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În timpul S?u pe p?mânt, Isus a fost întruparea milei lui Dumnezeu. Scriptura spune adesea c? lui Hristos „I s-a
f?cut mil?” de suferin?a oamenilor (vezi Matei 14:14).
Multor cre?tini le place s? cread? c? ei sunt plini de mil?. Dar chiar ?i cei mai r?i p?c?to?i sunt „mi?ca?i” când aud
de suferin?a copiilor. Compasiunea nu este doar mil? sau simpatie. Adev?rata compasiune ne constrânge s?
ac?ion?m.
Citim despre Isus: „Când a v?zut gloatele, I s-a f?cut mil? de ele, pentru c? erau nec?jite ?i risipite ca ni?te oi care
n-au p?stor.” (Matei 9:36). Fraza „I s-a f?cut mil?” înseamn? „împins spre ac?iune.” Deci ce a f?cut Isus în
privin?a aceasta? El nu doar a vorbit despre acest lucru. Nu, inima Sa a fost pus? în mi?care de ceea ce a v?zut ?i
a avut o dorin?? mistuitoare s? schimbe lucrurile.
„Isus str?b?tea toate cet??ile ?i satele, înv??ând pe norod în sinagogi, propov?duind Evanghelia Împ?r??iei ?i
vindecând orice fel de boal? ?i orice fel de neputin?? care era în norod.” (9:35) Aceasta nu era cine ?tie ce teologie
ieftin?. Isus nu doar s-a retras s? fie singur cu Tat?l ?i s? spun?: „Tat?, trimite lucr?tori la seceri?ul T?u!” S-a dus El
Însu?i! ?i-a întins mâinile peste lepro?i ?i s-a implicat profund, în mod practic ?i intim.
Citim: „Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea c? El ?i-a dat via?a pentru noi; ?i noi deci trebuie s? ne d?m
via?a pentru fra?i.” (1 Ioan 3:17). În timp ce te ui?i în jur ?i vezi nevoia oamenilor, inima ta plin? de mil? ar trebui s?
strige: „Doamne, ce vrei s? fac?” Nu ar trebui s? c?l?torim mai departe de vecin?tatea noastr? ca s? g?sim nevoi
pe care s? le putem împlini.
Dumnezeu vrea ca tu s? fii o parte din inima Sa plin? de mil? pentru aceast? lume. Dac? e?ti cu adev?rat dispus s?
treci la fapte, El Î?i va trimite nevoi chiar la u?a ta. Deci, prezint?-te înaintea Domnului ca s? fii folosit ?i prive?te-L
cum î?i deschide multe u?i.
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