jeśli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam". Jezus 
mu odrzekł: "Jeśli możesz? Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy". Zaraz 
ojciec chłopca zawołał: "Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!" A Jezus, 
widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu: "Duchu 
niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i więcej w niego nie wchodź!"  
A ten krzyknął i wyszedł, silnie nim miotając. Chłopiec zaś pozostawał jak 
martwy, tak że wielu mówiło: "On umarł".  
Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał. A gdy przyszedł do domu, 
uczniowie pytali Go na osobności: "Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić?" 
Powiedział im: "Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem". 



Rozważanie 


„Gdy Jezus z Piotrem, Jakubem i Janem zstąpił z góry”… 

Kontekstem opisanego przez zdarzenia jest przemienienie na górze Tabor. 
Jezus przebywa tam z wybranymi uczniami – Piotrem, Jakubem i Janem. 
Przemienia się w ich obecności, ukazuje ogromną chwałę. Potem Jezus 
i apostołowie schodzą z góry i wchodzą w sytuację jakiegoś zamieszania wśród 
sporego tłumu. Marek wyraźnie to akcentuje: ujrzeli wielki tłum wokół nich 
i uczonych w Piśmie. W tym tłumie przebywają pozostali uczniowie, którzy 
nie poszli z Jezusem na górę Tabor. Są tam też uczeni w Piśmie. 

Po zejściu z góry Tabor wydawać się mogło, że nastąpi zwycięski pochód, 
wszystko się poukłada, nie będzie żadnych problemów. Tak się jednak nie 
stało. Apostołowie wracają do trudnej codzienności. Również i w moim życiu 
Pan Bóg daje łaskę, która pomaga przetrwać codzienne, nieraz trudne 
wydarzenia.  

„Lecz jeśli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam!” 

W prośbie ojca chorego chłopca, skierowanej do Jezusa, brzmi nieufność 
wobec Jego mocy. Jednocześnie odpowiedź, którą ojciec słyszy, płynie z głębi 
Jezusowego Serca, które martwi niewiara człowieka: ,,Jeśli możesz?”. 
Kilkukrotnie słyszymy w Ewangelii o smutku Pana Jezusa wobec niewiary 
otaczających Go ludzi; często słyszymy też zapewnienie: ,,Twoja wiara cię 
uzdrowiła”.  
Jak jest z moją wiarą dzisiaj? Jak ona wygląda? Na ile szczerze wołam do Pana 
Boga, a na ile bazuję na nieszczerych wypowiedziach, ucieczkach od Niego, 
nie zdaję Mu relacji z tego, co się dzieje? 

„Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem” 

Jak wygląda moja modlitwa? Na ile jest ona dialogiem? Na ile pozwalam 
mojemu sercu przyjąć, że Jezus mnie pyta: Co za myśli nurtują cię w sercu? Od 
jak dawna się to dzieje? Opowiedz mi o tym, co się dzieje. Nie uciekaj od tego. 



„Wierzę, ale zaradź memu niedowiarstwu”. 

Niech to będzie nasze zawołanie modlitewne. Niech to będzie dla nas 
zaproszenie do zapytania o stan swojej wiary, o sposób rozmowy z Panem 
Bogiem w modlitwie, o podejmowane posty, o zdolność do wypowiadania 
z siebie tego, co się w nas dzieje, o umiejętność analizowania tego, co się w nas 
dokonuje, nazywania, od kiedy się to dzieje. 

Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że przychodząc w swoim słowie, jesteś 
konkretny i wyrazisty. Pozwól nam, abyśmy i my byli konkretni i wyraziści 
przed Tobą, abyśmy byli bezpośredni, abyśmy osobowo spotkali się z Tobą, 
przychodzącym do nas pod osłoną znaku Chleba i Wina (ks. Leszek 
Starczewski). 



wtorek, 25 lutego                                                                                     Mk 9,30-37


Jezus i uczniowie Jego podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby 
kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn 
Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech 
dniach zmartwychwstanie”.  
Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do 
Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: „O czym to rozprawialiście 
w drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą 
o to, kto z nich jest największy.  
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli kto chce być pierwszym, 
niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem wziął dziecko, 
postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto przyjmuje 
jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie 
przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”. 



Rozważanie


JEZUS jak mistrz, nauczyciel, ojciec troszczy się o swoich wybranych. Ma 
świadomość ich niedostatków, ale powołał przecież ludzi „z krwi i kości”, 
mających swoje grzechy i obciążenia tradycji, w której daleko do właściwego 
obrazu Boga, Mesjasza i przeżywania wiary. Konsekwentnie i z cierpliwością 
odsłania rzeczywistość taką, jaka jest naprawdę. Ukazuje przede wszystkim 
swój krzyż jako Boży plan zbawienia, ale także nie pozostawia wątpliwości, co 
do ludzkiej drogi życia, zjednoczonej z Nim samym przez służbę. Jezus jest 
tym, który mówi, inicjuje dialog, choć słowa Jego mogą dotykać jak ostry nóż. 
Dla Dwunastu jednak ma to być lekarskie narzędzie, które pomoże im stać się 
autentycznymi uczniami, nie tylko z nazwy, ale ze względu na naśladowanie 
swojego nauczyciela. Jezus wydaje się więc surowy, ale z drugiej strony 
odsłania całe ciepło bliskości, jakie może być tylko między dzieckiem a kocha-
jącym go ojcem. Jezus tworzy nowe więzi (ks. Wojciech Rebeta). 

Czy przyjmujesz do wiadomości, że twoje życie nie musi być pasmem 
sukcesów i szczęścia, jakie sobie zaplanowałeś i wyreżyserowałeś? 
Jak reagujesz, gdy masz wykonać jakieś czynności, które stanowią dla ciebie 
trud, zmęczenie, ofiarę? Jaki jest prawdziwy motyw twojej służby dla Boga? 
Co chcesz osiągnąć? Co chcesz mieć lub kim chcesz być? Co odczuwasz, gdy 
ktoś chce coś od ciebie; albo gdy chce na przykład cię do czegoś 
zmobilizować? Czy jest to wówczas zamach na twoją wolność lub ślepota 
drugiej osoby, która nie widzi twojej doskonałości, czy też może dziękujesz 
Bogu za taką osobę? Kiedy ostatni raz cieszyłeś się z powodzenia twojego 
bliźniego, a zwłaszcza spowodowanego takim jego darem, którego ty nie 
posiadasz? 
Czy jesteś cierpliwy w stosunku do różnych osób, które nie rozumieją Boga, 
kościoła, księży, itd.? Czy masz grupę znajomych, przyjaciół, z którymi 
przebywanie rodzi samotność bez Boga; jest jakimś zamkniętym kręgiem, 
w którym być z Jezusem nie wypada? 



środa popielcowa, 26 lutego                                                              Mt 6,1-6.16-18


Jezus powiedział do swoich uczniów: "Strzeżcie się, żebyście uczynków 
pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej 
bowiem 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 nagrodę. 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 obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać 
i modlić się, żeby się ludziom pokazać. 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. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak 
obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. 
Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, 
namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale 
Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda 
tobie". 



Rozważanie 


Uczę się od Jezusa pokory 
Wielki Post to trudny czas. Nie tylko dlatego, że to czas wyrzeczeń, ale – może 
przede wszystkim – dlatego, że to czas silnych pokus. Nawet dobre 
postanowienia mogą stać się przyczyną do grzechu, mogą bardzo łatwo 
wbić w pychę. A przecież w Wielkim Poście mam przede wszystkim uczyć się 
pokory, gdyż ona otwiera moje serca na Jezusa i Jego dar zbawienia. 

„Strzeżcie się”. Na pewno mam jakieś wyobrażenia na temat tego, jak 
powinien wyglądać Wielki Post. Mam swoje przyzwyczajenia, schematy 
działania. Ale dzisiaj Jezus mówi do mnie, że mam mieć się na baczności. 
Mam być czujny, uważny. Bardzo ważne, żebym nie działał schematycznie. 
Żebym przez ten Post nie szedł sam, kierując się drogowskazami tradycji 
i przyzwyczajeń. Bardzo ważne jest, żebym w ten czas wszedł, postępując za 
Jezusem. Bym pozwolił Jemu się prowadzić i był wyczulony na to, co On chce 
mi w tym czasie powiedzieć, jak On chce, bym ten Post przeżył, u Jego boku. 
Przecież to jest Jego Wielki Post, nie mój. 

„Nie trąb przed sobą”. Post jest czasem danym mi po to, bym nauczył się nie 
stawiać siebie na pierwszym miejscu. Bym zszedł z piedestału. Bym nie 
zaczynał dnia od „ja, mnie, moje”. Wielki Post jest wielką łaską, ponieważ 
pomaga mi, by na pierwszym miejscu postawić Jezusa, na Nim skupić uwagę, 
na życie patrzeć przez Jego pryzmat. 

„Nie bądźcie jak obłudnicy”. Jeśli się postaram, mogę ten Post przeżyć 
bardzo efektywnie i wydajnie. I nawet nie będę potrzebował Jezusa, by 
wykonać mój wielkopostny plan. Jemu jednak chodzi o co innego. Chodzi o to, 
bym na ten czas zaprosił do serca Jezusa, a kiedy On wejdzie, zamknął za Nim 
drzwi, żeby już nikt ani nic innego nie mogło się tam przedostać. Żeby tylko 
On w moim sercu był, i robił w nim, co zechce. Chodzi o to, żeby to Jezus, nie 
ja, był inicjatorem sposobu, w jaki będę przeżywał ten Wielki Post. 



„Nie bądźcie posępni”. Tak przeżyty Post rozjaśni radością moją twarz, moje 
serce, moje życie, gdyż pozwoli mi lepiej, głębiej poznać Chrystusa, który jest 
źródłem prawdziwej radości. 

Zaproszę teraz do serca Jezusa, by On sam był moim przewodnikiem przez 
cały Wielki Post. 



czwartek, 27 lutego                                                                                   Łk 9,22-25


Jezus powiedział do swoich uczniów: "Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: 
będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; 
zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie".  
Potem mówił do wszystkich: "Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze 
samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto 
chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, 
ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, 
a siebie zatraci lub szkodę poniesie?" 



Rozważanie


Powierzam moje życie Jezusowi 

„Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć”. Zapowiedź męki w Ewangelii 
Łukasza następuje zaraz po opisie cudownego rozmnożenia chleba i ryb i po 
wyznaniu Piotra, że Jezus jest Mesjaszem. W ten sposób Chrystus zwraca 
uwagę uczniów na to, co naprawdę ważne: On nie przyszedł na świat po to, by 
zostać królem Izraela – jak się tego spodziewano po Mesjaszu – ale by dać 
zbawienie całej ludzkości. A to oznaczało cierpienie i śmierć na krzyżu. Aby 
było możliwe ostateczne zwycięstwo nad grzechem i śmiercią, konieczne było 
niewyobrażalne cierpienie Syna Bożego. W jaki sposób ja rozważam mękę 
Jezusa w Wielkim Poście? Czy pamiętam, przede wszystkim, że była 
dobrowolna i podjęta z miłości? Czy w ranach Chrystusa, Jego upodleniu 
i umęczeniu dostrzegam wielką, odwieczną, nieśmiertelną miłość? 

„Kto chce zachować swoje życie, straci je”. Wszystko, co mam na tym 
świecie, jest ulotne, kiedyś się skończy. Trudno z tym się pogodzić, zwłaszcza, 
jeśli jest coś, na czym szczególnie mocno mi zależy, czego nie potrafię oddać 
Chrystusowi, bez czego nie wyobrażam sobie życia. Jezus nie chce mi tego 
zabrać, ale proponuje, bym ja sam Mu powierzył to, co jest dla mnie 
najcenniejsze, bym Mu to oddał, tak, by On mógł tę sferę mego życia 
przemienić, wypełnić swoją miłością, nadać nieprzemijalny sens. 
Zastanowię się teraz, do czego jestem szczególnie mocno przywiązany, co 
najbardziej boję się stracić: może to praca, stanowisko, ukochana osoba. Czy 
jestem gotowy na to, by stanąć przed Chrystusem i właśnie to Mu oddać, czego 
tak bardzo kurczowo się trzymam? Żeby to nie było już tylko moje: kruche 
i skończone, ale by On mógł tę część mego życia przemienić tak, jak sam chce. 
To trudne. To wymaga zaufania. Czy jestem na to gotowy?  

„Jeśli kto chce iść za Mną”. Jezus nikogo nie przywiązuje do siebie na siłę. 
Każdy z nas może w całkowitej wolności zdecydować, czy chce iść za Nim, 



czy nie. Ale też Chrystus nie daje pustych obietnic. Od razu ostrzega, że Jego 
droga jest drogą krzyżową. Jest zaparciem się samego siebie. Po co? Po to, by 
siebie zyskać. Tylko w Jezusie mogę poznać, kim naprawdę jestem, dostrzec 
i docenić moje własne piękno, zrozumieć sens mego życia. Czy tego właśnie 
pragnę? Czy chcę iść za Jezusem? 

Zastanowię się teraz: czy wśród moich wielkopostnych postanowień znalazło 
się to, żeby w tym okresie iść za Jezusem, krok w krok, tam, dokąd On sam 
zechce mnie w tym czasie prowadzić? Jeszcze nie jest za późno, by takie 
postanowienie podjąć. Być może jest ono ważniejsze od wszelkich innych 
decyzji i wyrzeczeń. 



Piątek, 28 lutego                                                                                         Mt 9,14-15


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 pan młody jest 
z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą 
pościć". 



Rozważanie 


Ofiaruję Jezusowi wielkopostne wyrzeczenia 

„Podeszli do Niego uczniowie Jana”. Opisana rozmowa następuje zaraz po 
powołaniu przez Jezusa celnika Mateusza i scenie, w której Jezus ucztuje 
z celnikami i grzesznikami. Okazuje się, że było to nie tylko oburzające dla 
faryzeuszów, ale też trudne do zrozumienia dla uczniów Jana Chrzciciela. 
Jezus wskazuje im, że post nie jest celem samym w sobie, nie jest sztuką dla 
sztuki, że czasem są ważniejsze racje, dla których trzeba zrezygnować 
z poszczenia. Być może w tym roku jest tak, że stan zdrowia nie pozwala mi 
dochować postu, choć bardzo bym chciał. Jeśli tak, to czy potrafię to 
powierzyć Jezusowi? On widzi serce, zna moje intencje. Dla Niego jeden akt 
miłości i zawierzenia z mojej strony jest stokroć cenniejszy od najsurowszych 
ćwiczeń pokutnych.  

„Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy?” Z drugiej strony, czy jeśli 
poszczę i udaje mi się dotrzymać postanowień wielkopostnych, to czy 
przypadkiem nie wbija mnie to w pychę? Czy nie wydaje mi się może, że 
jestem już tak doskonały, że wcale w tym Poście nie potrzebuję Jezusa? A On 
właśnie w tym czasie jest tak bardzo upodlony, poniżony, odarty z godności, 
zdeptany. 

„Dopóki pan młody jest z nimi”. Czy dostrzegam w umęczonym, konającym 
Jezusie pana młodego? Oblubieńca, który przyszedł do swojej oblubienicy, by 
wziąć ją na zawsze do swego domu. Czy mam Go cały czas przed oczyma, 
kiedy podejmuję wielkopostne praktyki: post, jałmużnę, umartwienie? Czy 
robię to tylko i wyłącznie dla Niego – nie ze względu na mnie, żebym ja coś na 
tym zyskał, żebym stał się we własnych oczach lepszym człowiekiem, ale tylko 
i wyłącznie ze względu na moją miłość do Oblubieńca? Jeśli tak, to On sam mi 
pokaże, jak mogę najlepiej, najpiękniej przeżyć czas przygotowania do Paschy. 



Na koniec jeszcze raz zawierzę mój Wielki Post Jezusowi, w szczególności 
wszystkie upadki, które być może czekają mnie w tym czasie. Poproszę Go, by 
mnie prowadził i by uświęcał i przemieniał zwłaszcza to, co we mnie 
najsłabsze. 



sobota, 29 lutego                                                                                          Łk 5,27-32


Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł 
do niego: "Pójdź za Mną!"  
On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł. Potem Lewi wydał dla Niego 
wielkie przyjęcie u siebie w domu; a był spory tłum celników oraz innych 
ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich 
w Piśmie, mówiąc do Jego uczniów: "Dlaczego jecie i pijecie z celnikami 
i grzesznikami?"  
Lecz Jezus im odpowiedział: "Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się 
źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz 
grzeszników". 



Rozważanie


Pozwolę Jezusowi, by uzdrawiał moje życie 

„Jezus zobaczył celnika”. To jest właśnie cudowne w Jezusie, że On widzi 
człowieka. W każdym, kogo spotyka, dostrzega wyjątkową i niepowtarzalną 
osobę. Każdego traktuje indywidualnie. Każdy człowiek bez wyjątku jest dla 
Niego cenny. Czy w moim życiu dostrzegam wzrok Jezusa skierowany na 
mnie? Czy doświadczam osobistej relacji, jaką Chrystus chce ze mną 
zbudować? Jeśli On dla mnie jest ważny, to ja dla Niego jestem najważniejszy 
na świecie. Czy zdaję sobie z tego sprawę? 

„Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie”. Lewi był celnikiem i jego 
przyjaciele i znajomi pewnie pochodzili z tego samego środowiska, co on. 
Faryzeusze nazywają ich „celnikami i grzesznikami”, czyli można 
się domyślać, że to nie byli pobożni Żydzi, studiujący Słowo Boże i prze-
strzegający przykazań. I Lewi właśnie do takich ludzi wprowadza Jezusa. Nie 
mówi Mu: „Panie Jezu, fajnie było Cię poznać, ale raczej nie pokazuj się moim 
znajomym na oczy, bo co oni sobie o mnie pomyślą, że się przyjaźnię z Synem 
Bożym”.  A Jezus właśnie do takich ludzi chce docierać, którzy Go jeszcze nie 
znają. Czy pozwalam, by On mógł też wejść w życie osób z mojego 
środowiska, zwłaszcza tych, którym On jest wciąż obcy? Czy zapraszam Go do 
moich przyjaźni, relacji, spotkań? Czy potrafię rozmawiać o Chrystusie nie 
tylko z Jego uczniami, ale też z tymi, którzy może są do Niego wrogo 
nastawieni? 

„Nie potrzebują lekarza zdrowi”. Jezus wydaje się robić wymówkę                  
faryzeuszom, że uważają siebie za sprawiedliwych i niepotrzebujących 
nawrócenia. Jeśli ktoś jest przekonany, że jest doskonały, albo prawie 
doskonały, to po co miałby szukać pomocy, próbować coś zmienić? A jak jest 
ze mną? Czy wydaje mi się, że już jestem uleczony i nawrócony, że już jestem 
bezpieczny i „nie potrzebuję lekarza”? Czy raczej ciągle upadam i błądzę, 



i wciąż potrzebuję Jezusa, by przemieniał i leczył, co we mnie niedomaga? Czy 
myślę o moim życiu, jako o nieustannym procesie uzdrawiania i nawracania? 
A może w tym właśnie dostrzegam piękno, że Jezus jest przy mnie cały czas, 
bo wciąż i wciąż Go potrzebuję, a On czyni moje życie coraz piękniejszym, 
prawdziwszym, lepszym? 

Zaproszę teraz Jezusa do tej części mojego życia, która w tej chwili najbardziej 
niedomaga, najmocniej boli, potrzebuje najpilniejszego uzdrowienia. I zaufam, 
że On to przemieni. 



1. Niedziela Wielkiego postu, 1 marca                                                     Mt 4,1-11


Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy 
przepościł 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 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”. 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. 



Komentarz - ks. Krystian wilczyński


W Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu liturgia słowa zaprasza nas do przyjrzenia 
się scenie pierwszego grzechu w historii ludzkości. Nie jest to, bynajmniej, 
historyczna retrospekcja – oglądanie albumu ze zdjęciami, bowiem to 
wydarzenie ma wielki wpływ na nasze życie. 
Wąż był zły i istniał w Raju wraz z innymi stworzeniami. Oznacza to, że ludzie 
żyli w możności wyboru zła. Jednak ich oczy były ciągle wpatrzone w Dobroć 
Boga, która była tak ponętna, że nie można było oderwać od Niej wzroku. 
Istotnie, człowiek zakochany w Bogu widzi tylko Jego. Wąż zatem musiał użyć 
podstępu, aby człowiek oderwał wzrok od Stwórcy. Zasiał więc niepewność 
w sercu kobiety, która ostatecznie przeniosła ją na dialog ze złem. 
Niepewność podmiotu swojego umiłowania jest pierwszym krokiem do zguby, 
a dotyczy zwłaszcza niewiast. Bliskość, oddanie, powierzenie się kochanej 
osobie jest dla kobiety przestrzenią bezpieczeństwa. Utrata tego poczucia 
powoduje różne zgubne działania: osądy, skomplikowane myśli, reżyserowane 
we własnej głowie dialogi, oskarżenia, z czasem rozpacz, beznadzieję i... krach. 
Tak oto Ewa pozwoliła na odwrócenie wzroku od Boga. Pokusa, zestawiona 
z przekonywującym podszeptem węża, przyniosła zgubę jej, a przez nią i sa-
memu Adamowi, który stał obok. Dlaczego on nie dostrzegł tego dialogu ze 
złem? Dlaczego nie zareagował? - Ponieważ wzrok Adama był ciągle utkwiony 
w Bogu. 
Czy to znaczy, że Adam był lepszy od Ewy? - Nie, oznacza to, że zapomniał 
troszczyć się o swoją niewiastę. Bóg nie powołuje człowieka do miłości 
egoistycznej, ale stawiając obok niego drugą osobę, chce żeby człowiek 
miłował Boga we wspólnocie. Adam nie zatroszczył się dostatecznie o swoją 
żonę, nie wykazał się odpowiedzialnością do jakiej powołał go Stwórca, 
stawiając przy jego boku Ewę. Miłość według woli Bożej zostanie później 
ujęta w przykazanie miłości Boga „i” bliźniego – jako jedno (podwójne) 



i najważniejsze przykazanie: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest 
największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym 
swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe 
i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego 
bliźniego jak siebie samego” (Mt 22,36nn). Echem tego jest Nowe Przykazanie 
miłości: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak 
Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie” (J 13,34). 
Największym i pierwszym przykazaniem jest więc miłowanie w każdą stronę: 
do Boga, do bliźniego i do siebie samego. 
Jezus przychodzi, aby udzielić nam łaski właśnie dla zdobycia umiejętności 
takiej miłości w trzech wymiarach (Bóg, bliźni, ja). Bowiem dotknięty 
grzechem człowiek nie jest w stanie zdobyć się na taką ofiarę, żeby kochać 
doskonale tę „trójcę”. 
Pokusy, które spadły na Syna Bożego są właśnie próbą odwrócenia kierunków 
miłości. Zły nie powie nigdy wprost, żeby zrobić coś złego. On pokaże miłość 
w wersji karykaturalnej, albo nakłoni do miłowania niezgodnego z naturą 
miłości – egoistycznego. 
I tak w pierwszym kuszeniu nakłaniał Jezusa, żeby pokochał siebie ponad Boga 
– własne potrzeby, te najbardziej podstawowe, chciał przedstawić Jezusowi 
jako pierwszorzędne i natychmiast konieczne do zrealizowania. Jezus nie 
postawił głodu ponad miłość do Ojca – wykazał się dojrzałą miłością siebie 
samego. 
W drugim kuszeniu diabeł uderzył w relacje. Chciał nakłonić Jezusa, żeby 
wykorzystał Boże stworzenie (aniołów) do własnych zachcianek i kaprysów – 
chciał żeby Jezus postawił swoją wolę w sytuacji egocentrycznej, 
podporządkowując sobie wszystkie relacje i czyniąc z aniołów i ludzi 
sługusów. Jezus wykazał się właściwą i dojrzałą miłością drugiej osoby. 
W trzecim kuszeniu diabeł chciał odwrócić kierunek miłości Boga. Chciał 
powtórzyć kuszenie rajskie i przeciwstawić Syna Bożego swojemu Ojcu, aby 



to Syn dyktował warunki Bogu. Jezus wykazał się dojrzałą miłością i po-
słuszeństwem Ojcu niebieskiemu. 
Zatem Zbawiciel, w tak trudnej dla siebie sytuacji, obronił Przykazanie miłości 
Boga i bliźniego. Tym samym dał przykład odpowiedzialnego postępowania 
i stanowczej walki w obronie prawdziwej miłości. Siebie wskazał jako 
Pośrednika. 
Taką oto wskazówkę otrzymaliśmy na pierwszy punkt kontrolny (niedzielę) 
Wielkiego Postu. Przyjrzyj się jak wypełniasz słowa: „Będziesz miłował Pana 
Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem; 
a bliźniego swego jak siebie samego”.  



Rozważanie


Źródło siły. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię.  

Jezus wychodzi na pustynię napełniony mocą Ducha Świętego. Dzięki temu 

wytrzymuje sam, na pustyni, czterdzieści dni, bez jedzenia, i jest w stanie 
oprzeć się pokusom diabła. Skoro Jezus, Syn Boży, potrzebował Ducha 
Świętego, to o ile bardziej ja Go potrzebuję. Mogę mój Wielki Post przeżyć 

dwojako: mogę sobie sam zaplanować, jakie praktyki pokutne będę w tym 
czasie realizować. I, jeśli mam silną wolę, to w nich wytrwam. I tyle, nic 
więcej. Będę miał satysfakcję, że zaliczyłem jakiś kolejny „szczyt” w moim 

życiu.  

Jeśli nie wejdę w Wielki Post pełen Ducha Świętego, to będzie on tylko okazją 
do ćwiczenia się w wyrzeczeniach. Od tego trzeba mi zacząć, od przywołania 

Ducha Świętego, by On mnie powiódł na pustynię, na czterdzieści dni, jak 
Jezusa. Wtedy dopiero mój Wielki Post zaprowadzi mnie do prawdziwego 
przeżywania Paschy. Wielki Post jest dla mnie zaproszeniem od Boga, który 

pierwszy pragnie spędzić ten czas ze mną, sam na sam. I to jest najważniejsze! 

A Duch Święty mi podpowie, co i jak powinienem robić, albo czego unikać, co 
będzie dla mnie z pożytkiem, a co tylko będzie mi tylko powodem do pychy. 

Niech więc Duch Święty poprowadzi mnie w ten Wielki Post. Zawierzam Jemu 
i ufam Mu! 


