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XXIII DUMINICA DIN TIMPUL ORDINAR – 7 septembrie 2014-09-12 
 
DACĂ TE ASCULTĂ, L-AI CÂSTIGAT PE FRATELE TĂU –  
comentariu evanghelic al Pr. Alberto Magii OSM 
 
Mt 18,15-20 
 
15 Dacă fratele tău greșește împotriva ta, mergi și mustră-l numai între patru ochi. Dacă 
te ascultă, l-ai câștigat pe fratele tău. 16 Dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi 
pentru ca orice hotărâre să fie întemeiată pe declarația a doi sau trei martori. 17 Dacă 
refuză să-i asculte și pe ei, spune-l Bisericii. Iar dacă refuză să asculte și de Biserică, să 
fie pentru tine ca un păgân și un vameș.18 Adevăr vă spun: Tot ce veți lega pe pământ va 
fi legat în cer și tot ce veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. 19 Iarăși 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 adunați în numele meu, sunt și eu acolo în 
mijlocul lor”. 
 

După ce a vorbit de scandalul comunității asupra celor mici, adică acelor marginalizați, 
care pot fi scandalilzați de ceea ce văd în interiorul comunității în termeni de ambiție, 
superioritate, Isus ajunge acum să vorbească de scandalul neînțelegerilor din interiorul 
comunității. Este ceea ce scrie evanghelistul Matei în capitolul 18, versetele 15-20. 

Dacă fratele tău, așadar este vorba de un component al comunității, greșește împotriva ta, 
mergi și ... , nu-l mustra, așa cum spune și această traducere, ci convingel. Nu este poziția 
unui superior față de inferior pentru a-l mustra, ci este poziția unui frate care încearcă să 
refacă unitatea, caută să depășească neînțelegerea, cu un alt frate. Reamintim ceea ce Isus 
deja ne-a avertizat, adică înainte de a privi paiul din ochiul fratelui, este necesar să fim 
atenți ca cineva să nu aibă o bârnă înfiptă în ochii săi (bârnă care deformează realitatea sa). 

Mustră-l numai între patru ochi, deci neînțelegeria nu trebuie publicizată ci trebuie 
căutată rezolvarea problemei. Și este persoană ofensată care trebuie să meargă spre cel 
care l-a ofensat, pentru că cine greșește, cine ofensează deseori nu are curaj, nu are forța să 
ceară scuze, să ceară iertare. Așadar trebuie să fie partea lovită, persoana ofensată, care 
merge spre ofensator și încearcă să refacă armonia. 

Dacă te ascultă, l-ai câștigat pe fratele tău. 16 Dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau 
doi; sunt cei care în comunitate au rolul de făcători de pace, pentru ca orice hotărâre să fie 
întemeiată pe declarația a doi sau trei martori. Este ceea ce se afirmă în cartea 
Deuteronomului, capitolul 19, versetul 15, despre validitatea unei testimoneanțe. 

17 Dacă refuză să-i asculte și pe ei, spune-l Bisericii. Termenul grec este eclesia care 
reprezintă comunitatea celor convocați, asemblea convocată de Isus. Iar dacă refuză să 
asculte și de Biserică, să fie pentru tine, deci nu pentru comunitate, ci pentru tine, ca un 
păgân și un vameș. Ce înseamnă aceasta? Nu înseamnă că acest individ, cauza 
neînțelegerii, este exclus iubirii comunității, și deasemenea nici iubiri tale, ci înseamnă că 
această iubire va fi într-un sens unic. 

În timp ce în comunitate, iubirea donată este deasemenea și primită, pentru că frații își 
schimbă reciproc această iubire, către persoana care este cauză de neînțelegere, iubirea este 
dată precum cea către dușmani. Isus va spune să iubim dușmanii, va spune să ne rugăm 
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pentru persecutori. Deci nu înseamnă a exclude această persoană din iubirea ta, ci iubește-l 
în pierdere, în sens unic. 

Și tot vorbind de tematica iertării, Isus ne asigură: 18Adevăr vă spun: Tot ce veți lega pe 
pământ va fi legat în cer. Este vorba tot de iertare, cine nu iartă leagă iertarea de 
Dumnezeu, și tot ce veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Se tratează de iertare, 
iertarea lui Dumnezeu devine operativă și eficace în iertarea altora. Deci cine nu iartă 
leagă iertarea de Dumnezeu, în timp ce cine iartă o dezleagă. 

La terminarea acestui capitol, la versetul 35, de fapt, Isus va spune: Tot așa vă va face și 
Tatăl meu ceresc, dacă nu veți ierta fiecare fratelui său din inimă. Deci această afirmație 
a lui Isus nu privește concesia puterii de legiferare în orice materie și în orice câmp a 
comunității sale, ci responsabilitatea în a oferi iertarea: dacă nu ierți legi iertarea de 
Dumnezeu. 

Și apoi Isus conclude: 19 Iarăși vă spun: Dacă doi dintre voi pe pământ se vor uni, verbul 
a se uni în greacă este Sinfoneo, de unde provine și cuvântul sinfonia. Este important 
pentru că indică viața comunității. Sinfonia înseamnă că diferite voci, diverse instrumente, 
cântă și sună fiecare cât poate mai bine. Nu trebuie să fie o uniformitate de voci sau sunete, 
ci există o varietate în unica partitură care este aceea a iubirii. Deci este iubirea trăită în 
diferite forme, înflorită în diferite modalități. 

Să ceară orice lucru, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. 20 Căci unde doi sau 
trei ... , iată reîntâlnim doi sau trei care sunt făcători de pace, cei care au mers să elimine 
neînțelegerile, funția lor de făcători de pace face să se manifeste prezența Domnului; sunt 
adunați în numele meu, sunt și eu acolo în mijlocul lor”. 

Reîntâlnim tematica îndrăgită de evanghelist, aceea a lui Isus - Dumnezeu este cu noi. În 
timp ce în tradiția ebraică se spunea că unde doi sau trei se reunesc pentru a studia Tora, 
Legea, Shekina adică gloria lui Dumnezeu este în mijlocul lor; Isus se substituie Legii. 
Adeziunea la Dumnezeu nu se mai realizează printr-o lege externă omului, ci prin a se 
asemăna cu o persoană: Isus, Fiul lui Dumnezeu, modelul umanității. Isus ne asigură că 
atunci când există această unitate, când se recompun neînțelegerile din interiorul 
comunității, prezența sa este neîntreruptă și crescândă. 
 
 


