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Crede...
...pentru a avea!

MARIN PINTILIE
Pastor biserica Filadelfia, Cluj

„…orice lucru
veþi cere, când vã
rugaþi, sã credeþi
ca l-aþi ºi primit,
ºi-l veþi avea.”
Marcu 11.24

Crede...
...pentru a fi
...pentu a avea
...pentru a cunoaºte
...pentru a vedea
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Cuvântul Adevãrului

E

xistenþa noastrã este
determinatã, în general, de douã verbe: a fi
ºi a avea. Credinþa ne ajutã sã înþelegem ºi sã acceptãm cã ceea ce
suntem este mai important decât
ceea ce avem. Dar dacã ea, credinþa,
ne ajutã sã devenim ceea ce trebuie
sã fim, asta nu înseamnã cã ceea ce
avem, nu mai este important... Este
sugestiv versetul 44 din Fapte 2:
„Toþi cei ce credeau, erau împreunã la un loc, ºi aveau toate de
obºte.” Adevãrata noastrã identitate
(ceea ce suntem) se evidenþiazã
prin lucrurile pe care le avem, prin
cele pe care le stãpânim, sau prin
cele de care suntem stãpâniþi. Credinþa adevãratã determinã modul
în care ne miºcãm prin lumea lui a
avea (liberi - nu robi; stãpânind - nu
stãpâniþi); ea ne oferã principii de
alegere, de selecþie a lucrurilor în
aºa fel încât bogãþia acumulatã sã
nu ne îngroape, ci sã ne înalþe.
Cum? - Credinþa ne va ajuta
sã ºtim ºi sã acceptãm cã:
1. „...un singur lucru trebuie,
Maria ºi-a ales partea ce bunã care
nu i se va lua” (Luca 10.42) Maria
auzise, probabil, cuvintele rostite de
Mântuitorul în Matei 6.33: „Cãutaþi
mai întâi Împãrãþia lui Dumnezeu
ºi dreptatea Lui, ºi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.”
Dintre multe lucruri, ea a ales
Împãrãþia lui Dumnezeu, iar dintre
lucrurile Împãrãþiei, ea a ales ce era
mai important: pe Împãratul împãraþilor ºi Domnul domnilor. Frumoasã ºi corectã alegere, pentru cã
primirea oricãrui lucru din Împãrãþia lui Dumnezeu este condiþionatã
de relaþia noastrã cu Domnul Isus.
„În El, Dumnezeu ne-a ales... În
El avem rãscumpãrarea… În El

am fost fãcuþi ºi moºtenitori…”
(Efeseni 1.1-12) „Cine are pe Fiul are
viaþa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaþa veºnicã. V-am scris
aceste lucruri ca sã ºtiþi cã voi care
credeþi în Numele Fiului lui Dumnezeu aveþi viaþã veºnicã.” (1 Ioan
5.12-13) Aºadar, credinþa în Isus
va face din fiecare dintre noi
cãutãtori consecvenþi ai lucrurilor
de sus, lucruri care rãmân ºi de care
ne vom bucura veºnic. (Matei 6.1921; Coloseni 3.1-2) Din uriaºa
bogãþie a Împãrãþiei lui Dumnezeu,
noi avem, deocamdatã, doar arvuna
(2 Cor. 1. 22; Efes. 1. 14), virtuþile
(Gal. 5. 22-23) ºi promisiunile (2
Petru 1. 4). Acum avem în parte,
puþin din ceea ce ni s-a pregãtit; dar
sã nu ne descurajãm, sã nu ne lenevim,
ci sã cãlcãm „pe urmele celor ce
prin credinþã ºi rãbdare moºtenesc
fãgãduinþele.” (Evrei 6.12)
2. „...toate aceste lucruri vi se
vor da pe deasupra.” Îngrijorarea
tulburã mintea oricãrui om. Ei nu i
se poate opune decât o credinþã
bine fundamentatã pe cuvântul lui
Dumnezeu. Tatãl nostru ºtie cã avem
nevoie de pâine, de apã, de aer, de
soare, de umbrã, de haine, de adãpost, de ajutor, de protecþie, de sãnãtate, de vindecare, de mângâiere,
de odihnã, de plãcere, de prieteni
ºi de multe alte lucruri care þin de
normalitatea vieþii acesteia. Credinþa ne va ajuta sã avem aceste
lucruri nu ca rezultat al zbaterii, al
frãmântãrii ºi îngrijorãrii noastre, ci ca
rod al îndurãrii ºi binecuvântãrii lui
Dumnezeu. (Asta nu înseamnã cã
Scriptura încurajeazã lenevia; dimpotrivã omul credincios e îndemnat
sã lucreze cu hãrnicie ºi responsabilitate pentru sine ºi pentru alþii).
Rugãciunea înãlþatã cu credinþã

