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„Pân? acolo c? scoteau pe bolnavi chiar pe uli?e ?i îi puneau pe paturi ?i pe a?ternuturi, pentru ca, atunci când va
trece Petru, m?car umbra lui s? treac? peste vreunul din ei.” (Fapte 5:15).
Apostolii au tr?it ?i au slujit pe t?râmul minunilor. Chiar ucenici precum ?tefan ?i Filip, care slujeau la mese, erau
tari în Duhul Sfânt, f?când minuni, mi?când ora?e întregi. Petru era atât de plin de Duhul Sfânt, încât bolnavii erau
adu?i pe str?zi pe paturi ?i bra?e, astfel încât umbra lui s? cad? asupra lor pentru vindecare. Nu era neobi?nuit s?
vezi ?chiopi vindeca?i s?rind de bucurie prin templu.
De ce nu vedem ast?zi o astfel de putere miraculoas?? Dumnezeu nu s-a schimbat! Apostolii au ?tiut costul
miraculosului ?i l-au pl?tit cu ner?bdare. Avem acelea?i promisiuni ca ?i apostolii ?i Dumnezeu este dispus s? se
mi?te din nou în acela?i fel. Avem nevoie de mai mult din Isus - mai mult din puterea sa mântuitoare, mai mult din
miraculos - decât orice genera?ie trecut?.
De ce a r?spuns Dumnezeu prin minuni apostolilor? Pentru c? ei erau preda?i rug?ciunii! Cartea Faptelor este
relatarea b?rba?ilor ?i femeilor sfinte care caut? fa?a Domnului. De la început pân? la sfâr?it, poveste?te despre
cum rug?ciunea l-a mi?cat pe Dumnezeu, fie c? era f?cut? în camera de sus, în închisoare sau într-o cas? ascuns?.
Ei s-au rugat f?r? s? înceteze, petrecând ore ?i zile închi?i cu Dumnezeu pân? când au primit îndrum?ri clare ?i
detaliate. ?i ce lucruri incredibile le-a dat Dumnezeu!
Din p?cate, credincio?ii ast?zi au fost înv??a?i s? „ia totul prin credin??”, a?a c? se roag? foarte rar. Nu v? l?sa?i
în?ela?i. Pute?i primi acela?i cuvânt clar de la Dumnezeu, a?a cum au f?cut apostolii dac?-I c?uta?i fa?a în
rug?ciune cu intensitate. Nu exist? niciun înlocuitor pentru timpul petrecut în prezen?a regelui. El este dornic s?-?i
arate iubirea, mila, harul ?i puterea.
„Mare putere are rug?ciunea fierbinte a celui neprih?nit.” (Iacov 5:16).
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