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DIN PILDELE MÂNTUITORULUI

Fiul nerisipitor

P
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Bucureşti

ilda fiului risipitor este cea mai cunoscută narațiune din istoria literaturii universale. Dramatismul și
frumusețea finalului povestirii despre fiul risipitor sunt umbrite, însă, de evenimentul imediat următor. Fratele fiului risipitor ne este
prezentat ca un reprezentant al unei gândiri
și atitudini ce făcea multe victime în vremea
Mântuitorului. Dar această atitudine a rămas
până astăzi, de aceea este important să surprindem cât mai fidel acest tablou profetic.
Doi fii, doi reprezentanți ai societății de
atunci și de azi. Două atitudini care, fie ne ajută
să primim harul lui Dumnezeu arătat în Isus
Hristos, fie ne închid Cerul pentru totdeauna.
Să veghem ca nicio atitudine nepotrivită, într-o
măsură mai mare sau mai mică, să nu se regăsească în noi!
Isus își începe alocuțiunea precizând de la
început că un om avea doi fii. De aceea, trebuie
să avem o privire de ansamblu asupra întregului
subiect. Mântuitorul scoate în evidență două
categorii de păcate. Fiecare dintre cei doi fii
avea cu preponderență păcate din una dintre
aceste categorii: păcate ale cărnii și păcate
ale sufletului. Oricare dintre ele influențează
ființa umană și o îndepărtează de Dumnezeu.
Dar societatea de atunci, ca și cea de astăzi, condamnă mai mult păcatele din prima categorie,
de care se făcea vinovat fiul risipitor. Din nefericire, sunt printre noi persoane care nu văd o
așa mare vinovăție în păcatele din a doua categorie.
Ba chiar le consideră îndreptățite, ca și fiul
nerisipitor. Mântuitorul ne arată că mai ușor
se pocăiesc cei ce săvârșesc păcate ale cărnii,
decât cei care, ca și fiul nerisipitor, consideră
că nu au greșit cu nimic.

Fiul risipitor

„El s-a întărâtat
de mânie și nu
voia să intre în
casă. Tatăl său a
ieșit afară și l-a
rugat să intre.”
(Luca 15:28)

A lăsat în urmă anii pierduți în păcat departe
de casă și de Dumnezeu. Dar tot acolo a lăsat
și mândria cu care era „împodobit” când a plecat de acasă. A adus cu el înapoi doar zdrențe
din ceea ce altădată erau niște haine de cinste
în casa tatălui. A mai adus și rănile făcute de
păcat, precum și respingerea și trădările de
care a avut parte într-o lume ce îi devenise
ostilă. A adus cu el regrete și pocăință sinceră.
A găsit acasă o dragoste nemeritată din partea
tatălui, bucuria revederii și reprimirea prin har,
în calitate de fiu. Dar a mai găsit și o atitudine
ostilă și de neiertare din partea fratelui său.
Cu toate acestea, pocăința sinceră și harul
tatălui a însemnat restaurarea lui.

Fiul nerisipitor
Fiul cel mai mare avea două părți din toată
averea, iar o parte revenea celui mai mic. Când
tatăl a zis „tot ce am eu este al tău” – a spus un
adevăr. Dar el avea păcate care ascund cerul
și lasă afară pe vinovat. Iată păcatele de care
acesta se făcea vinovat:
Dorința de a conduce. S-a apropiat doar
de casă, dar nu a intrat în ea. Acasă erau muzică
și jocuri (simphonia) – fanfara, același termen
folosit ca și în Exod 15:10, când Maria, sora
lui Moise se bucura după izbăvirea din robia
egipteană. Era o bucurie exuberantă, dar nu
deșănțată. În loc să intre în casă să vadă ce se
întâmplă, el rămâne afară. Cheamă la ordine
un slujitor pentru a afla ce se întâmplă fără ca
el să fie autorul evenimentului. Nici măcar nu
i s-a cerut părerea. Nu a putut nici măcar să-și
dea votul. Este tipul credinciosului care are
dorința de a controla el tot ce se întâmplă. El
se informează din surse, nu de la Tatăl. Când
află ce se întâmplă, atunci se descoperă trăsăturile de caracter ce îl descriu atât de bine.
El se întărâtă la mânie. Mânia. Un
sentiment de neplăcere când o nevoie sau o
dorință nu este împlinită. În cazul nerisipitorului, când nu-i este satisfăcută dorința de a
conduce, acesta se lasă cuprins de indignare și
mânie care nu duce la nimic bun. Bineînțeles
că el, în mintea lui, consideră că mânia este
întemeiată. Iată câteva din argumentele logice
ce îi stăruiau în minte așa cum se întâmplă și
credinciosului care trece prin situații asemănătoare. Bineînțeles că avem opțiunea de a respinge o astfel de gândire, învățând de la Tatăl
său, vom face apel la ceea ce este drept în accepțiunea noastră. Iată cum gândea; Ceea ce se
întâmplă nu este drept, drept este cel păcătos
să fie pedepsit pe măsura vinovăției lui. Ne-a
făcut de rușine familia. A adus o ocară asupra
noastră. A dat prilej la multe vorbiri de rău la
adresa Tatălui, spunând despre el că nu a știut
să-și educe copiii. M-a lăsat singur când aveam
mai mare nevoie de el. Dacă așa este tratat un
vinovat, atunci de ce să mai fii om de onoare?
Cu siguranță că și printre slujitori era apreciat
că el nu a luat-o pe urmele fratelui său. Cu cât
se gândea mai mult la aceste lucruri cu atât i se
părea mai nedrept ceea ce se întâmplă și în el
creștea mânia. Din nefericire, acest păcat persistă în viața multor credincioși care au început
să se obișnuiască cu asemenea stări ce li se par
normale. Justificarea lor este ca au dreptate
să se mânie. Dar oare ce spune Tatăl?
(click aici pentru continuare)

dărâme. Un călugăr, care reprezintă
spiritul Evului Mediu, este abordat cu
problema respectivă, iar acesta răspunde
pe un ton scolastic: „Frații mei, haideți
mai întâi de toate să luăm în calcul valoarea Luminii. Dacă Lumina este în
mod intrinsec bună…” În timp ce vorbește, călugărul este împins în stânga
și dreapta, ajungând până la urmă la
pământ. Toți oamenii se grăbesc spre
felinar, felinarul este jos în mai puțin
de zece minute, iar ei se felicită reciproc
pentru reușita lor.
Totuși, ceva ciudat se întâmplă
într-un timp relativ scurt. Se constată
că unii au dărâmat felinarul pentru lumina electrică; alții pentru fierul vechi;
alții pentru plăcerea de a sta în întuneric,
având în vedere faptelor lor murdare.
Unii nu s-au gândit prea mult la felinar,
alții prea mult; unii au jucat teatru, vrând
de fapt să distrugă obiectul din proprietatea statului; (aceștia erau împotriva statului și au vrut să-și manifeste ura în mod
public), alții aveau dorința să spargă
orice obiect. Deodată, în toiul nopții, se
naște un război, neștiindu-se cine lovește
pe cine. Astfel, gradual și inevitabil, au
trecut zilele, și convingerea că acel călugăr a avut dreptate se întoarce – într-adevăr
totul depinde de importanța Luminii.
Diferența constă că tot ceea ce se putea
discuta sub felinar, se discută acum în
întuneric.” (G.K Chesterton, Ereticii,
capitolul 1).
Omul a fost înzestrat cu rațiune, cu
abilitatea de a gândi și cu opțiunea de a
face alegeri bune sau rele. Și, din păcate,
chiar de la început, omul a ales răul. Ca
urmare a acestui fapt, întunericul a putut
străpunge mai repede și mai dens în
lume. Astfel a ajuns întunericul (răul,
nedreptate, corupția, lăcomia etc.) să
stăpânească pământul.
Trăind în întuneric, lumina divină a
fost ascunsă de noi, iar noi ne-am crezut
mai buni, mai deștepți, mai capabili și
de sine stătători și am spus „DĂ JOS
FELINARUL”, ne încurcă… Dumnezeu
ne-a lăsat în pace – acesta fiind cel mai
mare blestem posibil (apostolul Pavel ne
arată lămurit, în Romani 1, ce mare blestem este să te lase Dumnezeu în voia
minții tale!). Cu fiecare alegere, cu fiecare zi ce trecea, întunericul câștiga mai
mult teritoriu: „Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ, și că
toate întocmirile gândurilor din inima

lui erau îndreptate în fiecare zi numai
spre rău.” (Gen. 6:5)

Cum a ajuns lumina să
împărățească?
Vestea bună este că Dumnezeu nu
ne-a lăsat să înnebunim de tot. Prin niște
tactici atipice și unice caracterului Său,
Dumnezeu s-a folosit de Noe, dintre toate
familiile de pe pământ păstrând doar una
- familia lui Noe - pentru a duce lumina
mai departe. Bizar lucru, dar prima soluție a lui Dumnezeu de a risipi întunericul a fost să distrugă o bună parte din
creație. Problema este că nici Noe nu se
ridică deplin la standardul așteptat. Pe
scurt, răul începe din nou să domnească.
Când am crezut că am scăpat de el, prin
potop, a renăscut din propria-i cenușă,
ca pasărea Phoenix, și războiul continuă.
Dumnezeu alege un alt om, Avraam, și
prin el naște o națiune sfântă. Un popor
pus deoparte, în lumina reflectoarelor
pentru o misiune grea, dar esențială:
„…De aceea te pun să fii Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până
la marginile pământului.”(Isaia 49:6)
Din istoria biblică reiese că perioadele
în care poporul Israel a reușit să se țină
de misiunea sa (și să fie cu adevărat o
lumină) au fost scurte și cu un impact
minim. Întunericul reușea să (re)cucerească terenul pierdut. Războiul nu se
încheie.
Dar pe câmpul de luptă apare Isus,
fiul lui Dumnezeu, care vine să alunge
întunericul în mod decisiv. Cu fiecare
vindecare, cu fiecare semn sau minune,
fiul lui Dumnezeu câștiga teritoriu. De
aceea tot iadul s-a pus în mișcare, toți
care trăiau în întuneric (inclusiv liderii
religioși) s-au alarmat când a venit Isus
să aducă lumina, risipind întunericul.
„Poporul, care umbla în întuneric, vede
o mare lumină; peste cei ce locuiau în
țara umbrei morții răsare o lumină.”
(Isaia 9:2)
Prezența lui Isus îi încomoda, pentru
că scotea la lumină orice nedreptate,
fără părtinire (școlit sau neșcolit, fariseu
sau saducheu, pescar sau vameș). De
aceea, într-un final, l-au și dat la moarte.
Evanghelistul Matei relatează că, în timp
ce Isus era pe cruce, de la ora 12.00 până
la ora 15.00, s-a făcut întuneric. Cosmosul întreg s-a pus în mișcare. Mormintele
s-au deschis, perdeaua care despărțea

locul sfânt de locul preasfânt s-a rupt
în două, pământul s-a cutremurat și
stâncile s-au despicat (Matei 27:45-52).
Dacă nu ai cunoaște finalul, ai fi fost de
acord cu cei care, în dezamăgirea lor,
au concluzionat că întunericul, într-un
final, a biruit. Războiul, însă, nu era
încheiat.
Trei zile, cât a stat sub pământ, Isus
nu a stat degeaba. Apostolul Petru ne
arată că „El a fost omorât în trup, dar
a fost înviat în duh, în care S-a dus să
propovăduiască duhurilor din închisoare…” (1Petru 3:18b, 19). Nu știu
exact ce le-a spus, dar probabil că printre multe alte subiecte le-a anunțat și
vestea bună: LUMINA A BIRUIT
ÎNTUNERICUL!

În loc de concluzie
Este important să facem o distincție
clară între biruința decisivă și cea finală.
De ce? Pentru că de la biruința decisivă
până la biruința finală este o istorie ce ne
implică și pe noi. Prin urmare, nici unul
dintre noi nu este pasiv în această istorie.
Sau nu poate rămâne așa. Din păcate,
prea mulți ne-am culcat pe o ureche, crezând că biruința decisivă a luminii la
Înviere a încheiat povestea. Și am încetat să mai asaltăm porțile întunericului.
Am încetat să mai mergem să cucerim
locurile încă întunecate.
Realitatea este alta. Nu poți fi un simplu spectator. Ori răspândești lumina,
ori o risipești, favorizând întunericul.
Ori contribui, cu darul tău unic, la înaintarea LUMINII, ori contribui la înaintarea ÎNTUNERICULUI. Ori contribui,
prin muncă și perseverență, la înaintarea
dreptății, a adevărului și a frumosului,
ori contribui, prin indiferență și lașitate,
la înaintarea corupției, a minciunii și a
falsului. Cu fiecare alegere, cu fiecare
cuvânt sau faptă, tu ajuți lumina lui
Hristos să lumineze și mai tare sau o
slăbești.
La înviere, Isus a biruit decisiv întunericul, dar El așteaptă ca tu și cu mine,
împreună, să răspândim lumina astăzi,
ca la eshaton, la sfârșit, când se va vorbi
despre biruința finală a luminii, să fim
și noi printre eroii menționați!

Ce vei alege?

ÎNVIEREA DOMNULUI
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