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Najwi?ksze objawienie jakie kiedykolwiek otrzymali uczniowie by?o skupione na zmartwychwstaniu Jezusa
Chrystusa. By? pierwszy dzie? tygodnia i uczniowie kryli si? za zamkni?tymi drzwiami ze strachu przed ?ydami.
Nagle ukaza? si? Jezus – w pe?ni chwa?y zmartwychwstania – zwyci?ski nad ?mierci?, piek?em i diab?em.
Pokaza? swoim uczniom swoje r?ce i stopy, swój przebity bok, potem tchn?? na nich i powiedzia?, „We?cie Ducha
?wi?tego” (Jana 20:22).
Jaka to cudowna prawda – objawienie za objawieniem! By?o to prawie za du?o dla uczniów i kilku z nich pod
kierownictwem Piotra postanowi?o i?? ?owi? ryby (zobacz Jana 21:3). Piotr mia? problem z przyj?ciem tego
wszystkiego. „Nie mog? zrozumie? krzy?a – to jak mog? zrozumie? jego zmartwychwstanie? Po sp?dzeniu z Nim
tego ca?ego czasu tak ma?o zrozumia?em. Niech ci którzy s? m?drzejsi id? z Nim. Ja po prostu b?d? robi? swoje,
na swój cichy sposób.”
Wielu z nas mo?e reagowa? na rzeczy duchowe w ten sam sposób. Wiemy, ?e Pan nas wzywa, aby?my szli
g??biej z nim, ale my unikamy wyzwania. Wracamy na swoje stare drogi, a potem czujemy si? winni z powodu
naszego letargu. Boimy si?, ?e nigdy nie doro?niemy do tego czego Bóg chce dla nas i wracamy do zaj?? – stresy
zakupów, hobby, nowe projekty. Czas kiedy? sp?dzany z Bogiem na wzrastaniu jest marnowany na jak?? form?
„?owienia” i stajemy si? lekkomy?lni i niezdecydowani.
Kiedy Piotr ?owi?, Pan zauwa?y?, ?e nic nie z?owi? i poleci? mu zarzuci? sie? po drugiej stronie – gdzie zebra?
niesamowite ?niwo ryb. Pó?niej, kiedy Piotr segregowa? po?ów, Jezus powiedzia? mu w istocie, „Piotrze, je?eli
Mnie mi?ujesz, to wró? tam gdzie by?e?. Pójd? za Mn?; karm moje owce, przesta? robi? po swojemu. Obud? si?!”
(zobacz Jana 21:15-18).
Jezus prosi tylko, ?eby? Go kocha?. Nie martw si?, ?e ci si? nie uda i nie pozwól, aby twoje okresy suszy
doprowadzi?y ci? do rozpaczy. Raduj si? w nich – one s? cz??ci? Bo?ego planu, ?eby wprowadzi? ci? do jego celu
dla twojego ?ycia.
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