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Existuje „škola soucitu Ducha svatého“, která se skládá z prozkoušených svatých, kte?í velmi trp?li, snášeli
pokušení, zkoušky a špatné zacházení. Bible mluví o „ú?asti na Jeho utrpeních“ (Filipským 3,10) — spole?né
sdílení utrpení. Ježíš založil tuto školu a dokázal, že je možné vydržet každý druh utrpení a zvít?zit.
Ježíš byl odmítán, napadán, vysmíván, k?iv? obvin?n. On v?d?l, jaké to je být osam?lý, hladový, chudý,
nemilovaný, zostuzený, hanobený; byl nazýván lhá?em, podvodníkem, falešným prorokem. Jeho vlastní rodina mu
nerozum?la; p?átelé, kterým nejvíce d?v??oval, mu p?estali v??it; jeho vlastní u?edníci jej opustili a utekli; a
nakonec byl popliván, vysmíván a mu?en.
Ježíš ur?it? soucítí se vší naší bolestí a utrpením, protože tím vším sám prošel. „Nemáme p?ece velekn?ze, který
není schopen mít soucit s našimi slabostmi, vždy? na sob? zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se
h?íchu.“ (Žid?m 4,15)
M?žeš velice milovat Ježíše, ale m?žeš také procházet skrze bolesti a pokušení. Bu? si ale jistý, že B?h má
s každým ?lov?kem zám?r. Židé v??ili, že pokud B?h má z ?lov?ka radost, vždy bude požehnaný a nikdy nebude
trp?t. Kv?li tomu Pavel necht?l, aby obrácení byli zmateni problémy, které na n?j p?išly. Protože zprávy o jeho
utrpeních se rozší?ily po církvích, napsal, „aby se nikdo nedal zviklat v t?chto souženích; nebo? sami víte, že to je
náš úd?l. Když jsme byli u vás, p?edem jsme vám ?íkali, že nás ?eká soužení.“ (1. Tesalonickým 3,3-4)
Není to utrpení samo o sob?, které nás vyu?uje; spíše je to porozum?ní a p?ijetí toho, že je to z Boží ruky, pro jeho
zám?ry, pro naše dobro. Pamatuj, Boží slovo ?íká: „Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však
ze všeho vysvobodí.“ (Žalm 34,20)
Nebu? p?ekvapen, když trpíš! Ale bu? ujišt?n, že B?h vždy bude v?rný a on vždy zm?ní smrt v život. Ježíš ?ekl:
„Ve sv?t? máte soužení; ale vzchopte se, já jsem p?emohl sv?t.“ (Jan 16,33)
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