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Elmo Clair HadleySă găseşti odihnă
din "Tu poţi avea o viaţă fericită"

Versete călăuzitoare: Matei 11.28-30

Matei 11.28-30: Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi
jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, pentru că Eu sunt blând şi smerit cu
inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Pentru că jugul Meu este bun şi
sarcina Mea este uşoară.

Pentru a putea trăi o viață fericită, este important să ai odihnă. Explicând calea de a găsi
această odihnă, Domnul nostru spune: „Veniți la Mine ... Luați jugul Meu asupra voastră și
învățați de la Mine ... și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Pentru că jugul Meu este bun
și sarcina Mea este ușoară”.

Cel care ne cheamă să luăm asupra noastră jugul Său a fost un exemplu pentru noi atunci
când S-a supus voinței Tatălui Său, spunând: „Iată, Eu vin ca să fac voia Ta” (Evrei 10.9).
Pentru a găsi odihnă, și noi trebuie să ne supunem voinţa noastră voinței lui Dumnezeu.
Aceasta este ceea ce înseamnă „Luați jugul Meu asupra voastră”. Ați văzut vreodată un jug
cu boi? Atunci când sunt în jug, ei își supun voința stăpânului lor.

Păcatul este cauza tuturor tristeților din universul lui Dumnezeu, iar rădăcina tuturor păcatelor
este voința proprie sau dorința de a înlocui voia lui Dumnezeu cu voia noastră. Acest lucru nu
numai că ne aduce în conflict cu Creatorul nostru, dar provoacă și un conflict în interiorul
nostru.

Un copil al lui Dumnezeu primește o natură nouă, sfântă, atunci când este născut din nou.
Natura sfântă Îl iubește pe Dumnezeu și urăște păcatul. De asemenea, creștinul credincios
are Duhul lui Dumnezeu, care locuiește în el. Din aceste motive, apare un conflict interior
atunci când un copil al lui Dumnezeu cedează în fața voinței proprii și a păcatului.

Atunci când producem ceva, avem dreptul de a determina utilizarea a ceea ce am produs. În
același mod, Dumnezeu are dreptul să ne spună ce trebuie să facem, pentru că El ne-a creat.
Atunci când cumpărăm ceva, acel lucru este al nostru. Dumnezeu ne-a cumpărat cu sângele
Fiului Său: „Sau nu știți ... nu sunteți ai voștri? Pentru că ați fost cumpărați cu un preț,
glorificaţi deci pe Dumnezeu în trupul vostru!” (1. Corinteni 6.19,20). Când se naște un copil,
se așteaptă ca acesta să asculte de părinții săi. Când o persoană este născută din nou,
Dumnezeu așteaptă ascultare din partea ei (Ioan 3.3; 1Ioan 5.18; 1. Petru 2.1,2).

Nu putem ignora dreptul triplu al lui Dumnezeu - ca şi creație a Sa, ca proprietate a Sa și ca
copii ai Săi – asupra noastră și să ne așteptăm la pace interioară. Trebuie să respectăm
drepturile lui Dumnezeu. Atunci când încercăm să ne impunem voința proprie în răzvrătire
împotriva voinței lui Dumnezeu, acest lucru duce la un conflict interior.

Tradus de la: Ruhe finden
Titlul original: „Finding Rest“

Tradus din: You Can Have a Happy Life
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