Przygotowanie do działalności Mt 3,1-4,25

Każdego dnia rozpoczynaj Lectio Divina modlitwą do Ducha Świętego.

Dzień 1. Przeczytaj Mt 3,1-3,12
Pojawienie się Jana oznacza pojawienie się „łaski od Boga”, ponieważ takie jest
znaczenie jego imienia. Jan przyciągał do siebie wielu- i tych, którzy naprawdę
czekali na Mesjasza i chcieli przygotować się na Jego przyjście jak i faryzeuszy.
Ci ostatni nie mieli czystych intencji, stąd tak surowe względem nich słowa
Proroka. Jan zapowiada nadejście mocy z nieba, oczyszczającego ognia, Kyriosa.
Dzień 2. Przeczytaj Mt 3,11-3,17
Przeczytaj jeszcze raz dwa ostatnie wersety z poprzedniego dnia (11i12) i
dopiero dalej kolejny fragment- pomijając tytuł.
Jezus przychodzi wtedy, gdy został zapowiedziany i swoim przyjściem realizuje
przepowiadanie proroka. Zastanów się nad dialogiem Jezusa i Jana Chrzciciela,
zatrzymaj się dłużej nad słowami: „ Wtedy Mu ustąpił.”
Jezus zostaje ochrzczony wodą gęstą od naszych grzechów. Swoją działalność
rozpoczyna od wejścia w rzeczywistość ludzkiej słabości- teraz otrzymuje pełne
miłości Imię Syna.
Dzień 3. Przeczytaj Mt 4,1-4,4
Próba Jezusa na pustyni jest początkiem zmagań, jakie będzie On toczył aż po
krzyż. To zmaganie o wierność woli Ojca. Diabeł oznacza tego ,który dzieli; chce
oddzielić umiłowanego Syna od Ojca, tak samo chce oddzielić każde
umiłowane dziecko Boże od Ojca. Kusi pozornym dobrem. Jednak działanie w
dobrej sprawie nie usprawiedliwia naszego sprzeciwiania się woli Boga.

Dzień 4.Przeczytaj Mt 4,5-4,11
Rzucić się z narożnika Świątyni oznaczałoby realizację oczekiwań Izraela na
Mesjasza przychodzącego w mocy. My również doświadczamy fascynacji
znakami, oczekiwania na cuda. To ta sama pokusa… Dotyczy ona wiary. Wierzyć

czy domagać się znaków? Dawca czy dar? Jezus nie śmie wystawiać na próbę
Ojca. Chce się objawić jako ubogi, słaby, cichy….(Błogosławieństwa).
Ostatnia pokusa dotyczy nadziei ; pokładania jej nie w Bogu- lecz w rzeczach
tego świata. Wtedy to rzeczy stają się bogiem a człowiek bałwochwalcą. To jak
taniec wokół złotego cielca (Wj).
Świat został poddany człowiekowi. Szatan stale nęci człowieka, by pominął ten
boski porządek stworzenia . Jezus odrzuca pokusę budowania królestwa według
ludzkich/diabelskich oczekiwań.

Dzień 5. Przeczytaj Mt 4,12-4,17
Kolejny raz Jezus przychodzi tak, jak był zapowiedziany przez proroków. Ostatni
z nich- Jan – już zamilkł. Proklamacja staje się faktem, przychodzi Pan Świata.
Woła: Już jestem! Nadchodzę! Stoję w drzwiach! Blisko. Nadeszło światło, które
tak bardzo jest potrzebne do życia. Nareszcie można wyjść z mroku.
Jezu Chryste, proszę , oświeć mnie swoim światłem!

Dzień 6. Przeczytaj Mt 4, 18-4,25
Światłość Świata jako swoich uczniów powołuje zwykłych ludzi. Nie szuka
słuchaczy wśród elit. Radykalne odrzucenie pokus szatana będzie nadzieją ,że
królestwo jest blisko wszystkich, zwłaszcza biednych, niewykształconych,
odrzuconych. Tych, którzy w prostocie serca i wdzięczności przeżywają każdy
swój dzień. Oni też, jak Piotr, Andrzej , Jakub i Jan natychmiast odpowiadają
całym swym życiem na Słowo Jezusa. Jest On ich jedyną nadzieją. Tak jak za
chwilę stanie się dla wielu chorych, cierpiących, opętanych, paralityków. Tak jak
wtedy tak samo i dzisiaj. On leczy i przywraca nas do życia.i

i

Materiały formacyjne wspólnoty Nowe Jeruzalem opracowane na podstawie książki
O. Silvano Fausti SJ „ Wspólnota czyta Ewangelię według Świętego Mateusza”.

