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A ierta este important
15 Dacă fratele tău greşeşte împotriva ta, mergi şi mustră-l numai între
patru ochi. Dacă te ascultă,l-ai câştigat pe fratele tău. 16 Dacă nu te ascultă, mai
ia cu tine unul sau doi pentru ca orice hotărâre să fie întemeiată pe declaraţia a
doi sau trei martori. 17 Dacă nu vrea să-i asculte nici pe ei, spune-l Bisericii. Iar
dacă nu vrea să asculte nici de Biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi un vameş.
18 Adevăr vă spun: Tot ce veţi lega pe pământ va fi legat şi în cer şi tot ce veţi
dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în cer.
19 Iarăşi vă spun: Dacă doi dintre voi pe pământ se vor uni să ceară orice
lucru, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. 20 Căci unde doi sau trei sunt
adunaţi în numele meu, sunt şi eu acolo în mijlocul lor. (Mt 18,15-20)
A ierta este important
Iertarea este una din cele mai profunde dovezi de iubire învăţate de către Isus pentru cei
care au decis să fie discipolii săi. Isus însuşi le va da acestora un mare exemplu de iertare
atunci când, fiind pe cruce, îi iartă pe cei care îl răstigneau.
În acest text Isus îi invită pe discipolii săi să meargă în căutarea celor care au căzut în
ocazie de păcat şi le-au adus vreo daună prin acţiunea incorectă pe care au realizat-o.
Trebuie să observăm diferite detalii pe care le menţionează Isus pentru a ajunge la aceste
persoane.
Mai întâi Isus spune: mergi şi mustră-l numai între patru ochi.
Isus cere celui care a fost ofensat de către fratele său să meargă singur la cel care l-a
ofensat; aceasta o face pentru ca păcatul să nu fie divulgat întregii lumi şi în felul acesta
nu va fi motiv de scandal şi dacă acesta doreşte să se corecteze nu va fi observat după
aceea de către toţi din cauza trecutului său. Şi ceea ce contează cu adevărat este: Dacă te
ascultă, l-ai câştigat pe fratele tău. Termenul „a câştiga” rabinii îl aplicau convertirii
obţinute prin misiune.
Mai departe Isus spune: Dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi pentru ca
orice hotărâre să fie întemeiată pe declaraţia a doi sau trei martori.
Şi acest pasaj se găseşte în Deuteronom 19,15. Păcătosul ar putea să fie orbit din cauza
păcatului său şi acest lucru nu-i va permite să accepte greşeala sa atât de repede. Pentru
aceasta Isus acum îi spune celui care a fost ofensat să mai ia cu sine unul sau doi dintre
ucenicii săi. Acest lucru îl face cu obiectivul ca să fie mai mulţi martori ai momentului în
care cel care a greşit a fost chemat la căinţă din partea aceluia pe care el însuşi l-a
ofensat.
Este posibil ca beţia de păcat în care se află ofensatorul să nu-i permită să accepte
greşeala nici măcar în faţa celorlalţi care au venit să-l cheme la convertire. Pentru acest
motiv Isus le spune: Dacă nu vrea să-i asculte nici pe ei, spune-l Bisericii.
Înţelegem că atunci când Isus se referă la Biserică, el vorbeşte despre comunitatea cu
păstorii săi, care trebuie să primească misiunea de a-i chema la corectare pe cei care
comit greşeli.

Însă de multe ori cei care s-au rătăcit, în pofida faptului că au primit atenţionarea
multora, nu vor vrea să recunoască greşeala lor. Pentru aceasta Isus le spune: Iar dacă
nu vrea să asculte nici de Biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi un vameş.
Aici Isus spune că persoana care nu acceptă Biserică se situează în afara „com-unuinii”,
adică este în mod automat „excomunicată” şi nu din decizia Bisericii ci printr-un act
personal de neacceptare. Este o măsură drastică ce trebuie să se ia atunci când este în
pericol binele comunităţii.
Este important să vedem că prima grijă a lui Isus este ca acela care este ofensat să meargă
în căutarea fratelui său şi să-l ajute să se corecteze. Textul nu spune să meargă în căutarea
lui şi să-l certe, să-l acuze, să-l judece sau să-l pedepsească, ci să caute ca acesta să se
corecteze pentru a ajunge să-l recâştige pe prietenul său. De exemplu Isus îi primea pe
vameşi atunci când arătau căinţa lor.
Acum trebuie să observăm cum Isus tratează despre chemarea în judecată a păcătosului
prin intermediul fraţilor săi spunând: Adevăr vă spun: Tot ce veţi lega pe pământ va fi
legat şi în cer şi tot ce veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în cer.
În această versiune se foloseşte verbul a lega, care înseamnă că Dumnezeu este de acord.
Totuşi, ideea centrală a acestei părţi este rugăciunea în comunitate. Cu aceste cuvinte Isus
vrea ca discipolii să înţeleagă că este în mâinile lor misiunea de a căuta corectarea celor
care s-au rătăcit. Misiunea în nici o împrejurare nu este a-i judeca pe fraţi, ci de a-i ajuta
să caute iertarea Domnului încă din viaţa pământească, pentru ca această iertare să se
obţină şi în cer.
De asemenea, Isus îi invită pe discipoli la unitate şi la rândul său dă o nouă oportunitate
păcătosului de a obţine harul atunci când spune: Iarăşi vă spun: Dacă doi dintre voi pe
pământ se vor uni să ceară orice lucru, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri.
Acesta este un alt drum de ajutor pentru ofensatorul care nu a voit să accepte greşeala sa
şi să primească milostivirea lui Dumnezeu. Însă acest drum depinde de ceilalţi, nu
depinde de el însuşi; mai degrabă, depinde de dorinţa fraţilor săi de a mijloci pentru el în
faţa Tatălui. Însă acest ajutor depinde, în primul rând, de cei care se unesc în rugăciune
pentru fratele lor căzut în vinovăţia păcatului şi de starea de har în care trăiesc aceştia.
Observăm că Isus îi învaţă pe discipoli să se roage şi pentru cei care le-au făcut rău, chiar
pentru cei care le-au greşit. Acest lucru va fi văzut realmente ca o virtute în faţa ochilor
lui Dumnezeu.
Isus încheie cu o frază foarte mângâietoare şi de mare speranţă pentru discipoli atunci
când le spune: Căci unde doi sau trei sunt adunaţi în numele meu, sunt şi eu acolo în
mijlocul lor. Cu asta Isus îi invită pe discipoli ca orice acţiune pe care o realizează să fie
în numele Domnului. Şi se referă în acest text la asta, de vreme ce în momentul în care
discipolii îl vizitează pe fratele pentru ca el să se corecteze, trebuie să se adune în numele
lui Dumnezeu. Atunci vor duce în faţa fratelui lor prezenţa lui Isus şi astfel această
chemare la corectare va ieşi din gura lui Isus Cristos care va fi cu ei în acel moment.

