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Duron i Janet
Duron i Janet byli rodzeństwem i oboje mieli około 30 lat. 
Urodzili się w rodzinie należącej do Kościoła i w młodym 
wieku ochrzcili się. Ich rodzicie byli aktywnymi członka-
mi Kościoła, wzorami godnymi naśladowania. Dorasta-
jąc Duron z  wielką chęcią i  przyjemnością udzielał się 
w  Kościele. W  okresie nastoletnim jego pasją stały się 
komputery i  wszystko, co elektroniczne. Zanim stał się 
dorosły, był już geniuszem w  tworzeniu aplikacji uży-
wanych na portalach społecznościowych, a  jego po-
mysły odznaczały się innowacyjnością i  kreatywnością. 
Im bardziej pochłaniały go jego zainteresowania i  suk-
ces w dziedzinie komputerów i elektroniki, tym rzadziej 
pojawiał się w Kościele, aż w końcu praktycznie przestał 
się angażować. Nagła śmierć matki jedynie osłabiła jego 
wiarę i  podsyciła wątpliwości dotyczące Boga. Ostatec-
znie zakwestionował potrzebę i  sens istnienia Kościoła. 
Jednak zdecydował, że na wszelki wypadek nadal będzie 
uczęszczał do Kościoła, ale na swój sposób.
Janet natomiast lubiła przebywać z ludźmi. Zawsze była 
w grupie, prowadziła różne akcje w Kościele, była wesoła, 
troskliwa – zwłaszcza w  stosunku do tych posuniętych 
w  latach – i  bardzo lubiana przez członków Kościoła. 
Śmierć matki – odwrotnie niż na jej brata – na począt-
ku nie wpłynęła na jej zaangażowanie. Jednakże, z  bi-
egiem czasu, stawała się coraz bardziej oziębła, mniej 
zaangażowana i  coraz chętniej zwracała się w  kierunku 
przyjaciół spoza Kościoła oraz niechrześcijańskich roz-
rywek. Na zainteresowanie członków zboru jej wyraźnie 
słabnącą wiarą zwykle odpowiadała: „Nie martwcie się, 
wciąż jestem chrześcijanką”. Stała się bierna, podczas gdy 
jej brat zupełnie się wyłączył.

Przewidując burzę
Tak jak Janet apostoł Piotr zawsze przebywał w  tłumie. 
Miał zdolności przywódcze, był pomocny i troskliwy, pode-
jmował nowe wyzwania, szedł po wodzie do Jezusa, pełen 

energii i entuzjazmu dzielił się swoją wiarą. Podczas jednej 
z tych szczególnych rozmów, które Chrystus prowadził ze 
swoimi uczniami, Piotr z zapałem ogłosił: „Tyś jest Chrys-
tus, Syn Boga żywego” (Mt 16, 16). W Łk 22, 31-34 czy-
tamy o rozmowie Jezusa z Piotrem: „Szymonie, Szymonie, 
oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja 
zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy 
się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. On zaś rzekł 
do niego: Panie, z tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na 
śmierć. A On rzekł: Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dzi-
siaj kur, a ty się trzykroć zaprzesz, że mnie znasz”.
Wzrok Jezusa sięgał ponad emocje i chwilowe uniesienia. 
Widział On przyszłość, widział także pokusy, wyzwania, 
trudności i uroki, które będą dotykały uczniów i wpływały 
na ich oddanie. Z tego powodu rozpoczął z nimi dyskusję 
i poinformował ich o zbliżającej się zdradzie i o tym, jak 
wpłynie ona na Jego najbliższych. Wiedział, że opuszczą 
Go i zaprą się Go. Szczery Piotr gwałtownie i żarliwie za-
wołał: „Panie, z tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na 
śmierć” (Łk 22, 33-34; Mt 26, 31-33). W odpowiedzi na 
emocjonalny wybuch Piotra Jezus wspomniał, że zanim 
kogut trzy razy zapieje, Piotr zdradzi Go. Apostoł był 
pewien, że nic – nawet groźba śmierci – nie jest w stanie 
zachwiać jego wiarą w Chrystusa i poskromić jego zapału. 
Jednak Jezus nalegał i powtórzył swoje słowa. Z doświ-
adczenia Piotra możemy nauczyć się, że w życiu mogą 
dotknąć nas takie rzeczy, które zachwieją naszą wi-
arą w  Boga, podsycą zniechęcenie i  popchną nas do 
duchowej obojętności i wycofania.

Przesiew
„Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was 
przesiać jak pszenicę” (w. 31.) – taka była przepowiednia 
Jezusa skierowana do Piotra. W  niej Chrystus stworzył 
metaforyczny obraz przesiewu, by pokazać, że szatan 
chciał zachwiać wiarą uczniów. Chrystus posłużył się 
wcześniejszym, „przedchrześcijańskim” imieniem Piotra, 
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stwierdzenia Jezusa: „Bo kto by chciał życie swoje zach-
ować, utraci je” (Mt 16, 25).
Szatan tak bardzo pragnął zniszczyć Jezusa, że każdy, kto 
w Niego wierzył i za Nim chodził, był jego celem. Kiedy 
służąca powiedziała: „I ten był z nim”, Piotr szybko odciął 
się: „Niewiasto, nie znam go”. Jezus szuka młodych 
ludzi, którzy będą się z Nim utożsamiać i nie zaprą się 
Go bez względu na konsekwencje. Pomaga takim ludzi-
om stać się Jego reprezentantami. Chce, żeby byli Jego 
wiernymi naśladowcami, Jego ustami głoszącymi innym 
Jego łaskę, tak aby wszyscy mogli przyjąć Go jako swo-
jego Zbawiciela. Jaki wpływ mógłby wywrzeć Piotr na 
tłum, gdyby stanął w obronie Chrystusa i odpowiedział 
twierdząco: „Tak, jestem Jego uczniem!”? Zamiast tego, 
zaparł się Go. Czy jesteś w grupie tych, którzy zapierają się 
Chrystusa? Czy może jesteś w licznej grupie młodych ludzi 
z całego świata, którzy stają w Jego obronie i rozgłaszają 
Jego chwałę? Czy znajdujesz się w globalnej społeczności 
młodych ludzi, którzy wychodzą ze swoich środowisk, ze 
swoich budynków, którzy opuszczają świeckie tłumy, żeby 
być Jego Kazaniem ogłaszającym w lokalnych społecznoś-
ciach, miastach i  miasteczkach, że Jezus Chrystus jest 
Mesjaszem i powróci lada dzień, i  zabierze Swój lud do 
domu, do chwały?
Mimo dobrych chęci Piotr odwrócił się w  kluczowym 
momencie, kiedy jego świadectwo było najbardziej potr-
zebne. Jego pełne pewności słowa „Panie, z  tobą gotów 
jestem iść i  do więzienia, i  na śmierć” (Łk 22, 33-34; 
Mt  26, 31-33) były jedynie wybuchem emocji. Biblia 
mówi: „I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, zapiał kur. 
A Pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra; i przypomniał 
sobie Piotr słowo Pana, jak do niego rzekł: Zanim kur dziś 
zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz” (Łk 22, 60-61). Pia-
nie koguta miało duże znaczenie w życiu przypatrującego 
się Piotra. Zwróciło jego uwagę i spowodowało, że jeszc-
ze raz spojrzał na Jezusa, który zawsze patrzył na Swo-
je dzieci, nawet na te, które nie widziały Go z powodu 

dzielącej ich odległości. Kiedy oczy Piotra i Chrystusa 
spotkały się, Piotr nie dostrzegł w nich gniewu, wyr-
zutu czy potępienia. Zamiast tego zobaczył smutek, 
łaskę, miłość, przebaczenie, współczucie, akcepta-
cję i  łagodność. Wtedy przypomniał sobie inne słowa 
Pana: „Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, 
a  ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich” 
(Łk 22, 32). Ellen White powiedziała: „Zaparł się swojego 
Pana, przysięgając i przeklinając; ale to jedno spojrzenie 
Jezusa stopiło serce Piotra i uratowało go. Gorzko płakał 
i  żałował swojego wielkiego grzechu, nawrócił się, i  był 
gotowy wzmacniać swoich braci”3.

Czemu ludzie zachowują bezpieczną odległość?
Najwyraźniej oddalenie Piotra miało wymiar nie tylko 
fizyczny, ale i  duchowy. Było spowodowane instynktem 
samozachowawczym, słabością, ale też strachem, po-
nieważ jednocześnie Piotr odczuwał wewnętrzne pragnie-
nie, by być z Jezusem; pragnienie, które jest również w nas. 
W przypadku Piotra chodziło o życie w dwóch światach. 
Tak często tego próbujemy, ale to po prostu nie zadziała! 
Jezus chce, żebyśmy żyli w duchowym świecie z Nim 
i żebyśmy utożsamiali się z Nim w każdej chwili naszej 
wędrówki przez ten zsekularyzowany świat. Chce, 
abyśmy byli gotowi cierpieć dla Niego, a  On zapewni 
nam powody do radości. W ciele wiara Piotra była sła-
ba. Choć pragnął on mieć osobistą relację z Chrystusem, 
była to wada wynikająca ze słabości ciała. Chciał również 
zobaczyć na własne oczy, jaki los został zgotowany Jezuso-
wi i jak Zbawiciel na to zareaguje. Po Wieczerzy Pańskiej 
Jezus zaprowadził uczniów do ogrodu Getsemane i, ocze-
kując aresztowania, poprosił ich, żeby czuwali i modlili 
się, podczas gdy On będzie modlił się na osobności. Kiedy 
wrócił, zastał ich w głębokim śnie. Wtedy usilnie prosił 
Piotra, żeby nie spał i modlił się, bo, choć apostoł mógł 
się czuć silny, jego ciało było słabe. Mimo rady Jezusa 
Piotr znowu zasnął. Kiedy nadszedł tłum, żeby pojmać 

zamiast imieniem „Piotr”, które otrzymał on jako uczeń. 
Najprawdopodobniej Pan zrobił to celowo, skoro wied-
ział, że wkrótce Piotr wróci do swego starego sposobu 
życia i  zachowania, które poprzedzało podążanie za Je-
zusem (Łk 6, 13-14). By zinterpretować ten wiersz, moż-
na sięgnąć do analogii z Księgi Hioba 1-2, gdzie szatano-
wi pozwolono wystawić Hioba na próbę. Szatan szukał 
sposobu, by gwałtownie potrząsnąć uczniami, tak jak się 
potrząsa przesiewanym zbożem, i doprowadzić do ich up-
adku. Wykorzystanie tej metafory miało i  nadal ma na 
celu pokazanie nam, że nadchodzi czas, w  którym sza-
tan będzie próbował tak potrząsnąć uczniami i  ludźmi 
Bożymi, żeby doprowadzić ich do niewierności Bogu. 
Każda młoda osoba powinna być tego świadoma i powin-
na upewnić się, że jest pod osłoną modlitwy Jezusa.
Szatan, oskarżyciel, obwiniał uczniów, tak jak obwinia nas, 
wytykając grzechy i słabości przed Bogiem – tak samo zro-
bił w przypadku Hioba (Hi 1, 6-12). „Przesianie” Piotra 
było atakiem zarówno fizycznym, jak i duchowym, który 
miał doprowadzić do jego odstępstwa i utraty zbawienia. 
Jest to nie byle jaka strategia diabelska. Jezus, w  mocy 
swojego orędownictwa, stoi po jednej stronie i wstawia się 
za nami, podczas gdy oskarżyciel nami potrząsa. Wielu 
młodych ludzi, którzy są członkami Kościoła, jest ata-
kowanych przez szatana. Ich duchowe zainteresowania 
i zaangażowanie w Kościele słabną, a wiara w Boga jest 
zamieniana na tymczasowe przyjemności i zastępowa-
na przyziemnymi wymaganiami zsekularyzowanego 
i materialistycznego świata. Kiedy rozglądamy się wkoło, 
widzimy wielu ludzi przesiewanych lub potrząsanych 
przez sprytne zagrywki szatana. Powinno nas przerażać, 
że to samo może spotkać również nas. Właśnie w takich 
chwilach i  doświadczeniach młodzi ludzie potrzebują 
spędzać więcej czasu, koncentrując swą uwagę na Jezusie, 
orędowniku, i rozwijając z Nim bliższe relacje. Jego moc 
jest większa niż moc tego, który przesiewa. Szatańska moc 
przesiewania jest ograniczona i z góry skazana na porażkę!

Wypełnienie
„Pojmawszy go tedy, zawiedli go i wprowadzili do pałacu 
arcykapłana. Piotr zaś szedł za nim z daleka. A gdy roz-
palili ognisko na środku podwórza i usiedli wokoło, usi-
adł i Piotr wśród nich. Gdy zaś pewna służąca zobaczyła 
go siedzącego w blasku ognia, przyjrzawszy mu się, rzekła: 
I  ten był z nim. On zaś zaparł się, mówiąc: Niewiasto, 
nie znam go. A niedługo potem ktoś inny, zobaczywszy 
go, rzekł: I ty jesteś z nich. A Piotr rzekł: Człowieku, nie 
jestem. A  po upływie mniej więcej jednej godziny ktoś 
inny zapewniał, mówiąc: Doprawdy, i ten był z nim, jest 
przecież Galilejczykiem. Piotr zaś odrzekł: Człowieku, nie 
wiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, 
zapiał kur. A Pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra; i przy-
pomniał sobie Piotr słowo Pana, jak do niego rzekł: Zanim 
kur dziś zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy 
na zewnątrz, gorzko zapłakał.” (Łk 22, 54-62)
Jezus powiedział Piotrowi, że diabeł ma go na muszce. 
Podobnie każdy młody człowiek, jak również dziecko 
czy dorosły w dzisiejszym Kościele jest na celowniku 
szatana. Diabeł wykorzystuje najbardziej przekonywające 
metody, żeby zwrócić uwagę i wpłynąć na naśladowców 
Chrystusa tak, aby odwrócili swój wzrok i  przestali in-
teresować się rzeczami duchowymi (1 P 5, 8). W przypad-
ku Piotra szatan odniósł sukces. Niegdyś pełen energii, 
gotów stanąć w obronie zawsze szczery Piotr teraz podążał 
za Jezusem „z daleka”, trzymając się w pewnej odległości 
(w. 54.). Ale na tym nie koniec – Piotr upadł tak nis-
ko w swojej wędrówce z Chrystusem, że zaparł się nawet 
znajomości z Nim. Stracił pewność siebie, zasnął, kiedy 
powinien się modlić (w. 45.), a na koniec usiadł razem 
z  oskarżycielami Chrystusa (w. 55.). Uważał, że jeśli 
będzie szedł w  bezpiecznej odległości, wtedy większość 
nie rozpozna w nim ucznia Chrystusa i dzięki temu uda 
mu się uniknąć krytyki oraz ewentualnych prześladowań. 
Nawet zaczął zachowywać się tak jak świecki tłum, żeby 
pokazać, że nie jest uczniem Jezusa. Piotr nie zrozumiał 

3 E.G. White, Early Writings, s. 169.
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naszym Adwokatem i wspaniałym Najwyższym Kapłanem. 
Zapewnia nas, że modlił się za nas. Zanim stawiliśmy czoła 
jakiejkolwiek pokusie, On już modlił się za nas. W tej mod-
litwie, którą już wypowiedział, przygotował nas na wszyst-
kie przyszłe wyzwania, z którymi się spotkamy. Modlitwy 
naszych rodziców, pastorów, starszych zboru, przyjaciół 
i innych w tym tygodniu, jak również poprzednim i kole-
jnym są bardzo ważne. W rzeczy samej, Jezus zachęca nas 
do modlenia się za innych. Jest to jeden z powodów, dla 
których mamy ten szczególny czas co roku, w którym sk-
upiamy się na modlitwie – by modlić się za innych! Jed-
nakże, nic nie przynosi większej radości i  satysfakcji 
niż świadomość, że sam Jezus modlił się za nas. I choć 
będziemy miotani w czasie szatańskiego przesiewu, wiemy, 
że modlitwa Jezusa ma moc przeprowadzić nas przez te 
trudności. Jeżeli w międzyczasie stracimy życie, to nie jest 
to koniec, ponieważ nasz wspaniały Najwyższy Kapłan, Je-
zus, który modlił się za nas, zachowa nas w Swoim królest-
wie, jeżeli tylko poddamy Mu swoje życie i pozwolimy Mu 
kształtować swoją wiarę.
Głównym tematem modlitwy Jezusa jest to, żeby nasza 
wiara nie zawiodła. Charles Spurgeon powiedział: „Wiara 
jest tym, który nosi chorągiew podczas każdego duchowe-
go boju. A jeśli chorąży upadnie, to jest to zły dzień – tak 
więc nasz Pan modli się, żeby ci, którzy noszą chorągiew 
nigdy nie upadli i wysoko trzymali Jego sztandar w trak-
cie bojów”. Jeżeli nasza wiara w  Pana zawodzi, wtedy 
tracimy odwagę, cierpliwość, nadzieję, miłość i  radość. 
Jezus powiedział: „Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała 
wiara twoja”. To również pokazuje nam, o co mamy się 
modlić w tym tygodniu – o wiarę! Nie emocjonalną wi-
arę, ale prawdziwą wiarę.

Emocjonalna wiara
Emocjonalna wiara jest spontanicznym przypływem 
pewności, który nie ma solidnego fundamentu. Taką wi-
arę buduje otoczenie, poczucie bezpieczeństwa wynikające 

z braku doświadczenia oraz opieka rodzicielska. Na jed-
nym z  obozów przetrwania Pathfinder uczestników uc-
zono pływać. W obecności trenera radzili sobie dobrze, 
więc bardzo chcieli spróbować swoich sił bez instruktora 
pływania. Jeden z obozowiczów, który nie otrzymał pozw-
olenia na samotne wypływanie na głęboką wodę, był zbyt 
pewny swoich możliwości i nalegał, żeby pozwolono mu 
pływać bez nadzoru. W  końcu nadszedł ten moment, 
więc radośnie zaczął robić to, co podobno świetnie mu 
wychodziło pod okiem instruktora. Jednakże w  ciągu 
zaledwie dziesięciu minut stracił kontrolę i  zaczął się 
topić. Na szczęście działo się to w zasięgu wzroku doświ-
adczonych pływaków, którzy przyszli mu z pomocą i wy-
ciągnęli go na brzeg. Przez następnych 45 minut wyko-
nywali resuscytację, która w końcu przyniosła pozytywny 
skutek. W naszej wędrówce z Panem poryw emocji jest 
niewystarczający. Ellen White powiedziała: „Impuls, po-
budzenie emocji nie są wiarą ani uświęceniem”4. Autor-
ka napisała również: „Wszyscy powinni ciągle szukać 
prawdziwej wiary, która działa nie przez ziemskie 
czynniki pełne emocji, ale przez miłość, która oczyszc-
za duszę. Taka miłość oczyszcza świątynię ducha z dumy 
i  zrzuca wszystkie bożki z  tronu serca”5. Wiara w  Boga 
bez ciągłej, osobistej relacji z Nim jest emocjonalną wiarą, 
która nie może i nie będzie wystarczająca w czasach sztor-
mu, prób i niepokoju.

Prawdziwa wiara
Prawdziwa wiara rozwija się, gdy polegamy na Bogu. Nie 
można wytworzyć jej samemu – ludzie jej nie stwarzają. 
Nie jest ona też zależna od czasu w  tym sensie, że mu-
sisz być z  Jezusem przez ileś lat, żeby ją posiąść. Piotr 
i  jego towarzysze byli z  Jezusem przez trzy lata, jednak 
Pan powiedział do Piotra „gdy się kiedyś nawrócisz (…)”. 
Prawdziwa wiara jest darem, którego trzeba szukać u Pana. 
Modlimy się o  nią i  musimy cierpliwie na nią czekać. 
Jest ważnym składnikiem, który buduje silne i odważne 

Pana, było za późno na modlitwę o  siłę do przetrwania 
próby. Piotr, płacząc z powodu swojego zaparcia się, praw-
dopodobnie uświadomił sobie, że zabrakło mu właściwej 
modlitwy, która miała go wzmocnić. W końcu nauczył się 
lekcji danej przez Jezusa na temat czujności – i to do tego 
stopnia, że w 1 P 5, 8 nawołuje: „Bądźcie trzeźwi, czuwa-
jcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ry-
czący, szukając kogo by pochłonąć”. Apostoł w pewnym 
sensie został „pochłonięty” z powodu swojej słabości, po-
nieważ kiedy powinien się modlić, spał i zlekceważył tym 
samym niebezpieczeństwo.
Piotrowi trzeba jednak przyznać, że kiedy wszyscy ucznio-
wie uciekli (Mk 14, 50), on pozostał w pobliżu i po aresz-
towaniu Jezusa podążał za nim w  bezpiecznej odległości 
(Mk 14, 54). Bał się konsekwencji, które musiałby ponieść, 
gdyby od razu przyznał się do bycia uczniem Jezusa. Owład-
nął nim strach. Widział, jak Jezus był fałszywie oskarżany, 
bity i  znieważany na dziedzińcu. Przejmował się losem 
Jezusa, ale jednocześnie obawiał się o własne życie. Wied-
ział, że Jezus był znienawidzony przez swoich oprawców, 
a on sam nie był gotowy na ośmieszenie i prześladowanie 
podobne do tych, jakie znosił Chrystus. Rada, którą Jezus 
dał uczniom, kiedy jeszcze był z nimi, dotyczy również nas: 
„Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż 
was znienawidził” (J 15, 18; Mt 24, 9). Kiedy Piotr obser-
wował mękę Chrystusa, szybko zrozumiał, że daleko mu 
do bycia śmiałym i odważnym człowiekiem, za jakiego się 
uważał. Strach sprawił, że zaparł się Zbawiciela.
Gdy myślimy o młodych ludziach żyjących w XXI wieku, 
rodzi się pytanie: Czemu tak wielu z nich trzyma się na 
odległość? Jest dużo odpowiedzi: są przekonani, że niek-
tórzy członkowie Kościoła nie tolerują ich ciekawości; nie 
czują miłości członków swojego zboru; jest również zbyt 
wiele zasad, którym hołduje Kościół w kwestii tego, co 
powinno, a czego nie powinno się robić. Choć jest cząst-
ka prawdy w każdej z tych wymówek, to jednak instynkt 
samozachowawczy, ludzka słabość i  strach są głównymi 

powodami takiego sposobu działania. Modlitwa nadal 
jest sposobem na pokonanie ludzkich słabości.
Jezus wiedział, jak Piotr się zachowa, zanim znalazł się 
w tej sytuacji. Pan nie obwiniał tych, którzy stali się Jego 
oskarżycielami i  oszczercami Piotra. Nie usprawiedliwił 
przyszłej reakcji Piotra, ale też jej nie potępił. Zamiast tego 
wyciągnął do niego otwarte ramiona. Przyjął go i ob-
jął. Dzisiaj te otwarte ramiona i objęcie są kierowane 
do każdej młodej osoby, do każdego dziecka i każdego 
dorosłego. Bez względu na okoliczności te słowa powinny 
być jak muzyka dla naszych uszu: „Ja zaś prosiłem za tobą”.

Ja zaś prosiłem za tobą
Zapewnienie, które Jezus dał Piotrowi, brzmiało: „Ja zaś 
prosiłem za tobą”. W modlitwie Jezusa, zapisanej w J 17, 9, 
powiedział On do Ojca: „Ja za nimi proszę, nie za światem 
proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są 
twoi”. W  wierszu 15. Chrystus sprecyzował: „Nie pro-
szę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od 
złego”. Słowa, które wypowiedział do Piotra, „Ja zaś 
prosiłem za tobą”, obrazują część jego natury – Jezus 
jest Tym, Który wspiera nas w modlitwie przed Ojcem. 
Jezus jest Adwokatem chrześcijan. On jest naszym wiel-
kim Obrońcą. Obecnie pełni wstawienniczą rolę wobec 
wszystkich Swoich dzieci (1 J 2, 1). Może oddaliliście się 
od Niego i dzisiaj czujecie się przygnębieni i zniechęceni. 
Piotr czuł się podobnie, ale Jezus był jego obrońcą – i jest 
również twoim. Apostoł Paweł w Hbr 7,25 mówi: „Dlat-
ego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego 
przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za 
nimi”. Natomiast w 1 Tm 2, 5 mówi: „Albowiem jeden jest 
Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człow-
iek Chrystus Jezus”.
Modlitwa została wypowiedziana przed przesiewem, 
a  w  trakcie przesiewu nadal była aktualna. Dla Piotra, 
jak i  dla każdej młodej osoby dzisiaj, jest to wielkim 
pocieszeniem – modlił się za ciebie sam Pan. Jezus jest 

4 E.G. White, Signs of Times, 24 marca 1890, akapit 3.
5 E.G. White, „Review and Herald”, 11 marca 1902, akapit 3.
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życie  chrześcijańskie. Wzmocnieni prawdziwą wiarą 
naśladowcy Chrystusa wiedzą, kiedy powiedzieć „nie”! 
I  kiedy powiedzieć „tak”! Przebywanie w  rzeczywistej 
obecności Chrystusa nie sprawia, że ktoś się nawróci, jak 
widać to na przykładzie uczniów. Jest to możliwe jedynie 
przez przyjęcie śmierci i zmartwychwstania Jezusa i wyla-
nia Jego Ducha. Jest to dar, który należy zaakceptować: 
„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i  to nie 
z was: Boży to dar” (Ef 2, 8).
Jezus chce obdarzyć każdego młodego człowieka, jak 
również każde dziecko czy dorosłego, prawdziwą wi-
arą i umożliwić im wytrzymanie prób i doświadczeń, 
dodać im odwagi i  nauczyć ich, jak identyfikować 
się z  Nim jako Zbawicielem i  Panem. W  tym życiu 
stracimy ukochanych, będziemy zwodzeni przez osoby 
z autorytetem, zostaną nam odebrane rzeczy, na których 
nam zależy, możemy zostać porzuceni, a uroki tego świata 
będą nas zachęcać, by przyjąć i zaakceptować rzeczy, które 
nie pasują do wędrówki chrześcijanina lub ją profanują. 
Jednak prawdziwa wiara i poleganie na Duchu Świętym 
da nam moc do odważnej obrony tego, w co wierzymy, 
do pokonania pokus i bycia zwycięzcami. Jako zwycięska 
młoda osoba w Chrystusie, masz obowiązek wzmacniać 
tych, których wiara słabnie.

Utwierdzaj braci swoich
Jezus powiedział do Piotra: „gdy się kiedyś nawrócisz, utwi-
erdzaj braci swoich”. Mówiąc: „gdy się kiedyś nawrócisz”, 
Jezus w rzeczywistości mówił do Piotra: „kiedy wrócisz, do 
poprzedniego stanu chodzenia ze mną; kiedy wrócisz do 
momentu, w którym możesz się ze Mną utożsamić, wtedy 
spocznie na tobie obowiązek wzmocnienia braci”. Jezus 
chciał, żeby apostoł odegrał znaczącą rolę w odbudowan-
iu rozproszonej grupy uczniów, która wkrótce miała roz-
począć dzieło głoszenia ewangelii na całym świecie.
Nie żyjemy na bezludnej wyspie. Jezus emanował em-
patią, prowadząc dialog z Piotrem. Twoje rozmowy muszą 

pozytywnie wpływać na twoje otoczenie. Chrześcijanin nie 
jest posłany po to, żeby zasiewać niezgodę między braćmi 
(Prz 6, 19) – nie chodzi jedynie o głoszenie ewangelii bez-
bożnym i  czynienie cudów. Wzmacniamy innych przez 
kochanie i zachęcanie ich. Jezus wiedział, że Piotr wykaże 
się słabością wynikającą z jego ludzkiej natury, więc zach-
ęcał go, żeby nie pozwolił, by ta słabość doprowadziła 
do tragicznego końca. Zaszczepił w nim i widział w nim 
umiejętność bycia cenną pomocą dla innych. Przebacze-
nie i akceptacja skierowane do Piotra przez Jezusa są 
tym, co my mamy kierować do innych. W królestwie 
Bożym jest miejsce dla każdego. Dzisiaj Chrystus wzy-
wa dzieci, młodzież i dorosłych, wszystkich tych, którzy 
podążali za Nim w bezpiecznej odległości, żeby podeszli 
bliżej. Przyjmij Jego przebaczenie, miłość i łaskę i zacznij 
kierować to samo do innych.

Podsumowanie
Po wypełnieniu się proroctwa Jezusa Piotr, kiedy doznał 
nawrócenia, gorzko zapłakał (Łk 22, 62). Pan przebaczył 
mu i  odnowił go. Piotr stał się potężną siłą działającą 
przeciwko twierdzom diabła. Doprowadził tysiące osób 
do królestwa Bożego, głosząc i  żyjąc ewangelią Jezu-
sa, kierując zaproszenie do niezliczonych tłumów, żeby 
przyjęli ukrzyżowanego i  zmartwychwstałego Pana jako 
swojego Zbawiciela. Ty również możesz oddziaływać na 
innych, jeżeli wrócisz do Niego dzisiaj!
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Pytania do dyskusji
1. Jakie konkretne zdarzenia, których doświadczają 

młodzi adwentyści, moglibyśmy nazwać przesiewem?
2. Dlaczego Piotr przyłączył się do podekscytowanej 

grupy oskarżycieli i zdradził Jezusa – czy dlatego, 
że bardziej zależało mu na byciu akceptowanym niż 
na cierpieniu razem z Jezusem?

3. Jaką rolę odgrywała wiara w reakcji Piotra przedst-
awionej w tej historii?

4. Znajdźcie różnice między emocjonalną a prawdziwą 
wiarą. Czy w chrześcijańskim doświadczeniu jest 
miejsce na emocjonalną wiarę?

5. Jak młodzi adwentyści mogą zaangażować się we 
wzmacnianie innych – zarówno wierzących, jak 
i niewierzących?


