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Prawdopodobnie znana wam jest historia Joba ze Starego Testamentu. Je?eli tak, to pami?tacie, ?e szatan nie
móg? dotkn?? tego bogobojnego s?ugi Bo?ego bez wcze?niejszego uzyskania pozwolenia z nieba. Pan
powiedzia? diab?u, ?e mo?e dotkn?? cia?a Joba, mo?e go poprowadzi? przez dotkliwe uciski, ale nie móg? go
zabi?.
Ale czy zdawa?e? sobie spraw? z tego, ?e szatan równie? prosi? o pozwolenie, ?eby wypróbowa? lojalno?? Piotra?
Szatan wiedzia?, ?e nadchodzi królestwo Jezusa, wi?c kiedy ju? posiad? Judasza, postanowi? zabra? si? za
innego ucznia. Ja uwa?am, ?e da? zna? o swojej obecno?ci przy stole Wieczerzy Paschalnej, gdy? „pomi?dzy nimi
dosz?o do wymiany zda? o tym który z nich powinien by? uwa?any za najwi?kszego” (?ukasz 22:24). Uczniowie
mieli w?a?nie czas intymnej spo?eczno?ci z Panem, który powiedzia? im o Swojej bliskiej ?mierci, ale okazuje si?,
?e oni nie zrozumieli nic z tego co im powiedzia?. Zamiast tego zacz?li si? sprzecza? na temat który z nich b?dzie
przewodzi?, kiedy Jezusa ju? nie b?dzie.
Szatan by? uradowany gdy? uda?o mu si? dotrze? do jednego po drugim i zastanawiali si?, „Kto b?dzie nast?pc?
po Judaszu? Nataniel? Jan? Aha, ale jest przecie? Piotr! Jezus nazwa? go ska??; w?a?ciwie, Chrystus powiedzia?,
?e zbuduje ko?ció? na proklamacji, ?e On jest Mesjaszem. Tak, to na pewno b?dzie Piotr.”
Szatan lobbowa?, ?eby dotrze? do Piotra. „Jezu, Ty o?wiadczy?e?, ?e zbudujesz Swój ko?ció? na ?wiadectwie
tego cz?owieka. A wi?c, je?eli jeste? taki pewny, ?e Piotr jest ska??, to pozwól mi go troch? przesia?. Mówi? Ci, ?e
Piotr si? za?amie, tak jak Judasz.”
Przesiewanie jest oczywi?cie procesem oczyszczania, oddzielaj?cym z?e i bezu?yteczne od tego co dobre i
owocne. Ja wierz?, ?e szatan uwa?a?, ?e wiara Piotra za?amie si? w tym potrz?saniu. Ale Jezus obieca? Piotrowi,
„Ja modli?em si? za tob?, ?eby twoja wiara nie zawiod?a ci?” (?ukasza 22:32). Jezus zapewni? go, „Nawet
chocia? b?dziesz mia? jakie? powa?ne upadki, to mówi? ci, ?e ostatecznie twoja wiara nie zawiedzie.”
Umi?owani, nie bójcie si? do?wiadcze?, jakie b?dziecie prze?ywa?, Jezus zna ostateczny wynik i On wam mówi,
„Trzymaj si? mocno. Za tym twoim przesiewaniem Ja mam mój wieczny cel. To wszystko jest dla Mojej chwa?y.”
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