I Niedziela Wielkiego Postu (C)
Tekst Ewangelii ( ?k 4,1-13): Pe?en Ducha ?wi?tego, powróci? Jezus
znad Jordanu i przebywa? w Duchu [?wi?tym] na pustyni
czterdzie?ci dni, gdzie by? kuszony przez diab?a. Nic w owe dni nie
jad?, a po ich up?ywie odczu? g?ód. Rzek? Mu wtedy diabe?: «Je?li
jeste? Synem Bo?ym, powiedz temu kamieniowi, ?eby si? sta?
chlebem». Odpowiedzia? mu Jezus: «Napisane jest: Nie samym
chlebem ?yje cz?owiek».

Wówczas wyprowadzi? Go w gór?, pokaza? Mu w jednej chwili
wszystkie królestwa ?wiata i rzek? diabe? do Niego: «Tobie dam
pot?g? i wspania?o?? tego wszystkiego, bo mnie s? poddane i mog?
je odst?pi?, komu chc?. Je?li wi?c upadniesz i oddasz mi pok?on,
wszystko b?dzie Twoje». Lecz Jezus mu odrzek?: «Napisane jest:
Panu, Bogu swemu, b?dziesz oddawa? pok?on i Jemu samemu
s?u?y? b?dziesz».

Zaprowadzi? Go te? do Jerozolimy, postawi? na naro?niku ?wi?tyni
i rzek? do Niego: «Je?li jeste? Synem Bo?ym, rzu? si? st?d w dó?!
Jest bowiem napisane: Anio?om swoim rozka?e o Tobie, ?eby Ci?
strzegli, i na r?kach nosi? Ci? b?d?, by? przypadkiem nie urazi?
swej nogi o kamie?». Lecz Jezus mu odpar?: «Powiedziano: Nie
b?dziesz wystawia? na prób? Pana, Boga swego». Gdy diabe?
doko?czy? ca?ego kuszenia, odst?pi? od Niego a? do czasu.

«I Duch prowadzi? go po pustyni przez czterdzie?ci dni, i by? tam kuszony przez
diab?a»
P. Josep LAPLANA OSB Monje de Montserrat
(Montserrat, Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj Jezus «pe?en Ducha ?wi?tego» (?k 4,1), wchodzi wg??b pustyni z dala od
ludzi, aby do?wiadczy? swej absolutnej zale?no?ci od Ojca. Jezus do?wiadcza g?odu
i ten w?a?nie moment os?abienia wykorzystuje Z?y, który kusi próbuj?c zniszczy?
samo j?dro to?samo?ci Jezusa jako Syna Bo?ego: jego ca?kowite i bezwarunkowe
przylgni?cie do Ojca. My chrze?cijanie, z oczami wpatrzonymi w Chrystusa
zwyci?zc? z?a, czujemy si? dzi? zach?ceni do wej?cia na drog? Wielkiego Postu.
Nak?ania nas do tego pragnienie autentyczno?ci: by? w pe?ni tym, kim jeste?my,
uczniami Jezusa, a wraz z Nim dzie?mi Boga. Dlatego chcemy pog??bia? nasze
przylgni?cie do Jezusa Chrystusa i do Jego planu ?ycia, którym jest Ewangelia: «Nie
samym chlebem ?yje cz?owiek» (?k 4,4).
Tak jak Jezus na pustyni, uzbrojeni w m?dro?? Pisma jeste?my wezwani do
g?oszenia w naszym konsumpcyjnym ?wiecie, ?e cz?owiek jest stworzony na skal?
bo??, i ?e mo?e tylko wtedy zaspokoi? swój g?ód szcz??cia, kiedy szeroko otworzy
drzwi swojego ?ycia na Jezusa Chrystusa Odkupiciela cz?owieka. Oznacza to
pokonywanie wielu pokus, które maj? na celu umniejszenie naszego ludzko-boskiego
powo?ania. Za przyk?adem i z si?? Jezusa kuszonego na pustyni zdemaskujemy
wiele k?amstw, które sytematycznie wmawiaj? nam media spo?ecznego przekazu i
poga?skie ?rodowiska, w których ?yjemy.
?wi?ty Benedykt w rozdziale 49 swojej Regu?y “O zachowaniu Wielkiego Postu”
napomina, aby «usi?owa? naprawi? w tych ?wi?tych dniach wszelkie zaniedbania
innych okresów (...), oddawa? si? za? modlitwie zmieszanej ze ?zami, czytaniu,
skrusze serca i wyrzeczeniu (...). Niechaj ka?dy ponad wyznaczon? sobie miar? z
w?asnej woli ofiaruje co? Bogu w rado?ci Ducha ?wi?tego (...) i niech wygl?da
?wi?tej Paschy pe?en duchowej rado?ci i t?sknoty».

