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ÎNVIEREA DOMNULUI

Învierea – Biruința decisivă a luminii

M

Pastor ADRIAN VLAD
Biserica „Efraim”, Târgoviște

etafora lumină și întuneric o găsim în Sfânta Scriptură, atât la
început (Geneza), cât și la sfârșit
(Apocalipsa). Despre învierea lui Isus se mai
poate vorbi și în acești termeni, lumina care
luminează noaptea și alungă întunericul.
Încă de la începutul lumii, omul s-a temut
de întuneric, viața lui fiind o luptă continuă pentru supraviețuire într-un mediul deloc prietenos.
Iată cum exprimă Cain, fratele lui Abel această
frică: „eu voi trebui să mă ascund de Fața Ta,
și să fiu pribeag și fugar pe pământ; și oricine
mă va găsi, mă va omorî.” (Gen. 4:14) În grădina
Eden, și dacă era ziuă și dacă era noapte, omul
era protejat. Se simțea în siguranță. Fobia de
întuneric nu era cunoscută, însă odată cu neascultarea primilor părinți, Adam și Eva, pământul
a început să fie populat de prădători ce foloseau
avantajul nopții pentru a ucide. De aceea, anticii
ajunseseră, treptat, să asocieze întunericul cu
moartea. Multă vreme s-a răspândit această
teamă te întuneric.
Când vorbim despre întuneric și lumină este
oarecum surprinzător să descoperim că între
aceste două noțiuni, prima menționată este întunericul și nu lumina. Este demn de notat că nu
Dumnezeu a creat întunericul, acesta era deja
acolo: „Pământul era pustiu și gol; peste fața
adâncului de ape era întuneric” (Geneza 1:2).
Prin revelație, Moise ne confirmă că Dumnezeu
și-a început creația cu lumina: „Dumnezeu a zis:

«Să fie lumină!» Și a fost lumină. Dumnezeu a
văzut că lumina era bună; și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric.” (Geneza 1:3).
Există în versetul amintit mai sus un detaliu
pe care, uneori, îl trecem cu vederea: „Dumnezeu
a văzut că lumina era bună”. De ce era lumina
bună? Ce calități deosebite avea (are) lumina?
Lumina descoperă, expune, pe când întunericul
acoperă, ascunde. Lumina ghidează, direcționează, în contrast cu întunericul, care aduce multă
confuzie și nelămurire. Lumina energizează, pe
când întunericul nu are energie, e mort și face
să moară totul sub umbrela sa. Unii specialiști
spun că omul are nevoie de o anumită cantitate
de lumină în unele dintre momentele zilei pentru a acționa ca repere pentru ceasul intern al
organismului. Iată de ce Dumnezeu a văzut că
lumina era bună!
Profetul Isaia declară că „totuși întunericul
nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum
este necaz…” (Isaia 9:1). Deducem că a fost o
vreme când întunericului a împărățit, a dominat. Și se naște întrebarea:

Cum a ajuns întunericul să
împărățească?
G.K. Chesterton ne oferă un răspuns ingenios printr-o pildă: „Să presupunem că o mare
agitație se naște pe stradă din cauza unui felinar
pe care mulți oameni influenți doresc să îl
(click aici pentru continuare)

„Totuși întunericul nu va
împărăți veșnic pe
pământul în care acum
este necaz. După cum în
vremurile trecute a
acoperit cu ocară țara lui
Zabulon și țara lui Neftali,
în vremurile viitoare va
acoperi cu slavă ținutul de
lângă mare, țara de
dincolo de Iordan,
Galileea neamurilor.
Poporul care umbla în
întuneric vede o mare
lumină; peste cei ce
locuiau în țara umbrei
morții răsare o lumină”
(Isaia 9:1-2)

Nu ascultă de rugămintea
Tatălui. Tatăl avea putere să îi poruncească, cu toate acestea, Tatăl nu trimite
un slujitor după el, ca să-l cheme în
casă, ci iese la el afară ca să ne arate
nouă și lumii întregi că Tatăl iubește
pe toți copiii Lui, fără să facă deosebire
între ei. Iată cum, dintr-o dată se descoperă că nerisipitorul era în casa Tatălui,
dar inima îi era afară. Când nu se întâmpla ceea ce vrea sau aștepta el, prefera
să rămână afară. Tatăl avea inima plină
de bucuria așteptării împlinite. Dar pe el
nu îl interesează bucuriile sau necazurile Tatălui. Ceea ce simte el este mai
important, chiar dacă asta produce durere în inima celui mai iubitor părinte.
Nu se bucură de binele altuia.
Este mai mare provocare să te bucuri
cu cei ce se bucură, decât să plângi cu
cei ce plâng, pentru că, foarte ușor apare
invidia și duhul de judecată, când avem
impresia că noi merităm mult mai mult
din ceea ce este bine și nu primim ceea
ce ne dorim atât de mult. Nerisipitorul
considera înlăuntrul lui că fratele său
s-a bucurat de plăcerile de o clipă ale
păcatului de care el a fost vitregit. De
aceea el detailează că fratele său și-a
risipit averea cu femeile stricate, cu
toate că în starea de decădere a fratelui său descrisă înainte nu este specificat
în mod special acest fapt. Este posibil să
fi fost așa, dar el a rămas în minte cu
acest păcat, pe care nu-l săvârșise în
trup, dar îl avea în minte. Chinuit de
pofte, nu putea să se bucure. De aceea
nu există uneori empatie, pentru că
mintea este frământată de propriile
pofte ale sufletului.
Slujirea - o povară. Fiul cel
mare era un om foarte muncitor. De
dimineață până seara muncea din greu
și era vorbit de bine de toți oamenii muncitori din casa tatălui său, dar și de către
cunoscuți. Avea o reputație bună, de om
care a rămas acasă să muncească și să
se îngrijească de toate ca să meargă bine.
Dar era gol pe dinlăuntru. Se săturase
de munca aceea neîntreruptă și tânjea
în sufletul lui după o evadare. Ca să îl
cităm pe el „un ied să mă veselesc cu
prietenii mei”. Nu mai slujea din dragoste,
așa cum o fac și unii slujitori de azi. Nu

mai vedea slujirea ca pe un privilegiu
de a sluji unui Tată așa cum era Tatăl
său. Renunțările și sacrificiile ce le face
un slujitor nu mai sunt apreciate nici
măcar de către cel ce slujește. Ce tristă
este o asemenea slujire.
Mândria. De fapt, acesta era păcatul de care se făceau vinovați cei din
vremea lui Isus ce au respins planul lui
Dumnezeu cu privire la ei, elita religioasă din vremea aceea. Cât de mulți
auziseră de această boală care le fura
intrarea în bucuria Tatălui. „Nu ți-am
călcat porunca” este afirmația nerisipitorului, dar tocmai îi călca rugămintea
în picioare. Lipsa de respect față de
Tatăl este atât de evidentă. El nu are
încredere în Tatăl lui că a procedat
corect când l-a primit pe fratele său
acasă. Îi pune la îndoială capacitatea
de a judeca drept lucrurile. Dar nu avea
cum să cunoască că nu dreptatea, ci
harul și mila Tatălui aduce mântuirea.
După dreptate, nimeni nu este fără păcat
și, în consecință, nimeni nu este mântuit,
dar, prin har și milă, am căpătat înfierea
și viața veșnică. Omul mândru zice că nu
calcă porunca chiar în timp ce asta face.
Nu-l recunoaște de frate. Această
atitudine nu este altceva decât rezultatul
unui fel de gândire pe care și l-a construit
în mintea lui. Îl interesează mai mult
imaginea lui publică decât să facă voia
lui Dumnezeu. Se poate ca, făcând voia
lui Dumnezeu, să ajungi, uneori, părăsit
și disprețuit de oameni, chiar și de liderii
religioși ai vremii. Mântuitorul a trecut
printr-o astfel de experiență. Este suficient să citim Isaia 53. Până și ucenicii
Lui s-au depărtat și au fugit în ceasul cel
mai greu. Judecata nerisipitorului este
foarte grea: „Acest fiu al tău. Eu nu sunt
frate cu un astfel de om.” Nu l-a durut
plecarea. L-a revoltat revenirea. „Cum
ai putut să faci așa ceva?” Nu vrei să vezi
astfel de oameni. Ți-e mai confortabil
când îi știi departe.
Autocompătimirea. Se manifestă
printr-o stare de nemulțumire și cârtire
aproape continuă. Când deschide gura,
el are ceva de reproșat cuiva, sau de criticat.
Când nu face asta, se plânge cât îi este
lui de greu și câte sacrificii face pentru

a munci la ogor. Numai despre el vorbește și despre cât slujește ca un rob.
Nu știe să se bucure de ce are. Nu mi-ai
dat un ied. Uite ce multe lucruri nu am
eu, și el are... Lui i-ai tăiat vițelul...
Răspunsul Tatălui pentru el.
Este un răspuns care ne dezvăluie încă o
dată măreția lui Dumnezeu și dragostea
Lui nemărginită pentru toți oamenii, fără
părtinire. Dorința Lui este ca toți să intre
în bucuria Stăpânului. Suntem noi gata
să ne pocăim de aceste păcate, dacă le
descoperim ascunse prin inima noastră?
„Fiule!” Îl numește fiu, deși comportamentul fiului său lasă de dorit... „Tu totdeauna ești cu mine”... Tu ești în casă
și poți să te bucuri de prezența mea, tu
nu mă mai iubești? De dragul meu, de
ce nu intri în casă? Uită-te la tot ce ai.
Toate le-ai primit de la mine. Nu știi să
fii mulțumitor pentru ce ai primit? În
ce îl privește pe fratele tău, risipitorul
care s-a întors acasă, cu pocăință, trebuia
să fie primit în acest fel. Așa lucrează
dragostea și harul Tatălui. Veselia și
bucuria era justificată. Nu există un alt
răspuns la ceea ce s-a întâmplat. Cel
venit acasă era schimbat. Avea regrete
sincere, o pocăință adevărată, o atitudine
schimbată. Nu mai avea pretenții de fiu,
ci dorea să fie primit ca rob. Nu mai
cerea drepturi, ci milă. A venit să repare
ce a stricat, în măsura în care se mai
putea. O astfel de atitudine primește
Tatăl. Dacă ar fi avut o altă atitudine,
nici Tatăl nu s-ar fi comportat la fel.
Dar nerisipitorul trebuia și el, la
rândul lui, să renunțe la acele stări și
atitudini care îl îndepărtează de harul
ce se primește de la Tatăl. Să renunțe
la pretenții de stăpân și să se comporte
ca un rob în casa Marelui Stăpân. Să-și
controleze mânia, că nu dreptatea este
mai importantă, ci binele. Lipsa empatiei
este un păcat al nepăsării tot mai întâlnit.
Slujirea implică multă pregătire pentru
ca, vizibil, să se consume într-un timp
foarte scurt. Tot mai puțini vin la repetiții, pentru că li se pare o povară...
Egoismul transpus prin mândrie și
autocompătimire precum și disprețul
față de frați îi lasă și azi pe nerisipitori
afară din bucuria celor mântuiți.
Domnul ne roagă și azi să ne
pocăim!
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