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Drugie czytanie - z listu do Rzymian 10, 8 – 13
Ale cóż mówi: Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. Ale jest
to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST
PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz
zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie
jej ustami - do zbawienia. Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie
zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan
wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem
każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.

« Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan
wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają.
Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.“
-

-

Pawel pisze tu o chrzescijanach pochodzenia zydowskiego i greckiego (czyli
poganskiego). Pawel przypomina im, ze kimkolwiek kiedys byli, jakiekolwiek jest
ich pochodzenie, odkad przyjeli Chrzest Swiety, sa nade wszystko
chrzescijanami.
W pierwszym wieku naszej ery, czesto zastanawiano sie czy mozna w taki sam
sposob traktowac chrzescijan pochodzenia zydowskiego, jak tych, ktorzy maja
pochodzenie poganskie. Wspolistnienie tych dwoch grup chrzesciajn nie bylo
latwe. Kazda z nich miala swoje zwyczaje dotyczace zycia codziennego:
zywnosci czy przestrzegania zasad Prawa. Zachowanie tych zasad bylo
szczegolnie wazne dla chrzescijan pochodzenia zydowskiego. Zastanawiali sie
czy przyjmowanie do Kosciola nawroconych pogan nie jest niewiernoscia
Przymierzu…

Pawel odpowiada im, powolujac sie na slowa ze Starego Testamentu:
•

„Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie
zbawiony.“ (Rz 10,13)

•

« I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie
wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a
młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i
niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach. Znaki
nastania dnia Pańskiego I uczynię znaki na niebie i na ziemi:
krew i ogień, i słupy dymne. Słońce zmieni się w ciemność, a
księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień Pański, dzień wielki i
straszny. Każdy jednak, który wezwie imienia Pańskiego,
będzie zbawiony, bo na górze Syjon <i w Jeruzalem> będzie
wybawienie, jak przepowiedział Pan, i wśród ocalałych będą
ci, których wezwał Pan. » (Jl 3,1-5)

« każdy, kto wezwie Imienia Pańskiego, będzie zbawiony »
-

-

Wspolczesni Pawla zastanawiaja sie czy rzeczywiscie wystarczy wezwac
Imienia Boga, by byc zbawionym.
Dotad wiadomo bylo, ze trzeba byc obrzezanym i dobrze przestrzegac Prawa.
Pawel tlumaczy im, ze czasy sie zmienily, ze Jezus Chrystus jest Panem !
Odtad kazdy, kto wezwie Jego Imienia, moze byc zbawiony.
•

« Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie
zginął, ale miał życie wieczne. » (J 3,16)

•

« Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby
świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy,
już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego
Syna Bożego. » (J 3,17-18)
o świat oznacza tu cala ludzkosc

Powyzsze slowa sa trudne do zaakceptowania dla niektorych. To dlatego Pawel
powtarza :

« Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim
uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem
przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do
zbawienia. »
-

Dla Pawla wychowanego na teskstach Starego Testamentu, slowa « stac sie
sprawiedliwym » i « byc zbawionym », oznaczaja dokladnie to samo.
Pawel pisze wyraznie, ze wiara nie jest kwestia opini czy pogladow. W jego
czasach slowo serce, wskazywalo na glebie zaangazowania calej osoby.

•
-

« Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i
w twoim sercu, byś je mógł wypełnić. » (Pwt 30,14)

Pawel podkresla, ze zbawienie nie jest nam dane za nasze zaslugi, ze jest
darmowym darem od Boga. Wystaczy po prostu przyjac go z wiara.

Ewangelia wedlug Lukasza 4, 1-13
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. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym,
powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem». Odpowiedział mu Jezus:
«Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek». 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». Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz
oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz». Zaprowadził Go też do
Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem
Bożym, rzuć się stąd w dół! 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». Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę
Pana, Boga swego». Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do
czasu.
-

Trzy kuszenia Jezusa przypominaja te, jakich doswiadczal narod wybrany na
przestrzeni wiekow.
Greckie slowo diabeł (« diabolos ») oznacza tego, ktory dzieli, ktory wprowadza
zamet…

1) Pierwsze kuszenie
«Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem».
Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek».
-

Chrzescijanie pochodzenia zydowskiego dobrze znaja te slowa, nawiazujace do
ksiegi Powtorzonego Prawa : chodzi tu o rozwazanie o tym, czego doswiadczyl
narod wybrany w czasie ucieczki z niewoli egipskiej pod przewodnictwem
Mojzesza :
• « 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
strzeżesz Jego nakazu, czy też nie. Utrapił cię, dał ci
odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani

•

-

twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym
tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co
pochodzi z ust Pana. » (Pwt 8,2-3)
« Uznaj w sercu, że jak wychowuje człowiek swego syna,
tak Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie. » (Pwt 8,5)

Jezus nawiaze do tych slow w rozmowie z Apostolami, w opowiesci o spotkaniu
z Samarytanka :
• « Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie».
Mówili więc uczniowie jeden do drugiego: «Czyż Mu kto
przyniósł coś do zjedzenia?» Powiedział im Jezus: «Moim
pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i
wykonać Jego dzieło. » (J 4,32-34)
2) Drugie kuszenie.
«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». Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: Panu, Bogu swemu,
będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz».

-

Jezus cytuje tu bardzo dobrze znany Zydom tekst z ksiegi Powtorzonego Prawa,
znajdujacy sie zaraz po slowach « Sluchaj Izraelu… ».
Diabel, w przeciwienstwie do Boga, najpierw wymaga czegos i dopiero pozniej
(ewentualnie) daje, co obiecal….a tutaj obiecuje Jezusowi cos, czego w
rzeczywistosci nie posiada…
Natomiast Bog najpierw daje cos czlowiekowi i dopiero pozniej mowi mu « nie
zapomnij, ze ci to dalem i zaufaj Mi »…
•

« Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, o której
poprzysiągł przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i
Jakubowi, że 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 - strzeż się, byś nie zapomniał o Panu, który
cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Będziesz się bał Pana, Boga swego, będziesz Mu służył i
na Jego imię będziesz przysięgał. » (Pwt 6, 10-13)

3) Trzecie kuszenie.
«Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! 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». Lecz Jezus mu odparł:
«Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego».
•

« Nie będziecie wystawiali na próbę Pana, Boga waszego,
jak wystawialiście Go na próbę w Massa. « (Pwt 6,16)
Inaczej mowiac : « Nie bedziesz domagal sie od
Boga dowodow Jego obecnosci i opieki nad toba. »

-

Kusiciel zwraca sie do Jezusa trzy razy. Jezus wogole nie wchodzi w dialog z
nim, nie dyskutuje…Odpowiada mu trzy razy, cytujac slowa Pisma Swietego, a
dokladnie slowa z ksiegi Powtorzonego Prawa, ktora zostala napisana, aby
synowie Izraela nigdy nie zapomnieli, ze Bog jest ich Ojcem.

„Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.“
-

Wedlug tradycji Kosciola slowa „aż do czasu“ dotycza pozniejszych wydarzen w
Getsemani.
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