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A fost vreo întârziere în r?spunsul la rug?ciunea ta? Vezi pe al?ii în jurul t?u ob?inând victorii, fiind atin?i ?i
vindeca?i, având parte de miracole în via?a lor — îns? tu stai la o parte neajutorat în suferin?a ta personal?? Devii
ner?bd?tor sau mâniat pe Dumnezeu, plângând, „De ce eu nu, Doamne? Unde este miracolul meu? De ce
întârzie?” Dac? este a?a, nu în?elegi nimic. Domnul încearc? s? î?i consolideze credin?a. El vrea ca tu s? p?trunzi
într-o convingere ferm? în El indiferent de ce amân?ri intervin. El î?i arat? c? poate s? lucreze vindecând mii în jurul
t?u ?i totu?i s? aib? ochii S?u a?inti?i asupra ta!
Când Isus a vindecat femeia cu scurgere de sânge, este posibil ca Iair, care mergea al?turi de Isus, s? fi auzit
minunatele Lui cuvinte c?tre femeia sângerând?:„ Fiic?, credin?a ta te-a mântuit; du-te în pace ?i fii t?m?duit? de
boala ta” (Marcu 5:54). Pe de alt? parte, m? îndoiesc c? Iair a auzit vreun cuvânt, din cauz? c? un mesager a venit
alergând la el cu o veste însp?imânt?toare: „Fiica ta a murit” (Marcu 5:35).
Oh, ce minciuni trebuie s? fi ?optit Satan în urechea lui Iair: „Toate acestea au fost în zadar. Isus nu poate face
nimic pentru tine.” Apoi au venit cuvintele penetrante ale mesagerului: „Pentru ce mai superi pe Înv???torul?”
Gânde?te-te la ce i s-a spus aici lui Iair: „Este în zadar. Este prea târziu ca Dumnezeu s? lucreze. Mul?umim, Isus,
dar nu mul?umim. Ai z?bovit prea mult ca s? ne aju?i.”
Îndoiala ?i durerea îi umplea inima lui Iair. „Ai avut încredere în acest Isus dar El nu te poate ajuta. Este timpul s?
te întorci la sinagog?.”
Totu?i Isus auzea tot ce se întâmpla. Pe m?sur? ce vedea frica, disperarea ?i jelirea pe fa?a lui Iair, El i-a zis: „Nu
te teme; crede numai” (5:36). Cred c? Isus vorbea acelei mul?imi ?i nou? ast?zi: „Nu este destul s? umbli cu Mine,
s? M? chemi ?i s? cazi la picioarele Mele în poc?in??. Tu trebuie s? te încrezi în Mine. Tu trebuie s? crezi c? pot
scoate via?? din moarte.”
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