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Probabil sunte?i familiariza?i cu povestea lui Iov din Vechiul Testament. Dac? este a?a, v? aduce?i aminte c?
Satan nu s-a putut atinge de acest slujitor al lui Dumnezeu, f?r? ca mai întâi s? ob?in? permisiunea Domnului din
cer. Domnul i-a spus diavolului c? se poate atinge de trupul lui Iov, c?-l poate trece prin încerc?ri uluitoare, dar c?
nu se poate atinge de via?a lui.
Dar v-a?i dat seama c? Satan a cerut permisiunea ?i de a testa loialitatea lui Petru? Satan ?tia c? Împ?r??ia lui Isus
era pe cale s? vin? a?a c? odat? ce îl posedase pe Iuda, era hot?rât s? mearg? dup? un alt ucenic. Cred c? ?i-a
f?cut sim?it? prezen?a la masa de Pa?ti, deoarece
”Între apostoli s-a iscat ?i o ceart?, ca s? ?tie care din ei avea s? fie socotit ca cel mai mare.” (Luca 22:24) Ucenicii
tocmai avuseser? un timp intim de comuniune cu Domnul lor, care le spusese c? este pe cale s? moar?, dar se
pare c? nu au în?eles nimic despre ceea ce a spus El. În schimb, au început s? se certe dorind s? ?tie care va fi
liderul dup? moartea Domnului.
Satan era încântat, în timp ce urm?rea ucenicii unul câte unul, întrebându-se: ”Cine va urma dup? Iuda? Natanael?
Ioan? Ah, uite-l pe Petru! Isus l-a numit ”stânc?”; de fapt, Hristos a spus c? Î?i va zidi biserica pe baza
propov?duirii lui Petru. Da, Petru este acela!”
Satan a f?cut presiuni pentru a face din Petru o ?int?. ”Isuse, ai pretins c? Î?i vei zidi biserica pe m?rturia acestui
om. Ei bine, dac? e?ti atât de sigur c? Petru este o stânc?, las?-m? s?-l cern pentru o vreme. Î?i spun, Petru se va
pr?bu?i, a?a cum a f?cut ?i Iuda.”
Cernerea este, evident, un proces de purificare, care separ? r?ul ?i inutilul de cele bune ?i roditoare. Cred c? Satan
a crezut c? credin?a lui Petru va e?ua în team?. Dar Isus i-a promis lui Petru: ”Eu M-am rugat pentru tine, ca s? nu
se piard? credin?a ta.” (Luca 22:32) Isus îl asigur?: ”Chiar dac? vei avea unele e?ecuri grave, Î?i spun c? în cele
din urm? credin?a ta nu va e?ua.”
Preaiubi?ilor, nu v? teme?i de procesul prin care trece?i. Isus ?tie rezultatul ?i v? spune: ”R?mâi tare! Eu am un
scop etern în spatele cernerii tale. Totul este pentru greutatea slavei Mele!”
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