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Mă iubești?
(In 21,16)
_____________________________________

Credo – îți dau inima mea!
Credo – I give you my heart!
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Dragi prieteni al cuvântului,
Nu este deloc ceva obișnuit când te întreabă cineva: Mă iubești? – o astfel de întrebare
este „permisă“ numai între oameni care se iubesc. Probabil cel care pune întrebarea, este
„îndrăgostit“! Știți cine pune întrebareea aceasta? – Isus însuși întreabă pe unul dintre cei mai
buni prieteni ai lui: „Petru, mă iubești?“ Acesta l-a tăgăduit de trei ori pe Isus înainte. „Știi că
te iubesc!“ răspunde Petru – chiar de trei ori. Cu aceasta el dă „Credo“-ul lui, îi spune lui Isus:
„Îți dau inima mea“!
O studentă tânără a luat parte la un program spiritual, în ultima seară preotul a predicat
despre ucenicul bogat, povestise ea. Ceea ce a zis preotul, a devenit ‚take-home message‘-ul ei.
Era vorba dacă bogăția e „rău“ sau „periculos“. „Bogăția te face captiv, dacă ești bogat, ai ceva
de pierdut,“ auzise ea, apoi scria: „Această frază mi-a venit așa de des în minte în ultima vreme!
Eu însămi sunt așa de dăruită de Dumnezeu (so crazily loved!) și asta e super. Eu nu am ‚lucrat‘
pentru toate astea! Au venit „gratis“ – din grație. Dar tind să mă blocez așa de rapid în asta, și
dintr-o dată sunt ‚bogată‘, ca și ucenicul. De aceea când Isus îl cheamă, el aude numai un ordin.
Când am înțeles asta, mi-a venit impulsul: ‚Dă-i lui Isus tot de ce ești dependent!‘ De aceea mam rugat: ‚Doamne, Îți dau tot în mâinile tale, facă-se voia Ta!‘ Această rugăciune mi-a adus o
bucurie mare în inima mea. Odată mi-a fost clar: Dacă îi dau lui Dumnezeu tot, atunci îmi dă
și El tot, pe El Însuși. Bucuria ce dintr-o dată era în mine, era urma apropierii Sale!“
Dragi prieteni al cuvântului, inima noastră tinde să se blocheze la ceva ce nu-i
Dumnezeu. Apoi devine ocupat, plin – chiar „bogat“, nu rămâne loc lui Dumnezeu. Să avem
curajul să ne golim din nou și să-i dăruim din nou. El o va umple cu dragoste adevărată, după
ce el este îndrăgostit în tine! Să-i spunem fiecare zi din nou în nou: Credo – Îți dau inima
mea! Credo – I give you my heart!
pentru OnWordTeam

Meinolf Wacker

