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Citirea de duminica trecută din Apostol ne-a arătat cum suntem mântuiți prin harul lui
Dumnezeu, iar acest har îl primim prin credință, care este darul lui Dumnezeu. Și ni s-a arătat
ce este credința printr-un exemplu uluitor.

Chiar și Evanghelia de astăzi ne vorbește despre credință. Într-o măsură mai mare sau mai
mică toți avem credință. Dar pentru că este imperfectă, adesea cădem pradă ispitelor. Și cea
mai grea și mai înfricoșătoare ispită este moartea unei persoane apropiate nouă. Presupun că
majoritatea celor prezenți au trecut deja sau trec prin această tristețe incurabilă. Dacă nu,
oricum este ceva care va veni. Evanghelia de astăzi ne oferă un exemplu clasic despre cum, în
pofida tuturor greutăților pe care le presupune o astfel de experiență, este posibil să o înduri. În
același timp ne arată din nou cât de mare nevoie avem de credință. Deoarece doar prin credință
ne dă Dumnezeu puterea și harul să nu cădem duhovnicește într-un astfel de moment
înfricoșător.

Iair s-a apropiat de Hristos. Fiica sa era pe moarte. A picat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să
intre în casa sa. Hristos a intrat, dar oamenii Îl înghesuiau. Pe drum, o femeie cu vărsare de
sânge a fost vindecată. Cât timp a stat acolo erau mereu în întârziere. Hristos se mișca greu,
foarte greu. Imaginați-vă prin ce trecea Iair. În acel moment l-a rugat pe Hristos să se
grăbească. La urma urmelor, pentru fiica sa era o problemă de viață și moarte. Dacă Hristos
întârzia chiar și cu un minut, era posibil să fie prea târziu, iar fiica sa să moară. Și tocmai asta
s-a întâmplat. Cineva, venit de la casa mai marelui sinagogii, i-a spus: „A murit fiica ta. Nu mai
supăra pe Învăţătorul. ” (Lc. 8:49).

Da, potrivit înțelegerii umane, se terminase. De ce să-l mai tulbure pe Stăpân? Orice poate fi
îndreptat, dar nu moartea. Moartea este ireversibilă. În fața ei, chiar și Învățătorul este lipsit de
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putere. Da, așa stau lucrurile după înțelegerea omenească, dar nu după înțelegerea
dumnezeiască. Iar Iisus, după ce a auzit asta, i-a spus lui Iair: „Nu te teme; crede numai şi se
va izbăvi.” (Lc. 8:50). Și chiar în acel moment, Iair a respins înțelegerea omenească și a primit
înțelegerea dumnezeiască. Acum în fața lui nu mai stătea doar un Învățător, ci Mântuitorul lumii,
Fiul lui Dumnezeu – Dumnezeu însuși. Deoarece doar Dumnezeu are putere asupra vieții și
morții.

Iair a primit în sine însuși cuvintele Sale: „Nu te teme; crede numai”. Din acel moment, el a
continuat să trăiască doar prin aceste cuvinte și l-a urmat pe Hristos. Au intrat în casă. Și din
nou cele două părți: partea umană - „Şi toţi plângeau şi se tânguiau pentru ea”. Iar Hristos a
spus „Nu plângeţi; n-a murit, ci doarme”. Și din nou partea umană „Şi râdeau de El, ştiind că a
murit..” Dar în sufletul lui Iair era o pace imposibil de mărturisit. Avea credință, iar credința a
învins. „Copilă, scoală-te!”, a strigat Hristos iar duhul ei s-a întors la ea și ea s-a ridicat imediat
și s-a îmbrățișat cu tatăl ei. (Lc. 8:52-55).

Da, veți spune, dar aceasta este o minune a învierii iar astfel de minuni nu se mai întâmplă
acum. Într-adevăr. Dar aceeași minune ni s-a promis nouă tuturor. În fiecare zi în Crez citim
„aștept învierea morților”. Și asta se va întâmpla, se va întâmpla! Nu la fel de repede pe cât i s-a
întâmplat lui Iair, dar se va întâmpla! Fiți atenți la următorul moment. Iair deja știa că fata sa era
moartă, dar în același timp l-a urmat pe Hristos, crezând în cuvintele Sale. Cât a durat acest
drum în credință nu contează. Contează că a avut loc.

Să credem și noi în cuvintele Evangheliei că morții vor învia, și ca Iair să-L urmăm pe Hristos în
credință. Din punct de vedere mistic, acest drum al lui Iair după Hristos nu s-a încheiat și nu se
va încheia vreodată. Continuă chiar și acum și putem participa cu toții la el. Să ne grăbim în a
ne alătura lui Iair pentru că atunci cuvintele lui Hristos „Nu te teme; crede numai şi se va izbăvi.”
se vor referi și la noi. Dar pentru ca să se întâmple acest lucru, ca și Iair, trebuie să ne ținem
tare de haina lui Hristos și să îndurăm tot ceea ce Dumnezeu ne trimite pe cărarea vieții. Calea
lui Iair a fost comparativ scurtă. A noastră s-ar putea să fie lungă, foarte lungă. Va continua
până la sfârșitul vieții noastre. Dar să credem că există o înviere a morților și că vom fi
împreună cu cei dragi nouă care sunt deja cu Domnul.

Fie ca Dumnezeu să ne dea credința și răbdarea lui Iair!
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