
                                          
                                                                 

                                                          
                                             Regele păstor

 

T: În ultima duminică din anul liturgic, Biserica celebrează suveranitatea 
universală a lui Cristos. De menționat e faptul că regalitatea lui e complet 
diferită de cea a celorlalți. Asemenea lui Yahweh păstorul din lectura din 
Ezechiel, Cristos este un păstor și un furnizor al poporului său. El e cel care 
va evalua conduita umană la judecata finală pe baza voinței noastre de a 
oferi grijă providențială față de cei din jurul nostru. Evanghelia de astăzi 
este una dintre cele mai celebrate pasaje din Noul Testament. După cum 
ne-a explicat și Paul astăzi în Corinteni, domnia lui Cristos este una care 
într-o bună zi va ajunge la un final.

S. R.: Puternica scenă a judecății finale din liturgia de astăzi ne dă destul 
de mult de gândit. Ne întrebăm care să fie semnificația lui pentru noi în 
mod personal. Pe ce anume vom fi judecați? Multe din lucrurile despre care 
ne îngrijorăm sunt menționate în capitolul 25 din evanghelia lui Matei. Și 
totuși nu ar trebui să fim surprinși asupra faptului că iubirea față de săraci 
are primul loc. Scripturile iudaice îl descriu pe Yahweh ca un păstor destul 
de des. Postura lui Isus în prima parte a slujirii sale este atât de eminent una 
pastorală. El mereu se îndreaptă spre cei marginalizați de societate. Ei sunt 
cei care apar atât de des în parabolele sale. De aceea nici nu e de mirare 
faptul că acest sens de îndreptare spre ei este cel care ar trebui să îl avem 
primul în vedere ca discipoli ai săi. Biserica are o istorie lungă în ceea ce 
privește grija față de cei nevoiași. Mare parte din congregațiile religioase 
își datorează existența celor săraci și marginalizați. Mântuirea e legată și de 
o inimă deschisă. Mântuirea este atât de aproape precum este și supa de pui, 
sau adăpostul pentru săraci, închisoarea din oraș, ba chiar banca din parc, 
sau acea persoana rănită de lângă mine care are nevoie de iubirea mea, însă 
acum și nu mâine.

Cu toți am învățat că Cristos este egal cu Tatăl. Însă cât de des ne gândim 
la Cristos ca la o fereastră spre Dumnezeu? Însuși Cristos care este atât 
de important vieților noastre și a cărui nume îl purtăm cu onoare ne duce 
mai departe. Cristos într-un final ne va da înapoi Tatălui pe care îl iubim și 
de care ascultăm cu atâta încredere în timpul acestei călătorii pământești. 
Destinul nostru final este acela de a trăi într-un complet nou mod care 
rămâne nerostit și de ne-descris. Încercăm atât de tare să ne concretizăm 
credința. Însă unele lucruri e mai bine să rămână nerostite. Cu toți știm ce 
dorește Dumnezeu pentru sine. Acesta e și motivul pentru care ni l-a dat pe 
Fiul său.

† Cristos, 
Regele Universului

    22 noiembrie 2020 - 
Sf. Cecilia, fc. m.

              _  __________________
                                  ___________________



LECTURA I
Voi face judecată între oaie şi oaie.

Citire din cartea profetului Ezechiel                        34,11-12.15-17
Aşa spune Domnul Dumnezeu: „Iată, eu, eu însumi voi căuta turma 

mea şi o voi observa! 12 Aşa cum se îngrijeşte un păstor de turmă în ziua 
când este în mijlocul turmei sale împrăştiate, tot aşa mă voi îngriji eu de 
turma mea şi o voi salva din toate locurile unde a fost împrăştiată în ziua 
înnorată şi întunecată. 15 Eu voi păstori turma mea şi eu le voi face să se 
odihnească - oracolul Domnului Dumnezeu. 16 Pe cea pierdută o voi căuta, 
pe cea rătăcită o voi aduce înapoi, pe cea rănită o voi bandaja, pe cea slăbită 
o voi întări, voi avea grijă de cea grasă şi de cea puternică. Le voi păstori cu 
judecată. 17 Cât despre voi, turma mea - aşa spune Domnul Dumnezeu: iată, 
voi face judecată între oaie şi oaie, între berbeci şi ţapi”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 22(23),1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1) 
R.: Domnul este păstorul meu, 
      nu voi duce lipsă de nimic.

1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic; 
2 el mă paşte pe păşuni verzi, 
mă conduce la ape de odihnă, 
3a îmi înviorează sufletul. R.
3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte de dragul numelui său. 
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii, 
nu mă tem de niciun rău, căci tu eşti cu mine, 
toiagul şi nuiaua ta mă mângâie. R.
5 Tu pregăteşti masă pentru mine în faţa asupritorilor mei, 
îmi ungi capul cu untdelemn 
şi paharul meu e plin de se revarsă. R.
6 Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi 
în toate zilele vieţii mele 
şi voi locui în casa Domnului 
până la sfârşitul zilelor mele. R.

LECTURA A II-A
Fiul se va supune celui care i-a supus lui toate, 

pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul 
către Corinteni                                        15,20-26.28
Fraţilor, Cristos a înviat din morţi, fiind începutul învierii celor ador-



miţi. 21 Căci de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om vine 
şi învierea din morţi. 22 Şi după cum toţi mor în Adam, tot la fel, în Cristos, 
toţi vor fi readuşi la viaţă. 23 Dar fiecare la rândul lui: cel dintâi Cristos, după 
aceea cei care sunt ai lui Cristos, la venirea lui, 24 apoi va fi sfârşitul, când 
el va încredinţa împărăţia lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice 
domnie, orice stăpânire şi putere. 25 Căci el trebuie să domnească până când 
va pune toţi duşmanii sub picioarele lui. 26 Ultimul duşman care va fi nimicit 
este moartea. 28 Iar când toate îi vor fi supuse, atunci şi el, Fiul, se va supune 
celui care i-a supus lui toate, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE                              Mc 11,9b-10a
(Aleluia) Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului! Binecuvântată 

este împărăţia care vine, a părintelui nostru David! (Aleluia)

EVANGHELIA                                                           
Fiul Omului se va aşeza pe tronul său 

de mărire şi îi va despărţi pe unii de alţii.
          Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos 
          după sfântul Matei                                               25,31-46
În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: „Când va veni Fiul Omului 

în gloria lui, împreună cu toţi îngerii, atunci se va aşeza pe tronul gloriei 
sale. 32 Şi se vor aduna înaintea lui toate neamurile, iar el îi va despărţi pe unii 
de alţii aşa cum păstorul desparte oile de capre: 33 va pune oile la dreapta sa, 
iar caprele la stânga. 34 Atunci regele va spune celor de la dreapta sa: «Veniţi, 
binecuvântaţii Tatălui meu, moşteniţi împărăţia care a fost pregătită pentru 
voi de la crearea lumii! 35 Căci am fost flămând şi mi-aţi dat să mănânc, 
am fost însetat şi mi-aţi dat să beau, am fost străin şi m-aţi primit, 36 gol şi 
m-aţi îmbrăcat, bolnav şi m-aţi vizitat, am fost în închisoare şi aţi venit la 
mine!» 37 Atunci îi vor răspunde cei drepţi, zicând: «Doamne, când te-am 
văzut flămând şi te-am hrănit, sau însetat şi ţi-am dat să bei? 38 Când te-am 
văzut străin şi te-am primit, sau gol şi te-am îmbrăcat? 39 Când te-am văzut 
bolnav sau în închisoare şi am venit la tine?» 40 Iar regele, răspunzând, le 
va spune: «Adevăr vă spun: tot ce aţi făcut unuia dintre fraţii mei cei mai 
mici, mie mi-aţi făcut». 41 Atunci le va spune celor de la stânga: «Plecaţi de 
la mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic pregătit pentru diavol şi îngerii 
lui! 42 Căci am fost flămând şi nu mi-aţi dat să mănânc, am fost însetat şi 
nu mi-aţi dat să beau, 43 am fost străin şi nu m-aţi primit, gol şi nu m-aţi 
îmbrăcat, bolnav şi în închisoare şi nu m-aţi vizitat». 44 Atunci ei îi vor 
răspunde, zicând: «Doamne, când te-am văzut flămând sau însetat, sau 
străin sau gol, sau bolnav sau în închisoare şi nu ţi-am slujit?» 45 Iar el le va 
răspunde: «Adevăr vă spun: tot ce nu aţi făcut unuia dintre aceştia, cei mai 
mici, mie nu mi-aţi făcut». 46 Şi vor merge aceştia în chinul veşnic, iar cei 
drepţi, în viaţa cea veşnică”.                                           Cuvântul Domnului



RUGĂCIUNEA CREDINCIOȘILOR
Să aducem acum cu încredere toate rugăciunile noastre dar mai ales 

ale comunității noastre parohiale, Tatălui nostru ceresc și să îl rugăm 
mai presus de orice să ni le asculte și să ni le împlinească așa cum 
numai un păstor bun ca el știe, spunând împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Pentru sfântul nostru părinte papa Francisc, pentru episcopi noștri 
și pentru toți lideri Bisericii, ca ei să fie buni păstori ai turmei lui 
Cristos. R.

- Pentru ca noi să conștientizăm că, atunci când ne îndreptăm spre cei 
aflați în nevoie, mai ales cei vulnerabili din comunitatea noastră, noi 
îl slujim pe Cristos însuși și îl ajutăm la construirea Împărăției sale 
pe pământ. R.

- Pentru cei care nu îl recunosc pe Cristos ca Mântuitor al lor, ca noi 
să realizăm că mărturia vieții noastre de credință poate aduce lumină 
în întuneric pentru ceilalți. R.

- Pentru ca noi să nu folosim puterea și autoritatea pe care o avem 
într-un mod abuziv și ca noi să dăm mereu dovadă de grijă și de 
considerație față de cei pentru care suntem responsabili. R.

- Pentru cei bolnavi și vârstnici din comunitatea noastră, mai ales 
pentru cei închiși în casele lor, ca Dumnezeu să îi aline în suferințele 
și singurătatea lor. R.

- Odată cu apropierea de sfârșitul acestei luni speciale de amintire a 
celor plecați deja dintre noi, să ne rugăm din nou pentru membri 
răposați ai parohiei noastre. R.

Dumnezeule atotputernic și bun, îți cerem cu umilință să ne asculți 
toate aceste rugăciuni ale noastre pe care le îndreptăm spre tine prin 
mijlocirea lui Cristos Regele nostru, care viețuiește și domnește în 
unire cu tine și cu Duhul Sfânt în toți veci vecilor. Amin
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       Intenție specială de rugăciune

Pentru toți cei răpuși sau afectați 
de epidemie


