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Od grzechu pierwszych ludzi zło atakuje nasz świat i próbuje nami

zawładnąć. Każdego dnia stajemy przed wyborem między dobrem i złem.

Przeżywał to także Jezus, który po chrzcie w Jordanie poszedł na

pustynię …



„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”.

(Łk 4,1-13)



Mesjasz – „namaszczony”, czyli wybrany przez Boga

do wypełnienia Jego planów. Mesjasz – Jezus,

namaszczony Duchem Świętym zapoczątkował

Królestwo Boże na ziemi.

Pustynia - uchodziła za miejsce przebywania złych

duchów i kuszenia, ale też była miejscem umartwienia

i modlitwy.

W Biblii oznacza miejsce próby ze względu na

możliwość spotkania z niebezpieczeństwem.

Jednocześnie jest to miejsce spotkania z Bogiem.



Spełniając pokusy szatana, Jezus okazałby, że jest od niego słabszy.

Nie zależało szatanowi, by Pan Jezus nakarmił się chlebem, był bogaty czy

mógł bezpiecznie skakać z dużej wysokości. Zły duch swoje przebiegłe

plany ukrył w podchwytliwych propozycjach, które pokazują pragnienia

wielu ludzi: nie być głodnym za wszelką cenę, żyć w przepychu, dokonywać

rzeczy niezwykłych, aby być sławnym, podziwianym. Żeby nie przegrać,

warto być czujnym, aby nasze różne pragnienia nie stawały się ważniejsze

od Pana Boga.

My także przebywamy czasami na różnego rodzaju duchowych

pustyniach. Są one dla nas miejscami prawdziwej walki i ważnych wyborów.

Nie przegramy jeśli będziemy naśladowali Pana Jezusa, który bronił się

Bożymi Słowami i Obietnicami.



Szatanowi zależy, abyśmy się jemu podporządkowali i spełniali to, co on

chce. Podstępnie pokazuje nam zło jako dobro, a nawet dobro potrafi

przedstawić jako zło. Potrzeba mądrości, aby to dostrzec. Musimy

dokonywać mądrych wyborów!

Pan Jezus napełniony Duchem Świętym odrzucił pokusy, co zapowiadało

pokonanie szatana prze Jego mękę na krzyżu, śmierć

i zmartwychwstanie. Podjął zwycięską walkę.

Duchowe pustynie są tam, gdzie ludzie zachowują się tak, jakby nie było

Boga. Nie zachowują Jego przykazań, lekceważą posty, nie znają

skromności i umiaru. Zaniedbują relację z Jezusem.

Duchowa pustynia to miejsce próby dla nas. Co wybierzemy? Co jest

miarą naszego sukcesu? Czy potrafimy zaufać Panu Bogu?

Duchowa pustynia dotyczy życia duchowego. Jest inicjatywą Ducha

Świętego, który w ten sposób pragnie poprowadzić człowieka do głębszej

i bardziej prawdziwej relacji z Ojcem przez Chrystusa.



Propozycje szatana Zysk dla szatana Odpowiedź Jezusa

Zamiana kamienia w 

chleb.

Jezus miał spełnić 

polecenie szatana. 

Ulec jego namowom.

Są rzeczy ważniejsze 

niż pokarm.

Bogactwo świata. Jezus miał się pokłonić 

szatanowi.

Tylko Bogu należy się 

oddawanie czci !

Rzucenie się w dół z 

dachu świątyni.

Jezus miał wystawić na 

próbę swojego Ojca.

Nie można wymuszać 

od Pana Boga pomocy.

Jezus odrzuca podstęp szatana 



Ukryte pokusy szatana

Propozycje szatana Ukryta pokusa Twoja strata

Spróbuj wszystkiego co 

smacznie wygląda, możesz 

nie mieć więcej okazji !

1. Ciało jest 

najważniejsze ! 

Należą mi się różne 

przyjemności !

4. 

...................................

...................................

..................................

Ubieraj się jak 

najmodniej, będziesz 

miał więcej koleżanek

i kolegów.

2. 

……………………….

………………………

……………………….

5.Stracisz 

prawdziwych 

przyjaciół.

Ściągaj, będziesz miał 

lepsze oceny.

3.Oszukuj

nauczyciela ile się 

da. Nie ucz się, bo 

po co ?

6.……………………

………………………

………………………



Sposoby walki z pokusami szatana:

▪ Modlitwa do Ducha Świętego o mądrość

▪ Systematyczna modlitwa poranna i wieczorna

▪ Umiejętność rozróżniania dobra od zła

▪ Czytanie i rozważanie Pisma świętego

▪ Prawdziwa przyjaźń z Bogiem

▪ Systematyczna comiesięczna spowiedź

▪ Niedzielna Msza Święta

▪ Przestrzeganie przykazań Bożych i kościelnych

▪ Częsty rachunek sumienia

Góra Kuszenia – Pustynia Judzka



ZADANIA – termin – wtorek 7 kwietnia

1. Dla pogłębienie treści dzisiejszej lekcji obejrzyj 

proszę kilkuminutowy filmik o sympatycznym Gienku 

i posłuchaj co ma do powiedzenia na temat tych trzech 

pokus ( link 

:https://www.youtube.com/watch?v=16O4nTkf-

MQ&t=33s)

2. Uzupełnij proszę 2, 4, 6 punkt z tabeli (slajd nr 8). 

Zdania, które ułożysz prześlij poprzez dziennik 

elektroniczny. Nie kopiuj całej tabeli !

Na koniec „zakręć kołem „ i pomódl się wylosowaną 

modlitwą ! Pamiętaj, że modlitwa to Twoja siła !!! (link:

https://wordwall.net/resource/1041794/religia/modlitwa-

w-intencji-ustania-pandemii1).


