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Există multe puncte de legătură între grămada de gunoi pe care stătea Iov, crucea pe care 
S-a aflat Hristos şi, da, poporul lui Dumnezeu din prezent.

(1) Iov a trebuit să îndure singur proba. Chiar şi soţia sa i-a spus să-L blesteme pe 
Dumnezeu şi să moară [Iov 2:9]. Cei mai buni prieteni ai lui s-au întors împotriva sa pentru că 
nu puteau să-l înţeleagă şi, prin presupusa lor metodă "creştinească," au continuat să-l chinuie.

(2) Şi Hristos a fost singur în agonia Sa pe cruce. Cei mai apropiaţi prieteni ai Săi, mama 
Sa şi cei unsprezece ucenici care mai rămăseseră (unul Îl trădase) nu L-au putut înţelege şi L-au 
părăsit.

(3) La fel se va întâmpla şi cu poporul Său din aceste ultime zile - fiecare va sta în 
picioare singur; un popor din orice "neam, seminţie, limbă şi norod" - fiecare individ în parte 
urmând să se găsească în împrejurări în care credinţa lui/ei va fi încercată în timp ce va trebui să 
stea singur în picioare ca martor al lui Hristos.

(4) În întuneric deplin, cu Cerul închis înaintea sa, fără răspuns la rugăciuni, în lipsuri, 
aparent părăsit de Dumnezeu şi de cei dragi de pe pământ, Iov şi-a păstrat loialitatea faţă de 
Dumnezeu.

(5) Şi Hristos, având totul împotriva Sa, îndurând ceea ce ştia că este "blestemul" lui 
Dumnezeu, a rămas loial de unul singur.

(6) La fel şi cei "144.000" (în ceea ce priveşte acest principiu, nu are nici o importanţă 
dacă este vorba de un număr literal sau simbolic) vor "[urma] pe Miel oriunde merge El" [Apoc 
14:4] în cele mai întunecate ore ale probei, când din nou Cerul va părea închis şi nu vor primi 
nici un răspuns la rugăciuni vizibil sau care să poată fi perceput.

(7) Onoarea lui Dumnezeu, stabilitatea scaunului Său de domnie, credibilitatea Sa, 
depindeau de faptul dacă Iov alegea să fie loial în disperare şi întuneric deplin. Ca persoană, Iov 
era ultima speranţă a lui Dumnezeu. Dacă ar fi urmat sfatul soţiei sale şi L-ar fi blestemat pe 
Dumnezeu şi ar fi murit, s-ar fi dovedit că Dumnezeu este slab şi mincinos, iar Satana ar fi 
câştigat marea luptă. Iov era extrem de important.

Despre cât de important eşti TU, da, TU, în sfera ta minusculă, mai multe mâine (cu voia 
lui Dumnezeu).
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