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EXEGEZĂ BIBLICĂ

Odihnă și pace în jugul lui Hristos

C

Pastor BENI DRĂDICI,
Biserica „Eben-Ezer”,
Castellon de la Plana, Spania

ăutarea fericirii a fost și este preocuparea
de bază a omului încă de la începuturile existenței rasei umane. Omul a
încercat și continuă să încerce să depășească
dificultățile vieții, să mai urce o treaptă, să înlăture greul, să mai puncteze o victorie pe scara
fericirii. Este adevărat că cei mai mulți percep
fericirea ca fiind o consecință a bunăstării, a poziției sociale, a influenței, a aprecierii celorlalți etc.
Dar, contrar înțelegerii general acceptate,
textul biblic din Matei 11 răstoarnă concepția
generală despre fericire. Domnul Isus ne spune
că pentru a ajunge să obținem odihnă pentru
sufletele noastre există doar o singură cale –
aceea de a accepta să intrăm în jugul Lui.
Când Domnul Isus introduce ideea jugului,
El se folosește de o figură de stil care își găsea
corespondent în viața cotidiană. Jugul era folosit de agricultori (agricultura era baza economiei
de atunci) pentru a pune la lucru vitele, cu ajutorul cărora își căra poverile și își ara pământul.
Domnul Isus era deplin conștient de căutarea
omului, de eforturile depuse de acesta pentru
a ajunge la fericire, precum și de dezamăgirile
și frustrările generate de eșecul continuu în
atingerea acestui scop. De aceea El vine cu o
soluție, care este destul de greu de digerat de
omul de rând, străin de Dumnezeu și infectat
de păcat. Dar când rostește aceste cuvinte,
Mântuitorul vrea să ne învețe câteva lecții,
prin care să ajungem să obținem ceea ce
căutăm, adică odihna și pacea sufletului.

Lecția autorității

„Luați jugul Meu
asupra voastră și
învățați de la Mine,
căci Eu sunt blând
și smerit cu inima;
și veți găsi odihnă
pentru sufletele
voastre. Căci jugul
Meu este bun, și
sarcina Mea este
ușoară.”
(Matei 11.29-30)

Prin definiție, jugul este simbolul supunerii
în fața unei autorități, ba unii îl percep ca pe un
simbol al asupririi, al robiei. Poate fi adevărată și
această opțiune din urmă, dar problema apare
când autoritatea este exercitată în mod pozitiv,
sau este folosită în mod abuziv. Imaginea textului
nostru este ce a animalelor de povară care sunt
puse în jug, unde sunt conduse de stăpân și de unde
nu mai pot ieși decât dacă stăpânul le dă drumul.
Nu putem înțelege ideea autorității în absența
altui concept și anume cel al libertății. De exemplu, dacă am de dus o sumă importantă de bani
dintr-un loc în altul, prezența unei patrule de
poliție îmi va inspira protecție dacă banii sunt
cinstiți, dar îmi va inspira teamă și neliniște
dacă banii sunt furați. A te bucura de libertate
înseamnă a te simți protejat la adăpostul unor
legi și a unei autorități care veghează la respectarea acestor legi de către toți cetățenii.
A fi libertin și derivatul acestuia numit libertinaj, înseamnă a sfida legile și autoritatea.
Libertatea individuală ce contravine majorității
se obține întotdeauna în detrimentul libertății

celorlalți. Adică ceilalți au de suferit în urma
libertății individuale. Domnul Isus ne spune
că nu poți fi fericit atunci când îți construiești
viața bazându-te pe minciună, pe nedreptate,
pe infidelitate sau pe aroganță. Iată ce ne spune
profetul Ieremia: „Este bine pentru om să poarte
un jug în tinereţea lui. Să stea singur şi să tacă,
pentru că Domnul i l-a pus pe grumaz; să-şi
umple gura cu ţărână şi să nu-şi piardă nădejdea; să dea obrazul celui ce-l loveşte şi să se
sature de ocări” (Plâng. lui Ieremia 3:27-30).
Jugul lui Hristos înseamnă protecție la adăpostul legilor morale ale lui Dumnezeu, iar acolo
unde aceste legi sunt respectate, familia sau
întreg colectivul se bucură de pace, armonie,
prosperitate și odihnă sufletească, precum și
de speranță pentru viața de dincolo: „Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită
în vremurile de apoi” (1 Petru 1:5).

Lecția implicării, a activității,
a purtării poverilor
Unii înțeleg fericirea prin a duce o viață de
huzur, de libertăți neîngrădite, de a nu face nici
un efor fizic sau intelectual. Este adevărat că unii
au ajuns la un nivel de bunăstare (la care râvnesc mulți), încât și-au permis un astfel de mod
de viață. Dar apoi și-au dat seama că se confruntă
cu probleme grave de sănătate – diabet, obezitate,
boli cardiace etc. –, ori cu probleme sociale –
infidelitate, divorț, rebeliunea copiilor etc.
Unde este fericirea?
Imaginea completă care se desprinde din
textul nostru este cea a animalelor prinse în jug,
în urma cărora se află un car încărcat, sau un
plug ce brăzdează pământul. Oare cum ar arăta
lumea noastră dacă toți oamenii ar munci cu
adevărat și ar respecta toate legile morale ale
Scripturii?
Adevărul pe care ni-l comunică Domnul Isus
prin intermediul acestei imagini este cel al implicării noastre, a lucrului bine făcut, a punerii
umărului acolo unde este nevoie. Acest adevăr
este valabil și din punct de vedere social, prin implicarea noastră la bunăstarea societății în care
trăim, cât și din punct de vedere spiritual, prin activitatea noastră în Biserică și, implicit, la maturizarea credincioșilor și la mântuirea celorlalți.
Din punct de vedere social, marii bărbați care au
schimbat lumea au fost dintre cei care au respectat
Scriptura și s-au bazat pe conceptele etice ale
acesteia. Progresul economic al lumii occidentale s-a
bazat pe etica muncii în varianta ei promovată
de protestanți.
Din punct de vedere spiritual, implicarea
credinciosului de rând în activitatea Bisericii,
Continuare...

Pe placul cui?

A

postolul Pavel le scria galatenilor: „Caut eu oare,
în clipa aceasta să capăt bunăvoința lui
Dumnezeu? Să caut să plac oamenilor? Dacă aș
mai căuta să plac oamenilor, nu aș fi robul lui Hristos”
(Galateni 1.10).
Policlit, un sculptor vestit din Grecia antică, a dat
dovadă de multă inventivitate în încercarea de a mulțumi
toate gusturile celor din vremea lui. Odată, ca să mustre
gustul poporului, a născocit ceva neașteptat. La comanda
efectuării unei statui, el a început, de fapt, lucrul la două
statui; una, fără să o mai vadă altcineva, după toate regulile
artei, și a doua, în văzul tuturor, după gustul celor mulți.
Treceau pe acolo oameni, se opreau și-și dădeau cu părerea:
că ar fi bine să fie capul într-un fel, mâna altfel, pieptul ar
trebui corectat etc. Și Policlit remodela statuia, după
sugestiile trecătorilor.
Când și-a terminat opera, a scos afară cele două statui și
a întrebat mulțimea adunată: Care dintre acestea două vi se
pare mai frumoasă? Și toți au zis într-un glas: „Aceasta!”
arătând spre aceea făcută de la început după arta lui. Cealaltă
părea nearmonioasă, nedesăvârșită. Atunci Policlit și-a
dezvăluit secretul: „Aceasta, pe care o lăudați, am făcut-o
după toate regulile artei, pe care le stăpânesc. Cealaltă ați
făcut-o voi, după toate gusturile voastre. De aceea n-are nicio
valoare”.
***
Trăim în biserici cu oameni plini de idei. La tot pasul te
întâlnești cu sugestii pentru felul cum ar trebui să meargă
lucrurile și de multe ori, chiar persoane neavizate își dau cu
părerea pentru bunul mers al bisericii: cum să fie programul,
cât să dureze serviciul divin, cum ar trebui folosiți mai bine
banii, ce ar trebui să se predice etc. Și așa au ajuns unele
biserici de nerecunoscut în ce privește slujirea. Fratele Cecil
Knight, unul dintre liderii Bisericii penticostale din America
a ținut în Biserica Filadelfia din București o predică
intitulată: „Lăsați Biserica să fie Biserică!”. A fost o
predică memorabilă, la care s-au referit mulți predicatori
după aceea în mesajele lor.
Există în unele biserici și oameni care se interesează

cum va fi programul duminica viitoare, cine va predica, cine
va cânta, ... sau, uneori, pleacă în altă biserică, ca să asculte
un predicator de renume.
Într-o duminică, când regele Franței a sosit la biserică,
nu a găsit pe nimeni, ci doar pe episcopul Fenelon,
predicator la curte. Surprins să vadă biserica goală, regele l-a
întrebat: „Unde este toată lumea? De ce nu este nimeni aici
în această dimineață?” Și Fenelon a răspuns: „Am anunțat în
biserică, că maiestatea voastră nu va veni astăzi, pentru că
am dorit să vedeți cine vine la slujbă pentru a vă impresiona
și cine vine pentru a se închina cu adevărat!”
***
Tendința unora de a fi pe placul tuturor, trecând peste
ce este scris, poate duce la disensiuni. Romulus Ganea,
decanul I.T.P., scria într-un articol intitulat Caracterul
transformat de Sfânta Scriptură, fundament al
slujirii creștine: „Atunci când principiile biblice sunt
încălcate în mod continuu în dorința de a fi acceptați de către
cei din jur și de dragul unui succes facil în fața maselor
adulatoare, aceasta poate pune capăt slujirii”.
Apostolul Pavel se întreba: „Caut eu oare, ... bunăvoința oamenilor ... caut să plac oamenilor?” Nu! El a căutat
cu orice chip numai bunăvoința lui Dumnezeu. Pentru aceasta
a avut în viață și oameni care i-au stat împotrivă, l-au părăsit.
Și oare Moise, Iosua, Neemia, Ilie, Ieremia, Ioan Botezătorul
și atâția alții din istoria Bisericii n-au avut împotrivitori?
Desigur, suntem confruntați cu diferite generații de
credincioși și gusturile acestora. Un frate din S.U.A. m-a
vizitat în urmă cu câțiva ani și mi-a spus că ar dori să mă rog
pentru el și să-i dau un sfat pentru începutul slujirii sale ca
pastor. Nu am stat mult pe gânduri și i-am spus: „Îți urez,
frate și mă rog ca Domnul să te ajute să poți sluji deopotrivă
de bine și generația vârstnică și cea tânără.
Nicolae Moldoveanu își încheia o poezie cu un conținut
deosebit de important pentru slujirea creștină cu următoarea
strofă: „Să-mi potrivești viața mea/ cu voia Ta în totul tot/
ca a greși-n Lucrarea Ta/ nicicând, nicicând să nu mai pot”.
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Duminică, 2 mai a.c., în Biserica Penticostală „Betania” din Păuliș, județul Arad, 15 persoane au încheiat legământ cu Domnul Isus
Hristos prin botezul în apă oficiat de pastorii Vasilciuc Vasile și Ioan Popelea, în fotografie alături de pastorii
Pavel și Iosif Riviș-Tipei și de comitetul bisericii
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