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Misericordias Domini, 26.04.2020 

 

 

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh 

Rugaciune de inceput 

 

Tata ceresc, iti multumesc, ca apartin de comunitatea Ta. Tu ai fagaduit, ca esti acolo unde multi sau 

putini se aduna in numele Tau si sa asculte cuvantul Tau. Fi Tu cu noi toti in casele noastre, care 

suntem uniti in credinta. Deschide inimile si urechile noastre, pentru cuvantul si voia Ta. Amin. 

 

Psalmul 23 

 

1 Domnul este pastorul meu: nu voi duce lipsa de nimic. 2 El ma paste in pasuni verzi si ma duce la 

ape de odihna; 3. imi invioreaza sufletul si ma povatuieste pe carari drepte, din pricina Numelui Sau. 4. 

Chiar daca ar fi sa umblu prin valea umbrei mortii, nu ma tem de niciun rau, caci Tu esti cu mine. 

Toiagul si nuiaua Ta ma mangaie. 5. Tu imi intinzi masa in fata potrivnicilor mei; imi ungi capul cu 

untdelemn, si paharul meu este plin de da peste el. Da, fericirea si indurarea ma vor insoti in toate 

zilele vietii mele, si voi locui in Casa Domnului pana la sfarsitul zilelor mele. 

 

Marire Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, precum a fost la inceput, acum si pururea si in vecii vecilor. 

Amin 

 

Predica 

 

1.Petr.2,21-25  21. Si la aceasta ati fost chemati; fiindca si Hristos a suferit pentru voi si v-a lasat o 

pilda, ca sa calcati pe urmele Lui. 22. "El n-a facut pacat, si in gura Lui nu s-a gasit viclesug." 23. Cand 

era batjocorit, nu raspundea cu batjocuri; si, cand era chinuit, nu ameninta, ci Se supunea dreptului 

Judecator. 24. El a purtat pacatele noastre in trupul Sau, pe lemn, pentru ca noi, fiind morti fata de 

pacate, sa traim pentru neprihanire; prin ranile Lui ati fost vindecati. 25. Caci erati ca niste oi ratacite. 

Dar acum v-ati intors la Pastorul si Episcopul sufletelor voastre. 

 

Iubiti credinciosi, 

 

in a doua duminica dupa Paste este dupa traditia noastra vorba despre pastorul cel bun. Cand auzim 

aceste cuvinte ne vine in minte psalmul 23, unde auzim: „Domnul este pastorul meu, nu voi duce lipsa 

de nimic.“ Sau ne gandim si la cuvintele din evanghelia lui Ioan, unde in cap. 10 ascultam: „Eu sunt 

pastorul cel bun. Eu Imi cunosc oile Mele, si ele Ma cunosc pe Mine; si Eu Imi dau viata pentru oile 

Mele.“ 

 

Cat de mangaietor este pentru noi crestinii sa stim, ca Domnul nostru Isus Hrisots ne cunoaste pe noi 

toti, ca ne primeste la El indiferent cine am fi, ca ne indruma prin viata noastra si ca ne asculta strigatul 

nostru in rugaciune, mai ales in aceste timpuri nesigure. Tot ce trebuie sa facem este sa ne incredem in 

acest pastor. 
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Versetele biblice de astazi, din prima epistola a lui Petru, ne duc cu gandul din nou in perioada de post 

si de suferinta a domnului nostru. In perioada pascala, in care ne aflam, nu asteptam sa auzim tematici 

precum suferinta, crucificare in centrul propavaduirii, ci asteptam sa auzim mai degraba ceea ce aduce 

dimineata de dupa crucificare, in care viata, lumina, bucuria castig din nou, in care moartea este biruita 

odata pentru totdeauna. Insa sarbatoarea de Paste ar fi gresit inteleasa, daca odata cu dimineata invierii 

am uita de cruce si de ceea ce a fost infaptuit de catre Domnul nostru pe ea. Caci prin cruce noi 

dobandim libertatea de sub jugul pacatului si al mortii si dobandim o noua viata. Acest mesaj este si 

ceea ce prima epistola a lui Petru subliniaza. Epistola doreste sa ne indrepte gandurile catre Hristos, cel 

care prin jertfa Sa ne aduce din nou intr-o relatie dreapta cu D-zeu, indiferent cine am fi, ce am fi sau 

ce varsta am avea. D-zeu ne iubeste pe toti si ne vrea pe toti in imparatia Sa. Ceea ce insa prima 

epistola a lui Petru mai urmareste, este sa ne cheme sa urmam pe Domnul nostru, sa-I ascultam glasul 

si sa ne orientam viata dupa El. Insa o facem? Timpurile in care traim ne-au aratat deseori ca noi 

oamenii nu totdeauna urmam in tocmai pe D-zeu, nu ii acultam cuvantul si vointa sa. Poate ca de aceea 

suntem acuma unde suntem. 

 

Dar D-zeu nu ar fi D-zeu, daca nu ne-ar acorda mereu o a doua sansa. Pentru ca El asta a facut-o 

mereu in istorie. Sfanta Scriptura este plina de astfel de relatari, in care omul primeste o a doua sansa. 

Si ce certitudine mai mare putem avea si noi, ca D-zeu ne daruieste si noua un nou inceput, tocmai in 

aceasta perioada pascala, in care mesajul principal este acela, ca odata cu invierea domnului nostru 

pentru noi incepe o viata noua. Putem fi convinsi, ca dupa orice criza incepe o viata noua, pe care D-

zeu doreste sa ne-o dea. Chiar si dupa criza provocata de acest virus, omul va incepe o viata noua, in 

care isi poate reconsidera relatia sa cu aproapele sau, pe care este chemat sa-l iubeasca ca pe el insui, 

isi poate reconsidera relatia sa cu creatia lui D-zeu, cu natura, in care este chemat sa o ocroteasca, nu 

sa o distruga, isi poate reconsidera si relatia sa cu D-zeu, in care omul este chemat sa-L cinsteasca, nu 

sa-L uite din nou. 

 

Prima epistola a lui Petru ne aduce in fata ochilor si un model demn de urmat, pe domnul Isus Hristos. 

In text spune astfel: „El a purtat pacatele noastre in trupul Sau, pe lemn, pentru ca noi, fiind morti fata 

de pacate, sa traim pentru neprihanire; prin ranile Lui ati fost vindecati.“ Mesajul cheie al acestui 

vers ar fi „pentru voi“, „pentru noi“. Tot ceea ce D-zeu infaptuieste prin fiul Sau este datorita dragostei 

Sale pentru noi. Daca reusim sa ne insusim acest lucru prin credinta, atunci vom auzi glasu domnului 

nostru, Il vom urma pe pastorul nostru cel bun si ne vom recladi viata noastra dupa voia Lui. Odata cu 

sarbatoarea de Paste, iubiti credinciosi, a inceput un nou timp pentru noi, o epoca a apus si una noua a 

rasarit. O epoca care nu mai sta sub semnul raului, a nedreptatatii si a mortii, ci sub semnul iertarii, 

impacarii si a iubirii. Aceste lucruri Isus Hristos le infaptuieste pentru noi in jertfa Sa pe cruce. Cine se 

increde in acest lucru, acela va incepe o viata noua, indiferent in ce situatie s-ar afla. 

 

Oare cum ar arata o viata, daca oamenii ar trai dupa ceea ce subliniaza prima epistola a lui Petru? O 

viata dusa cu piosenie, cu dragoste si dreptate si nu cu ura si rautate. Dragostea pioasa este o forta 

enorm de mare, pe care multi dintre noi o subestimeaza. Cine face ceva din dragoste este mereu mult 

mai puternic decat acela, care se foloseste doar de ura si rautatea. Intr-adevar drumul dragostei va fi 

unul probabil mai greu, dar este singurul, care va duce la implinire si este singurul, care va aduce roade 

eterne.  

 

Pentru a schimba lumea, omul va trebui sa se schimbe. Iar acuma, iubiti credinciosi, in aceste timpuri 

tulburi primim o noua sansa de a ne schimba stilul de viata si a invata ce este cu adevarat important in 

viata. D-zeu ne da sansa de reincepe o viata noua urmandu-L pe domnul nostru Isus Hristos, pastorul 
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cel bun. Pentru ca El doreste sa vina la noi cei abatuti si slabi, cei in suferinta si deznadajduiti, ca sa ne 

scoata afara din vaile intunecate spre pasunile verzi si izvoarele curate, care au fost fagaduite turmei 

Sale. Sa ascultam asadar de glasul Sau si sa-L urmam intr-o viata noua.  

 

Amin 

 

Rugaciune 

 

Doamne Isuse Hristoase, Tu esti pastorul cel bun. Tu ti-ai dat viata pentru noi. Tu esti cel dintai inviat, 

care cu viata ai calcat pe moarte. Tu mantuiesti aceasta lume. Tu cunosti pe cei aflati in suferinta. Tu 

vezi pe cei bolnavi, pe cei tristi, pe cei lipsiti de curaj, pe cei suprasolicitati. Mangaie-i doamne, da-le 

speranta, putere si sanatate. Daruieste-le o viata noua prin glasul Tau. Doamne milueste! 

Tata ceresc, Tu cunosti starea creatiei Tale. Tu vezi ce face omul cu natura, pe care i-ai dat-o sa o 

ocroteasca si nu sa o distruga. Ridica glasul Tau si arata oamenilor calea spre o viata noua impreuna cu 

toata creatia Ta. Doamne milueste! 

Doamne, Tu cunosti pe cei care ne conduc. Da-le intelepciune, ca in aceste timpuri sa ia decizii pentru 

oameni, pentru viata, pentru dreptate, pentru pace. Doamne milueste! 

Tu esti viata. Tu vezi pe cei, care lupta pentru viata, pe cei, care apara viata, pe cei care salveaza viata. 

Ocroteste pe toti cei, care in aceste zile duc o lupta gera in prima linie pentru viata. Schimba acest 

blestem, pe care cu totii i-l traim in binecuvantare. Fi alaturi de cei, pe care ii iubim. Tu ne vezi 

credinta noastra, dragostea noastra, intentiile noastre, dar si neputiintile noastre. Fi alaturi de noi. Fie 

ca glasul Tau sa ne patrunda si sa ne schimbe. Doamne, Isuse Hristoase, Tu esti calea, adevarul si 

viata.Tu esti prezent. Tie ne incredintam cu tot ce suntem si avem. Doamne milueste! Amin. 

Tatăl nostru Care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în 

cer așa și pe Pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele 

noastre precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită ci ne izbăvește de cel rău. Că 

a Ta este împărăția și puterea și mărirea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 

 

Binecuvantare 

 

Sa va binecuvanteze si sa va pazeasca, atotputernicul Dumnezeu, Tatal, Fiul si Sfantul Duh. Amin 

 

 

Pr. Andreas Hartig 


