Meditaåie

Fãþãrnicia - pãcat universal (5)
Mustrarea fãþarnicilor

S

e observã, în general,
cã fãþãrnicia nu se
descoperã uºor ºi,
chiar atunci când este vizibilã,
foarte puþini au curajul s-o înfrunte. Poate cã lucrul acesta se
întâmplã ºi pentru faptul cã toþi
se simt vinovaþi cu privire la acest
pãcat.
Dimpotrivã, mai degrabã
observãm o molipsire ºi adãugarea unui alt pãcat: linguºirea.
Parcã îl vedem pe Barnaba
discutând cu Chifa, marele apostol, pe marginea pãrerilor despre
„tãierea împrejur”.
„Bine, frate Chifa, desigur cã
am putea sã avem neplãceri, sã
se poticneascã ... tu doar ai urmat
pe Domnul de aproape, ... dacã
tu crezi aºa ...!” La fel ca Barnaba,
au fãcut poate si alþii.
„Cine linguºeºte pe aproapele
sãu, îi întinde un laþ, sub paºii lui”
(Prov. 29.5).

Singur Pavel, apostolul Neamurilor, este în stare, prin puterea
ºi încredinþarea Domnului, sã-i
schimbe atitudinea lui Petru,
înfruntându-l.
„Când i-am vãzut cã nu umblã
drept dupã adevãrul Evangheliei,
am spus lui Chifa în faþa tuturor:
«Dacã tu, care eºti iudeu, trãieºti
ca Neamurile, ºi nu ca Iudeii, cum
sileºti pe Neamuri sã trãiascã în
felul Iudeilor?»” (Galateni 2.14).
Apostolul Pavel intervine
imediat, direct ºi categoric. El nu
acceptã niciun compromis, niciun
fel de fãþãrnicie, chiar ºi atunci
când este vorba de colegul sãu
Petru.
„Cine mustrã pe alþii gãseºte
mai multã bunãvoinþã pe urmã,
decât cel cu limba linguºitoare”
(Prov. 28.23).
Sã ne cercetãm în lumina spiritului lui Pavel: cum procedãm
noi când observãm fãþãrnicie în

jurul nostru? Cum intervenim?
De câte ori mustrãm în faþã
pe cineva, ºi de câte ori preferãm
mai bine (e mai sigur! zicem noi)
sã-l vorbim „în spate” – lucru ce
nu aduce foloase nimãnui,
dimpotrivã.
Domnul Isus n-a precupeþit
niciun cuvânt, fie el ºi nespus de
usturãtor, pentru a condamna
fãþãrnicia oamenilor: „ªerpi, pui
de nãpârci!” (vezi ºi predica lui
Ioan Botezãtorul: Matei 3.7)
„Cum veþi scãpa de pedeapsa
gheenei?” (Matei 23.33)
Sã ne ferim de fãþãrnicie, cãci
este un lucru urât Domnului. ªi
dacã vedem pe cineva cãruia îi
place sã fie fãþarnic, prefãcut, mincinos ajunge sã-i aducem aminte
de Matei 23.
„Ferice de omul pe care-l ceartã
Dumnezeu! Nu nesocoti mustrarea
Celui Atotputernic!” (Iov 5.17)
CRISTIAN

Fãþarnic este cel care poartã masca evlaviei, fiind în sufletul sãu lipsit de orice evlavie. Faþarnic este cel care îºi exprimã dragostea
ºi loialitatea faþã de aproapele sãu, îi spune cuvinte blânde, bune, linguºitoare, dar în suflet simte urã faþã de el, urzeºte rele împotriva
lui. Fãþarnic este cel care ascunde de oamenii din jur toate pornirile rele, întunecate ale sufletului lui, toate gândurile întinate, ºi vorbeºte
cu aproapele sãu prefãcându-se iubitor, curat cu inima ºi neavând nimic rãu în sufletul sãu.
(Sfântul Luca al Crimeei)

Botez în apã în Biserica Penticostalã Filadelfia din Bucureºti, oficiat în data de 1 mai a.c.
de pastorul Nicuºor Oros ºi de presbiterul Titel Mãtãrcuþã, în fotografie, alãturi de cei 21
de candidaþi care au încheiat legãmânt cu Domnul ºi pastorul John Tipei ºi presbiterul
Daniel Bodnariu, secretarul bisericii.
Cuvântul Adevãrului
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