Ewangelia według Św. Mateusza rozdział 4
Ewangelia w czwartym rozdziale zaczyna się od ważnego fragmentu. Duch
Święty wyprowadza Jezusa na pustynię, gdzie jest kuszony przez diabła. Tu
widzimy technikę, jaką diabeł posługuje się, aby kusić Jezusa, a zatem i tę której
używa w stosunku do nas.
W wersecie trzecim i szóstym jest napisane to, co diabeł mówi. Zaczyna w ten
sposób: „Jeśli jesteś Synem Bożym...”; „jeśli”, „jeśli”. To jest słowo diabła. Jest
ono jak syk, jest ono jak syczenie, jak dźwięk jaki wydaje wąż. Przychodzi, aby
mówić nam do uszu syczeniem. Jeśli. Jeśli jesteś Synem Bożym zrób to, tą
techniką diabeł posługuje się w stosunku do nas.
I wpędza nas w kryzys. Wiele razy Pan prosi nas o coś, np. prosi: „Załóż krąg
biblijny, zaproś swojego sąsiada. Mów do mnie”. A my odpowiadamy: „Tak, ale
nie jestem zdolny. Nie mam czasu. Gdybym miał więcej czasu, założyłbym krąg,
ale nie mam siły. Nie jestem wystarczająco zdolny. Mam pracę. Moja rodzina...”
To wszystko są dobre rzeczy. Ale zawsze z „jeśli”, „ale”, „jednak”. Jakkolwiek
historia zbawienia nie dokonała się z „jeśli, ale, jednak”. Ale dokonała się przez
„Jezusowe TAK”. „Tak, przychodzę, aby pełnić twoją wolę.” Kiedy masz zrobić
jakąś rzecz, uważaj pilnie na „jeśli, ale, jednak”. To nie oznacza wyłączenia
myślenia. Nie. Musisz myśleć. Ale musisz być również odważny. Nie możesz
pozwolić, aby powstrzymały cię wątpliwości, wątpliwości, jakimi posługuje się
diabeł, by zahamować dzieło Boże. Zatem również, kiedy stajemy wobec
trudności na pustyni. Jezus napotykał trudności na pustyni, nie mów: „jeśli, ale,
jednak”. Powiedz „tak” na to, co jest wolą Jezusa. Zawsze. Nie pozwól, aby
trudności zapanowały nad tobą. Idź naprzód, nawet wówczas, gdy nie widzisz
owoców. Idź naprzód. Jeśli oprzesz się pokusie, diabeł sobie odejdzie. Tak mówi
Słowo Boże. Mamy Ducha Świętego, aby oprzeć się diabłu. A Duch Święty nie
mówi „jeśli”. Nie mów tego. On mówi „tak” na wolę Ojca. To powiedział Jezus,
kiedy przyszedł na świat. „Tak, Ojcze, przychodzę pełnić Twoją wolę.” A wolą
Bożą jest twój krąg. Dlatego musisz powiedzieć „TAK”. To słowo jest przede
wszystkim dla ciebie, jako przychodzącego. Przychodź dalej na krąg. To słowo
jest również dla ciebie, jako prowadzącego krąg. Nie daj się zniechęcić. Idź
naprzód. To jest pierwsze nauczanie jakie znajdujemy w tym rozdziale.
Drugie nauczanie, które wydaje mi się oczywiste, dotyczy tego, że Jezus idzie, by
zamieszkać w innym miejscu, by zamieszkać w Kafarnaum. Czytamy, że kiedy
udaje się do tego miasta, aby tam osiąść, zaczyna głosić Słowo nad jeziorem.
Oznacza to więc , że Jezus prawie zawsze to czynił. Szedł i głosił. Głosił idąc
wzdłuż jeziora. A co było nad jeziorom? Nad jeziorem byli rybacy, zatem z
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pewnością był Piotr, Andrzej, Jan i Jakub. Z pewnością słyszeli Go więcej niż jeden
raz. Słowo słuchane rodzi wiarę. Gdy słuchali słowa Jezusa, w ich sercach zrodziła
się decyzja, wola zostawienia wszystkiego i pójścia za Nim. Skąd zrodziła się ta
siła. Ze słuchania Jezusa, który głosił. Bracie, jeśli chcesz mieć moc, by iść za
Jezusem, nie tylko musisz powiedzieć „tak”, ale musisz najpierw mieć na to siłę.
Siła rodzi się za słuchania Słowa Bożego. Codziennie czytaj Słowo Boże, czytaj
jeden rozdział z Biblii, módl się Biblią i jeśli możesz naucz się parę wersetów na
pamięć. Powtarzaj je codziennie. To da ci siłę. Da tlen potrzebny ci do życia,
ponieważ Słowo Boże jest skuteczne. Słowo Boże będzie cię broniło przed
diabłem. W ten sposób oprzesz się diabłu. Słowo Boże zrodzi w tobie wiarę, abyś
mógł iść za Jezusem. Zatem czytaj Słowo Boże, aż będziesz w stanie powiedzieć:
„Tak, Jezu”.
AMEN
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