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În relaţia pacient-medic, încrederea este ingredientul de bază. Dacă,
din teamă sau suspiciune, pacientul ar refuza să fie consultat şi tratat de
medic, problema lui de sănătate ar rămâne nerezolvată. Medicii nu îi pot
vindeca pe acei oameni care nu au suficientă încredere în ei pentru a-i lăsa
să îi trateze.
Încrederea se bazează pe experienţă şi pe dovezi obţinute în timp.
Dumnezeu, Marele nostru Medic, nu ne poate vindeca de boala păcatului
dacă nu avem suficientă încredere în El. De aceea cunoaşterea caracterului lui
Dumnezeu, printr-o experienţă personală, este atât de importantă – privind
la El, căpătăm încredere în metodele Sale de lucru, şi astfel putem fi
"schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă, prin Duhul Domnului" (2 Cor.
3,18). Marele Medic aşteaptă permisiunea noastră pentru a ne vindeca, dar
înainte de a-I da permisiunea, ne invită să Îl cunoaştem, să vedem dragostea
Sa agape, să „gustăm” ce bun este Domnul, pentru ca acceptul nostru să fie
„din îndemnul cugetului” (Ps. 34:8; Rom. 13:5).
Şi Satana încearcă să ne câştige încrederea, dar prin alte metode,
deoarece el nu este demn de încredere. Din acest motiv, ca să ne pierdem
încrederea în Dumnezeu, el uzează uneori chiar de semne şi minuni.
Dumnezeu nu vrea să credem datorită minunilor. La un moment dat
Isus le-a spus mulţimilor că motivul pentru care Îl urmează este că făcuse
minuni prin care îi vindecase şi îi hrănise; le-a spus că acesta este un motiv
greşit. Apoi a început să le descrie adevăratul motiv pentru care ar trebui să Îl
caute (vezi Ioan 6). Câţi au rămas cu El? În afară de cei doisprezece ucenici,
toţi au plecat. Oamenii îşi doresc mâncare gratuită, vindecare gratuită şi
instantanee, bogăţie instantanee... Ei caută minuni... Isus i-a întrebat pe cei
doisprezece: „Voi nu vreţi să vă duceţi?” Ei au răspuns: „La cine să ne ducem?
Tu ai cuvintele vieţii veşnice.” Nu au fost prea dispuşi să poarte o astfel de
discuţie, dar au rămas.
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Domnul ar fi putut câştiga lumea întreagă prin minuni, dar în acest fel
oamenii L-ar fi urmat pentru un motiv greşit. El vrea să câştige încrederea
noastră arătându-ne cum este El în realitate, nu uimindu-ne cu puterea Sa.
Aşa lucrează agape. Aşa lucrează Dumnezeu.
„Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în
El!” (Ps. 34:8).
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