
                                          
Isus ne invită pe toți astăzi să luăm parte la munca sa de îngrijire a oilor, 

fiecare în propriul său mod. Însă el, îi cheamă pe unii dintre noi la un angajament 
pe toată viața pentru a lucra în păstorirea turmei lui Dumnezeu. Acești oameni 
sunt chemați să ia parte mai îndeaproape decât restul credincioșilor, la viața 
și lucrarea lui Isus, Bunul păstor. Dacă astăzi, veți auzi vocea lui Dumnezeu 
chemându-vă la acest stil de viață, să nu vă împietriți inimile și să nu vă astupați 
urechile. Iar dacă nu auziți chemarea lui Dumnezeu la acest stil de viață, atunci 
faceți tot ce vă stă în putință pentru a-i încuraja pe cei care sunt chemați sau pe 
cei care se luptă cu urcarea acestei trepte, de a călca pe urmele lui Isus, Bunul 
Păstor.

Cine sunt păstori? Pe plan politic, este președintele, guvernatori, căpitani, 
șefii de departamente, și mulți alți care se află în funcții de conducere.

Pe plan familial și educațional sunt părinți, gardieni, profesori, instructori 
de clase, învățători, supervizori și mulți alți asemenea, și ei sunt păstori. Pe 
plan ecleziastic episcopi, preoți parohi, capelani, directori sunt păstori, fiecare 
după capacitatea proprie. Pe scurt, Duminica aceasta este o sărbătoare a tuturor 
celor care sunt conducători sau capi vrunui grup sau întreprindere.

Dacă există păstori buni, cu siguranță există și păstori răi, sau nu chiar atât 
de buni. Putem da unele caracteristici a ceea ce reprezintă un păstor rău. Ca 
de exemplu, un păstor care s-a implicat în jocurile de noroc sau în exploatări 
ilegale, sau slujește doar pentru a obține bani, sau care este implicat în violuri 
și răpiri, sau care are armată proprie sau folosește violența, sau care trișează 
la alegerile electorale, cumpără voturile oamenilor, minte, practică corupția și 
multe alte vicii, precum foamea după putere și autoritatea și nu în ultimul rând, 
omul Da-ului.

Păstori cei buni sunt cei care sunt pentru Dumnezeu și pentru oameni, 
pentru țară, iubitori de pace și dreptate, pentru constituție, pentru democrație, 
pentru săraci, pentru viață, biserică, mediu înconjurător, care se poate controla 
pe sine, care are curaj și eroism, răbdător, perseverent, și multe altele.

Toți acești păstori buni sunt cei care sunt gata să își de-a viața după cum a 
făcut și Isus Cristos, care a fost răstignit pe cruce pentru noi.  Păstori cei buni 
care își dau viața de bunăvoie sunt soți și soțiile care își arată devotamentul 
,unul față de celălalt, zi de zi, profesori care petrec ore suplimentare pentru a-i 
învăța pe elevi mai slabi, doctori și asistentele care lucrează neîncetat pentru a 
avea grijă de pacienți lor.

Ei sunt acei părinți care fac sacrificii nenumărate pentru binele copiilor lor. 
Dar, din păcate, mulți părinți uită adesea acest rol al lor. 

Pr. Mihail Andrei Iacob

†  Duminica a 4-a a Paştelui

    25 aprilie 2021
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Ant. la intrare                     Ps 32,5-6
Pământul este plin de îndurarea 

Domnului; prin cuvântul Domnului 
au fost făcute cerurile, aleluia. 

Rugăciunea zilei
Dumnezeule atotputernic şi 

veșnic, călăuzește-ne spre bucuriile 
cerești, pentru ca şi smerenia 
turmei să ajungă acolo unde a intrat 
Cristos, bunul păstor, mergând 
biruitor înaintea ei. El, care, fiind 
Dumnezeu.

Lectura I
Nu este în nimeni altul mântuirea.

Citire din  Faptele Apostolilor 
                                          4,8-12
În zilele acelea, Petru, plin 

de Duhul Sfânt, le-a spus: 
"Conducători ai poporului şi 
bătrâni, 9noi suntem cercetaţi 
pentru binele făcut unui om bolnav 
şi cum a fost acesta salvat. 10 Să vă 
fie cunoscut tuturor şi întregului 
popor al lui Israel: în numele lui 
Isus Cristos Nazarineanul, pe 
care voi l-aţi răstignit, dar pe care 
Dumnezeu l-a înviat din morţi, 
în el stă acesta înaintea voastră 
vindecat! 11Isus este «piatra 
dispreţuită de voi, constructorii, 
care a ajuns piatra unghiulară». 12 Şi 
nu este în nimeni altul mântuirea, 
pentru că nu este niciun alt nume 
sub cer dat oamenilor, în care 
trebuie să fim mântuiţi".

  Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 117(118),1 şi 8-9.21-23.26 şi 
28cd şi 29 (R.: 22) 
R.: Piatra pe care au dispreţuit-o  
 zidarii 

a ajuns în capul unghiului. 
sau: 
Aleluia.
1 Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că   
 este bun: 
veşnică este îndurarea lui! 
8 Mai bine este să-ţi cauţi refugiu   
 la Domnul 
decât să te încrezi în oameni. 
9 Mai bine este să-ţi cauţi refugiu   
 la Domnul 
decât să te încrezi în cei    
 puternici. R.
21 Te laud pentru că mi-ai răspuns   
 şi ai fost mântuirea mea. 
22 Piatra pe care au dispreţuit-o   
 zidarii 
a ajuns în capul unghiului. 
23 Domnul a făcut acest lucru 
şi este minunat în ochii noştri. R.
26 Binecuvântat este cel care vine   
 în numele Domnului! 
Vă binecuvântăm din casa    
 Domnului. 
28cd Dumnezeul meu, pe tine te   
 preamăresc! 
29 Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că   
 este bun: 
veşnică este îndurarea lui! R.

Lectura a II-a
Îl vom vedea aşa cum este.

Citire din Scrisoarea întâi a 
sfântului apostol Ioan           3,1-2

Iubiţilor, vedeţi câtă iubire ne-a 
dăruit Tatăl: să ne numim copii 
ai lui Dumnezeu! Şi suntem. De 
aceea, lumea nu ne cunoaşte, 
pentru că nu l-a cunoscut nici pe 
el. 2 Iubiţilor, acum suntem copii ai 
lui Dumnezeu, dar nu s-a arătat încă 



ce vom fi. Ştim că atunci când se va 
arăta, vom fi asemenea lui pentru că 
îl vom vedea aşa cum este.

           Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie  In 10,14
(Aleluia) "Eu sunt păstorul cel bun, 
spune Domnul. Eu cunosc oile mele 
şi ele mă cunosc pe mine" (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Păstorul cel bun îşi dă 

viaţa pentru oi.
     Citire din Evanghelia Dom-
    nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Ioan            10,11-18
În acel timp, Isus a zis: "Eu sunt 

păstorul cel bun. Păstorul cel bun 
îşi dă viaţa pentru oi. 12Cel plătit 
şi care nu este păstor, căruia nu-i 
aparţin oile, vede lupul venind, 
lasă oile şi fuge, iar lupul le răpeşte 
şi le împrăştie; 13pentru că este 
plătit şi nu-i pasă de oi. 14Eu sunt 
păstorul cel bun. Eu le cunosc pe 
ale mele şi ale mele mă cunosc pe 
mine 15aşa cum mă cunoaşte Tatăl şi 
eu îl cunosc pe Tatăl; iar eu însumi 
îmi pun viaţa pentru oi. 16Mai am 
şi alte oi, care nu sunt din staulul 
acesta; şi pe acelea trebuie să le 
aduc; iar ele vor asculta glasul meu 
şi va fi o singură turmă şi un singur 
păstor. 17De aceea mă iubeşte Tatăl, 
pentru că îmi dau viaţa pentru ca s-o 
iau din nou. 18Nimeni n-o ia de la 
mine, ci eu o dau de la mine însumi. 
Am putere să o dau şi am putere să 
o iau din nou. Această poruncă am 
primit-o de la Tatăl meu".

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Dumnezeu Tată, care ești 

nespus de bun și iubitor și care 
ne permiți să ne numim copii tăi, 
venim cu încredere acum înaintea 
ta pentru a-ți prezenta toate 
nevoile noastre, grijile noastre, și 
preocupările noastre. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!
- Pentru toți lideri Bisericii, ca 

asemenea lui Isus, și ei să fie 
păstori adevărați și fideli, care să 
își îndrume turma spre drumul 
ce duce la viața și la fericirea 
veșnică. R.

- Pentru frați și surorile noastre 
care s-au îndepărtat de Dumnezeu 
și care nu mai merg cu noi pe 
acest drum de credință, ca ei să 
își găsească drumul înapoi în 
turma pe care Cristos o hrănește 
și o susține. R.

- Ca noi să fim fideli chemării 
noastre ca discipoli ai lui Cristos 
prin urmarea sa, pentru ca să 
putem deveni martori puterii și 
iubirii sale milostive care e mult 
mai puternică decât păcatul și 
moartea. R.

- Ca noi să putem ajunge mereu 
la cei care sunt vulnerabili 
în societate, bolnavi, bătrâni, 
abandonați sau orice are nevoie 
de ajutor. R.

- Să ne rugăm împreună în casele 
noastre, la momentele de masă 
și de culcare, ca acele momente 
de rugăciune să ne aducă nu doar 
mai aproape de Dumnezeu ci și 
unul de altul. R.

- Pentru rudele și prieteni noștri 



răposați care pe pământ erau 
deja copii ai lui Dumnezeu. Ca 
ei să fie acum asemenea Lui în 
glorie și să îl vadă așa cum este 
El de fapt în bucuria cerului. R.
Ajută-ne, Doamne, să 

ascultăm vocea ta care ne cheamă 
să construim un popor unit si 
generos în colaborare si iubire 
pentru Împărăția ta. Prin Cristos 
Domnul nostru. Amin.
Asupra Darurilor

Te rugăm, Doamne, dă-ne harul, 
să-ţi aducem necontenit mulțumiri 
prin aceste taine pascale, pentru 

ca ele, continuând in noi lucrarea 
mântuirii, să ne fie izvor de bucurie 
veșnică. Prin Cristos, Domnul 
nostru.
Ant. la Împărtăşanie         

A inviat păstorul cel bun, care 
şi-a dat viaţa pentru oile sale şi a 
binevoit să moară pentru turma 
sa, aleluia 
După Împărtășanie

Dumnezeule, bunule păstor, 
privește cu îndurare la turma pe 
care ai răscumpărat-o cu sângele 
neprețuit al Fiului tău şi binevoiește 
a o călăuzi la pășunile cerești. Prin 
Cristos, Domnul nostru.

RugăciuneRugăciune

       Intenție specială de rugăciune
Pentru toți cei răpuși sau afectați 

de epidemie

                                                    Doamne Isuse, prin 
                              acceptarea morții tale din iubire față de 
            noi, te-ai revelat ca adevăratul Bun Păstor. Tu nu 
      te-ai gândit numai la tine, dimpotrivă, la noi toți, 
         neapărații în fața răului, ispitiți de dușman, slabi față 
            de păcat. Invidiei, răutății si violenței ai răspuns cu 
    blândețe si cu iubire răbdătoare, acceptând loviturile si 
              răstignirea pe cruce.
              Această iubire nemărginită este pentru noi garanția 
                   milostivirii tale, baza pentru încrederea noastră.
                          Tu ești cu adevărat Păstorul nostru, care cu
                       noaște slăbiciunile noastre, care ne cheamă la
                       comuniune, care ne arată ce înseamnă gratu
                       itatea în iubire.
                   Doamne Isuse, ajută-ne să te cunoaștem 
                 si noi mai bine, să punem toată încrederea 
noastră în tine, să construim unitatea cu toți 
fii tăi, pentru ca să fie o singură turmă, si tu să 
  fii singurul nostru Păstor. Amin.


