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„Królowa z Po?udnia stanie na s?dzie wraz z tym pokoleniem i pot?pi je; bo przyby?a z kra?ców ziemi s?ucha?
m?dro?ci Salomona, a oto tutaj wi?cej ni? Salomon” (Mt 12:42).
Wszyscy musimy dzisiaj odpowiedzie? na to kluczowe pytanie: Je?eli Ten, wi?kszy ni? Salomon jest w?ród nas,
czy mo?e nas pozostawi? w niepewno?ci? Je?eli Jego m?dro?? jest zawsze dost?pna, czy szukamy jej tak gorliwie,
jak ta królowa szuka?a m?dro?ci Salomona?
Bóg dalej mówi dzisiaj do Swojego ludu. Mówi tak wyra?nie, jak mówi? w Starym Testamencie, albo do aposto?ów,
albo do pierwszego ko?cio?a. Musimy jednak u?wiadomi? sobie jedno: Bóg b?dzie mówi? tylko do tych, którzy
maj? nastawione ucho na s?uchanie. Spróbuj? to zilustrowa?.
Marek 4:2 mówi nam, ?e Chrystus „naucza? [t?umy] w podobie?stwach.” Potem Jezus powiedzia? podobie?stwo o
siewcy, cz?owieku, który sia? ziarno na polu. Kiedy sko?czy? t? histori?, t?um by? zak?opotany. Zastanawiali si?,
„Kim jest ten siewca i co przedstawia to ziarno? Wszystkie te historie o ptakach, diable, gruncie ciernistym, dobrej
ziemi – o czym to wszystko mówi?”
Jezus im tego nie wyja?nia?. Pismo mówi natomiast, ?e „Powiedzia? do nich, kto ma uszy, niech s?ucha” (4:9).
Tylko uczniowie i kilku innych, ma?a grupka chcia?a si? dowiedzie?. Dlatego przyszli pó?niej do Jezusa i zapytali o
znaczenie tego podobie?stwa: „A gdy by? na osobno?ci, pytali go ci, którzy z nim byli razem z dwunastoma, o te
podobie?stwa” (4:10). Wtedy Chrystus po?wi?ci? czas, by odpowiedzie? na ich pytania (patrz 4:14-20).
Czy widzisz co dzieje si? w tej scenie? Jezus przekaza? t?umom objawienie prawdy, s?owo pochodz?ce
bezpo?rednio z ust Bo?ych, a ich to zdziwi?o. Mo?e my?lisz, „Dlaczego Jezus nie wyja?ni? tego podobie?stwa
wyra?niej?” Pó?niej w tym rozdziale znajdujemy odpowied?: „A bez podobie?stwa nie mówi? do nich” (4:34). Ja
wierz?, ?e Jezus mówi?, „Je?eli chcecie rozumie? Moje S?owo, to musicie zwróci? si? do Mnie o odpowied?.
Musicie przyj?? tak, jak królowa Saby: z g?odem prawdy, która uwalnia. Ja dam wam objawienie, którego
potrzebujecie, ale musicie przyj?? do Mnie z otwartym i uwa?nym uchem.”
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