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Pisarz Listu do Hebrajczyków mówi nam: „Nie mamy bowiem arcykap?ana, który by nie móg? wspó?czu? ze
s?abo?ciami naszymi, lecz do?wiadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyj?tkiem grzechu” (Hebr. 4:15).
Wi?kszo?? chrze?cijan zna ten werset; on nam mówi, ?e nasz Najwy?szy Kap?an, Jezus, odczuwa wraz z nami
nasze cierpienia. Jego osobi?cie dotyka ka?dy nasz ból i zamieszanie i rozpacz, jakie na nas spadaj?. Poniewa?
mamy takiego wielkiego Najwy?szego Kap?ana, to mamy takie polecenie, „ Przyst?pmy tedy z ufn? odwag? do
tronu ?aski, aby?my dost?pili mi?osierdzia i znale?li ?ask? ku pomocy w stosownej porze” (4:16). Mówi nam: „Twój
Zbawiciel wie dok?adnie co prze?ywasz i On te? wie dok?adnie jak ci poda? Swoj? ?ask?.” Kiedy jeste?my w
wielkiej potrzebie, jak „znajdujemy ?ask?” któr? przedstawia List do Hebrajczyków?
Kiedy uderza nieszcz??cie, to masz wybór: albo zaufasz Bogu, albo b?dziesz Go oskar?a?. Kiedy Job i jego ?ona
prze?ywali tragiczn? strat? swojej rodziny i rozpacz ich fizycznego stanu, wybrali dwie ca?kiem inne reakcje. Jego
?ona sta?a si? zgorzknia?a i g?upio oskar?a?a Boga, nawet namawia?a swojego m??a, ?eby „Z?orzecz Bogu i
umrzyj!” (Joba 2:9).
Job równie? prze?ywa? g??boki smutek i wielki fizyczny ból, ale zaufa? Bogu w tym wszystkim. Powiedzia?, „Nie
rozumiem tego co si? dzieje wokó? mnie, ale 'b?d? Mu ufa? cho?by mnie zabi?” (13:15). Job w?a?ciwie mówi?,
„Nie ma znaczenia czy te wrzody mnie zabior? do grobu. Ja b?d? nadal ufa? Panu i nigdy nie zrezygnuj? z mojej
pewno?ci, ?e On wie co robi. On ma jaki? wieczny cel i ja Mu b?d? ufa? do ostatniego tchu.”
Jaka wielka ufno?? by?a w sercu Joba! I ta wspania?a prawda jest taka, ?e taka sam pewno?? w naszym
kochaj?cym Ojcu mo?e by? nasza, je?eli po?o?ymy nasz? ufno?? w Nim.
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