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O scen? din Evanghelia lui Marcu abordeaz? tipurile de situa?ii intense care ne pot confrunta credin?a. Când ne
întâmpin? brusc o calamitate, putem experimenta sentimente lipsite de speran?? ?i de disperare.
Iair, un om devotat, tem?tor de Dumnezeu, lider al sinagogii locale, se confrunta cu o criz?. Fiica lui cea mic? era
bolnav? aproape de moarte, iar când a aflat c? Isus vindec?torul este în apropiere, a decis: „Îmi voi pune
încrederea în El.” Alergând spre Mesia, a c?zut la picioarele Sale ?i L-a implorat cu fervoare: „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 5:23)
Iair pleda pentru o minune: „Doamne, dac? Tu nu faci lucrul acesta, eu nu mai am nicio speran??. Doctorii nu pot
ajuta, dar ?tiu c? Tu po?i face o minune!” Expresia pe care Iair o folose?te în versetul de mai sus – „ca s? se fac?
s?n?toas? ?i s? tr?iasc?”, denot? credin?a sa în puterea lui Hristos. El a crezut pe Domnul pentru imposibil,
declarând, „Isus, Tu po?i.“ ?tia c? Hristos numai dac? s-ar fi atins de fiica Lui, ea ar fi fost vindecat?.
Ceea ce se întâmpl? în continuare dezv?luie un alt nivel de credin??: „Isus a plecat împreun? cu el. ?i dup? El
mergea mult norod ?i-L îmbulzea. ?i era o femeie care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge.Ea suferise
mult de la mul?i doctori; cheltuise tot ce avea, ?i nu sim?ise nicio u?urare; ba înc? îi era mai r?u.” (5: 24-26)
Aici întâlnim o alt? persoan? aflat? într-o situa?ie disperat?. Aceast? femeie fusese de la un doctor la altul ?i î?i
epuizase resursele c?utând vindecare, iar starea ei se înr?ut??ise. Îns? când a auzit c? Isus este în apropiere,
speran?a a izvorât în inima ei, iar acea s?mân?? de mu?tar a credin?ei a crescut în inima ei. Ea s-a gândit: „Dac?
a? putea doar s? m? ating de haina Lui, m? voi t?m?dui.” (5:28)
Credin?a acestei femei era atât de puternic? încât era convins? c? bun?tatea lui Dumnezeu avea s? fac? o minune
în trupul ei. Era o credin?? de piatr?, solid? – care îl crede pe Dumnezeu pentru a face minuni, bazat? pe bun?tatea
Lui.
Mai crezi c? Isus poate? Crezi c? o va face? Indiferent de încercarea ta, oricât de mult ar p?rea lipsit? de speran??,
El este gata s? intervin?. Cere-I ast?zi s? inspire credin?? în tine.
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