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„Atunci a venit unul din frunta?ii sinagogii, numit Iair. Cum L-a v?zut, frunta?ul s-a aruncat la picioarele Lui ?i I-a
f?cut urm?toarea rug?minte st?ruitoare: „Feti?a mea trage s? moar?; rogu-Te, vino de-?i pune mâinile peste ea, ca
s? se fac? s?n?toas? ?i s? tr?iasc?.” (Marcu 5:22).
Când acest conduc?tor, Iair, a alergat la Isus, el a afirmat credin?a adev?rat?: „Doamne, tot ceea ce are nevoie
fiica mea e?ti Tu! Ai toat? puterea ?i o po?i împiedica s? moar?!” Iair reprezint? cea mai mare parte a
cre?tinismului. ?tim c? Hristos este singura noastr? speran?? ?i în vremurile noastre de criz? alerg?m spre El,
c?dem la picioarele Lui ?i c?ut?m mila ?i ajutorul Lui. R?spunzând credin?ei lui Iair, „Isus a plecat împreun? cu el.”
(versetul 24).
Chiar în timp ce inima lui era plin? de speran??, Iair ar fi putut fi lovit ?i de un gând îngrozitor: „Dac? este prea
târziu? Este minunat s?-L am pe Isus lâng? mine, dar am nevoie de timp. Avem nevoie de Isus ?i de timp!” Cel mai
probabil oamenii care priveau ?i-au spus între ei: „Isus este marele medic, dar ar fi mai bine s? se gr?beasc? poate muri în orice moment.” ?i ce s-a întâmplat? Feti?a a murit!
De ce a permis Isus s? ajung? mai târziu? Pentru c? ?i-a dorit ca urma?ii S?i s? aib? credin?? în puterea Sa de
înviere – o credin?? care dep??e?te speran?a, dincolo chiar de moarte! „Pe când vorbea El înc?, iat? c? vin ni?te
oameni de la frunta?ul sinagogii, care-i spun: „Fiica ta a murit; pentru ce mai superi pe Înv???torul?” (5:35). Dar
Isus, f?r? s? ?in? seam? de cuvintele acestea, a zis frunta?ului sinagogii: „Nu te teme, crede numai!”(5:36).
Isus nu renun?? niciodat? la cei mor?i! Plecând chiar dintr-o groaznic? scen? de confuzie, îndoial? ?i fric?, El a
proclamat cuvintele vie?ii: „Feti?o, scoal?-te, î?i zic!” (5:41).
Exist? o mare agita?ie ?i tulburare în via?a ta? Doliu? Confuzie? Opresiune? Ar putea fi pentru c? nu crezi c? Isus
poate învia ceea ce este mort. Crede c? Isus ?tie ce face; El are un plan de via?? pentru tine, a?a c? nu renun?a!
Isus va face o minune dac? vei avea încredere în Cuvântul S?u.
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