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Có? za straszna scena pojawi?a si? w domu Jaira, jednego z prze?o?onych synagogi w czasach Jezusa. Kiedy
umar?a jego córka, by?o tam zamieszanie zw?tpienie, strach i p?acz.
W Marka 5:38-40 czytamy: „I przyszli do domu prze?o?onego synagogi, gdzie ujrza? zamieszanie i p?acz?cych, i
wielce zawodz?cych. A wszed?szy, rzek? im: Czemu czynicie zgie?k i p?aczecie? Dzieci? nie umar?o, ale ?pi. I
wy?miali go.”
Kochani, powiem wam dlaczego w waszym ?yciu jest tyle zamieszania, tyle smutku i narzekania. To dlatego, ?e
nie wierzycie, i? Jezus mo?e o?ywi? to, co jest martwe. Nie wierzysz, ?e On wie, co robi. Nie wierzysz, ?e On ma
plan daj?cy ?ycie. My?lisz, ?e On si? spó?ni? i sprawy posz?y ju? za daleko. Nie wierzysz, ?e Jezus nadal dzia?a –
kiedy ty ju? zrezygnowa?e?.
Jeste?my tak samo winni, jak byli ci na?miewcy. My te? wo?amy do Boga w naszych k?opotach, ??daj?c, by On
odpowiedzia?, zanim b?dzie za pó?no. Potem , kiedy odpowied? nie nadchodzi, zaczynamy narzeka?. Dr?ymy
przed moc? diab?a, jakby to demony odnios?y zwyci?stwo – jakby Jezus przegra?, a diabe? wygra?!
Cz?sto sprawy z?e zmieniaj? si? na jeszcze gorsze i wreszcie mówimy, „To koniec! Ju? za pó?no. Z jakiego?
powodu Pan nie ma zamiaru zmieni? tej sytuacji.”
Nie wystarczy kocha?, s?u?y? i czci? Go tylko do momentu bezsilno?ci. A co z zaufaniem do Niego, kiedy wszelka
nadzieja odesz?a? Kiedy wygl?da na to, ?e nigdy nie znajdziesz pracy? Albo wszystko pi?trzy si? z ka?dej strony –
i po ludzku wydaje si?, ?e dalej ju? nie mo?na?
Gdyby Jezus wkroczy? do twoje obecnej sytuacji, co by znalaz?? Jak by? na Niego zareagowa?? Czy dalej by? si?
smuci?? Czy twoje serce by dalej by?o rozbite? Mam nadziej?, ?e powiedzia?by? do Niego, „Panie, wygl?da to
beznadziejnie. Mia?em zamiar si? podda?, ale Ty jeste? tym samym dzisiaj, jak wtedy, kiedy poszed?e? do domu
Jaira. Ty mo?esz da? ?ycie tam, gdzie by?a ?mier? i Ty uzdrowisz ten problem.”
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