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Vindec?rile f?cute de Hristos au fost instantanee, vizibile celor care erau prezen?i. "Scoal?-te", a zis El
sl?b?nogului, "ridic?-?i patul ?i du-te acas?!" Sl?b?nogul s-a sculat ?i s-a dus acas?.” (Matei 9:6-7). B?rbatul infirm
cu trupul noduros întins lâng? sc?ld?toarea din Betezda a avut parte deodat? de o schimbare fizic? exterioar?,
astfel încât s? poat? alerga ?i s?ri (vezi Ioan 5:5-8). Acesta a fost un miracol care a trebuit s?-i uimeasc? ?i s?-i
emo?ioneze pe to?i cei care l-au v?zut. Un alt miracol instantaneu!
Hr?nirile f?cute de Hristos au fost progresive. El a rostit o simpl? rug?ciune de binecuvântare, apoi a rupt pâinea ?i
pe?tele, f?r? s? dea vreun semn sau sunet care s? arate c? avea loc o minune. Cu toate acestea, pentru a hr?ni
atât de mul?i oameni, a trebuit s? existe mii de buc??i de pâine ?i de pe?ti, pe tot parcursul zilei. ?i fiecare bucat?
de pâine ?i pe?te a fost o parte a miracolului.
Acesta este modul în care Isus face multe dintre minunile Sale în vie?ile oamenilor de ast?zi. Ne rug?m pentru
minuni instantanee, vizibile, dar de multe ori Domnul nostru lucreaz? în lini?te, f?când o minune parte cu parte, câte
pu?in. Este posibil s? nu-L putem auzi sau atinge, îns? El lucreaz?, modelând biruin?a noastr? dincolo de ceea ce
putem vedea.
Poate c? v? afla?i în mijlocul unui miracol chiar acum ?i pur ?i simplu nu îl vede?i. Sunte?i descuraja?i pentru c? nu
vede?i nicio dovad? a lucr?rii supranaturale a lui Dumnezeu în dreptul vostru. David a spus: „Dar, în strâmtorarea
mea, am chemat pe Domnul ?i am strigat c?tre Dumnezeul meu: din loca?ul Lui, El mi-a auzit glasul, ?i strig?tul
meu a ajuns pân? la El, pân? la urechile Lui.” (Psalmul 18:6).
Gândi?i-v? la o dificultate cu care v? confrunta?i acum, cea mai mare nevoie, cea mai tulbur?toare problem?! Te-ai
rugat pentru aceasta atât de mult timp. Crezi cu adev?rat c? Domnul poate ?i va da rezolvare în moduri pe care nu
le po?i concepe? Acest tip de credin?? porunce?te inimii s? renun?e la îngrijorare sau s? mai pun? întreb?ri. Î?i
spune s? te odihne?ti în grija Tat?lui, având încredere în El c? va face totul în felul ?i timpul S?u.
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