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Proces przesiewania

David WilkersonJuly 16, 2001
Noc? poprzedzaj?c? Jego ?mier?, Jezus zasiad? wraz ze swymi uczniami, by spo?y? wieczerz? paschaln?.
Wspólnie prze?ywali za?y?? spo?eczno??. Nast?pnie, po zako?czeniu posi?ku Chrystus z powag? powiedzia?:
“Lecz oto r?ka tego, który mnie wydaje, jest ze mn? przy stole” (?uk. 22:21). Dostrzeg? t? okropn? prawd? w tak
za?y?ym momencie. Szatan zuchwale wszed? w jednego z uczniów Jezusa – Judasza.
Przy tym stole mia?a ju? miejsce inna niezwyk?a chwila. Jezus wzi?? kawa?ek chleba, reprezentuj?cy Jego
z?amane cia?o, zamoczy? go w winie i poda? Judaszowi. Spiskuj?cy ucze? wyci?gn?? nast?pnie swoj? op?tan?
przez demona r?k?, aby przyj?? chleb. To tak, jakby sam szatan bra? w swe r?ce cia?o Jezusa, by je zmia?d?y?.
Mo?e, podobnie jak ja, zastanawiasz si?: w jaki sposób diabe? móg? op?ta? Judasza? Nikt nie móg?by przecie?
odpa?? tak daleko z dnia na dzie?. ?aden grzech nie móg?by nagle kim? zaw?adn?? do tego stopnia, ?e
rozmy?lnie zdradzi?by Syna Bo?ego, wiedz?c, ?e to doprowadzi do Jego ?mierci. Niestety, prawd? jest, ?e Judasz
by? ?atw? zdobycz? dla szatana. Z ewangelii dowiadujemy si?, ?e Judasz niejednokrotnie ulega? chciwo?ci.
Potajemnie zabiera? pieni?dze ze wspólnej szkatu?ki, a poniewa? ho?ubi? ducha chciwo?ci, szatan z czasem
móg? go zwie??.
To samo dzia?o si? wielokrotnie z chrze?cijanami na przestrzeni wieków. Szatan doprowadzi? do upadku wielu
wierz?cych, którzy nigdy nie pozwolili na swe uwolnienie od jakiego? usidlaj?cego grzechu. Widzia?em, jak woko?o
upada?o wielu bogobojnych pos?uguj?cych – m??ów, których wcze?niej Bóg u?ywa? w pot??ny sposób. W miar?
up?ywu lat ci kaznodzieje zostali usidleni przez jak?? po??dliwo??, której nigdy nie chcieli si? pozby?, a w
konsekwencji tego upadli z hukiem, trac?c wszystko.
Sam Judasz by? w pot??ny sposób u?ywany przez Boga. Czyni? cuda razem z innymi uczniami, uzdrawiaj?c
chorych i wyganiaj?c demony. Podobnie jak oni, chodzi? blisko Jezusa, S?owa ?ywota. T?umy uwa?a?y Judasza
za oddanego s?ug? Bo?ego.
Jednak Biblia stawia spraw? jasno: Judasz by? s?ug? nieprawo?ci od samego pocz?tku. Jego ukryta po??dliwo??
zawsze czyha?a gdzie? w pobli?u i nic nie by?o w stanie dotkn?? grzechu w jego sercu – ani to, co ten
b?ogos?awiony m?? widzia?, przygl?daj?c si? ?yciu Jezusa, ani to, co s?ysza?. Judasz by? ca?kowicie wydany na
pastw? swojej po??dliwo?ci. W rezultacie zosta? kompletnie opanowany przez diab?a.
Rozmawia?em kiedy? z pos?uguj?cym, który do?wiadczy? w?a?nie czego? takiego. Powiedzia? mi: “Mój ojciec by?
kaznodziej? przez 50 lat i zawsze by? biedny. Kiedy przeszed? na emerytur?, on i mama ?yli w biedzie, ledwo
wi???c koniec z ko?cem. Kilka lat temu odwiedzi?em ich w przyczepie kempingowej, która by?a ich domem i wtedy
w?a?nie podj??em pewne postanowienie. Powiedzia?em sobie, ?e nigdy nie sko?cz? w takiej biedzie, jak oni. Je?li
b?dzie trzeba, skorzystam z ka?dej okazji, zrobi? wszystko, ?eby tylko mie? zabezpieczenie na staro??”.
Ten cz?owiek by? liderem w swojej denominacji i nadzorowa? prac? wielu pastorów. Ale w krótkim czasie zacz??
inwestowa? w podejrzany handel nieruchomo?ciami. Wiedzia?, ?e nie powinien tego robi?, ale nie móg? uwolni?
si? od ducha, który go nie odst?powa? na krok. By? ci?gle zwi?zany strachem, ?e sko?czy jako biedak. Podobnie
jak Judasz, ten cz?owiek by? ?atw? zdobycz? dla szatana, który wtargn?? do jego chciwego serca.
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Kilka lat temu ?wiat dozna? szoku, kiedy ujawniono grzech seksualny znanego ewangelisty. Wielu chrze?cijan
zastanawia?o si?: “Jak taki bogobojny m?? móg? popa?? w tego rodzaju grzech?”. Zanim zosta? zdemaskowany,
zadzwoni?em do niego uprzedzaj?c go o tym, co mia?o nadej??. Wyzna? mi, ?e zajmowa? si? pornografi? od
dzieci?stwa. Powiedzia? mi: “N?ka?o mnie to od lat. Nosi?em to brzemi? przez ca?y czas swojego us?ugiwania”.
Innymi s?owy, nawet wtedy, gdy z moc? g?osi?, wraca? do swojego na?ogu. Oczywi?cie zniewolenie tego
cz?owieka nie zaistnia?o z dnia na dzie?. Bardzo wcze?nie zosta? naznaczony przez diab?a i nigdy nie cieszy? si?
pe?ni? zwyci?stwa.
Jestem przekonany, ?e wielu chrze?cijan jest w takim samym stanie. S? u?ywani przez Boga, ?arliwie uwielbiaj?
Pana i szczerze Mu s?u??. Jednak pozwolili sobie na grzech w swoim ?yciu, a ten z czasem przeistoczy? si? w
pot??n? warowni?. Stali si? ?atwym ?upem dla szatana. Diabe? wtargn?? na teren, który jest ich s?abym punktem i
pokona? ich.
W czasie wieczerzy paschalnej szatan wiedzia?, ?e wkrótce nadejdzie królestwo Jezusa. Kiedy wi?c op?ta?
Judasza, postanowi? si?gn?? po nast?pnego ucznia. Wierz?, ?e przy stole da?o si? odczu? jego obecno??,
poniewa? “powsta? spór mi?dzy nimi o to, kto z nich ma uchodzi? za najwi?kszego” (?uk. 22:24). Czy wyobra?asz
sobie t? dyskusj?? Uczniowie w?a?nie sp?dzili za?y?y czas spo?eczno?ci ze swym Panem, który powiedzia? im, ?e
nied?ugo umrze. Ale najwyra?niej nic nie zrozumieli z tego, co powiedzia? Jezus. Zacz?li si? k?óci? o to, kto ma
by? Jego nast?pc?.
Dla szatana by? to z pewno?ci? szwedzki stó?. Prawdopodobnie przygl?da? si? uczniom, jednemu po drugim,
zastanawiaj?c si?: “Kto b?dzie nast?pny? Natanael? Nie, Jezus powiedzia?, ?e nie ma w nim fa?szu. A mo?e Jan?
Nie, on jest zbyt blisko Mistrza, zawsze wsparty o Jego pier?. A któ? tam siedzi, je?li nie Piotr? Jezus nazwa? go
ska??. Powiedzia? nawet, ?e zbuduje swój Ko?ció? na wyznaniu Piotra, ?e On jest Mesjaszem. Tak, Piotr si?
nadaje. Je?eli tylko si? do niego dobior?, os?abi? fundamenty przysz?ego Ko?cio?a”.
Szatan poprosi? o pozwolenie na wypróbowanie lojalno?ci Piotra.
Prawdopodobnie dobrze znasz histori? Joba ze Starego Testamentu. Je?eli tak, to pami?tasz, ?e szatanowi nie
wolno by?o dotkn?? tego bogobojnego m??a, zanim nie uzyska? pozwolenia z nieba. Pan powiedzia? diab?u, do
jakiego stopnia móg? gn?bi? Joba. Móg? n?ka? jego cia?o, móg? zsy?a? na niego zaskakuj?ce próby, ale nie móg?
go zabi?.
Szatan próbowa? teraz za pomoc? intryg obra? sobie za cel Piotra. Powiedzia? do Jezusa: “Twierdzi?e?, ?e
zbudujesz swój Ko?ció? na ?wiadectwie tego cz?owieka. Je?eli jeste? taki pewny, ?e Piotr jest ska??, pozwól mi
przez chwil? zaj?? si? przesiewaniem go. Zobaczysz, ?e nie jest on kamieniem nadaj?cym si? na jakikolwiek
fundament. G??boko w swym wn?trzu jest zwyk?ym piaskiem. Wiesz, ?e ju? dobra?em si? do jednego z Twoich
dwunastu liderów, stanowi?cych fundament. Teraz mówi? Ci, ?e Piotr wykruszy si? tak jak Judasz”.
Wiemy ju?, ?e Pan pozwoli? na to, aby w ?yciu Piotra rozpocz?? si? proces przesiewania. Dlaczego jednak by?o to
konieczne? Wierz?, ?e scena wieczerzy paschalnej pozwala nam to zrozumie?. Jezus obieca? sowim uczniom:
“Przekazuj? wam Królestwo... aby?cie jedli i pili przy stole moim w Królestwie moim i zasiadali na tronach, s?dz?c
dwana?cie plemion Izraela” (?uk. 22:29-30). Na?ladowcy Jezusa musieli wpa?? w zachwyt, s?ysz?c te s?owa. Ich
przysz?o?? by?a w pe?ni zabezpieczona. Sam Pan powiedzia?, ?e zd??ali do nieba. Zarezerwowa? nawet dla nich
miejsca przy swoim stole. Mieli te? nosi? korony, panuj?c i sprawuj?c w?adz? razem z Nim przez ca?? wieczno??.
Có? za wspania?a gwarancja bezpiecze?stwa. Te s?owa Jezusa wystarczy?yby, aby ka?dego cz?owieka
przeprowadzi? przez ?ycie w pe?ni wiary i ufno?ci. S?uchaj?c ich Piotr zapewne czu?, ?e jest bardzo kochany i
my?la? sobie: “Mam ?elazn? obietnic? od Jezusa. On b?dzie mnie u?ywa? przez ca?? wieczno??. To przynosi mi
ca?kowite uwolnienie, które sprawia, ?e mog? Mu s?u?y? i nie musz? si? o nic martwi?”.
Rado?? i rozwa?ania Piotra zosta?y jednak raptownie przerwane. Nagle Jezus zwróci? si? do niego z tym dziwnym
ostrze?eniem: “Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosi? sobie, aby was przesia? jak pszenic?” (?uk. 22:31).
Wyobra?am sobie zdziwienie Piotra. Prawdopodobnie wykrzykn??: “Dlaczego szatan chce mnie mie?, Panie? Czy
moje serce jest z?e? Czym sobie na to zas?u?y?em, ?e to w?a?nie ja zosta?em wytypowany? W ko?cu to ja jako
pierwszy wyzna?em Twoj? bosko??. Inni w?tpili, ale ja nie. Chodzi?em nawet z Tob? po wodzie. Co masz na my?li
mówi?c, ?e b?d? przesiewany? Czy mam rozumie?, ?e szatan zapyta?, czy mo?e to ze mn? uczyni?, a Ty si?
zgodzi?e?? Gdzie jest Twoja ochrona nade mn?, Jezu? O co w tym wszystkim chodzi?”.
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W tamtym czasie Izrael by? narodem rolniczym, wi?c ka?dy Izraelita dobrze wiedzia?, na czym polega proces
przesiewania zbo?a. Rolnicy ?opat? wsypywali zbo?e do sita, które zwykle by?o drewnian? ram? o wymiarach
oko?o 120x120 cm, na której rozpinano siatk?. Nast?pnie energicznie potrz?sali sitem, a wszystkie ?mieci oraz
plewy wypad?y przez oczka siatki na ziemi?. W sicie pozostawa?o tylko czyste ziarno.
Jest rzecz? oczywist?, ?e przesiewanie to proces oczyszczaj?cy, w którym oddziela si? elementy z?e i
bezu?yteczne od dobrych i przynosz?cych owoce. Mo?e zapytasz: “Dlaczego szatan chcia? przesia? Piotra, skoro
rezultatem tego mia? by? jedynie dobry owoc?”. Moim zdaniem szatan s?dzi?, ?e wiara Piotra zawiedzie, kiedy si?
ni? potrz??nie. Planowa? przesiewa? Piotra tak gwa?townie, jak to tylko mo?liwe, aby móg? udowodni?, i? ziarna
jego wiary s? tylko plewami.
Zbyt pewny siebie Piotr nie mia? poj?cia, co go za chwil? spotka.
Piotr odpowiedzia? Jezusowi: “Panie, jestem gotowy na wszystko. Jestem sk?onny i?? z Tob? do wi?zienia, by?
ukrzy?owanym, umrze? u Twego boku. Ju? mi powiedzia?e?, co jest przygotowane dla mnie w wieczno?ci. Czy
odrobina przesiewania mo?e mi zaszkodzi??” (zob. ?uk. 22:33). Prawda jest jednak taka, ?e nikt nie jest gotowy na
przesiewanie. W ciele nie jeste?my w stanie nic zrobi?, aby przygotowa? si? na tego rodzaju okropne wstrz?sanie,
jakiego mia? wkrótce do?wiadczy? Piotr.
Wierz?, ?e Pan pozwala przesiewa? szatanowi w szczególno?ci zbyt pewnych siebie i polegaj?cych na sobie
chrze?cijan. Tacy dobrze wyszkoleni wierz?cy s? przekonani, ?e dadz? sobie rad? z wszelkimi pociskami szatana.
Przechwalaj? si?: “Je?eli wróg kiedykolwiek b?dzie próbowa? mnie powali?, zdepcz? go w Bo?ej mocy. Przep?dz?
go z mojego ?ycia przy pomocy S?owa. Diabe? nie mo?e mnie dotkn??”.
S?ysz? tego rodzaju przechwa?ki z kazalnic w ca?ej Ameryce. Oczywi?cie zgadzam si? z tym, ?e mamy
zwyci?stwo nad szatanem przez wiar? w dzie?o Jezusa na krzy?u. Jednak pr?dzej czy pó?niej ka?dy chrze?cijanin
do?wiadczy nag?ego, niespodziewanego przesiewania, nie zdaj?c sobie sprawy z tego, ?e za tym wszystkim stoi
diabe?. W duchowym ?wiecie ca?y czas co? si? dzieje, a my wiemy o tym bardzo niewiele. Nie mo?emy
pozostawa? nie?wiadomi, jakich podst?pów u?ywa wróg, ale jak mówi Pawe?: “Teraz widzimy jakby w zwierciadle,
niejasno...” (1 Kor. 13:12 BT).
Mo?e w?a?nie w tej chwili stawiasz czo?a ci??kiej próbie, niewyja?nionemu wstrz?saniu. Jeste? wywracany do
góry nogami, przewracany na lew? stron?. By? mo?e my?lisz, ?e dzieje si? tak, poniewa? jest w tobie co? z?ego.
To jednak szatan przez ca?y czas przesiewa ci? jak pszenic? za zgod? Boga.
Nie zrozum mnie ?le: diabe? nie mo?e dobra? si? do dzieci Bo?ych, kiedy tylko ma na to ochot?. Nie mo?e po
prostu doprowadza? nas do upadku wed?ug swojego upodobania. Co wi?cej, mamy to zapewnienie: Pan pozwala
tylko na przesiewanie tych ludzi, których wybra? do odbudowania swego upad?ego Ko?cio?a. Okres przesiewania
ma zaowocowa? w nas czyst? i niewzruszon? wiar?. Wtedy Jezus mo?e nas u?ywa? do odbudowy swojego
Ko?cio?a w dniach ostatecznych: “Jak napisano: Potem powróc? i odbuduj? upad?y przybytek Dawida” (Dz.
15:15-16).
Jezus pokaza? swoim uczniom ró?nic? mi?dzy przesiewaniem a walk? duchow?. Powiedzia? im: “A kto nie ma
miecza, niech sprzeda sukni? swoj? i kupi” (?uk. 22:36). Chrystus mówi?: “Wkrótce was opuszcz?. B?dziecie
stawia? czo?a intensywnej walce duchowej. B?d?c z wami przez ca?y czas chroni?em was, ale teraz b?dziecie
musieli ?y? przez wiar?. B?dziecie musieli uchwyci? w d?o? duchowy miecz i stacza? dobry bój wiary.
Jednak jest co?, co wystawi was na jeszcze wi?ksz? prób? ni? walka duchowa. To proces przesiewania.
Przesiewanie to walka oko w oko z samym szatanem, bitwa, której do?wiadcza niewielu ludzi. Piotrze, znajdziesz
si? na jaki? czas w r?kach wroga, a ?aden miecz nic ci nie pomo?e. Diabe? zamierza wkrótce przypu?ci? atak,
którego celem jest zniszczenie twojej wiary. On chce ci? ograbi? z wszelkiej nadziei, jak? ci da?em”.
Kiedy jeste?my przesiewani, szatan wszczepia do naszych umys?ów wszelkiego rodzaju z?e my?li, jakie ma w
swoim demonicznym arsenale. Sprawia, ?e wierzymy, i? te okropne my?li zrodzi?y si? w naszym sercu, a nie w
piekle. Jest to tak piekielna i rozpaczliwa próba, ?e Chrystus nie pozwoli?by, aby?my jej do?wiadczali, gdyby nie
z?o?y? przyrzeczenia, ?e b?dzie si? za nami wstawia? w czasie jej trwania. Jezus zapewni? Piotra: “Ja za?
prosi?em za tob?, aby nie usta?a wiara twoja” (?uk. 22:32). Innymi s?owy Jezus mówi?: “Piotrze, dobrze wiem, ?e
jest to walka o wielk? stawk?, zwi?zana z twoj? wiar?. B?d? si? modli? o ciebie przez ca?y czas, kiedy b?dziesz
atakowany. Mówi? ci ju? teraz, ?e twoja wiara nie zawiedzie”.
Jezus proroczo zapowiedzia? dotkliw? prób?, która czeka?a Piotra.
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Jezus ostrzega? Piotra przed czekaj?c? go prób?, tak dotkliw?, ?e: “Nie zapieje dzisiaj kur, a ty si? trzykro?
zaprzesz, ?e mnie znasz” (?uk. 22:34). Piotr jednak wierzy?, ?e jest przygotowany. Kilka godzin pó?niej, kiedy
t?um przyszed? zaaresztowa? Jezusa, ten ucze? stan?? do walki za swojego Mistrza. Odwa?nie wyj?? swój miecz i
odci?? ucho pewnemu cz?owiekowi.
Ale przesiewanie Piotra tak naprawd? zacz??o si? dopiero pó?niej. Rozpocz??o si?, kiedy Jezus sta? przed swoimi
oskar?ycielami na dziedzi?cu pa?acowym. Piotr sta? na zewn?trz ogrzewaj?c si? przy ognisku, kiedy rozpozna?a
go pewna m?oda dziewczyna: “Gdy za? pewna s?u??ca zobaczy?a go siedz?cego w blasku ognia, przyjrzawszy
mu si?, rzek?a: I ten by? z nim” (?uk. 22:56). Kiedy ta dziewczyna wpatrywa?a si? w Piotra, ten zacz?? dr?e? i
szybko odpowiedzia?: “Niewiasto, nie znam go” (?uk. 22:57).
Teraz szatan trzyma? Piotra w sicie i zacz?? go gwa?townie przesiewa?. Biblia mówi: “A nied?ugo potem kto? inny
zobaczywszy go rzek?: I ty jeste? z nich. A Piotr rzek?: Cz?owieku, nie jestem” (?uk. 22:58). W tym momencie
Piotr do?wiadcza? ju? potrz?sania i nie wiedzia?, sk?d bior? si? s?owa, które wypowiada?. Wreszcie, godzin?
pó?niej, trzecia osoba rozpozna?a go i powiedzia?a: “Doprawdy i ten by? z nim... Piotr za? odrzek?: Cz?owieku,
nie wiem, co mówisz” (?uk. 22:59-60). Wed?ug innej Ewangelii, w tym momencie Piotr zacz?? przeklina? (zob.
Mar. 14:71 BG).
Spróbuj wyobrazi? sobie t? scen?. Zaledwie kilka godzin wcze?niej ten wierny ucze? by? najodwa?niejszym
obro?c? Jezusa, wymachuj?c mieczem przeciwko znacznie silniejszemu wrogowi. Teraz jednak Piotr by? zupe?nie
za?amany i wypiera? si? wszelkiej znajomo?ci z Jezusem. Szatan z pewno?ci? napawa? si? tym, my?l?c: “Mam
Piotra. Jest sko?czony tak jak Judasz. Teraz zabior? si? za nast?pnego ucznia”.
Biblia mówi, ?e w momencie, gdy Piotr zapiera? si? po raz trzeci: “Zapia? kur. A Pan obróciwszy si?, spojrza? na
Piotra” (?uk. 22:60-61). Wyobra? sobie, jak musia? czu? si? Piotr, kiedy jego Mistrz spojrza? na niego. Zapewniam
ci? jednak, ?e spojrzenie Jezusa nie by?o oskar?aj?ce. Chrystus nie mówi?: “Jak mog?e? Mi to zrobi?, Piotrze?
Blu?ni?e? przeciwko Mnie, wypieraj?c si? Mnie, chocia? ci ludzie wiedz?, ?e nale?ysz do Mnie. Jak mog?e? upa??
tak nisko po tym, co dla ciebie zrobi?em?”.
Przeciwnie, Jezus przepowiedzia? te wydarzenia przez wzgl?d na Piotra. Teraz spojrza? na niego, aby rozproszy?
jego w?tpliwo?ci, jakby chcia? powiedzie?: “Trzymaj si?, przyjacielu. Ostrzega?em ci?, ?e szatan b?dzie ci?
przesiewa?, pami?tasz? On chce ci? z?ama? i zniszczy? mój Ko?ció?. Ale przypominam ci teraz Piotrze, ?e
do?wiadczysz odnowy. Jeste? dla mnie wa?ny. Nie uciekaj wi?c ode mnie. Ta bitwa sko?czy si?, a przed tob? jest
jeszcze wiele do zrobienia”.
Tak naprawd? Jezus powiedzia? Piotrowi: “Gdy si? kiedy? nawrócisz, utwierdzaj braci swoich” (?uk. 22:32).
Dok?adny przek?ad tego zdania z greckiego brzmi nast?puj?co: “Kiedy powrócisz, b?d? wzmocnieniem dla swoich
braci i sióstr”. Innymi s?owy Chrystus mówi?: “Zaprzesz si? mnie, Piotrze. Jednak zapewniam ci?, ?e
do?wiadczysz odnowy i po tym wszystkim b?dziesz mia? co? istotnego do przekazania innym. B?dziesz
b?ogos?awie?stwem poprzez to, czego si? nauczy?e?”.
W?a?nie z tego powodu Bóg pozwala na nasze przesiewanie. Aposto? Pawe? napisa?: “B?ogos?awiony niech
b?dzie... Ojciec mi?osierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, aby?my
tych, którzy s? w jakimkolwiek utrapieniu, pociesza? mogli tak? pociech?, jak? nas samych Bóg pociesza... Je?li
tedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia; je?li za? pocieszenie, jest to ku waszemu
pocieszeniu, którego do?wiadczacie, gdy w cierpliwo?ci znosicie te same cierpienia, które i my znosimy. A nadzieja
nasza co do was jest mocna, gdy? wiemy, i? jako w cierpieniach udzia? macie, tak i w pociesze” (2 Kor. 1:3-7).
Bóg wyra?nie pozwala, by jego s?udzy przechodzili przez g??bokie wody i do?wiadczali kryzysów, których nie s? w
stanie poj??, aby mogli by? ?wiadectwem i pocieszeniem dla innych. W ten sposób przesiani chrze?cijanie
pomagaj? odbudowa? te cz??ci domu Bo?ego, które si? zawali?y.
Zastanów si? nad tym: przesiewanie Piotra nie mia?o nic wspólnego z cielesnymi pokusami, takimi jak po??danie,
chciwo?? czy zach?anno??. Nie, atak szatana mia? na celu podkopanie wiary w Bo?e obietnice, z?o?one temu
cz?owiekowi. Szatan chcia?, ?eby Piotr by? przekonany, i? jest zupe?nie niegodny obietnicy nieba, któr? da? mu
Jezus. I przez chwil? diab?u si? to udawa?o. Po tym, jak Jezus spojrza? na Piotra, ten ucze? wyszed? na zewn?trz
i gorzko zap?aka?. Wyobra? sobie, jakie k?amstwa szatan wykrzykiwa? do tego z?amanego cz?owieka:
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“Aha, wi?c to ty jeste? ska?? Jezusa? To ty masz podnie?? Ko?ció? z ruin? Spójrz na siebie, Piotrze. Jeste?
s?abeuszem, mazgajem, blu?nierc?. Zapar?e? si? Tego, który ci? powo?a? i umi?owa?. Je?eli nadal my?lisz, ?e
zasi?dziesz przy stole Jezusa w raju, to zapomnij o tym. Zgrzeszy?e? przeciwko ?wiat?o?ci ?wiata. Nie jeste?
godzien Jego obietnic. Jeste? z?y, pozbawiony wszelkiej mocy. To twój koniec”.
Piotr jednak nie zdawa? sobie sprawy, ?e w?a?nie otrzymywa? kluczowe przes?anie dla nowego Ko?cio?a:
“By?em bardziej zdesperowany i ogarnia?o mnie wi?ksze poczucie beznadziejno?ci ni? mo?ecie to sobie
wyobrazi?. Ale mój Pan wyci?gn?? mnie z tego, abym móg? was pociesza?”.
W 21 rozdziale Ewangelii Jana odnajdujemy jedn? z najbardziej poruszaj?cych scen w Biblii.
W 21 rozdziale Ewangelii Jana zmartwychwsta?y Jezus ukaza? si? kilka razy swoim wyznawcom. Z pewno?ci?,
kiedy przeszed? przez ?ciany Wieczernika, czule spojrza? z ojcowsk? mi?o?ci? na ka?dego, ??cznie z Piotrem.
Jednak Piotr najwyra?niej nadal czu? si? os?abiony wcze?niejszymi do?wiadczeniami. Pewnego dnia o?wiadczy?
reszcie: “Id? ?owi? ryby” (Jan 21:3). Innymi s?owy wraca? do swojego zawodu rybaka. Piotr nie postrzega? ju?
siebie jako odpowiedniej osoby na przywódc? duchowego. Pewnie my?la?: “Bóg nie mo?e u?ywa? takiego
cz?owieka, jak ja. Zgrzeszy?em bardziej ni? ktokolwiek inny w historii. Nic ju? mi nie pozosta?o”.
Mo?e przypominasz sobie, co si? wydarzy?o dalej. Piotr namówi? kilku innych uczniów, aby poszli z nim. ?owili
ryby ca?? noc, ale nic nie z?apali. Wtedy, wcze?nie rano kto? zawo?a? do nich z brzegu. Powiedzia? im, ?eby
zarzucili sieci po drugiej stronie ?odzi. Kiedy to zrobili, na?apali tyle ryb, ?e sieci zacz??y si? rozrywa?.
Piotr wiedzia?, ?e t? postaci? na brzegu by? z pewno?ci? Jezus, wi?c natychmiast skoczy? do wody i pop?yn?? do
brzegu. Odnalaz? tam Chrystusa przygotowuj?cego dla nich ?niadanie. Kiedy inni przybyli, Jezus zaprosi? ich:
“Chod?cie, posilcie si?!” (Jan 21:12 BT). Pan wyci?ga? r?ce do swoich wybranych, pragn?c na nowo doprowadzi?
ich do pe?ni spo?eczno?ci z Nim, a w szczególno?ci my?la? o Piotrze.
Podczas posi?ku Jezus zapyta? tego ucznia trzykrotnie: “Piotrze, czy mnie mi?ujesz?”. Za ka?dym razem Piotr
odpowiada?: “Panie, Ty wiesz, ?e ci? mi?uj?” (zob. Jan 21:15-16). Musisz zrozumie?, ?e Jezus nie pyta? po to,
aby si? przekona? o oddaniu swojego ucznia. Nie pyta? te? ze wzgl?du na innych uczniów. Robi? to dla Piotra.
Chrystus w zasadzie mówi? do Piotra: “Wiem, ?e jeste? pewien Mojej mi?o?ci do ciebie. Jeste? przekonany o tym,
?e pomimo twoich potkni?? w pe?ni darz? ci? bezwarunkow? mi?o?ci?. Ale chc?, ?eby? by? pewien jeszcze
jednego: WIEM, ?E TY MNIE MI?UJESZ.
W pe?ni do mnie powróci?e?, Piotrze, i wiem, ?e wi?cej mnie nie zdradzisz. Znam twoje serce i jestem przekonany,
?e kochasz mnie z ca?ej duszy. Nie pozwalaj wi?c szatanowi, by ci? z tego ograbi?. Jeste? wyra?nie pewien mojej
mi?o?ci do ciebie. B?d? teraz pewien swojej mi?o?ci do mnie. To przygotuje ci? do pracy, jak? zaplanowa?em dla
ciebie na przysz?o??, któr? jest pasienie moich owieczek” (zob. Jan 21:17).
Umi?owani, przesiewanie w naszym ?yciu ko?czy si?, kiedy mo?emy powiedzie? diab?u: “Mój Zbawiciel kocha
mnie bezwarunkowo, pomimo wszystkich moich grzechów, poniewa? powróci?em do Jego mi?o?ci. Ponadto
przekona? mnie, ?e chocia? Go zawiod?em, On wie, i? nadal Go kocham z ca?ego serca. Nie mo?esz mnie ju?
wi?c z tego ograbia?, diable. Nie pozwol? ci wmawia? mi czego? innego. Kocham Jezusa i On wie o tym”.
Wiem, jak to jest cieszy? si? tym samym, co Piotr.
Tak jak Piotr odczuwa?em szczególne dotkni?cie Jezusa w swoim ?yciu. Trzyma?em si? kurczowo cennej
obietnicy od Pana, mówi?cej, ?e moje ostatnie dni b?d? najbardziej owocne. W s?odkiej spo?eczno?ci
otrzymywa?em równie? od Niego chleb ?ywota. Uwierzy?em tak?e w Jego obietnic? korony, która czeka na mnie w
chwale.
Jednak podobnie jak Piotr dotyka?y mnie nag?e walki duchowe, których nie rozumia?em. Znosi?em diabelskie
n?kanie i k?amliwe oskar?enia, a podczas ka?dej próby nie wiedzia?em czy przyczyn? jest moje cia?o, diabe?, czy
Bo?e karcenie maj?ce na celu oczyszczenie mnie z jakiej? nieznanej niegodziwo?ci. Identyfikowa?em si? z Jobem,
który zapyta? Boga: “Dlaczego ze mn? spór wiedziesz?” (Job 10:2). Job mówi?: “Panie, nie wiem, co si? dzieje. O
co chodzi w tej ci??kiej próbie?”.
Wierz?, ?e nasze do?wiadczenia zwi?zane z przesiewaniem przeplatane s? okresami pot??nych objawie? i jeszcze
wi?kszej u?yteczno?ci dla Królestwa Bo?ego. Zauwa?cie, czego nauczy? si? Pawe? dzi?ki swoim próbom:
“Albowiem nie siebie samych g?osimy, lecz Chrystusa Jezusa, ?e jest Panem, o sobie za?, ?e?my s?ugami
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waszymi dla Jezusa. Bo Bóg, który rzek?: Z ciemno?ci niech ?wiat?o?? za?wieci, roz?wieci? serca nasze, aby
zaja?nia?o poznanie chwa?y Bo?ej, która jest na obliczu Chrystusowym” (2 Kor. 4:5-6).
Pawe? mówi, ?e dzi?ki swoim próbom nauczy? si? g?osi? nie siebie, lecz tylko Chrystusa. W tym momencie swego
?ycia przesta? koncentrowa? si? na sobie. Teraz ca?e jego nauczanie, ?wiadectwo i ?ycie by?y w pe?ni
po?wi?cone wywy?szaniu Jezusa. Ponadto Pawe? otrzymywa? coraz pot??niejsze objawienia. Mówi nam, ?e Duch
?wi?ty roz?wieci? jego serce, przynosz?c jeszcze wi?cej ?wiat?a, dzi?ki któremu Pawe? móg? objawia? Chrystusa
innym. Có? za wspania?e miejsce: by? ca?kowicie poni?onym, ale za to pe?nym objawienia, ?wiat?o?ci i wizji
Bo?ej chwa?y.
Na koniec Pawe? wyja?nia, co nast?powa?o po ka?dym objawieniu: “Zewsz?d uciskani, nie jeste?my jednak
pogn?bieni, zak?opotani, ale nie zrozpaczeni, prze?ladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani,
zawsze ?mier? Jezusa na ciele swoim nosz?cy, aby i ?ycie Jezusa na ciele naszym si? ujawni?o. Zawsze bowiem
my, którzy ?yjemy, dla Jezusa na ?mier? wydawani bywamy, aby i ?ycie Jezusa na ?miertelnym ciele naszym si?
ujawni?o. Tak tedy ?mier? wykonuje dzie?o swoje w nas, a ?ycie w was” (2 Kor. 4:8-12).
Zauwa?, jakich nieprzyjemnych s?ów aposto? u?ywa w tych wersetach: ucisk, zak?opotanie, prze?ladowanie, bycie
powalonym, noszenie na swoim ciele ?mierci Jezusa. Krótko mówi?c, Pawe? opisuje proces przesiewania. Na
pocz?tku nie móg? zrozumie?, dlaczego po ka?dym cudownym dziele Ducha Bo?ego w jego ?yciu nast?powa?
burzliwy okres potrz?sania. Wtedy Duch ?wi?ty objawi? mu przyczyn?: nie chodzi?o o ujawnienie jakiego? grzechu
w nim lub ukaranie czy skarcenie go. Pawe? mówi, ?e chodzi?o tu raczej o innych: “Wszystko to bowiem dzieje si?
ze wzgl?du na was, aby, im wi?cej jest uczestników ?aski, tym bardziej obfitowa?o dzi?kczynienie ku chwale
Bo?ej... [oraz bezmiar – BT] wiekuistej chwa?y” (2 Kor. 4:15-17).
Pawe? dobrze wiedzia?, dlaczego niektórzy wierz?cy przechodz? wi?cej prób, znosz? wi?ksz? liczb? wstrz?sów,
stawiaj? czo?a powa?niejszym do?wiadczeniom: “Dzieje si? tak ze wzgl?du na cia?o Chrystusowe, a ostatecznie
dla chwa?y Bo?ej. Widzisz, kiedy inni patrz?, jak reagujesz na najgor?tszy ogie?, u?wiadamiaj? sobie, ?e Bóg nie
opu?ci tak?e ich w czasie prób”.
Drogi ?wi?ty, przesiewanie, którego do?wiadczasz w tej chwili, ma miejsce ze wzgl?du na twoj? rodzin?, przyjació?,
wspó?pracowników i osoby z twego otoczenia, które kochaj? Jezusa. Nie bój si? wi?c tych prób. Jezus zna ich
ko?cowy rezultat i mówi ci to samo, co Piotrowi: “Trzymaj si?, przyjacielu. Wstawiam si? za tob?. Kiedy ju? przejd?
te ciemne chmury, do?wiadczysz odnowy. Zamierzam u?y? ci? do odbudowania mojego Ko?cio?a. Mam w tym
przesiewaniu swój odwieczny cel. To wszystko dzieje si? ze wzgl?du na obfito?? Mojej chwa?y”.
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