
                                          
                                                                 

                                                         
                                            Modul de gândire

T: Ai călătorit vreodată cu cineva care preferă un drum foarte umblat, îngust 
și șerpuit, în schimbul unei autostrăzi noi care sunt acum disponibile? Vechea 
rută este mai bună, se spune – mai scenică, mai puțin trafic, etc. Persoana este de 
o hotărâre fermă. Lectura de astăzi din Ezechiel ne vorbește despre schimbarea 
minții în mai bine, care adesea o mai numim ca și convertire. Parabola luată 
din Matei vorbește de cei care au experimentat schimbarea minții și de cei care 
nu și-au schimbat-o în privința unor noi oportunității. A doua lectură, faimosul 
pasaj din Filipeni, ne încurajează să trăim în duhul umilinței sau de a avea 
modul de gândire a lui Cristos.

S. R.: Conduita umană cântărește greu în fața lui Dumnezeu e un gând ce 
reiese clar din lecturile de astăzi. Sunt mulți factori ce contribuie la modul în 
care acționăm. Există un model de virtute, după cum există și un model de 
viciu. Va chiar s-a discutat faptul că pentru a moșteni păcatul părinților astăzi 
înseamnă să te naști într-o viață de depravare și viciu de care se scapă destul 
de greu.

 Însă libertatea, așa tocită precum este, tot oferă posibilitatea schimbării. 
Asta înseamnă o îndepărtare de Dumnezeu sau o apropiere de el. În primul 
caz, oameni cu puternice principii morale își găsesc idealurile ca devenind 
mai elastice cu ani. În fața unei decizii critice, persoana se poate întoarce la 
Dumnezeu decisiv, după cum ne amintește și prima lectură de astăzi. Și totuși, 
o minte hotărâtă poate fi schimbată spre mai bine. Unii oameni văd greșelile 
căii lor și au parte de experiența unei convertiri adevărate. Ei încep din nou. 
Iertarea lui Dumnezeu este asigurată. Nu e niciodată prea târziu. 

Există o relevanță anume în textul evangheliei de astăzi pentru timpul 
nostru. Fiul care a promis să meargă în vie și nu s-a dus. Mintea sa s-a dovedit 
a fi inflexibilă. Astăzi există creștini sinceri și bine intenționați care sunt 
incapabili de schimbare. Încă de la Conciliul Vatican II, biserica a trasat un 
curs complet nou. Acesta cere o disponibilitate de a vedea lucrurile complet 
diferit. Vecini noștri ne-catolici, de exemplu, nu sunt un „ei” anonimi; ci mai 
degrabă, tot credincioși. Săraci care locuiesc în interiorul orașelor nu trebuie 
ignorați. Împărtășim o responsabilitate comună față de celelalte ființe umane. 
În plus, mediul nostru înconjurător este sacru; ecologia este o grijă religioasă 
și o datorie creștină. Și totuși, prea adesea mintea nu se schimbă. Lucrurile 
rămân la fel. Și totuși, convertirile tot au loc. o nouă hotărâre a minții preia 
controlul. Adesea o întâlnim în viață, o vedem la Matt Talbots și la Dorothy 
Days, să nu mai spunem de propriile noastre cunoștințe. Unii oameni încep 
prin a spune „nu” stăpânului viei însă termină prin a a-și da consimțământul. 
Ei se oferă pe ei înșiși împărăției lui Dumnezeu cu generozitate fără margini. 
Viața are nenumărate paradoxuri.(...)

† Duminica a 26-a de peste an

    27 septembrie 2020 - 
Sf. Vincenţiu de Paul, pr.

              _  __________________

                                  ___________________



LECTURA I
Dacă cel rău se întoarce de la 

fărădelegea sa, îşi va salva viaţa.
Citire din cartea profetului Ezechiel                                  18,25-28
Aşa vorbeşte Domnul: „Voi ziceţi: «Calea Domnului nu este dreaptă». 

Ascultaţi, voi, casă a lui Israel: oare calea mea nu este dreaptă? Sau 
poate căile voastre nu sunt drepte. 26 Dacă cel drept se întoarce de la 
dreptatea lui, săvârşeşte nedreptate şi moare din cauza ei, el moare din 
cauza nedreptăţii pe care o săvârşeşte. 27 Dar dacă cel rău se întoarce de 
la răutatea lui pe care a comis-o şi face dreptate şi judecată, acela îşi va 
face sufletul să trăiască. 28 Pentru că a văzut şi s-a întors de la răutatea pe 
care a comis-o, el va trăi şi nu va muri”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 24(25),4-5ab.6-7.8-9 (R.: 6a) 
R.: Aminteşte-ţi, Doamne,
     de îndurarea şi de milostivirea ta!

4 Fă-mi cunoscute, Doamne, căile tale 
şi învaţă-mă cărările tale! 
5ab Călăuzeşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă, 
căci tu eşti Dumnezeul mântuirii mele! R.

6 Aminteşte-ţi, Doamne, de îndurarea şi de milostivirea ta, 
pentru că ele sunt din veşnicie! 
7 Nu-ţi adu aminte 
de păcatele tinereţii mele şi de nelegiuirile mele; 
adu-ţi aminte de mine în milostivirea ta, 
pentru bunătatea ta, Doamne! R.

8 Domnul este bun şi drept, 
de aceea el îi învaţă pe cei păcătoşi calea; 
9 îi face pe cei sărmani să umble după dreptate, 
îi învaţă pe cei smeriţi căile sale. R.

LECTURA A II-A
Să aveţi în voi acea atitudine care este în Cristos Isus!

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni    2,1-11
Fraţilor, dacă este o mângâiere în Cristos, dacă este o stimulare a iubirii, 

dacă este o comuniune a duhului, dacă este o simţire şi îndurare, 2 faceţi-
mi bucuria deplină: să gândiţi la fel, să aveţi aceeaşi iubire, aceeaşi 
simţire, un singur cuget! 3 Să nu faceţi nimic din ambiţie sau din laudă 



deşartă, ci, cu umilinţă, fiecare să-l considere pe celălalt mai presus de 
sine, 4 fără ca cineva dintre voi să aibă în vedere numai ale sale, ci şi 
ale altora! 5 Să aveţi în voi acea atitudine care este în Cristos Isus! 6 El, 
fiind din fire Dumnezeu, nu a considerat un beneficiu propriu că este egal 
cu Dumnezeu, 7 ci s-a despuiat pe sine luând firea sclavului, devenind 
asemenea oamenilor, iar, după felul lui de a fi, a fost aflat ca un om. 8 S-a 
umilit pe sine făcându-se ascultător până la moarte, până la moartea pe 
cruce. 9 Pentru aceasta, şi Dumnezeu l-a înălţat şi i-a dăruit numele care 
este mai presus de orice nume, 10 pentru ca în numele lui Isus să se plece 
tot genunchiul: al celor din ceruri, al celor de pe pământ şi al celor de 
dedesubt, 11 şi orice limbă să dea mărturie că Isus Cristos este Domn, spre 
gloria lui Dumnezeu Tatăl.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                                     In 10,27                            
(Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul; 
                eu le cunosc, iar ele mă urmează. (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
I-a părut rău şi s-a dus. Vameşii şi desfrânatele merg înaintea 

voastră în împărăţia lui Dumnezeu.
          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Matei                                               21,28-32
În acel timp, Isus le-a zis arhiereilor şi bătrânilor poporului: „Ce părere 

aveţi? Un om avea doi fii. S-a apropiat de primul şi i-a zis: «Fiule, du-te 
azi şi lucrează în vie!» 29 El i-a răspuns: «Nu vreau», dar apoi i-a părut 
rău şi s-a dus. 30 A venit apoi la celălalt şi i-a spus la fel, iar el i-a răspuns: 
«Da, Doamne», dar nu s-a dus. 31 Care dintre aceştia doi a făcut voinţa 
tatălui?” I-au spus: „Primul”. Isus le-a zis: „Adevăr vă spun că vameşii 
şi desfrânatele merg înaintea voastră în împărăţia lui Dumnezeu. 32 Căci 
Ioan a venit la voi pe calea dreptăţii, dar nu aţi crezut în el, însă vameşii 
şi desfrânatele l-au crezut. Voi însă, deşi aţi văzut, nici măcar după aceea 
nu v-a părut rău, ca să credeţi în el”.

Cuvântul Domnului

RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Să ne întoarcem acum spre Domnul, și conștientizând slăbiciunile 

și starea noastră de păcat, să ne rugăm lui pentru o schimbare a 
inimi prin întoarcerea de la căile noastre păcătoase și să ne punem 
înaintea lui toate nevoile și speranțele noastre, spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!



- Pentru ca Domnul să ne acorde nouă și tuturor păcătoșilor o 
schimbare adevărată a inimii pentru ca astfel să ne putem căi și să 
fim iertați. R.

- Pentru familii: ca părinți cu copii adulți să fie capabili să rezolve 
cu iubire orice diferență ce apare între ei în căutarea împăcării 
adevărate. R.

- Pentru ca, noi ca și comunitate creștină, să facem tot ce ne stă în 
putere pentru a munci cu un scop comun și o inimă comună. R.

- Pentru toți cei care sunt victimele promisiunilor încălcate. Mai 
ales, de multele răni experimentate de oameni în propriile lor 
locuințe, ca să găsească alinare și vindecare. R.

- Pentru toți cei care sunt bolnavi în comunitatea noastră și pentru 
cei țintuiți la pat în casele lor, ca ei să nu se simtă niciodată singuri 
sau neglijați ci să experimenteze iubirea lui Dumnezeu prin grija 
pe care o primesc de la noi. R.

- Pentru toți răposați noștri, ca Domnul să le deschidă calea spre 
împărăția lui Dumnezeu în toată gloria sa. R.

Doamne Dumnezeule atotstăpânitor, odată cu primirea acestor 
rugăciuni ale noastre, te rugăm să ne acorzi o inimă recunoscătoare și 
milostivă și să ne dai o credință puternică și o încredere nestrămutată 
în Fiul tău, Mântuitorul nostru, care viețuiește și domnește în toți 
veci vecilor. Amin
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