Primirea păcătosului
„Dar tatăl a zis robilor săi: „Aduceţi repede haina cea mai bună, şi îmbrăcaţi-l cu ea; puneţi-i un
inel în deget, şi încălţăminte în picioare. Aduceţi viţelul cel îngrăşat, şi tăiaţi-l. Să mâncăm şi să ne
veselim.“ (Luca 15, 22-23)
Vom vorbi astăzi despre primirea păcătosului, iar potrivit textului nostru aceasta este o temă care
aduce bucurie, căci în Cuvântul lui Dumnezeu este caracterizată ca fiind o sărbătoare de bucurie cu
muzică şi jocuri. Vorbim deseori despre căinţa de păcat, care însoţeşte mântuirea, şi nu putem vorbi
suficient de mult despre ea. Pe de altă parte, să nu trecem cu vederea bucuria sfântă şi deosebită
care însoţeşte întoarcerea unui om la Dumnezeu. Este o părere greşită, mult răspândită, că un om
trebuie să parcurgă mai întâi o perioadă de timp de frică spirituală, ca apoi să poată găsi pacea cu
Dumnezeu. În această pildă, tatăl s-a decis să scurteze acest timp. L-a întrerupt pe fiul său în timp
ce acesta se mărturisea. Înainte de a rosti rugămintea, să fie făcut ca unul din argaţii tatălui,
întristarea lui s-a transformat în bucurie. Tatăl a căzut pe gâtul lui şi prin îmbrăţişarea şi sărutarea
lui i-a adus pace.
Nu este după gândurile lui Dumnezeu ca un păcătos să se gândească mult timp la păcatele sale.
Dumnezeu ia parte la bucuria păcătosului. Este voia lui Dumnezeu ca păcătosul să creadă imediat în
Isus, să găsească iertarea deplină şi să aibă imediat parte de linişte.
Dacă cineva dintre voi a venit la Isus fără să aibă parte de un timp tulburat de frică, pe acela îl rog
să nu creadă că întoarcerea lui la Dumnezeu nu este sigură. Ea este tocmai de aceea sigură, deoarece
poartă semnele Evangheliei şi nu ale Legii. Întristarea lui Petru, care în câteva zile a fost
transformată în bucurie, este mult mai bună decât groaza lui Iuda, care s-a încheiat cu sinucidere.
Întoarcerile la Dumnezeu, despre care se relatează în Scriptură, au avut loc de cele mai multe ori
repede. Cuvântul de la Rusalii a străpuns inimile lor şi în aceeaşi zi au fost botezaţi şi adăugaţi
Adunării, deoarece ei au găsit pace cu Dumnezeu prin Isus Hristos. Pavel, convins de păcatul lui, a
fost aruncat la pământ şi a venit imediat la credinţă.
După ce v-am prezentat că păcătosul pocăit ajunge, potrivit voii lui Dumnezeu, foarte repede la
bucurie, vreau acum să vă descriu bucuria de care are parte păcătosul prin iertarea păcatelor sale.
Această bucurie este întreită: mai întâi, bucuria lui Dumnezeu cu privire la păcătos, în al doilea
rând, bucuria păcătosului pe care o are în Dumnezeu şi, în al treilea rând, bucuria slujitorilor, care
de asemenea s-au bucurat, căci tatăl a spus: „Să mâncăm şi să ne veselim!“
Aşa cum la regăsirea oii pierdute păstorul i-a invitat pe prietenii şi vecinii săi să se bucure şi aşa
cum la regăsirea drahmei pierdute femeia le-a chemat pe vecinele şi prietenele ei să se bucure cu ea,
tot aşa şi în acest caz, şi alţii trebuiau să fie părtaşi la bucuria pe care au avut-o tatăl iubitor şi fiul
reîntors acasă.
Bucuria lui Dumnezeu
Este totdeauna greu să vorbeşti într-un mod corespunzător despre Dumnezeu, dacă trebuie să
vorbim despre afecţiunile Sale. De aceea mă rog în mod deosebit pentru călăuzirea Duhului Sfânt,
dacă trebuie să spun ceva despre acestea. Am fost învăţaţi că Dumnezeu este sublim în ceea ce
priveşte afecţiunea – fie pentru griji, fie pentru bucurie. Aşa de exemplu a ajuns să se vadă ca ceva
de la sine înţeles faptul că Dumnezeu nu poate să sufere. Este aceasta aşa de sigur? Nu poate El să
facă ceva sau să suporte ceva, aşa cum vrea El? Ce înseamnă afirmaţia Sfintei Scripturi care spune
că păcatul omenirii dinainte de potop a făcut pe Dumnezeu să-I pară rău că a făcut pe om? „ ...şi S-a
mâhnit în inima Lui.“ Sau este lipsit de importanţă când se spune: „Timp de aproape patruzeci de
ani le-a suferit purtarea în pustie“?
Ne este interzis să întristăm Duhul Sfânt. Nu stă scris că Dumnezeu a fost întristat de oamenii
păcătoşi? Deci Dumnezeu poate fi întristat, iar aceste locuri din Scriptură nu pot fi fără importanţă.
Mă bucur că pot adora un Dumnezeu viu, care Se întristează şi care Se bucură. Ce imagine
îngrozitoare ar fi aceea, dacă noi ar trebui să acceptăm că Dumnezeu stă în cer fără să aibă grijă de
noi, deoarece nu poate aşa ceva sau nici măcar nu se interesează de noi. Dacă ne imaginăm pe

Dumnezeu ca neputând avea anumite afecţiuni, atunci, după părerea mea, această atitudine nu-L va
onora pe Dumnezeu, ci, din contră, Îl va înjosi, căci atunci El ar fi asemenea dumnezeilor din lemn
sau piatră, care nu pot arăta acelora care îi adoră nici o afecţiune.
Nu, Dumnezeu nu este lipsit de afecţiune. El este Dumnezeul cel viu şi tot ce este în legătură cu o
viaţă curată, desăvârşită, sfântă, se găseşte în El. Cu toate acestea trebuie să vorbim cu respect şi cu
o teamă sfântă despre El. Noi am fost creaţi după chipul lui Dumnezeu, şi fără îndoială cel mai bun
tablou al lui Dumnezeu a fost omul, atunci când el a ieşit din mâna Creatorului său; dar chiar în
desăvârşirea sa, omul nu era decât o imagine foarte slabă a lui Dumnezeu. Acum, când omul a
păcătuit, imaginea aceasta este total pătată şi ştearsă. Ceea ce este mărginit nu poate reflecta pe Cel
ce este nemărginit, iar trăsăturile de caracter sublime, minunate ale lui Dumnezeu nu pot fi
niciodată arătate creaturilor Sale; ele vor aparţine pentru veşnicie numai lui Dumnezeu.
Dumnezeu este prezentat mereu ca Unul care Se bucură. Moise i-a explicat poporului păcătos
Israel că Domnul Se va bucura de el, dacă se va întoarce şi va asculta de vocea Domnului, aşa cum
El S-a bucurat de părinţii lui. Într-un alt loc se spune că El Se bucură de lucrările Lui. De ce să ne
îndoim de aceasta? Multe locuri din Scriptură vorbesc într-un mod impresionant despre bucuria lui
Dumnezeu cu privire la poporul Său. Ţefania spune cu mult accent: „Se va bucura de tine cu mare
bucurie, … şi nu va mai putea de veselie pentru tine.“
Dumnezeul nostru este totdeauna bucuros; nu ni-L putem imagina altfel, decât bucuros. Şi totuşi
găsim în Sfânta Scriptură că în anumite ocazii Dumnezeu arată o bucurie deosebită. Nu cred că este
numai o pildă, ci o realitate adevărată faptul că Domnul Se bucură de un păcătos care se întoarce,
care se căieşte.
Fiecare fiinţă îşi manifestă bucuria în felul ei propriu. Tot aşa este şi la oameni. Când vechii
romani voiau să serbeze un triumf, că un general victorios s-a întors cu prada de război din Africa,
Grecia sau Asia, atunci îşi exprimau bucuria lor sălbatică potrivit înclinaţiilor lor. Mulţimea de
oameni din Roma se strângea în Coliseum să vadă cum nu numai animalele, ci şi oamenii erau
sacrificaţi. Printr-o plăcere distrugătoare îşi exprimau bucuria inimii lor barbare.
Să privim la omul avid de plăceri. A încheiat o afacere bună sau o întâlnire plină de bucurie l-a
înviorat. Ce face el, ca să-şi exprime bucuria? Îşi pleacă genunchii pentru a-I mulţumi lui
Dumnezeu sau cântă o cântare de laudă? Nu! El organizează un chef. Dacă tovarăşii lui se îmbată
cu vin, atunci bucuria lui devine vizibilă.
Oamenii senzuali îşi exprimă bucuria prin senzualitate. Dumnezeu, al cărui Nume este preaslăvit
şi a cărui Fiinţă este dragoste, Îşi exprimă bucuria prin îndurare, bunătate şi har. Bucuria tatălui este
prezentată în pilda de faţă prin iertarea aducătoare de împăcare, în sărutul dragostei, în dăruirea
celei mai bune haine, a inelului şi încălţămintei, şi în sărbătoarea de bucurie care a umplut de
veselie întreaga casă. Fiecare îşi exprimă bucuria potrivit naturii lui. Dragostea nemărginită îşi arată
bucuria în lucrările iubirii.
Expresia bucuriei lui Dumnezeu şi Darul Lui pe care ni L-a dat sunt incomparabile. Şi totuşi este
o asemănare între felul cum Dumnezeu Îşi exprimă bucuria şi felul cum noi oamenii o facem. De
aceea este important să observăm aceasta. Cum ne exprimăm noi în mod obişnuit bucuria? Deseori
facem aceasta printr-o faptă de dragoste. Bucuria se exprimă şi prin ospitalitate. În timpul
Crăciunului sau la nuntă, oamenii îşi exprimă de obicei bucuria prin cadouri. Aşa ne arată Tatăl în
această pildă minunată mărinimia Sa deosebită şi ne învaţă despre generozitatea Sa nemărginită faţă
de păcătosul care se căieşte, prin aceea că El Însuşi îi slujeşte.
Haina cea mai bună, inelul, încălţămintea şi cuvintele „să mâncăm şi să ne veselim“ arată că
Dumnezeu Se bucură; şi sărbătoarea harului este masa de sărbătoare a Domnului. Darurile mâinii
Sale plină de har sunt de neegalat, aşa că cel ce le primeşte strigă plin de uimire: „Nimeni nu este ca
Domnul, Dumnezeul nostru!“
Dragă prieten, gândeşte-te puţin mai mult timp la generozitatea Domnului faţă de păcătoşii care se
întorc la El! El le iartă păcatele ca un nor şi fărădelegile lor ca ceaţa. El îi face drepţi prin Isus
Hristos, le dă Duhul Sfânt, îi înnoieşte, îi mângâie şi îi luminează; îi curăţă, îi întăreşte, îi conduce şi
îi ocroteşte; le dă din plinătatea Lui şi le umple gura cu bucurie şi îi încununează cu har şi cu

îndurare. Văd în generozitatea lui Dumnezeu, cu care El îl primeşte pe păcătosul care se întoarce la
El, o dovadă puternică a faptului că în interiorul Său Se bucură de mântuirea oamenilor.
Citim în această pildă: „Aduceţi repede haina cea mai bună.“ Prin aceasta se arată că haina a fost
păstrată pentru această ocazie. Pentru masa de sărbătoare era carne destulă. Un viţel trebuia tăiat.
Care să fie acesta? Unul oarecare din cireadă? Nu, viţelul cel îngrăşat, cel care a fost bine hrănit şi
care a fost păstrat pentru această sărbătoare.
Dragă prieten, când Dumnezeu graţiază pe un păcătos, El Îşi arată bucuria prin aceea că îi dă
darurile harului Său! El îi dă celui păcătos ceea ce este mai bun din ce are El: îi dă pe Isus Hristos şi
Duhul Sfânt.
Îmi doresc din inimă ca păcătoşii să vină şi să pună la probă ospitalitatea lui Dumnezeu. Vor găsi
masa Lui bogat încărcată. Numai de ar vrea să vină; chiar şi aceia care s-au aşteptat la multe, vor
rămâne uimiţi.
Noi ne arătăm bucuria şi prin aceea că ne îndreptăm gândurile asupra obiectului bucuriei. Când
cineva este umplut de bucurie, uită ce este în jurul lui şi se desfată în această bucurie. Atunci când
David a luat chivotul era aşa de bucuros, încât a jucat înaintea Domnului. Şi-a dezbrăcat hainele de
om de stat şi nu s-a mai gândit la demnitatea sa, aşa că Mical l-a batjocorit. A fost aşa de mult
cuprins de bucurie, încât nu a mai ţinut seama de poziţia sa.
Observaţi că tatăl a spus în această pildă: „Aduceţi repede haina cea mai bună, şi îmbrăcaţi-l cu
ea; puneţi-i un inel în deget, şi încălţăminte în picioare. Aduceţi viţelul cel îngrăşat, şi tăiaţi-l. Să
mâncăm şi să ne veselim; căci acest fiu al meu era mort, şi a înviat.“
Tatăl îşi îndrepta toată atenţia asupra fiului; toată casa trebuia să participe la acest eveniment. La
nimic altceva nu s-a mai gândit, decât numai la acest fiu care a fost mult timp pierdut. El era
persoana principală la garderobă, în camera de bijuterii, în curte, în bucătărie şi în sala de mese.
Faptul că fiul, care a fost pierdut şi mort, trăia acum şi a fost regăsit, era singura preocupare a inimii
tatălui.
Este minunat cum Dumnezeu Îşi îndreaptă toate gândurile spre tine după făgăduinţa Sa: „Voi
veghea asupra lor ca să-i zidesc şi să-i sădesc, zice Domnul.“ Domnul Se gândeşte la cei săraci şi la
cei nevoiaşi; ochiul Său îi priveşte, şi urechile Lui aud strigătele lor. El Se gândeşte la fiecare
păcătos care se căieşte, ca şi cum acesta ar fi singura fiinţă din univers. El doreşte să-l aducă acasă.
Pentru el sunt pregătiţi evanghelişti în şcoala lui Dumnezeu, ca ei să ştie cum să-i poată câştiga
inima. Pentru el sunt date darurile Duhului Sfânt, ca ele să poată lucra cu putere la conştiinţa lui.
Da, pentru ei se roagă Fiul lui Dumnezeu, care cândva a sângerat pe cruce, iar acum stă pe tronul
ceresc.
M-am uitat odată în Amsterdam cum se şlefuiesc diamantele. Am văzut maşini uriaşe cu roţi mari
în funcţiune. Toată puterea era întrebuinţată pentru o piatră care nu era mai mare decât unghia
degetului meu mic. Toate aceste maşini erau în funcţiune pentru acea piatră mică, căci ea era foarte
preţioasă.
Tot aşa vă văd şi pe voi, păcătoşi sărmani, nefericiţi, care v-aţi răzvrătit împotriva lui
Dumnezeu(,) şi care vă întoarceţi înapoi la casa Tatălui. Universul este plin de roţi, şi toate roţile
lucrează spre binele vostru suprem; ele sunt folosite pentru a face din voi bijuterii de mare valoare,
ca voi să străluciţi cândva în cununa Răscumpărătorului.
Dumnezeu rupe tăcerea veşnică şi strigă: „Fiul Meu a fost găsit!“
Când odată un cercetător al naturii a descifrat o taină, a fugit pe străzi şi a strigat: „Am descoperit!
Am descoperit!“ Tot aşa şi tatăl a rămas la cuvintele: „Fiul meu era mort, şi a înviat; era pierdut, şi a
fost găsit!“ Întreaga Sfântă Scriptură are ca ţintă întoarcerea celor pierduţi. Pentru aceasta,
Salvatorul a părăsit slava Sa, pentru aceasta Adunarea mătură casa şi aprinde o lumină. Când
lucrarea reuşeşte, toate celelalte bucurii trec pe planul secund, iar pe primul plan este bucuria
nesfârşită a Domnului, care invită pe cei mântuiţi să ia parte la bucuria Sa, spunând: „Intră în
bucuria Domnului tău!“
Când cineva este mişcat de bucurie, el arată aceasta prin elanul mişcărilor lui. Ascultă-l pe tatăl!
El a spus: „Aduceţi repede haina cea mai bună, şi îmbrăcaţi-l cu ea; puneţi-i un inel în deget, şi
încălţăminte în picioare. Aduceţi viţelul cel îngrăşat, şi tăiaţi-l. Să mâncăm şi să ne veselim!“ Fără

pauză rosteşte o propoziţie după alta. Nu este pauză între porunci. Nu putea el spune: „Aduceţi
haina cea mai bună, şi îmbrăcaţi-l cu ea. După aceea ne vom pregăti pentru pasul următor. După o
oră sau mâine îi vom pune un inel în deget şi apoi vom căuta încălţăminte pentru el. Pentru moment
este bine că nu are încălţăminte, căci dacă ar avea, ar fugi probabil din nou. Când vom vedea că
pocăinţa lui este adevărată, vom organiza o masă de sărbătoare!“? Nu, nu, inima tatălui era plină de
bucurie! El trebuia să-l binecuvinteze imediat pe fiul său, să-l inunde cu favoarea lui şi cu semnele
dragostei lui.
Când Dumnezeu primeşte un păcătos, El îi iese în întâmpinare, îi cade de gât, îl sărută, îl iartă, îl
îndreptăţeşte, îl sfinţeşte, îl face un copil al Său, îi deschide comorile harului Său – şi toate acestea
într-o succesiune rapidă. În câteva minute, păcătosul care se întoarce la Dumnezeu este curăţit de
păcate, îmbrăcat, împodobit şi încălţat pentru slujbă.
Când Mântuitorul a murit, i-a spus tâlharului: „Astăzi vei fi cu Mine în Paradis!“ N-a vrut să-l
lase să sufere în durerile lui pe cruce, ci în două sau trei ore să-l ducă în Paradis! Dragostea şi
bucuria sunt totdeauna repede active. Dumnezeu este încet la mânie, dar El este rapid în harul Său,
aşa cum un fluviu inundă totul.
Bucuria tatălui s-a exprimat vizibil. Unui om vesel îi este greu să tacă. Când cineva este foarte
fericit, atunci el trebuie să spună şi altora. Tot aşa face şi tatăl aici. El şi-a exprimat bucuria, şi
această exprimare a fost foarte simplă: „Acest fiu al meu era mort, şi a înviat, era pierdut, şi a fost
găsit.“
Cu toată această simplitate, este totuşi o poezie adevărată. Poezia la evrei consta în reluarea
sensului sau repetarea unei părţi din cuvânt. Aici sunt două rânduri care se leagă şi care constituie
un vers în poezia ebraică. Tatăl putea să fie mulţumit, spunând numai: „Fiul meu era mort, şi a
înviat.“ Nu, realitatea era aşa de copleşitoare, că ea trebuia reluată: „El era pierdut, şi a fost găsit.“
Atunci când suntem în chip plăcut mişcaţi, facem să se audă bucuria noastră. Nu putem altfel. Tot
aşa se bucură Dumnezeu de păcătoşi şi ne comunică bucuria Sa în diverse tablouri din Sfânta
Scriptură. Chiar dacă aceste locuri din Scriptură au un stil simplu, sunt totuşi adevărate poezii.
Cântăreţii Bibliei ocupă rangul întâi între fiii cântecului. Dumnezeu Însuşi Se coboară şi foloseşte
poezia, ca să-Şi exprime bucuria, deoarece proza este prea rece şi liniştită. Ascultă cum redă
Dumnezeu: „Cum se bucură mirele de mireasa lui, aşa se va bucura Dumnezeul tău de tine.“
Dumnezeu putea să ne lase în necunoştinţă de bucuria Sa. Putea să ni se spună pe scurt, că
Dumnezeu îi salvează pe păcătoşi, iar noi nu am fi ştiut că Dumnezeu Se bucură de aceasta. Dar
bucuria lui Dumnezeu a fost prea mare; ea nu trebuia să rămână ascunsă. Marele Dumnezeu nu a
putut să Se reţină; El a trebuit să dea de ştire întregului univers câtă bucurie Îi produce acţiunea
harului.
Prietenii mei, am vorbit în slăbiciune despre bucuria lui Dumnezeu şi vreau să vă mai atrag atenţia
că în această bucurie sunt prezente şi toate celelalte trăsături de caracter ale lui Dumnezeu, aşa cum
vedem în pilda noastră: harul binevoitor a ieşit în întâmpinarea fiului, dragostea i-a căzut de gât,
harul l-a sărutat, înţelepciunea l-a îmbrăcat, credincioşia i-a pus un inel în deget, pacea i-a pus
încălţăminte în picioare, iar puterea l-a pregătit!
Nici una din trăsăturile de caracter ale lui Dumnezeu nu sunt împotriva iertării păcatelor şi
împotriva mântuirii păcătoşilor. Puterea Sa întăreşte pe cei slabi, îndurarea Sa leagă rănile celor
răniţi, dreptatea Sa priveşte zâmbind prietenos păcătosului îndreptăţit, căci El a fost satisfăcut prin
sângele iertător al lui Isus. Credincioşia Sa devine activă, ca astfel făgăduinţa harului să fie
împlinită, statornicia Sa confirmă ceea ce a fost făcut, iar atotştiinţa Sa poartă de grijă ca nu cumva
ceva să rămână nefăcut. Toată Dumnezeirea este în acţiune, ca să ridice un vierme din ţărână pe o
nouă treaptă şi să facă din el un moştenitor al lui Dumnezeu şi moştenitor împreună cu Hristos.
Bucuria lui Dumnezeu ne umple toată fiinţa, aşa că putem spune: „Laudă pe Domnul, suflete al
meu, şi tot ce este în mine să laude Numele Său cel sfânt!“, căci tot ce este în El este activ, ca să
binecuvinteze pe sfinţii Săi.
Această bucurie a Domnului ar trebui să dea mai multă încredere fiecărui păcătos, ca prin Isus
Hristos să vină la Dumnezeu. Pentru păcătoşi este o mare bucurie să fie mântuiţi, iar pentru
Dumnezeu este o mare bucurie să mântuiască. Dacă ai dorinţa să spui: „Am păcătuit!“, atunci El îţi

spune că păcatele tale sunt iertate. Dacă doreşti să fii un copil din casa Sa, atunci uşa este deschisă,
iar El Însuşi te aşteaptă. Vino, şi fii binevenit! Vino, şi fii binevenit, nu mai ezita!
Bucuria păcătosului
Fiul s-a bucurat. El nu şi-a exprimat bucuria în cuvinte, dar a simţit-o adânc. Câteodată suntem pe
deplin conştienţi de incapacitatea noastră de a exterioriza sentimente şi ne simţim foarte penibil.
Aşa s-a întâmplat cu fiul risipitor. Inima fiului era prea plină, ca să se poată exprima în cuvinte, dar
el avea ochi care vorbeau, atunci când îl privea pe tatăl său. Când l-au îmbrăcat, l-au încălţat şi i-au
pus inelul în deget, a fost prea impresionat ca să mai poată vorbi. Plângea cu hohote, dar lacrimile
nu erau lacrimi de durere, ci de bucurie şi fericire.
Ce credeţi, ce l-a făcut pe fiu să fie aşa de bucuros? Era dragostea tatălui său, iertarea pe care i-a
dat-o tatăl, refacerea poziţiei sale, pe care a avut-o mai înainte la tatăl. Acesta era motivul. Fiecare
dar al tatălui era un semn al dragostei şi făcea ca bucuria să se reverse în afară. Haina cu care a fost
îmbrăcat, era haina unui fiu iubit, care a fost primit.
Aţi observat cum se potriveşte haina cu mărturisirea lui? Propoziţiile se leagă astfel una de alta:
„Tată, am păcătuit!“ – „Aduceţi repede haina cea mai bună, şi îmbrăcaţi-l cu ea.“ Cu dreptatea lui
Hristos se acoperă toate păcatele! Haina se potrivea cu starea lui. A venit îmbrăcat în zdrenţe, de
aceea „aduceţi repede haina cea mai bună, şi îmbrăcaţi-l cu ea“ – şi nu veţi mai vedea nimic din
zdrenţele lui.
Era necesar să fie îmbrăcat în felul acesta, căci acesta era semnul restabilirii lui. Deoarece a fost
pus în drepturile unui fiu, nu mai trebuia să poarte hainele rupte, ci o îmbrăcăminte care se potrivea
cu poziţia lui. Trebuia să înceapă şi o sărbătoare; pentru aceasta trebuia să aibă îmbrăcăminte de
sărbătoare. Nu era potrivit să participe la această sărbătoare îmbrăcat în haine rupte. Îmbrăcaţi-l cu
haina cea mai bună, ca astfel să fie pregătit pentru a-şi ocupa locul la masa de sărbătoare.
Aşa este atunci când păcătosul pocăit se întoarce la Dumnezeu. El nu este numai acoperit cu
mantaua dreptăţii lui Isus Hristos în ceea ce priveşte trecutul lui, ci este pregătit pentru
binecuvântările viitorului, care sunt pregătite deja pentru cel graţiat. Da, el este adus într-o stare în
care bucuria poate avea loc imediat.
Apoi a primit inelul. Prin aceasta s-a arătat că el a primit acum, ca fiu, toată onoarea şi din partea
neamurilor lui. Inelul de sigiliu oferea odinioară în Orient privilegii mari. Pe vremea aceea, oamenii
nu semnau un document cu numele lor, ci se foloseau de pecetea lor. Un inel atribuia împuternicire
asupra proprietăţii aceluia care a dat acel inel. Tatăl i-a dat fiului un inel, şi ce minunat răspunde
acest dar unei alte mărturisiri a fiului! Voi cita ambele propoziţii împreună: „Nu mai sunt vrednic să
mă chem fiul tău!“ – „Puneţi-i un inel în deget.“ Darul se potriveşte exact cu mărturisirea.
El se potriveşte şi cu noua poziţie a fiului. Aceeaşi mână, care a hrănit porcii, avea acum dreptul
să poarte un inel. El nu avea nici un inel la mână, atunci când slujea la troaca porcilor, de aceasta vă
pot asigura. Dar acum nu mai era păstor de porci, ci fiul onorat al unui tată bogat; sclavii nu poartă
inele. Inelul arată libertatea celui care s-a reîntors din păcatele sale, precum şi bucuria sa cu privire
la privilegiile casei tatălui.
Dragi prieteni, Domnul vrea să vă facă bucuroşi, dacă veniţi la El, dăruindu-vă pecetea Duhului
Sfânt, care caracterizează valoarea moştenirii divine! Tu trebuie să ai un semn sigur şi de onoare şi
să ştii că totul este al tău, atât cele prezente, cât şi cele viitoare. Acest inel în degetul tău va arăta
legătura ta strânsă cu Isus Hristos. El va arăta dragostea veşnică, pe care o are Tatăl pentru tine, şi
va fi arvuna permanentă a lucrării Duhului Sfânt.
Apoi i-au pus încălţăminte în picioare. Stăpânul şi fiii purtau sandale, dar slujitorii nu, aşa că
această poruncă a tatălui a fost un răspuns la ultima parte a rugăciunii celui care se ruga: „Fă-mă ca
pe unul din argaţii tăi!“ Dar tatăl a spus: „Nu, ci puneţi-i încălţăminte în picioare!“ Cel graţiat nu
trebuie să tremure mult timp la Sinai, ci trebuie să vină la muntele Sionului, ca să aibă părtăşie
intimă cu Dumnezeu. În felul acesta, fiul risipitor a fost încălţat pentru slujbă ca fiu. El putea să
procure lucruri pentru tatăl său sau să lucreze pe ogorul lui. Avea acum tot ceea ce-şi putea dori:

haina, care să-l acopere, inelul, care-l împodobea, şi încălţămintea, care-l făcea gata pentru drum
sau pentru lucrare.
Şi pe voi, cititori fricoşi, care aţi fost treziţi la viaţă şi care aveţi dorinţa să vă apropiaţi de
Dumnezeu, doresc ca prin descrierea bucuriei fiului risipitor să vă provoc să veniţi imediat! Veniţi
cu toţii, şi El vă va spune: „Aduceţi repede haina cea mai bună!“ Veniţi toţi care vă recunoaşteţi
defectele naturale pricinuite de păcat; El vă va împodobi cu inelul frumuseţii! Veniţi toţi care
gândiţi că voi nu puteţi veni, că aveţi picioare sângerânde şi obosite, şi El vă va încălţa cu sandalele
harului său! Veniţi numai, şi veţi primi în inimă o bucurie pe care niciodată nu v-aţi putut-o
imagina!
Bucuria slujitorilor
Acum dorim să ne preocupăm cu bucuria slujitorilor. Ei trebuiau să fie veseli: şi au fost veseli,
căci muzica şi jocurile care se auzeau în afară, trebuiau să vină de la o mulţime mare de oameni; şi
cine puteau fi aceştia, decât numai slujitorii pe care tatăl i-a chemat? Ei au mâncat, au băut, au
cântat şi au jucat.
Când un păcătos se pocăieşte, avem parte de această bucurie. Mai întâi ne bucurăm de bucuria
Tatălui. Ei au fost foarte bucuroşi, că stăpânul lor era bucuros. Pentru slujitorii buni este totdeauna
plăcut când îl văd pe stăpânul lor bucurându-se. Slujitorul, care s-a dus afară la fratele mai mare, a
arătat prin vorbirea lui că participa la bucuria stăpânului.
Dacă eşti în armonie cu Dumnezeu, dragul meu frate şi draga mea soră, atunci te vei bucura, şi
trebuie să te bucuri, atunci când El îţi oferă ocazia să trăieşti evenimentul când păcătoşii pierduţi
sunt mântuiţi! Va avea pentru tine mai multă valoare decât o pungă plină cu aur sau un câştig mare
în afacerile tale; da, nimic din lume nu-ţi poate da bucurie mai mare ca atunci când vezi că unul din
fraţii tăi sau din copiii tăi se poate bucura în Isus Hristos!
O mamă a spus cândva aşa de frumos şi potrivit: „Îmi amintesc încă de sentimentele deosebite şi
noi care m-au mişcat atunci când pentru prima dată primul meu copil mi-a fost pus la piept. Când
însă fiul meu născut din nou, ca „o creatură nouă în Isus Hristos“, a venit la mine ca şi copil al meu
spiritual, ca fiu al meu prin Evanghelie, graţiat, îndreptăţit, primit de Dumnezeu, mântuit pentru
eternitate, aceasta a fost o bucurie adâncă, o bucurie de nedescris! Copilul meu a fost un copil al lui
Dumnezeu. Rugăciunile care au precedat naşterea lui, care l-au însoţit în copilăria şi adolescenţa lui,
au fost ascultate. Fiul meu a devenit proprietatea lui Isus. Vegherea obositoare, dorinţele fierbinţi,
speranţa tremurândă – toate acestea s-au liniştit acum. Primul nostru copil care ni s-a născut s-a
declarat proprietate a Domnului.“
Fie ca fiecare tată şi fiecare mamă să aibă parte de astfel de bucurii, care cresc din astfel de
evenimente!
Sunt sigur că slujitorii s-au bucurat, că fiul s-a reîntors acasă, căci în mod obişnuit chiar şi fiii răi
sunt simpatizaţi de slujitorii buni. Când tinerii pleacă şi produc mare întristare părinţilor lor, atunci
slujitorii arată interes faţă de ei. Ei obişnuiesc să spună: „Ion a fost foarte lipsit de respect şi glumeţ,
l-a necăjit mult pe tatăl său, dar aş vrea să-l văd totuşi pe sărmanul tânăr că se reîntoarce.“
Deseori, aceasta are loc la slujitorii mai vechi, care sunt deja în casă, atunci când se naşte copilul.
Ei nu-l uită niciodată. Veţi vedea că slujitorii bătrâni ai lui Dumnezeu se bucură totdeauna când văd
că fiii risipitori se reîntorc. Păcătoşilor, noi vă iubim cu toate greşelile voastre şi cu toată starea rea a
inimii voastre! Cât de mare ar fi bucuria noastră din pricina voastră, dacă am vedea că sunteţi
eliberaţi de pierzarea veşnică şi de mânia lui Dumnezeu care este peste voi şi veniţi la bucuria
iertării de păcate şi la primirea prin Isus Hristos!
Noi ar trebui să ne bucurăm din pricina păcătosului primit, dar cred că slujitorii s-au bucurat mai
mult de faptul că ei erau unelte în mâna tatălui. Tatăl a spus slujitorilor: „Aduceţi repede haina cea
mai bună.“ El însuşi se putea duce la garderobă, să descuie dulapul şi să ia haina cea mai bună, dar
el a lăsat favoarea aceasta slujitorilor, ca ei s-o facă. Apoi a zis: „Şi îmbrăcaţi-l cu ea!“
Dacă Domnul ne dă harul să facem aşa ceva, atunci bucuria este mult mai mare. De câte ori n-am
adus eu cea mai bună haină şi nu v-am putut îmbrăca cu ea! Am ţinut-o în mâini, v-am descris

splendoarea ei şi am comparat-o cu zdrenţele voastre. V-am spus cât de frumos ar fi dacă v-aş putea
îmbrăca cu ea, dar n-am putut. Am fost prea slab pentru aceasta. Dar dacă Tatăl ceresc prin harul
Său divin şi în puterea Duhului Sfânt mă foloseşte ca unealtă, ca să aduc aceste comori în
posesiunea păcătoşilor sărmani, atunci ce bucurie mare este aceasta! M-aş bucura să aduc inelul
pecetluirii cu Duhul Sfânt şi încălţămintea pentru răspândirea Evangheliei păcii, căci este o bucurie
să prezinţi aceste binecuvântări, iar o bucurie şi mai mare să le pui pe pelerinii sărmani, care se
reîntorc.
Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu că a dat slujitorilor Săi o misiune aşa de frumoasă! Nu aş fi
îndrăznit să relatez despre slujitori, că ei au dat celui pierdut haina, inelul şi încălţămintea, dar
pentru că El Însuşi a spus aceasta, mă bucur să folosesc vorbirea pe care o are Duhul Sfânt.
„Îmbrăcaţi-l cu ea?“ Da, pe el! „Pe el, care a fost un beţivan, unul care blestema, un curvar?“ Da,
îmbrăcaţi-l, căci el s-a pocăit!
Ce bucurie când suntem autorizaţi de Dumnezeu să aruncăm pe un păcătos mantaua minunată a
dreptăţii divine! Şi să-i punem inelul în deget! Să-l încălţăm! Faptul că ele sunt destinate pentru cel
păcătos este nucleul bucuriei noastre – în mod deosebit atunci când un astfel de păcătos este un
membru al familiei noastre.
A fost foarte frumos din partea tatălui să împartă lucrarea de dragoste. Unul l-a îmbrăcat, un altul
i-a pus inelul, şi un al treilea l-a încălţat. Sunt unii din fraţii mei care pot să vorbească foarte bine
despre Isus în dreptatea Sa; aceştia aduc haina cea mai bună. Alţii au darul să vorbească despre
lucrarea Duhului Sfânt; aceştia aduc inelul. Alţii sunt învăţători practici; ei aduc încălţămintea. Mie
personal îmi este totuna ce am de făcut, mă bucur numai că am parte să aduc sărmanilor păcătoşi
darurile nepieritoare ale harului, pe care Domnul le-a pregătit pentru toţi câţi vin la El.
Nu se poate descrie cât de bucuroşi au fost aceia care au ajutat la îmbrăcarea fiului. În timpul
acela, unul din slujitori a ieşit afară şi a luat viţelul cel îngrăşat, iar doi sau trei au participat probabil
la tăierea şi la pregătirea lui, în timp ce un altul a îngrijit focul din bucătărie şi a pregătit oalele
pentru fiert. Un altul a pregătit masa, iar un altul s-a dus în grădină să ia flori, să facă o cunună
pentru sala de festivităţi. Toţi au fost fericiţi, gata să ia parte la muzică şi joc.
Cine lucrează cel mai bine pentru păcătoşi, acela este totdeauna cel mai fericit, atunci când
păcătoşii sunt mântuiţi. Cine se roagă pentru ei, cine îi învaţă, cine le vorbeşte, cine îi câştigă pentru
Isus – fiecare să ia parte la bucuria lor.
Fraţilor, ni se spune că „au început să se veselească“; şi, după cum este descris, se pare că ei au
fost cu adevărat fericiţi şi nu văd nici o aluzie că ei ar fi încetat să mai fie fericiţi.
Deoarece bucuria poate creşte la nesfârşit, o dată ce a început, nu poate şti nimeni cât de departe a
ajuns ea acum. Cei sfinţi încep acum să se bucure şi ei nu vor înceta niciodată să se bucure, ci se vor
bucura tot mai mult. Bucuria pe pământ este numai începutul bucuriei, dar dincolo, în cer, bucuria
va începe cu adevărat. Bucuria noastră pe pământ este puţin mai mult decât nivelul cel mai coborât
al apei în timpul refluxului, dar în cer bucuria va vui ca un şuvoi mare. Haideţi să începem astăzi să
ne veselim!
Desigur, noi nu ne vom putea bucura, dacă nu începem cu dăruire deplină să lucrăm la mântuirea
altora. Dacă facem sau am făcut aceasta, să-L lăudăm şi să-L slăvim pe Domnul şi să ne bucurăm cu
cei ce au fost găsiţi! Să serbăm sărbătoarea, aşa cum o vrea Isus să fie sărbătorită! Nu cred că se
găseşte aici un frate în vârstă, care în mânia lui nu vrea să vină la sărbătoare. Să continuăm să fim
bucuroşi, atâta timp cât trăim, că cei pierduţi au fost găsiţi, iar cei morţi au fost aduşi la viaţă!
Dumnezeu să facă să fiţi bucuroşi fără sfârşit din cauza aceasta!

