
PUSTYNIAPUSTYNIA



Pustynia jest miejscem szczególnym w Biblii. Jest to miejsce,
w którym Bóg poddaje próbie Jakuba (por. Rdz 28,10-22), a
przede wszystkim naród Izraelski, który na niej przebywa przez
40 lat (por. Pwt 8,1-6).



Pustynia jest miejscem szczególnym w Biblii. Jest to miejsce,
w którym Bóg poddaje próbie Jakuba (por. Rdz 28,10-22), a
przede wszystkim naród Izraelski, który na niej przebywa przez
40 lat (por. Pwt 8,1-6).

«1 Pilnie przestrzegajcie wykonywania każdego polecenia, które ja wydaję
dzisiaj, abyście żyli, rozmnażali się i weszli w posiadanie ziemi, którą Pandzisiaj, abyście żyli, rozmnażali się i weszli w posiadanie ziemi, którą Pan
poprzysiągł [dać] waszym przodkom.

2 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.

3 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.żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana.

4 Nie zniszczyło się na tobie twoje odzienie ani twoja noga nie opuchła
przez te czterdzieści lat. 5 Uznaj w sercu, że jak wychowuje człowiek swego
syna, tak Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie.

6 Strzeż więc nakazów Pana, Boga twego, chodząc Jego drogami, by żyć w
bojaźni przed Nim». (Pwt 8,1-6)
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Sam Pan Jezus został wyprowadzony na pustynię przez
Ducha Św., aby tam kusił go diabeł przez 40 dni (por. Mt 4,1-
11).

«1 Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.
2 A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód.

3 Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz,3 Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz,
żeby te kamienie stały się chlebem». 4 Lecz On mu odparł: «Napisane jest: Nie
samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych».

5 Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni 6 i
rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom
swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej
nogi o kamień». 7 Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane także: Nie będziesz
wystawiał na próbę Pana, Boga swego».

8 Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie8 Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie
królestwa świata oraz ich przepych 9 i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli
upadniesz i oddasz mi pokłon». 10 Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest
bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu
służyć będziesz». 11 Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali
Mu». (Mt 4,1-11)
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Na pustyni nie ma rozproszeń. Miejsce to sprzyja ciszy i
milczeniu, które to są czymś rzadkim i cennym w dzisiejszym
świecie.

Pustynia staje się miejscem spotkania. Kto przebywa na
pustyni, może spotkać siebie samego, Boga lub szatana.

Spotkanie siebie samego. Człowiek na pustyni odkrywa
własną tożsamość, poznaje samego siebie: swoje limity i swoje
talenty.

Człowiek jest wielką tajemnicą i nie wystarczy mu wiedza o
sobie, aby poznać własną tożsamość. Przebywając w ciszy isobie, aby poznać własną tożsamość. Przebywając w ciszy i
milczeniu, uczy się słuchania samego siebie. Umiejętności
słuchania sprzeciwia się postawia samowystarczalności, która
zakłada, że wszystko się wie i niczego się nie potrzebuje.
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Zmagając się z własnymi limitami i ograniczeniami, które
ukazuje pustynia, człowiek może:

► głębiej doświadczyć siebie samego;

► uświadomić sobie, kim jest naprawdę;

► poznać, jaki jest sens jego życia;► poznać, jaki jest sens jego życia;

► zrozumieć, do czego został powołany;

► odnaleźć odpowiedzi na pytania egzystencjalne;

► przewartościować swoje życie – zbudować nową
hierarchię wartości.

Jednak, aby to wszystko się dokonało, potrzebuje innego
spotkania, tego z Bogiem.



Spotkanie z Bogiem. Bóg jest cichą obecnością, która zawsze
w delikatny sposób towarzyszy człowiekowi poprzez:



Spotkanie z Bogiem. Bóg jest cichą obecnością, która zawsze
w delikatny sposób towarzyszy człowiekowi poprzez:

► podtrzymywanie jego istnienia (por. Hbr 1,3);



Spotkanie z Bogiem. Bóg jest cichą obecnością, która zawsze
w delikatny sposób towarzyszy człowiekowi poprzez:

► podtrzymywanie jego istnienia (por. Hbr 1,3);
«3 Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty,«3 Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty,

podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, …». (Hbr 1,3);



Spotkanie z Bogiem. Bóg jest cichą obecnością, która zawsze
w delikatny sposób towarzyszy człowiekowi poprzez:

► podtrzymywanie jego istnienia (por. Hbr 1,3);
«3 Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty,«3 Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty,

podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, …». (Hbr 1,3);

► oświecanie jego umysłu: słowo Boże i Duch Św. (por. 2Kor
4,6);



Spotkanie z Bogiem. Bóg jest cichą obecnością, która zawsze
w delikatny sposób towarzyszy człowiekowi poprzez:

► podtrzymywanie jego istnienia (por. Hbr 1,3);
«3 Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty,«3 Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty,

podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, …». (Hbr 1,3);

► oświecanie jego umysłu: słowo Boże i Duch Św. (por. 2Kor
4,6);

«Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem,
zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej
na obliczu Chrystusa». (2Kor 4,6);



Spotkanie z Bogiem. Bóg jest cichą obecnością, która zawsze
w delikatny sposób towarzyszy człowiekowi poprzez:

► podtrzymywanie jego istnienia (por. Hbr 1,3);
«3 Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty,«3 Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty,

podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, …». (Hbr 1,3);

► oświecanie jego umysłu: słowo Boże i Duch Św. (por. 2Kor
4,6);

«Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem,
zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej
na obliczu Chrystusa». (2Kor 4,6);

► mówienie mu do jego serca (por. Oz 2,16);► mówienie mu do jego serca (por. Oz 2,16);



Spotkanie z Bogiem. Bóg jest cichą obecnością, która zawsze
w delikatny sposób towarzyszy człowiekowi poprzez:

► podtrzymywanie jego istnienia (por. Hbr 1,3);
«3 Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty,«3 Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty,
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► oświecanie jego umysłu: słowo Boże i Duch Św. (por. 2Kor
4,6);

«Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem,
zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej
na obliczu Chrystusa». (2Kor 4,6);

► mówienie mu do jego serca (por. Oz 2,16);► mówienie mu do jego serca (por. Oz 2,16);

«16 Dlatego chcę ją przynęcić, na pustynię ją wyprowadzić i mówić jej
do serca». (Oz 2,16);
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► swoją opatrzność: Eliasz (por. 1Krl 19,1-8), św. Paweł.

«1 Kiedy Achab opowiedział Izebeli wszystko, co Eliasz uczynił, i jak
pozabijał mieczem proroków, 2 wtedy Izebel wysłała do Eliasza posłańca, aby
powiedział: «<Chociaż ty jesteś Eliasz, to jednak ja jestem Izebel!> Niech to
sprawią bogowie i tamto dorzucą, jeśli nie postąpię jutro z twoim życiem, jaksprawią bogowie i tamto dorzucą, jeśli nie postąpię jutro z twoim życiem, jak
[się stało] z życiem każdego z nich».

3 Wtedy <Eliasz> zląkłszy się, powstał i ratując się ucieczką, przyszedł do
Beer-Szeby w Judzie i tam zostawił swego sługę, 4 a sam na [odległość]
jednego dnia drogi poszedł na pustynię. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z
janowców i pragnąc umrzeć, rzekł: «Wielki już czas, o Panie! Odbierz mi
życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków». 5 Po czym położył się tam i
zasnął. A oto anioł, trącając go, powiedział mu: «Wstań, jedz!» 6 Eliasz
spojrzał, a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban z wodą. Zjadł więc ispojrzał, a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban z wodą. Zjadł więc i
wypił, i znów się położył. 7 Powtórnie anioł Pański wrócił i trącając go,
powiedział: «Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga». 8 Powstawszy
zatem, zjadł i wypił. Następniemocą tego pożywienia szedł czterdzieści dni i
czterdzieści nocy aż do Bożej góry Horeb». (1Krl19,1-8)
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najważniejszej postawy człowieka wobec Boga: pokornego
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się w synowskie posłuszeństwo (por. 1Sam 15,22).
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«4 Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym». (Pwt 6,4)

«25 Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu Temu, który do was
przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, ponieważ odwrócili się od
Tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego,
który z nieba przemawia». (Hbr 12,25)

«22 Samuel odrzekł:«22 Samuel odrzekł:

«Czyż milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe

od posłuszeństwa głosowi Pana?

Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary,

uległość - od tłuszczu baranów». (1Sam 15,22)
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Spotkanie z szatanem. Kusiciel robi wszystko, aby człowiek
nie spotkał Boga, dlatego go kusi, aby zostawił pustynię, aby
marzył o «cebuli z Egiptu» (por. Lb 11,5-6). Chce go za wszelką
cenę rozproszyć, aby człowiek nie słuchał Boga.



Kto doświadczył prawdziwego spotkania Boga na pustyni,
będzie się starał stworzyć pustynię w sercu.

Kto przebywa na pustyni w obecności Boga, nie boi się
spotkania z szatanem.

Spotkanie z szatanem. Kusiciel robi wszystko, aby człowiek
nie spotkał Boga, dlatego go kusi, aby zostawił pustynię, aby
marzył o «cebuli z Egiptu» (por. Lb 11,5-6). Chce go za wszelką
cenę rozproszyć, aby człowiek nie słuchał Boga.

«5 Wspominamy ryby, któreśmy darmo jedli w Egipcie, ogórki, melony,«5 Wspominamy ryby, któreśmy darmo jedli w Egipcie, ogórki, melony,
pory, cebulę i czosnek. 6 Tymczasem tu giniemy, pozbawieni tego
wszystkiego. Oczy nasze nie widzą nic poza manną». (Lb 11,5-6)



Działa on szczególnie na wyobraźnię i fantazję czyli na
pamięć. Buduje on twierdze warowne (por. 2Kor 10,3-5) i robi
wszystko, aby zaślepić umysł człowieka, by nie olśnił go blask
Ewangelii chwały Chrystusa (por. 2Kor 4,3-4).
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pamięć. Buduje on twierdze warowne (por. 2Kor 10,3-5) i robi
wszystko, aby zaślepić umysł człowieka, by nie olśnił go blask
Ewangelii chwały Chrystusa (por. 2Kor 4,3-4).

«3 Chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według
ciała, 4 gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc
burzenia, dla Boga twierdz warownych. Udaremniamy ukryte knowania 5 i
wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga i wszelki umysł poddajemy w
posłuszeństwo Chrystusowi» (2Kor 10,3-5)

«3 A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą
na zatracenie, 4 dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata,na zatracenie, 4 dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata,
aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem
Boga» (2Kor 4,3-4)



Podstawową metodą działania szatana jest pokusa, przez
którą chce on pokazać człowiekowi prawdę, dobro i piękno tam
gdzie ich nie ma (por. Rdz 3,1-7). Szatan wpływa na zmysły
człowieka i wykorzystuje jego namiętności i pożądliwości,
odciągając go od Boga.



Podstawową metodą działania szatana jest pokusa, przez
którą chce on pokazać człowiekowi prawdę, dobro i piękno tam
gdzie ich nie ma (por. Rdz 3,1-7). Szatan wpływa na zmysły
człowieka i wykorzystuje jego namiętności i pożądliwości,
odciągając go od Boga.

«1 A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg
stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie
owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?» 2 Niewiasta odpowiedziała wężowi:
«Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, 3 tylko o owocach z drzewa, które jest w
środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać,
abyście nie pomarli». 4 Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie!
5 Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak
Bóg będziecie znali dobro i zło».Bóg będziecie znali dobro i zło».

6 Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest
ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy.
Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on
zjadł. 7 A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc
gałązki figowe i zrobili sobie przepaski». (Rdz 3,1-7)



Oddziałuje także na nasze emocje, wzbudzając zamieszanie,
niepokój i lęk. Ważne jest, aby rozpoznać ducha złego, wyrzec
się go i sprzeciwić w Imię Jezusa, Jego Krwi i Jego Ran. Trzeba
to uczynić z wiarą i mocą otrzymaną na Chrzcie św..
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niepokój i lęk. Ważne jest, aby rozpoznać ducha złego, wyrzec
się go i sprzeciwić w Imię Jezusa, Jego Krwi i Jego Ran. Trzeba
to uczynić z wiarą i mocą otrzymaną na Chrzcie św..

Wielką pomocą służy Maryja, św. Michał Archanioł i
wstawiennictwo świętych.wstawiennictwo świętych.



MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w 
walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom 
złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg 
pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, 
Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne 

duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym 
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. 

Amen.


