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Versete călăuzitoare: Matei 23

 Introducere

M-am întrebat deseori, ce a vrut să ne spună Domnul Isus prin
descrierea fariseilor. A vrut El să ne dea în mână un instrument cu
care noi să vizăm pe alţii şi să putem arăta cu degetul spre ei?
Fariseii sunt totuşi pentru cei mai mulţi dintre noi aşa numiţii creştini
credincioşi Bibliei, nimic altceva decât pur şi simplu lepădătura.
Dacă trebuie să recunoaştem că suntem „cu toţii păcătoşi”, totuşi nu
vrem într-o suflare să fim numiţi împreună cu fariseii. În fond în cele
din urmă fariseii au răstignit pe Domnul şi de mai multe ori în timpul
vieţii Lui au vrut să-L omoare. Ei au sfidat pe Domnul, L-au
provocat, L-au acuzat şi au luptat împotriva Lui cu martori falşi. Nu,
eu nu sunt un fariseu.

Cu adevărat nu eşti? Dacă sunt sincer, uneori am gândit în ascuns,
dacă nu cumva uneori aş fi fost un fariseu cu adevărat – uneori,
când am simţit adânc, că gura mea nu a redat totdeauna ce era cu
adevărat în inimă. Când la urma urmelor este o discrepanţă între
inimă şi gură, atunci trebuie totuşi să recunosc sincer că unele
lucruri din fariseism nu-mi sunt cu totul străine.

Pe de altă parte m-am gândit: omule, fariseii nu sunt chiar aşa de
răi. Ei erau păzitorii Legii. Ei se numeau cei puşi deoparte. Nimeni
din Israel nu putea să spună pe de rost toate cele 613 porunci aşa
de bine ca fariseii. Ei au înţeles ceva din învăţătura Vechiului
Testament şi ei preţuiau pe marii lor rabini Hillel şi Schammai. Ei
puteau să explice foarte bine diferenţele între cele două şcoli
fariseice. Noi am spune astăzi, ei erau oameni foarte fideli Bibliei,
aceşti farisei. Fariseii erau cu adevărat foarte severi în ceea ce
priveşte ascultarea de Scriptură. Ei au făcut reguli şi porunci
suplimentare, aşa cum îi era posibil unui iudeu temător de
Dumnezeu să împlinească toate cele 613 porunci ale Legii. Ei o luau
cu adevărat în serios. Şi dacă luăm probabil pe cel mai mare dintre
fariseii din Biblie, pe Pavel, despre el se spune în Filipeni 3.6: „… cu
privire la dreptatea care este prin Lege, fără vină”. – Şi chiar şi
Domnul Isus îi laudă indirect pe farisei, prin aceea că spune: „Deci
toate câte vă spun ei, păziţi-le şi faceţi-le …” (Matei 23.3). Abia după
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ce nu demult am citit o carte (de Tom Hovestol, „Capcana fariseilor”
– în editura R. Brockhaus), care se ocupă cu fariseii, m-am simţit
puţin confirmat, că evident au fost şi alţii, care nu au putut să se
reţină de la impresia, că fariseii nu erau cei mai infideli, ci dimpotrivă
erau cei fideli Bibliei ai zilelor acelea.

Oarecum fariseii îmi sunt simpatici, dacă îi privim prin aceşti
ochelari ai râvnei pentru Biblie. Şi eu cred, pentru că Domnul Isus a
iubit aşa de mult tocmai pe aceşti farisei, deoarece de regulă ei se
străduiau sincer să reprezinte Legea, de aceea Domnul Isus Se
preocupă în mod deosebit cu această grupă a fariseilor şi de aceea
şi astăzi El se preocupă în mod cu totul deosebit de aceia care în
principiu nu vor altceva, decât să fie din toată inima fideli Bibliei.
Tânărul bogat din evanghelia după Marcu 10 era probabil şi el un
fariseu fidel, şi se spune despre el: „… şi Isus l-a iubit”. Cu toate
acestea nu avem voie să trecem cu vederea corectura dureroasă,
dar vindecătoare făcută de Domnul, prin aceea că încheiem repede
cu fariseii şi spunem: ‚Nu, noi nu suntem farisei, căci noi nu L-am fi
acuzat pe Domnul şi în cele din urmă răstignit.’ Probabil nu vorbim
în felul acesta, dar cât de des nu am gândit aşa sau asemănător.
Noi putem învăţa nespus de mult de la farisei, dacă recunoaştem că
noi suntem aceştia, că în fiecare din noi se ascunde un fariseu şi
probabil cel mai mult în acela la care ne aşteptăm cel mai puţin.

Să facem proba şi să ne ocupăm cu capitolul 23 al evangheliei după
Matei.

Tradus de la: Die Pharisäer-Falle (1)

Traducere: Ion Simionescu
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