Grzegorz Wielki, Homilia 40,2-4
„Jeśli jesteś Synem BoŜym, powiedz temu kamieniowi, Ŝeby się stał chlebem“ (Łk 4,3).
Wszechmogący mógł oczywiście jego Ŝądanie spełnić, bo zapewne nic łatwiejszego, jak
Ŝeby na rozkaz Stworzyciela wszelkie stworzenie przybierało taką postać, jakiej On sobie
Ŝyczy; tak było na przykład na owych godach małŜeńskich: skoro tylko zechciał,
przemienił wodę w wino (J 2,1). Ale tutaj postanowieniem Pańskim, powziętym dla
naszego zbawienia, przystało raczej udaremnić chytrość pysznego wroga nie tyle siłą
bóstwa, co tajemnicą pokory. Po przepędzeniu zaś szatana, kiedy wszystkie fortele
uwodzicielskie spełzły na niczym, „przystąpili do Pana i słuŜyli Mu aniołowie” (Mt 4,11).
Wśród podstępnych nagabywań szatańskich miała się okazać szczerze ludzka natura, w
usługiwaniu zaś świętych aniołów ujawnić bóstwo Tego, co jest i rzeczywistym
człowiekiem i prawdziwym Bogiem...
Najmilsi, pouczył nas Zbawiciel, Ŝe „nie samym chlebem Ŝyje człowiek, ale i wszelkim
słowem BoŜym“ (Łk 4,4); jest przeto rzeczą słuszną, aby lud chrześcijański więcej tęsknił
za pokarmem słowa BoŜego, niŜ za dosytem chleba. Ochotnym i radosnym sercem
rozpoczynajmy ten uroczysty post w duchu wiary. Obchodźmy go nie jałową głodówką,
do jakiej zmusza nas nierzadko juŜ to jakieś niedomaganie fizyczne, juŜ to niesmak
przesytu, jeno szczodrą wolą czynienia dobrze. Bądźmy jednymi z tych, co do których
sama Prawda powiada: „Błogosławieni ci, co łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem
oni będą nasyceni“ (Mt 5,6). Zasmakujmy w uczynkach miłosierdzia! Nasycajmy się
pokarmem odŜywiającym na wieczność! Nakarmienie ubogich z darów naszych, oto
niech będzie nasza przyjemność, i przyodzianie nagich niezbędną im odzieŜą - oto
radość nasza! Dajmy odczuć nasze ludzkie współczucie chorym, przykutym do łoŜa
boleści, niedołęŜnym kalekom, znękanym wygnańcom, opuszczonym sierotom, w
smutku i w troskach pogrąŜonym wdowom. KaŜdy powinien wnosić cząstkę własną swej
dobrej woli, aby zaradzić wszystkim ich potrzebom. Kto ma wielkie serce, temu nigdy nie
zabraknie środków! Bo nie od wielkości majątku zawisła miara współczucia i miłości
bliźniego. W dobrą wolę bogaty nawet przy małych zasobach potrafi się zasłuŜyć.
Zapewne nakład bogatych większy będzie niŜ mniej zamoŜnych, ale owoc z ich uprawy
nie będzie się róŜnił, jeśli jest pielęgnowany z jednakową miłością.

Izaak ze Stella, Mowa 30,1
„Wyprowadzony został Jezus na pustynię przez Ducha Świętego” (Mt 4,1). Pan mój,
Jezus Chrystus, czyni wszystko albo wyprowadzony, albo posłany, albo powołany, albo z
nakazu; nic natomiast sam z siebie (J 8,28). Przyszedł posłany na świat, wyprowadzony
idzie na pustynię, powołany powstał z martwych, jak napisano: „Powstań, chwało moja,
powstań, harfo i cytro” (Ps 108,3). Na mękę natomiast podąŜa chętnie, z własnej woli,
jak to przepowiedział prorok: „Ofiarowany jest, bo chciał, stawszy się w tym posłuszny
Ojcu aŜ do śmierci” (Iz 53,7; Flp 2,8). Jest nauczycielem i przykładem posłuszeństwa i
nie chciał niczego uczynić ani cierpieć czegokolwiek poza ową drogą, która jest jedyną
drogą wiodącą do Ŝycia (J 14,6).
„Wyprowadzony został na pustynię”... Ci wszyscy, którzy są prowadzeni przez Ducha, są
synami BoŜymi (Rz 8,14), On natomiast, jako Ŝe jest w sposób szczególniejszy i
godniejszy Synem, tak teŜ w sposób zupełnie odmienny i znakomitszy jest prowadzony
na pustynię, bo jak powiedziano: „Powrócił znad Jordanu i stamtąd natychmiast został
wywiedziony przez Ducha Świętego na pustynię”. Innym, wedle szczególnej miary, dany
jest Duch Święty i wedle tejŜe miary popycha ich do wszystkich czynów. On natomiast
otrzymał pełność, bo w Nim spodobało się pełni Boskości zamieszkać cieleśnie (Kol 2,9) i
dlatego mocniej i w sposób pełniejszy jest popychany do pełnienia rozkazów Ojca.
Stronice te zawierają Słowa Pisma Świętego.
Dlatego powinny być uczczone i godnie traktowane!

I Niedziela Wielkiego Postu w roku C:
Łk 4,1-13
1.

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu
[Świętym] na pustyni
2. czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po
ich upływie odczuł głód.
3. Rzekł Mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś Synem BoŜym, powiedz temu
kamieniowi, Ŝeby się stał chlebem.
4. Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest: Nie samym chlebem Ŝyje człowiek.
5. Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie
królestwa świata
6. i rzekł diabeł do Niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo
mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę.
7. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje.
8. Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz
oddawał pokłon i Jemu samemu słuŜyć będziesz.
9. Zaprowadził Go teŜ do Jerozolimy, postawił na naroŜniku świątyni i rzekł do
Niego: Jeśli jesteś Synem BoŜym, rzuć się stąd w dół!
10. Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaŜe o Tobie, Ŝeby Cię strzegli,
11. i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień.
12. Lecz Jezus mu odparł: Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana,
Boga swego.
13. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aŜ do czasu.
1-2 Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w
Duchu Świętym na pustyni czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez
diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód.

Łk 3,21-22 Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus takŜe przyjął chrzest. A gdy się
modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a
nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie».
Łk 4,14.16-21 Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się
po całej okolicy… Przyszedł równieŜ do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się
swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza.
Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie,
poniewaŜ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił
wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok
łaski od Pana. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w
Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli».
Dz 10,34-43 Wtedy Piotr przemówił w dłuŜszym wywodzie: «Przekonuję się, Ŝe Bóg
naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w kaŜdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i
postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa
Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od
Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił

Duchem Świętym i mocą. Dlatego Ŝe Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając
wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w
ziemi Ŝydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go
trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez
Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał
ogłosić ludowi i dać świadectwo, Ŝe Bóg ustanowił Go sędzią Ŝywych i umarłych. Wszyscy
prorocy świadczą o tym, Ŝe kaŜdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie
grzechów».
Rdz 3,14-15 Wtedy Pan Bóg rzekł do węŜa: «PoniewaŜ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród
wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł
po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy
potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiaŜdŜy ci głowę, a ty zmiaŜdŜysz mu piętę».
Jon 3,4-8 Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: Jeszcze
czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post
i oblekli się w wory od największego do najmniejszego. Doszła ta sprawa do króla Niniwy.
Wstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblókł się w wór i siadł na popiele. Z rozkazu króla i
jego dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie co następuje: Ludzie i zwierzęta, bydło i
trzoda niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją. Niech obloką się w wory - <ludzie i
zwierzęta> - niech Ŝarliwie wołają do Boga! Niech kaŜdy odwróci się od swojego złego
postępowania i od nieprawości, którą [popełnia] swoimi rękami.
Pwt 9,9-11 Gdy wchodziłem na górę, by otrzymać kamienne tablice Przymierza, zawartego z
wami przez Pana, i czterdzieści dni i czterdzieści nocy przebywałem na górze nie jedząc chleba,
nie pijąc wody, dał mi Pan dwie kamienne tablice pisane palcem BoŜym. Były na nich wyryte
wszystkie słowa, które wyrzekł do was Pan na górze spośród ognia w dniu zgromadzenia. Pod
koniec czterdziestu dni i czterdziestu nocy dał mi Pan dwie kamienne tablice - tablice
Przymierza.
Pwt 9,25 Zanosiłem błagania do Pana, przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy; zanosiłem
błagania, bo Pan zamierzał was wyniszczyć.
Hbr 2,10-11.14-18 Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego
wszystko, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia
udoskonalił przez cierpienie. Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni,
z jednego są wszyscy. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazwać ich braćmi swymi… PoniewaŜ
zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On takŜe bez Ŝadnej róŜnicy stał się ich
uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierŜył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i
aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe Ŝycie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Zaiste
bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się
upodobnić pod kaŜdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem
wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem sam cierpiał będąc
doświadczany, w tym moŜe przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom.
Hbr 4,15 Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym
słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu.
3 Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem BoŜym, powiedz temu
kamieniowi, Ŝeby się stał chlebem».
4 Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: Nie samym chlebem Ŝyje
człowiek».

Odpowiedź Jezusa:
Pwt 6,16-25 Nie będziecie wystawiali na próbę Pana, Boga waszego, jak wystawialiście Go
na próbę w Massa. Będziecie pilnie strzec polecenia Pana, Boga waszego, Jego świadectwa i
praw, które wam zlecił. Czyń, co jest prawe i dobre w oczach Pana, aby ci się dobrze powodziło i
abyś wreszcie wziął w posiadanie piękną ziemię, którą poprzysiągł Pan przodkom twoim,
wypędzając przed tobą wszystkich wrogów twoich. Tak zapowiedział Pan. Gdy syn twój zapyta
cię kiedyś: «Jakie jest znaczenie tych świadectw, praw i nakazów, które wam zlecił Pan, Bóg
nasz?», odpowiesz swojemu synowi: «Byliśmy niewolnikami faraona w Egipcie i wyprowadził
nas Pan z Egiptu mocną ręką. Uczynił na oczach naszych znaki i cuda wielkie przeciwko
Egiptowi, faraonowi i całemu jego domowi. Wyprowadził nas stamtąd, by iść z nami i
przyprowadzić nas do ziemi, którą poprzysiągł dać przodkom naszym. Wtedy rozkazał nam Pan
wykonywać wszystkie te prawa, bać się Pana, Boga naszego, aby zawsze dobrze nam się wiodło
i aby nas zachował przy Ŝyciu, jak to dziś czyni. Na tym polega nasza sprawiedliwość, aby pilnie
przestrzegać wszystkich tych poleceń wobec Pana, Boga naszego, jak nam rozkazał».

Hi 2,6 I rzekł Pan do szatana: «Oto jest w twej mocy. śycie mu tylko zachowaj!»
1 Kor 10,9-13 I nie wystawiajmy Pana na próbę, jak wystawiali Go niektórzy z nich i
poginęli od węŜów. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez
dokonującego zagłady. A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych,
spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się
zdaje, Ŝe stoi, baczy, aby nie upadł. Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła
nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz
zsyłając pokusę, równocześnie wskaŜe sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać.
Hbr 3,7-13 Dlatego /postępujcie/, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie
zatwardzajcie serc waszych jak w buncie, jak w dzień kuszenia na pustyni, gdzie kusili Mię
ojcowie wasi przez wystawianie na próbę, chociaŜ widzieli dzieła moje przez czterdzieści lat.
Rozgniewałem się przeto na to pokolenie i powiedziałem: Zawsze błądzą w sercu. Oni zaś nie
poznali dróg moich, toteŜ przysiągłem w gniewie moim: Nie wejdą do mego odpoczynku.
UwaŜajcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest
odstąpienie od Boga Ŝywego, lecz zachęcajcie się wzajemnie kaŜdego dnia, póki trwa to, co dziś
się zwie, aby Ŝaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu.
13 Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aŜ do czasu.

J 8,44 Wy (faryzeusze) macie diabła za ojca i chcecie spełniać poŜądania waszego ojca. Od
początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi
kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.
Jk 4,7 Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was.
1 P 5,8-9 Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąŜy
szukając kogo poŜreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, Ŝe te same cierpienia
ponoszą wasi bracia na świecie.

To właśnie ja, Jan, słyszę i widzę te rzeczy. A kiedym usłyszał i ujrzał, upadłem, by oddać
pokłon przed stopami anioła, który mi je ukazał. Na to rzekł do mnie: Bacz, byś tego nie czynił,
bo jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów tej księgi.
Bogu samemu złóź pokłon!
9-11 Zaprowadził Go teŜ do Jerozolimy, postawił na naroŜniku świątyni i
rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem BoŜym, rzuć się stąd w dół! Jest
bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaŜe o Tobie, Ŝeby Cię strzegli, i
na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o
kamień».
12 Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę
Pana, Boga swego».
Pokusa szatana:

Wj 17,1-7 (Massa) Całe zgromadzenie Izraelitów wyruszyło na rozkaz Pana z pustyni Sin,
aby przebyć dalsze etapy. Potem rozbili obóz w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia. I
kłócił się lud z MojŜeszem mówiąc: «Daj nam wody do picia!» MojŜesz odpowiedział im:
«Czemu kłócicie się ze mną? I czemu wystawiacie Pana na próbę?» Ale lud pragnął tam wody i
dlatego szemrał przeciw MojŜeszowi i mówił: «Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas,
nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia?» MojŜesz wołał wtedy do Pana i
mówił: «Co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie!» Pan
odpowiedział MojŜeszowi: «Wyjdź przed lud i weź kilku ze starszych Izraela ze sobą. Weź w
rękę laskę, którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto Ja stanę przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz w
skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie». MojŜesz uczynił tak na oczach
starszyzny izraelskiej. I nazwał to miejsce Massa i Meriba, poniewaŜ tutaj kłócili się Izraelici i
wystawiali Pana na próbę, mówiąc: «Czy teŜ Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy nie?»

Lb 20,1-13 (Meriba) W pierwszym miesiącu przybyła cała społeczność Izraelitów na
pustynię Sin. Lud zatrzymał się w Kadesz; tam teŜ umarła i tam została pogrzebana Miriam. Gdy
zabrakło społeczności wody, zeszli się przeciw MojŜeszowi i Aaronowi. I kłócił się lud z
MojŜeszem, wołając: «Lepiej by było, gdybyśmy zginęli, jak i bracia nasi, przed Panem.
Czemuście wyprowadzili zgromadzenie Pana na pustynię, byśmy tu razem z naszym bydłem
zginęli? Dlaczegoście wywiedli nas z Egiptu i przyprowadzili na to nędzne miejsce, gdzie nie
moŜna siać, nie ma drzew figowych ani winorośli, ani drzewa granatowego, a nawet nie ma
wody do picia?» MojŜesz i Aaron odeszli od tłumu i skierowali się ku wejściu do Namiotu
Spotkania. Tam padli na twarz, a ukazała się im chwała Pana. I przemówił Pan do MojŜesza:
«Weź laskę i zbierz całe zgromadzenie, ty wespół z bratem twoim Aaronem. Następnie przemów
w ich obecności do skały, a ona wyda z siebie wodę. Wyprowadź wodę ze skały i daj pić ludowi
oraz jego bydłu». Stosownie do nakazu zabrał MojŜesz laskę sprzed oblicza Pana. Następnie
zebrał MojŜesz wraz z Aaronem zgromadzenie przed skałą i wtedy rzekł do nich: «Słuchajcie,
wy buntownicy! Czy potrafimy z tej skały wyprowadzić dla was wodę?» Następnie podniósł
MojŜesz rękę i uderzył dwa razy laską w skałę. Wtedy wypłynęła woda tak obficie, Ŝe mógł się
napić zarówno lud, jak i jego bydło. Rzekł znowu Pan do MojŜesza i Aarona: «PoniewaŜ Mi nie
uwierzyliście i nie objawiliście mojej świętości wobec Izraelitów, dlatego wy nie wprowadzicie
tego ludu do kraju, który im daję». To są wody Meriba, gdzie się spierali Izraelici z Panem i
gdzie On objawił wobec nich swoją świętość.

Pokusa szatana:
Wj 32,1-36 Następnie wyruszyli z Elim. Przybyło zaś całe zgromadzenie Izraelitów na
pustynię Sin, połoŜoną między Elim a Synajem, piętnastego dnia drugiego miesiąca od ich
wyjścia z ziemi egipskiej. I zaczęło szemrać na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów przeciw
MojŜeszowi i przeciw Aaronowi. Izraelici mówili im: «Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi
egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali chleb do sytości! Wyprowadziliście
nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę». Pan powiedział wówczas do MojŜesza:
«Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i kaŜdego dnia będzie
zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich takŜe doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami
czy teŜ nie. Lecz w dniu szóstym zrobią zapas tego, co przyniosą, a będzie to podwójna ilość
tego, co będą zbierać codziennie». MojŜesz i Aaron powiedzieli do społeczności Izraelitów:
«Tego wieczora ujrzycie, Ŝe to Pan wyprowadził was z ziemi egipskiej. A rano ujrzycie chwałę
Pana, gdyŜ usłyszał On, Ŝe szemrzecie przeciw Panu. CzymŜe my jesteśmy, Ŝe szemrzecie
przeciw nam?» MojŜesz powiedział: «Wieczorem Pan da wam mięso do jedzenia, a rano chleb
do sytości, bo słyszał Pan szemranie wasze przeciw Niemu. CzymŜe bowiem my jesteśmy? Nie
szemraliście przeciwko nam, ale przeciw Panu!» MojŜesz rzekł do Aarona: «Powiedz całemu
zgromadzeniu Izraelitów: ZbliŜcie się do Pana, gdyŜ słyszał wasze szemrania». W czasie
przemowy Aarona do całego zgromadzenia Izraelitów spojrzeli ku pustyni i ukazała się im w
obłoku chwała Pana. I przemówił Pan do MojŜesza tymi słowami: «Słyszałem szemranie
Izraelitów. Powiedz im tak: O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem.
Poznacie wtedy, Ŝe Ja, Pan, jestem waszym Bogiem». Rzeczywiście wieczorem przyleciały
przepiórki i pokryły obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy leŜała dokoła obozu. Gdy się warstwa
rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni leŜało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi.
Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: «Co to jest?» - gdyŜ nie wiedzieli, co to było.
Wtedy powiedział do nich MojŜesz: «To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm. To zaś
nakazał wam Pan: KaŜdy z was zbierze dla siebie według swej potrzeby, omer na głowę. KaŜdy
z was przyniesie według liczby osób, które naleŜą do jego namiotu». Izraelici uczynili tak i
zebrali jedni duŜo, drudzy mało. Gdy mierzyli swój zbiór omerem, to ten, który zebrał wiele, nie
miał nic zbywającego, kto zaś za mało zebrał, nie miał Ŝadnego braku - kaŜdy zebrał według
swych potrzeb. Zbierali to kaŜdego rana, kaŜdy według swych potrzeb… Dom Izraela nadał
temu pokarmowi nazwę manna. Była ona biała jak ziarno kolendra i miała smak placka z
miodem. Izraelici jedli mannę przez czterdzieści lat, aŜ przybyli do ziemi zamieszkałej. Jedli
mannę, aŜ przybyli do granic ziemi Kanaan.
Odpowiedź Jezusa:
Pwt 8,2-6 Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan, Bóg twój, przez te
czterdzieści lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu; czy
strzeŜesz Jego nakazu, czy teŜ nie. Utrapił cię, dał ci odczuć głód, Ŝywił cię manną, której nie
znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, Ŝe nie samym tylko chlebem Ŝyje
człowiek, ale człowiek Ŝyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Nie zniszczyło się na tobie twoje
odzienie ani twoja noga nie opuchła przez te czterdzieści lat. Uznaj w sercu, Ŝe jak wychowuje
człowiek swego syna, tak Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie. StrzeŜ więc nakazów Pana, Boga
twego, chodząc Jego drogami, by Ŝyć w bojaźni przed Nim.

Mt 6,24-34 Nikt nie moŜe dwom panom słuŜyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a
drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie moŜecie słuŜyć

Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje Ŝycie, o to, co
macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. CzyŜ Ŝycie nie znaczy więcej niŜ
pokarm, a ciało więcej niŜ odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani Ŝną i nie
zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je Ŝywi. CzyŜ wy nie jesteście waŜniejsi niŜ one?
Kto z was przy całej swej trosce moŜe choćby jedną chwilę dołoŜyć do wieku swego Ŝycia? 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 czyŜ 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. PrzecieŜ Ojciec wasz niebieski wie, Ŝe 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.
Łk 22,35 I rzekł do nich: «Czy brak wam było czego, kiedy was posyłałem bez trzosa, bez
torby i bez sandałów?» Oni odpowiedzieli: «Niczego».
5-7 Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili
wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: «Tobie dam potęgę i
wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić,
komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie
Twoje».
8 Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz
oddawał pokłon i Jemu samemu słuŜyć będziesz».
Pokusa Szatana:
Wj 20,22-23 Rzekł Pan do MojŜesza: «Tak powiesz Izraelitom: Wy sami widzieliście, Ŝe z
nieba do was przemawiałem. Nie będziecie sporządzać obok Mnie boŜków ze srebra ani boŜków
ze złota nie będziecie sobie czynić».
Wj 32,1-8 A gdy lud widział, Ŝe MojŜesz opóźniał swój powrót z góry, zebrał się przed
Aaronem i powiedział do niego: «Uczyń nam boga, który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co
się stało z MojŜeszem, tym męŜem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej». Aaron powiedział
im: «Pozdejmujcie złote kolczyki, które są w uszach waszych Ŝon, waszych synów i córek, i
przynieście je do mnie». I zdjął cały lud złote kolczyki, które miał w uszach, i zniósł je do Aarona.
A wziąwszy je z ich rąk nakazał je przetopić i uczynić z tego posąg cielca ulany z metalu. I
powiedzieli: «Izraelu, oto bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej». A widząc to Aaron
kazał postawić ołtarz przed nim i powiedział: «Jutro będzie uroczystość ku czci Pana».
Wstawszy wcześnie rano, dokonali całopalenia i złoŜyli ofiary biesiadne. I usiadł lud, aby jeść i
pić, i wstali, Ŝeby się bawić. Pan rzekł wówczas do MojŜesza: «Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył
się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą
im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca ulanego z metalu i oddali mu pokłon, i złoŜyli mu
ofiary, mówiąc: „Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej”».
Odpowiedź Jezusa:
Pwt 6,4-13 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. Niech

pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o
nich mówił przebywając w domu, w czasie podróŜy, kładąc się spać i wstając ze snu.
PrzywiąŜesz je do twojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na
odrzwiach swojego domu i na twoich bramach. Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, o
której poprzysiągł przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, Ŝe da tobie miasta
wielkie i bogate, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie zbierałeś,
wykopane studnie, których nie kopałeś, winnice i gaje oliwne, których nie sadziłeś, kiedy
będziesz jadł i nasycisz się - strzeŜ się, byś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi
egipskiej, z domu niewoli. Będziesz się bał Pana, Boga swego, będziesz Mu słuŜył i na Jego imię
będziesz przysięgał.

Ps 72,11 I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu słuŜyły.
Pwt 10,20 Bójcie się Pana, Boga swego, Jemu się oddajcie, słuŜcie Mu i na Jego imię
przysięgajcie.
Iz 2,11 Wyniosłe oczy człowieka się ukorzą i duma ludzka będzie poniŜona. Sam tylko Pan
się wywyŜszy dnia owego.
J 12,31-32 Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie
precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyŜszony, przyciągnę wszystkich do
siebie.
1 Kor 7,29-31 Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają Ŝony, tak
Ŝyli, jakby byli nieŜonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak jakby
się nie radowali; ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy uŜywają tego świata, tak
jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata.
Ef 6,10-13 W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję BoŜą,
byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw
krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych
ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyŜynach niebieskich. Dlatego weźcie na
siebie pełną zbroję BoŜą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy
wszystko.
1 P1,23-25 Jesteście bowiem ponownie do Ŝycia powołani nie z ginącego nasienia, ale z
niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest Ŝywe i trwa. KaŜde bowiem ciało jak trawa, a
cała jego chwała jak kwiat trawy: trawa uschła, a kwiat jej opadł, słowo zaś Pana trwa na wieki.
Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.
1 J 2,15-16 Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w
nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: poŜądliwość ciała, poŜądliwość
oczu i pycha tego Ŝycia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata.
2 Kor 4,15-18 Wszystko to bowiem dla was, aŜeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła
chwałę BoŜą przez dziękczynienie wielu. Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaŜ
bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z
dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały
przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co
niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.
Jk 4,7 Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od
was.
Ap 22,7-9 A oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeŜe słów proroctwa tej księgi.

