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Uzdravení, která konal Kristus, p?ítomní lidé okamžit? vid?li. „Tu ?ekne ochrnutému: ‚Vsta?, vezmi své l?žko a jdi
do svého domu.‘ A on vstal a odešel do svého domu.“ (Matouš 9, 6-7) Nemocný muž s pokrouceným t?lem ležel
u rybníka Bethesda a najednou prod?lal viditelnou fyzickou zm?nu, takže mohl b?hat a skákat (viz Jan 5, 5-8). To
byl zázrak, který ohromil a pohnul s každým, kdo jej vid?l. Další okamžitý zázrak!
Zato nasycení, která Ježíš ?inil, m?la sv?j postup. Nejprve se jednoduše modlil, požehnal, lámal a podával chléb a
sušené ryby, bez upozor?ování nebo zvukových projev?, že se d?je zázrak. Aby nasytil tolik lidí, muselo dojít
k tisíc?m lámání chleba a ryb. A každý kousek chleba a ryby byl sou?ástí zázraku.
Práv? takovým zp?sobem dnes Ježíš koná zázraky v lidských životech. Zatímco my se modlíme za okamžité,
viditelné divy, náš Pán ?asto pracuje tiše a koná zázraky postupn?, kousek po kousku. Možná nejsme schopni to
slyšet nebo se toho dotknout, ale on p?ipravuje naše osvobození bez toho, že bychom to vid?li.
Možná se vám práv? te? d?je zázrak a jednoduše jej nevidíte. Jste demotivovaní, protože nevidíte žádný d?kaz
práce Boha na vás samotných. David ?ekl: „V tísni jsem volal k Hospodinu, k?i?el jsem ke svému Bohu. Ze svého
chrámu uslyšel m?j hlas a m?j k?ik p?ed ním pronikl k jeho uším.“ (Žalm 18,6)
Pomysli na obtíž, které ?elíš práv? te?, na to, co te? nejvíc pot?ebuješ, nejvíc pal?ivý problém. Už ses za n?j modlil
tak dlouho. Opravdu v??íš, že jej Pán dokáže vy?ešit zp?sobem, který nevymyslíš? Taková víra p?ikazuje srdci,
aby se p?estalo roz?ilovat a pokládat nekone?ný vý?et dotaz?. Vyzývá t? ke spo?inutí v Otcov? pé?i v d?v??e, že
vše vykoná svým zp?sobem a v ?ase, který zná jen on.
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