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Nie ma się co łudzić: w nasze życie wpisane są pokusy. 

Ta prawda towarzyszy nam do końca naszych dni. Jednak to nie oznacza, że musimy 

im ulegać jak Adam i Ewa w raju. Dziś Słowo Boże przynosi nam Dobrą Nowinę, że 

choć jesteśmy grzesznikami, to dzięki Jezusowi Chrystusowi możemy odnieść 

zwycięstwo nad każdą pokusą. Jezus jest nam ukazany jako wzór, ale jeszcze bardziej 

jako Ten, który zwyciężył, a my mamy udział w Jego zwycięstwie. Możemy 

zwyciężać w chwili pokus zwycięstwem Jezusa: „Chrystus raz jeden umarł za grzechy, 

sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity 

wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha” (1P 3,18). 

Św. Augustyn tak wyjaśnił tę prawdę: „Najpierw Chrystus był kuszony przez szatana. 

W Chrystusie jednak to ty byłeś kuszony, bo Chrystus z ciebie wziął ciało, z siebie 

natomiast dał tobie zbawienie; z ciebie wziął śmierć, a z siebie dał tobie życie; od 

ciebie wziął obelgi, a z siebie dał ci chwałę; a więc i z ciebie wziął pokusę, a z siebie 

dał ci zwycięstwo. Jeśli w Nim jesteśmy kuszeni, w Nim także zwyciężamy szatana. 

Widzisz, że Chrystus był kuszony, a nie zauważasz, że zwyciężył? Poznaj więc, że ty 

jesteś w Nim kuszony, i że ty w Nim  zwyciężysz”. 

Jezus został wyprowadzony na pustynię przez Ducha Świętego. To znaczy, że 

pustynia jest sytuacją, w której zostaje postawiony ten kto wierzy, aby został poddany 

próbie i aby jego wiara wzrosła. Choć nie jest to łatwa sytuacja, to jednak powinniśmy 

zachować pewność, że Bóg jest z nami i przychodzi nam wtedy z pomocą. 

W Ewangelii wg św. Mateusza Jezus był kuszony, aby używał mocy Bożej dla 

własnych korzyści, aby panować i posiadać wszelką władzę oraz aby kusić Boga  

i narzucać Mu własną wolę. Z każdą z nich Jezus walczył mocą Słowa Bożego, tym 

samym dochował wierności Bogu. W ten sposób Jezus odrzucił wszelkie pokusy, 

nawet najbardziej podstępne. Są bowiem pokusy, które łatwo jest rozpoznać, jeśli 

pozostaje się wiernym Bogu. Są też pokusy zamaskowane, ukryte, które nie wydają się 

takimi, czy wręcz są podsuwane pod postacią rzekomego dobra. Aby je rozpoznać, 

potrzebna jest głęboka uczciwość i prawość sumienia. Ale dzięki łasce Bożej, również 

one mogą być zdemaskowane i odrzucone. 

Wszystkie pokusy uderzają w relację wiary i zaufania człowieka do Boga. To jest cel 

kusiciela. Diabeł wie, że jeśli mu się to uda z daną osobą, wtedy będzie mógł czynić  

z nią, co zechce, ponieważ taki człowiek, stał się jego niewolnikiem. 

Tymczasem Słowo Boże zachęca nas dzisiaj do głębokiej ufności w dobroć Boga, do 

uznania z miłością panowania Jezusa w naszym życiu, do przyjęcia Ewangelii jako 

normy życia i wiernego kroczenia drogą wiary i nawrócenia Zostaliśmy wyzwoleni  

z niewoli grzechu, śmierci i szatana poprzez krzyż i zmartwychwstanie Jezusa. Krzyż 

Chrystusa stanowi dla nas ochronę od wszelkich pokus. 

Choć pokusy są wpisane w nasze życie, to jednak możemy zwyciężać zwycięstwem 

Jezusa, wyznając z wiarą, że On jest naszym Panem zawsze, także w doświadczeniu 

pokusy!    


