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                                                                          Mustrarea

T: Cuvântul lui Dumnezeu din această săptămână ne vorbește despre 
responsabilitatea noastră creștină de a fi dispuși să îi corectăm pe ceilalți frați și 
surori ale noastre atunci când nevoia apare. Ezechiel vorbește despre mustrare 
în termeni slujirii profetice acolo unde nu era atât de des cerut. Evanghelia 
vorbește despre procedura ce trebuie urmată în comunitatea creștină în relație 
cu persoana care te-a ofensat. Evanghelia mai vorbește și despre comunitatea 
de rugăciune. A doua lectură din Romani scoate în evidență iubirea ca rezumat 
și epitom al tuturor poruncilor. Cu toate că e indirect legată de celelalte lecturi, 
ea tot oferă baza înțelegerii de ce-ului mustrării creștine.

S. R.: Epistola este de o importanță supremă pentru tema de astăzi. 
Iubirea este unitatea de măsură pentru conduita creștină. Legile, preceptele 
și procedurile trebuie să reflecte iubirea. Legea canonică, de exemplu, are 
validitate până în acel punct în care reglementează conduita în biserică prin 
respectarea cu claritatea a demnității și vredniciei fiecărei persoane. 

Mustrarea este uneori necesară în interesul binelui aproapelui nostru. Un 
prim pas în legătura cu dependența chimică, de exemplu, este intervenția. 
Persoana dependentă este blândă însă ferm confruntată de ceilalți în ceea ce 
privește boala lui sau al ei. Aceasta este o experiență dureroasă pentru cel 
care suferă precum și pentru cel care confruntă. Rezultatele sunt adesea 
binevenite și marchează începutul convertirii; uneori poate duce la înstrăinare 
și amărăciune. Rămâne, însă, un exemplu bun al mustării. Binele persoanei 
cere o întâlnire dureroasă, care însă izvorăște dintr-o dorință de vindecare și 
nu de rănire.

La fel e adevărat și în ceea ce privește legătura cu boala personală a altuia în 
biserică sau în societate. Profeți mustrau în timpul lor; structurile fundamentale 
ale bisericii au oferit-o în timpurile Noului Testament. Chiar și astăzi sunt 
momente în care biserica e nevoită să folosească proceduri judiciare pentru a 
corecta o eroare.

La nivel personal, cu toți avem o anumită responsabilitate. Unele probleme 
sunt trecute cu vederea cu anii și niciodată confruntate. Beția, dependența 
de droguri, infidelitatea matrimonială, lenea, neglijența în familie, lipsa de 
responsabilitate socială iar exemplele pot continua. Prea adesea eșecul de a 
adresa slăbiciunea unei persoane a adus la deteriorare fizică sau morală. Chiar 
și persoane cu autoritate adesea preferă să evite dificultatea sau situațiile 
inconfortabile. 

Scriptura ne amintește astăzi că sunt momente în care noi ca biserică-
dieceză, parohie, școală sau persoane individuale trebuie să urmăm calea 
dificilă în adresarea faptelor greșite ale celuilalt. De evitat pe de o parte e orice 
spirit de răzbunare, sau un spirit de eșec-leneș și ne-acțiune, pe de altă parte.

† Duminica      a 23-a de peste an              _  __________________

                                  ___________________



LECTURA I
Dacă tu nu-i vei spune ca să-l avertizezi 

pe cel rău de la calea sa, eu voi căuta sângele lui din mâna ta.
Citire din cartea profetului Ezechiel                                      33,7-9
Aşa spune Domnul: „Fiul omului, te pun străjer pentru casa lui Israel. 

Ascultă din gura mea cuvântul şi avertizează-i din partea mea! 8 Când 
îi voi spune celui rău: «Răule, vei muri!», dar tu nu-i vei spune ca să-l 
avertizezi pe cel rău de la calea sa, el, cel rău, va muri din cauza nelegiurii 
sale, iar eu voi căuta sângele lui din mâna ta. 9 Dar dacă tu îl vei avertiza 
pe cel rău să se întoarcă de la calea lui, iar el nu se întoarce de la calea 
lui, el va muri din cauza nelegiuirii sale, dar tu îţi vei salva viaţa”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 94(95),1-2.6-7.8-9 (R.: 8)
R.: O, de aţi asculta astăzi glasul Domnului, 
      nu vă împietriţi inimile voastre!

1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului,
să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre,
2 să mergem înaintea lui cu cântece de laudă
şi în cântări de psalmi să-l preamărim! R.

6 Veniţi să-l adorăm şi să ne plecăm în faţa lui
şi să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru,
7 căci el este Dumnezeul nostru,
iar noi suntem poporul pe care el îl păstoreşte,
turma pe care mâna lui o călăuzeşte! R.

8 O, de aţi asculta astăzi glasul lui:
„Nu vă împietriţi inimile ca la Meriba,
ca în ziua de la Massa în pustiu;
9 acolo m-au ispitit părinţii voştri,
m-au pus la încercare, deşi au văzut lucrările mele!” R.

LECTURA A II-A
Plinătatea Legii este iubirea.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 13,8-10 
    Fraţilor, să nu datoraţi nimic nimănui, decât să vă iubiţi unii pe alţii, 
pentru că cel care îl iubeşte pe altul a împlinit deja Legea! 9 De fapt: „Să 
nu săvârşeşti adulter! Să nu ucizi! Să nu furi! Să nu pofteşti!” şi orice 
altă poruncă sunt cuprinse în cuvântul acesta: „Să-l iubeşti pe aproapele 
tău ca pe tine însuţi!” 10 Iubirea nu face niciun rău aproapelui. Aşadar, 



plinătatea Legii este iubirea.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                   2Cor 5,19                            
(Aleluia) Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu sine şi punând 

în noi cuvântul reconcilierii. (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Dacă te ascultă, l-ai câştigat pe fratele tău.

          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Matei                                               18,15-20
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „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 refuză să-i asculte şi pe ei, spune-l Bisericii! Iar 
dacă refuză să asculte şi 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”.

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Isus ne-a spus, unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt 

și eu acolo, în mijlocul lor”. Conștienți de acest mister minunat, să ne 
deschidem acum inimile prezenței sale iubitoare și să aducem toate 
cererile noastre înaintea lui spunând:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Pentru încheierea tuturor diviziunilor din biserica noastră și 
din comunitate, pentru ca fiecare dintre noi să poată reflecta cu 
adevărat la prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru, prin unitate 
și armonie. R.

- Pentru toți părinți și copii lor, ca Dumnezeu să îi ajute să își rezerve 
un timp anume pentru a sta împreună zi de zi pentru rugăciunea în 
familie, ca astfel Isus să poată fi invitat în viețile lor într-un mod 
cu totul special. R.



- Pentru ca toți tineri noștri care au auzit chemarea lui Dumnezeu 
de a-l urma la preoție sau viața consacrată să aibă curajul de a 
îmbrățișa chemarea cu inimă deschisă. R.

- Pentru harul de a răspunde tuturor nevoilor tuturor celor care sunt 
mai puțin norocoși decât noi, mai ales pentru săraci, bolnavi și 
pentru toți cei aflați în orice tip de nevoie. R.

- Ne amintim acum și de cei care au murit. Ca milostivirea iubitoare 
a lui Dumnezeu, să îi ducă la plinătatea vieții adevărate în ceruri. 
R.

Tată iubitor, noi știm că tu ești în mijlocul nostru, în zbuciumul 
nostru de zi cu zi de a fi fideli voinței tale. Continuă, te rugăm, să ne 
întărești în călătoria vieții noastre, mai ales în fața încercărilor și a 
dificultăților pe care viața ni le aduce în cale. Îți cerem acestea prin 
Cristos Domnul nostru. Amin.
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       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie


