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Sinulle on varmaan tuttu Jobin kertomus Vanhasta Testamentista. Jos niin on, muistat varmaan, että Saatana ei
saanut koskea tähän hurskaaseen Jumalan palvelijaan saamatta lupaa taivaasta. Herra sanoi paholaiselle, että
tämä voisi koskea Jobin ruumiiseen, saisi viedä hänet koviin koetuksiin, mutta ei tappaa häntä.
Olitko kuitenkaan tajunnut, että Saatanan oli kysyttävä lupaa koetella Pietarin uskollisuutta? Saatana tiesi
Jeesuksen valtakunnan olevan tulossa. Kun hän oli saanut otteen Juudakseen, hän päätti mennä vielä toisen
opetuslapsen perään. Uskon, että hän hänen läsnäolonsa tuntui ehtoollispöydässä, koska ”heidän välillään syntyi
myös kiista siitä, kuka heistä oli katsottava suurimmaksi” (Luuk.22:24). Opetuslapset olivat juuri viettäneet läheisen
hetken Herransa kanssa, joka kertoi heille kuolemastaan. Ilmeisesti he eivät ymmärtäneet mitään hänen
sanoistaan. Sen sijaan he alkoivat riidellä siitä, kuka heistä tulisi Jeesuksen paikalle, kun hän olisi kuollut.
Saatana oli innoissaan, kun hän mittaili: ”Kuka menisi seuraavana Juudaksen jälkeen? Natanael? Johannes? Ai,
tuollahan istuu Pietari! Jeesus nimitti häntä kallioksi. Itse asiassa Kristus sanoi, että hän rakentaisi seurakuntansa
Pietarin julistuksen päälle, kun tämä ilmoitti hänen olevan Messias. Niin, Pietari tulisi varmaan seuraavana”.
Saatana otti kohteekseen Pietarin. ”Jeesus, sinä väitit rakentavasi seurakuntasi tämän miehen todistuksen varaan.
No, jos olet niin varma, että Pietari on kallio, anna minun seuloa häntä hetken. Sanonpa vaan, että Pietari kyllä
murentuu aivan niin kuin Juudaskin.”
Seulominen on ilmeisesti puhdistusprosessi. Siinä erotetaan paha ja käyttökelvoton hyvästä ja hedelmällisestä.
Uskon, että Saatana ajatteli Pietarin uskon horjuvan siinä järistyksessä. Mutta Jeesus lupasi Pietarille: ”Minä olen
rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään” (Luuk.22:32). Jeesus vakuutti hänelle: ”Vaikka
sinussa on muutamia vakavia vikoja, sanon sinulle, että sinun uskosi ei lopulta kuitenkaan horju”.
Rakas lukija, Älä pelkää sitä koetusta, jonka läpi sinun pitää käydä. Jeesus tietää lopputuloksen ja hän lupaa:
”Pidä tiukasti kiinni, Minulla on iankaikkinen päämäärä sinun seulomisessasi. Kaikki tapahtuu kunniani tähden”.
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