Pildele Domnului Isus

Pilda robului nemilostiv
Matei 18:21-35
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CIPRIAN FLAVIUS TERINTE
Presbiter, Biserica Penticostalã
„Vestea Bunã” din Bucureºti

Atunci Petru
s-a apropiat de
El, ºi I-a zis:
„Doamne,
de câte ori sã
iert pe fratele
meu când va
pãcãtui împotriva mea?
Pânã la ºapte
ori?”
Isus i-a zis:
„Eu nu-þi zic
pânã la ºapte
ori, ci pânã la
ºaptezeci de ori
câte ºapte.
Matei18:21-22
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Cuvântul Adevãrului

nainte de rostirea pildei
de faþã, Mântuitorul
vorbise despre disciplina bisericeascã. În cazul în
care un membru al comunitãþii
avea sã se abatã de la morala
creºtinã, el trebuia admonestat în
particular. Dacã nu se pocãia de
greºeala sa, admonestarea trebuia
repetatã în prezenþa a unor
martori (cel puþin unul). Dacã nici
de aceastã datã nu se cãia,
membrul indisciplinat trebuia
adus în faþa Bisericii. În ultimã
instanþã, dacã nici la îndemnul
Bisericii nu se pocãia, el trebuia
excomunicat. Toate aceste mãsuri disciplinare aveau în vedere
o situaþie în care persoana vinovatã nu-ºi recunoºtea pãcatul.
Ce se întâmpla, însã, în cazul
în care, încã de la prima admonestare, omul îºi recunoºtea greºeala ºi o regreta? Este lesne de înþeles cã trebuia iertat. Dar cum trebuia procedat în cazul în care lucrul acesta se repeta? De câte ori
trebuia permisã desfãºurarea
acestui ciclu ofensã - admonestare – pocãinþã - iertare?
În învãþãtura rabinicã se spunea cã un individ putea fi iertat
de cel mult trei ori. Propunând,
prin întrebarea sa, iertarea de
ºapte ori a celui care a greºit,
Petru îºi imagina cã soluþia sa va
fi apreciatã ca una extrem de
generoasã. De fapt, avem aici o
dovadã a modului legalist în care
oamenii erau învãþaþi sã se gândeascã la Împãrãþia lui Dumnezeu, lucru pe care Mântuitorul a
cãutat mereu sã-l corecteze, cel
puþin în dreptul ucenicilor Sãi.
Din rãspunsul Lui la întrebarea lui Petru deducem un prim
adevãr cu privire la iertare, din

perspectiva
Dumnezeu.

Împãrãþiei

lui

1. IERTAREA
ACORDATÃ DE NOI
ALTORA TREBUIE SÃ
FIE NECONTENITÃ
Sã observãm cu câtã exactitate a încercat Petru sã stabileascã
o realitate a Împãrãþiei. El a gândit
matematic, cãutând sã stabileascã
anumite limite. Petru încã mai
gândea asemenea fariseilor ºi cãrturarilor, cum, de fapt, este mereu
înclinat sã gândeascã omul firesc
despre lucrurile duhovniceºti.
Cine n-a întâlnit persoane care,
dupã ce li s-a spus despre starea
de pãcat a omenirii ºi despre harul lui Dumnezeu, au întrebat ce
practici religioase trebuie sã
adopte sau cât de frecvent sã se
achite de anumite îndatoriri „bisericeºti”, pentru a scãpa de vinã
înaintea lui Dumnezeu? Este
adevãrat, ne referim acum la
persoane necredincioase.
O realitate mai tristã este
aceea cã mulþi dintre credincioºii,
în aparenþã exemplari, din
bisericile noastre neoprotestante,
cautã sã reducã spiritualitatea la
frecvenþa cu care executã anumite porunci biblice sau la exercitarea vãdit autoimpusã a unor
virtuþi. În nici un caz nu încurajãm
nici antinomianismul, nici
libertinismul doctrinar. Cu toate
acestea, trebuie sã acordãm o
atenþie sporitã pericolului fariseismului, care, din câte se pare,
este cel mai ameninþãtor pãcat
care pândeºte viaþa credinciosului, oricât de zelos ar fi pentru
Domnul. Aceasta pentru cã suntem fiinþe umane limitate ºi cu cât

