
WIARA, KTÓRA NIE ZAWODZI

W Księdze Wyjścia 23:22 Bóg obiecał, że będzie wrogiem naszych wrogów. W Starym Przymierzu
wrogami Izraela byli ludzie. My „nie walczymy z ciałem i krwią” (Ef 6:12), ale naszym wrogiem jest
nie tylko szatan i jego demony, ale także pożądliwości naszego ciała. Jeśli postanowisz sobie, że nigdy
nie będziesz walczyć z ludźmi, wtedy Bóg będzie walczyć za ciebie. Pamiętaj, że w walce przeciwko
szatanowi Bóg jest zawsze po twojej stronie. 

Szatanowi pozwolono przesiać Piotra, ponieważ Bóg miał wielkie zaufanie do Piotra i zaplanował
dla niego ważną służbę. Dlatego Jezus modlił się za Piotra, aby podczas tego przesiewu nie ustała
wiara Piotra. Świadomość faktu, że Jezus będzie się za ciebie modlił, ilekroć będziesz przesiewany
przez szatana, jest dla nas wielką pociechą.

Gdy płonie dom, to ludzie ratują z niego najcenniejsze rzeczy. Jeśli wewnątrz jest dziecko, to rodzice
ratują to dziecko, a nie stare gazety. Tak też modlił się Jezus; aby ocalała wiara Piotra, gdy będzie
przechodził przez ogień, bo w życiu Piotra jedyną wartościową i najcenniejszą rzeczą była wiara.
Cała reszta, to stare gazety.

Twoja wiara też nie może zawieść,  gdy przesiewa cię  szatan.  Jeśli  masz wiarę,  to nawet  podczas
najcięższej próby powiesz:  „Mój niebiański Ojciec bardzo mnie kocha i Panuje w niebie i na ziemi.
Jezus Chrystus pokonał szatana na krzyżu. Szatan jest kłamcą i nie ma prawa do mojego życia, a Bóg
sprawi,  że  to wszystko będzie  działało  dla  mojego dobra”.  Tak mówi człowiek,  którego wiara nie
ustała. Jezus powiedział Piotrowi, że gdy przejdzie tą próbę i się nawróci, to będzie mógł umacniać
swoich braci (Łk 22:31-32). A nie można umacniać innych, jeśli nasza wiara zawodzi podczas prób.

Jezus mógł wiele  zdziałać z Piotrem, bo Piotr się nie obrażał  nawet  wtedy,  gdy Jezus nazwał go
„szatanem” (Mt 16:23). Z kolei Jezus nigdy nie modlił się za Judasza, który czuł się urażony nawet
drobnym skarceniem przez Jezusa w Betanii (przeczytaj J 12:4-8 w połączeniu z Mt 26:6-15).

Nigdy nie wolno się obrażać, gdy Pan nas koryguje. Bóg chce przez każdego z nas wypełnić jakiś
istotny cel i  im jest  on ważniejszy,  tym bardziej  szatan będzie nas przesiewał.  Ten cel wypełnisz
tylko wtedy, gdy z każdej próby będziesz wychodzić jako zwycięzca.
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