
TRZY RODZAJE POKUS

W Ewangelii Mateusza 4:1-11 czytamy o kuszeniu Jezusa. Natomiast w Liście do Hebrajczyków 4:15, biblia
mówi,  że  Jezus  "doświadczał  wszystkiego,  dokładnie  tak  jak  my,  oprócz  grzechu".  Niektórzy  ''sprytni''
chrześcijanie starają się to analizować i pytają: "Czy Jezus grzeszył, czy było to dla niego niemożliwe?"
Niektórzy mówią, że ''nie był  w stanie zgrzeszyć", podczas gdy inni mówią, że: ''potrafił  nie grzeszyć".
My nie musimy się angażować w takie dyskusje. Trudno jest zrozumieć psychikę zwykłych ludzi, jak więc
można analizować psychikę Jezusa? Wystarczy nam wiedzieć, że On był kuszony tak samo jak my, lecz nie
zgrzeszył, oraz to, że On jest dla nas przykładem. Wiemy, że Jezus jest Bogiem, ale wiemy też, że będąc
człowiekiem nie używał wszystkich swoich możliwości. Bóg nie może być kuszony, ale Jezus był kuszony.
Dlatego ja wierzę to, co mówi Biblia, że Jezus był kuszony dokładnie tak samo jak my, lecz nie zgrzeszył.
To daje mi wiarę, że ja również mogę to przezwyciężyć, tak samo jak On to przezwyciężył. (Obj 3:21)

Jezus był kuszony przez diabła przez 40 dni (Łk 4:2). Jednak przez te wszystkie dni dawał odpór diabłu.
My możemy przeczytać tylko o ostatnich trzech pokusach, które Jezus pokonał ''mieczem Ducha Świętego".
Czytamy tam, że gdy diabeł cytował Pismo, mówiąc:  ''Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, bowiem
napisano: Aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej'', to Jezus też przytaczał
Pismo, mówiąc: "Napisane również: Nie będziesz kusił Pana, Boga swego" (Mt 4:6-7). Całej prawdy nigdy
nie znajdziemy w jednym fragmencie Pisma, lecz musimy szukać w całym Piśmie, przez równoważenie
jednego wersetu z innymi wersetami, mówiącymi na ten sam temat. Jeżeli szatan próbował doprowadzić
Jezusa do grzechu, cytując Mu Pismo, to możesz mieć pewność, że również w Twoim przypadku, będzie
posługiwał się Pismem, aby sprowadzić Cię na manowce. Dlatego jeśli nie znasz dobrze Pisma, to zostaniesz
przez niego zwiedziony.  Zawsze, kiedy szatan zaczynał kusić Jezusa, On zawsze używał Bożego Słowa,
aby oprzeć się pokusie. Powinniśmy wiedzieć, co było nierozerwalnie związane z kuszeniem Jezusa, gdyż
szatan kusi nas w dokładnie taki sam sposób.

    EGOIZM (Mat 4:1-4). Zamień kamienie w chleb, aby zaspokoić swój głód.
a. Stawianie swoich cielesnych pragnień ponad potrzebami duchowymi. Jezus odpowiedział, że człowiek nie
ma się karmić tylko chlebem, lecz każdym słowem które pochodzi z ust Bożych.
b.  Wykorzystywanie  otrzymanej  od Boga mocy dla własnych celów.  Jezus nie robił  niczego dla siebie.
On skorzystał z tej możliwości nieco później, aby pomnożyć chleb dla 5000 mężczyzn. Już bardzo wielu
kaznodziejów padło ofiarą tej pokusy, używając Bożej mocy i Bożych darów do zarabiania pieniędzy.

    DOMNIEMANIE (Mat 4:5-7). Skocz ze świątyni, niech wszyscy zobaczą, że chroni cię Boża obietnica.
a.  Robienie rzeczy zabronionych przez Boga i twierdzenie, że taka jest Boża obietnica. Jezus powiedział,
że nigdy nie wolno kusić Boga, ryzykownymi posunięciami. Niektórzy głupi chrześcijanie nie przyjmują
leków podczas choroby i oczekują, że Bóg ich ponad naturalnie uzdrowi. To nie jest wiara, ale domniemanie.
To  jest  najzwyklejsze  samobójstwo!  Lekarstwa  też  są  dziełem Boga,  dlatego  mamy z  nich  korzystać.
Jeżeli w świątyni są schody, to mamy z nich korzystać, a nie skakać w dół !!! Bóg nie będzie nas chronił,
jeżeli mamy jakieś oczywiste wyjście. Jeśli  jednak jesteśmy w dżungli i nie mamy dostępu do lekarstw,
wtedy prośmy Boga aby nas uzdrowił. On to chętnie zrobi, lecz nie w przypadku kiedy już masz lekarstwa.
b. Robienie spektakularnych widowisk aby pokazać, że jesteś Bożym pomazańcem, jest szukaniem ludzkiej
chwały. Jezus nie robił żadnych spektakularnych znaków i cudów, dla ludzkiej chwały.

    KOMPROMIS (Mat 4:8-10). Szukanie dóbr tego świata oraz ich chwały w zamian, za pokłon szatanowi.
a. Dążenie do celu, wbrew Bożym zasadom. W ten sposób chodzimy na skróty, oddając pokłon szatanowi.
Jezus wybrał długą i żmudną drogę krzyżową, rezygnując z chodzenia jakimikolwiek skrótami.
b. Szukanie chwały, którą oferuje ten świat - pieniądze, sława, pozycja i moc - na świecie lub w kościele.
Jezus powiedział, że tylko Bóg ma być czczony - nie szatan, pieniądze czy cokolwiek innego, co oferuje ten
świat. Wielu kaznodziejów, chcąc zyskać większy posłuch i zadowolić swoich słuchaczy, milczy na temat
wielu rzeczy o których chce mówić Bóg. To też jest zginanie kolan przed szatanem. Szatan przychodząc
do nas, używa dokładnie tych samych sposobów, których używał w przypadku Jezusa. Jednak Jezus zawsze
go zbywał Bożym Słowem. My również możemy wtedy posłużyć się Bożym Słowem. 
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